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V ANK'IN DİKİLİ TAŞLAR! 

Sizi fazla meraklandırmadan mektupta
ki resimlerin öyküsüne geçmek istiyorum. 
Bunların Ermenilerden kalma olduğu 
söyleniyor. Bu taşların bulundukları yer, 
köy halkınca V an k diye adlandırılıyor. 
Kanımca Ermenice bir sözcük bu, ama ne 
anlama geldiğini bilemiyorum. Üç adet 
dikili taş, kilise, türbe, mezarlık, altmışa 
yakın ev etrafı kesme taşlardan yapılma bir 
duvarla çevrili olması gereken bu tarihi 
alan, şimdilerde tam bir harabeyi andırıyor. 

Bu taşların bulunduğu yer Tercan'ın 
Avrang (yeni adı Üçpınar) köyüdür. 
V arık'ın bulunduğu tepelerden bakıldığında 
Qındım köyünün görüldüğü söylenir. Bu
rası her biri ayrı ayrı adlarla anılan çeşitli 
mezralardan oluşuyor. Sözgelimi, Koye 
Gewr'ın eteğİndeki Qelecuxa Cerene bun
lardan biridir. 

Avrang'da oturmakta olan halkın bir 
bölümünü bizim Kırmanclar, diğer kesimi
ni de Türkler oluşturuyor. Kırınandar 
Kırdaski (Kurmanci) konuşmalcia birlikte 

Kırmanci (Dımıli)'yi 

de iyi bilirler. Bizim 
tanıdıklarımız, bu kö 
yün (Avrang) adının 

Ermenice'den gelebi
leceğini söylüyorlar. 
Daha doğrusu böyle 
olduğunu sanıyorlar. 

Bizim köylülerden 
birirıirı annesi Avrang
lıdır. Bunların nenesi 
öl düğünde yüz yaşını 
geç kinmiş. Onun an
lattığına göre, neneleri 
henüz genç kızken 

Ermeniler Avrang'da 
yaşıyordu. Ve: 

"Başlarında çok sa 
yılan, zengin bir lider 
leri vardı. Gelengideni 
çoktu ve günde 
yüzlece kişi sofrasında 
altın ve gümüş kaplar
da yemek yerdi. Bu 
saygın kişinin evinin 
önü bile halı seriliydi. 

Ermeni kırımında 
buradaki insanların 
çoğu öldürüldü, kalan
ları da kaçıp uzaklaştı. 
Böylece buralar viran
eye döndü. Hatta 
Müslüman köylülerce 
saklanan iki Ermeni, 
Türk askerleri ta
rafindan yapılan arama 

sonunda bulundu ve orada öldürüldüler". 
Tanıdıklarımız, resimdeki dikili taşlarla 

ilgili de Şunları anlatıyorlar: 
"Bu dikili taşların ustası bir papazdı. 

Papazın mezarı hala Van'da bulunuyor. Pa
paz taşları oyup bitirdikten sonra yerlerine 
nasıl dikeceğini düşünür. Bir sabah uy
andığında, bu taşlardan birinin yerine dikil
diğini hayret/e görür. Bu durum karşısında 
şok geçiren papaz, aklını kaçırır ve elinde
ki çekici kafasına indirerek can verir". 

Bu söylentinin ne denli doğru olduğu 
nu kestirrnek güç, ama bu öykü gerçeğin 
ne olduğunu görmemiz bakırnın dan bir 
ipucu verebilir. 

Gelelim buranın Türkiye Cumhuriyeti 
dönemindeki öyküsüne. Avrang'da yaşa 
yan Kırmandar Alevi, Türler ise Sünni 
dirler. Alevilerin anlattığına bakılırsa bu 
Sünni Türk ler oldukça fanatiktirler. 
Türklerin dinsel inançları bakımından tutu
cu ve Türk olarak da Ermenilere karşı 
önyargılı olmaları, bu sanat ve kültür mer
kezlerinin yıkıma uğramasında oldukça 
önemli bir rol oynuyor. Köye yapılan cam
inin inşaatında kullanılan taşların bir 
bölümü Varık'tan götürülmüştür. Hatta ev 

yapımında bile bura taşlarından yarar
lanılmıştır. Vank' ta üç adet "dikili taş" 
varken, şimdi sadece ikisi kalmıştır. Kil
ise,türbe, mezarlık ve evler tümden harabe 
haldedir. Alevi -Kürt halkının gösterdiği 
duyarlık ve özen ne yazık ki bu tarihi eser
leri kurtarmaya yetmeıniştir. Bunlar bu lll
tumlarından ötürü jandarma karakoluna 
götürülüp falaleaya yatırılmışlar; "Ermenileri 
savunmak"la suçlannuşlardır. Bu içleracısı 
durum 12 Eylül darbesİriden soma yoğunluk 
kazanmıştır. Aslında Alevi-Kürtlerin bu 
konudaki duyarlığı, taşların "bir gecede ve 
ansızın kendi kendine dikildiği" inancına 
olan bağlılıklarından, taşların kutsallığına 
inanmaktan kaynaklanıyor. Bu kutsallığı di
legetiren daha başka öyküler de var. Birisi 
şöyle: 

"Kürtlerin çobanı, süruyü Vank'ın içi
ne sürüp orada otlatmış. Sonra bir gece 
düşünde, sürüyü bir kez daha oraya 
götürüp otlatırsa cezalandırılacağı 
tehdidiyle karşılaşmış." 

Bu tür inançlar sözkonusu kesimi bu ta
rihi eserleri korumaya itmiştir. Ne yazık ki 
jandarma baskısı karşısında artık yeterince 
duruma müdahale edemiyor ve yıkımı 
önleyemiyorlar. Halkın anlattığına göre, za
man zaman turist kafileleri ve tek-tük Erme
nilerirı burayı ziyaret ettiği oluyormuş ... 

Tüm bunlar halktan duyup saptadık
larım. Kuşkusuz ayrıca araştırılıp incelen
mesi gerek. Ne yazık ki bu koşullarda işi 
derinliğine eşemedim ve sadece halktan 
duyduklarımı size iletmekle yetiniyorum. 
Umarım ilerde bu konuda daha çok bilgi sa
hibi olur ve sorularınuza yanıt buluruz. 

M. Comerd 
Almanya 
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BERHEM di ve hejmare de bi Hevpeyfvfnek bi 
Osman Sebrf re dest bi nivfsaren .xwe dike. Kurden ku 
keman zede şarezaye edebfyata Kurdf ne, begUm.an di derheqa 
şafr u nivfskare Kurd Osman Sebrf de gele tişt dizanin u her 
wiha qene çend herhemen wl yen heja .xwendine. Ev roporta
ja. çe nd sal bere hatiye çekirin, le ji nirx u girfngfya .xwe tu 
tişt winda nekirfye. Di gele ru u waren tar'ixa me yanezik de 
agahdariyen calib u balkiş peşkeş dike. 

CelfU Celfl di ve lekolfna .xwe de behsa Serhi/dana 
Kurden Bitlfse ya 1914'an dike. Biraye heja J. Silav 
ev ji Rusf wergerandfye li ser Tirkf. Wek te zanfn di wf 
serdemi de li Bitlfse Konsolosgerfya Rı1sya hebu u ji ber 
zilma leşkere Tirk, Mela Selim u hinek hevalen wl .xwe 
avetibun sitara we. li ber ve yeke di derheqa ve u hinek 
huyeren din en Kurdistane de di arşfven Rusya'ye de gele 
zanfyarfyen heja u kerhatf hene. C.Celfl ji van belge u 
zanfyarfyen arşfven Rı1sf u her wiha gele ji yen dine .xweş is
tifade kiriye u nivfsara .xwe .xweş gihandfye hev. Li gel 
xwendevanen Kurd, yen Tirk jf dikarin ve nivfsare ji bo 
xebaten .xwe bi kar b inin. 

İ.Aksoy di ve lekolfna .xwe de li ser ittihad tı Terak 
kfye disekine. Serdema tekçuna we tevgere de, we sfyaseta 
şoven u nijadparez çawa bi deste lttfhadperweren dereca 
duwem ve dom kirfye; eleqete wan u mileten bindest en 
Dewleta Osmanf çawa bune, le diko/e u şirove dike. Di esle 
.xwe de ev nivfsara, kurtasfyeke xebata dur direj a heval 
İhsan Aksoy e. Her wiha cara ewil e ku di vf babeti de 
bi Kurmanci nivfsareke evçend tekuztir te weşandin. 

Di sala 1956'an de ji Zanfngeha Oxforde heyetek çuye 
gundekf Kurdistana Iraqe u bi rewşa aborf, civakf u çandfya vf 
gundf ve mijul buye. J.P.N Galloway di vf babeti de 
monografiyeke Rtıst'e nivfsfye. Bi rastf ev ji bo .xwendevan 
u lekolfnvanen Kurd wek nimuneyek giring e. Dive neye bfr 
kirin ku. di ronfkirina rewşa aborf u sosyalfya welatek de, 
monogra.fiyen wisa .xwedf rolek me zin in. Em. ji doste heja 
H.Nsfbfn re gele sipasdar in ku ev nivfsara ji bo me ji 
lngillzf re wergerandfye Tirkf. 

A.H.A ve ı pispore folklore ye u di ve şaxa zanisten 
civakf de .xwedf çend lekolfnen kerhatf ye.Li gel folklora 
Tirkf bi folklora Kurdf ve jl mijUl buye. Di ve nivfsara .xwe 
de bi awakf giştf li ser mana u mebeste folklore, beş u 
babeten we disekine.Em wisan bawer in ku ve nivfsara, de ke 
rifolklornasen Kurd were u xasima di ware metoden legerin 
enfolklorf de wek nimuneyek berdest de valahiyek tijf bike. 

SERHEM'in bu sayısı Kürt şair ve yazan Osman Sebrf ile 
yapılan bir röportajla başlıyor. Kürt edebiyatıyla az-çok 
ilgisi olan herkes O.Sebri hakkında birşeyler bilir ve ola ki 
birkaç eserini de okumuştur. Üç yıl kadar önce F.Ceweri'nin 
gerçekleştirdigi bu röportajin, yakın tarihimize ilişkin bazı 
sorunların aydınlıga kavuşturulması bakımından şimdi de 
deger ve öneminden birşey yitirmedigi rahatlıkla söylenebilir. 

Celfle Celil bu yazısında 1914 Bitlis Kürt Aya
klanması'nı inceliyor. Anımsanacagı gibi o dönemde 
Bitlis'te bir de Rus Konsoloslugu vardı ve direnişin önderi 
Mela Selim ve birkaç arkadaşı sonunda bu konsolosluga 
sıgınmışlardı. Yazar, sözkonusu olayla ilgili olarak zengin 
belge ve bilgileri kapsayan Rus arşivlerini ve daha birçok 
başka kaynaklardan yararlanmış. Degerli dostumuz J.Sılav 
araştırınayı Rusça aslından türkçe'ye çevirdi. 

lhsan Aksoy son birkaç yıldan beri Türk milliyet 
çili~inin gelişiını üzerinde çalışıyor. Yazar, Türk milliy
etı;iliginin yurtseverlik yerine ırkçı ve şoven bir temelde 
geliştıgini belirliyor. Ayrıca Ittihad ve Terakk't nin ikinci 
sırada kadrolarından olan Mustafa Kemal,lsmet inönü, Kazım 
Karabekir gibi kişilerin, LDüoya Savaşı'nda ugranılan yenil
giden sonra yurt dışına kaçmak zorunda kalan asıl 

lttihadçıların politikasını genellikle devralıp yürüttüklerini 
vurgularnaktadır . 

1956 yılında Oxford Üniversitesi'nden Irak Kürdista
nı'nın Rôst köyüne gezi düzenleyen bir grup, orada ekonomik 
ve toplumsal yaşamı ınceledi; köyde monografik bir çalışma 
yaptı. Bunlardan biri olan J.P.N.Galloway'in kaleme aldıgı 
Rôst köyünün monografisini, H.Nsibin dostumuz BERHEM 
için çevirdi. Bu tür monografi çalışmalarının, bir ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısı ve yapısal degişmeyi yönlendiren di
namikleri saptamada büyük bir öneme sahip oldugu biliniyor. 
Buna araştırmacılarımızın da gereksinim duyacakları 

düşüncesiyle yazıyı oldugu gibi yayınlamayı uygun bulduk. 

A.H.Avcı dostumuz falklor konusunda usta ve degerli 
ürünleri var. Sadece Türk folkloru konusunda degil, Kürt fal
kioru alanında da içerikli çalışmalann sahibi. Bundan böyle 
SERHEMde de yazılarını izleyeceginiz yazar, bu yazısında bir 
disiplin olarak halkbilimini, kapsadıgı alanı ve işleyişini in
celiyor. Bunun okuyucularımızca sıcak bir ilgiyle okunacagı 
ve çalışmalarda yararlanılacagı kanısını taşıyoruz. www.a
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Di nav gele Kurd de di derheqa Kurdfya Şexbizinf de 
pir tişt naye zanfn. Çawa zirnan e uji kijan lehçe u devokan 
nezik e? Rastf em biraye xwe yen Şexbizinf nas dikin, le di 
derheqa zimane wan de xwedf agahdarfyek hewce ninin. 
Nivfskar Mahmtıd Lewendf ji bo xwendevanen BERHE
ME di vf warf de niv'isareke heja arnade kirfye. Nivlskar, him 
Sexbizinfyan dide nasin u him jf Kurdiya Şexbizinfyan. 
Lewendf li gel ve xebata xwe di derheqa Gramera Kurdf 
ya P.Beidar de jl ( 1926) danasinek ni visiye u di vf wari de 
jf me agahdar dike. 

C.Bender di ve lekolfna xwe de li ser bajarvanfya 
Kurdan disekine, sedem bi destana Meme Alan jlyana 
civakfya geleKurda kevnare dixe berçav u bermayen we yen 
he dest de mayf şirove dike. Ev nivfsara ji bo rexneglrf u 
ronfkirina dfrok u çanda Kurdi re dide berhevdaneke 
(minaqaşe) giring u kerhatf. Bi her hale xwe ve nivlsara 
C.Bender de çavan veke u em e bi mefhumen tarfx u kul
tira xwe ve betir mijul bibin. 

Wek te zanfn di hejmare bere yen BERHEME de 
Gotinen Peşinan, Nifir tı Dfwa yen Zazakf hatin 
weşandin. U, yenDersimedi nav de kem bıln. Çawa dibfnin 
di ve hejmare de Vatene Verenan e navça Dersime jf 
hatine berhev kirin. Roj be ku gele kesen din ewe vf xebatf 
betir peşde bibin u tekuztir bikin. 

Bi naverokeke ne lawaz ve ev hejrnara kovare jf bi şanazi 
gihişte deste xwendevanan. (; ji bo webe jf em her xwedf 
hevfyeke qewf ne. U çi heye ku ji bo dornandina kovare, li 
gel xebat u rıdakariye di ve rnateryale çapemeniye jf we he bin. 
Wek te ditin di her hejmara kovare de gele resm, motiv, 
desen, belge u gele rnateryale din en çandf, huneri, tarixl ten 
weşandin. Çi mixabin arşiv u kitebxanen dinyaye li ber deste 
me ninin, bibin jl tene bi keda me kovareke wisa bi reve 
naçe u nagihlje mebesta xwe ya giştf. Dive çawa di me di 
rupe/ek de wek daxuyanek nivfsiye, dive di we istiqamete 
de em giş dest bidin hev. Di çavkanfyen kevn u nuh de, 
tişten ku eleqe be Kurdistan u jlyana gelen Kurdistan in, ji 
me re bişfnin an qene me ji hebılna wl tiştf agahdar bikin. li 
bo bi destxistina wan berhernan em jf amadene ku fmkanen 
xwe seferber bikin. Em her tim bendeware piştglrf u xebata 
we ne. 

H eya niha gele dost u xwendevanan bi her awayi arikarfya 
BERHEME kirfye: Hinekan bireya peyda kirina abonan ve, 
hinekan bi nivfsaren xwe ve, hinekan jf -zede an kem- ji 
alfye rnalf ve ... Em bi dil u can ve ji wan dost u xwende
vanen heja re pir pir sipas dikin. Her şad u aza bin. 

H eya carek din xatire we. B imfnin xweşiye de. 

Kürtler arasında Şexbızmi Kürtçesi hakkında bilgisi 
olan insan sayısı kabarık değil. Bu kardeşlerimizi tanıyor, 
ama dilleri hakkında fazla birşey bilmiyoruz. Değerli 
araştırmacı Mahmud Lewendi, bu konuda bizleri aydınlatıyor. 
Karşılaştırmalı bir biçimde Şexbızmi Kürtçesi'nin yakın 
ve uzak bağlantılarını ortaya koyma denemesine girişiyor. 
Bunun yanısıra dergimizdeki bir diğer yazısındadaP .Beidar'ın 
1926'da yazdığı Kürt Grameri'ni özenle tanıtıyor. 

C. Bender iki sayı sürecek olan Meme Alan Destanı 
ve Kürt Uygarh~ı konulu incelemesinde, tarihimizin 
gözelerini, günümüze dek gelebilen ulusal ve toplumsal 
değerlerimizin izlediği yolu değerlendiriyor. Okuyucularımızın 
konuya eleştirel bir yaklaşım sağlamalarını özendirmek 
yönünden bu yazının büyük bir değer taşırlığına kuşku yok. 

Anıınsanacağı gibi önceki sayılarımızda Zazaca 
Atasözleri, Dua ve Beddualar'a yerverildL Bunlar 
Dersim yöresini yeterince kapsamıyordu. M.Duzgın bu 
sayıda yayımlanan derlernesiyle sözkonusu boşluğukısmande 
olsa doldurmaya çalışıyor. 

Bu sayımızın da başarıyla yayınlandığı gönül rahatlığıyla 
söylenebilir. Bundan sonrası için de umutlu olduğumuzu be
lirtmeliyim. Ne var ki çaba ve özverinin yanısıra bir yayın 
için materiyal de gerekli. Bu konu da da okuyucularımızdan 
çokça beklentilerimiz var. Kendilerinde var olan ya da çeşitli 
vesilelerle karşılaştıkları resim, belge, desen vb. ürünlerden 
bize göndermeleri, veya en azından bizi haberdar etmeleri içten 
dileğimizdir. Bilgilendirilmek koşuluyla bu konudaki giderleri 
karşılamak için olanaklarımız ölçüsünde çaba gösreceğimizden 
kuşku duyulmasın.Konuya ilişkın ayrıntılı bilgi bir başka 
sayfamızdaki DUYURUda yer almaktadır. 

Şimdiye kadar pekçok dost ve okuyucumuz BERHEM'e 
çeşitli yardımlarda bulundular: Kimileri abone bularak, kimi
leri yazı yazarak, kimileri de az ya da çok para yardımında bu
lunarak ... Bu dostlarımıza candan teşekkürlerimizi sunarız. 
Sağolun, varolun! 

Bir dahaki sayıya kadar kalın sağlıcakla. 

REDAKSİYON 

BERHEM'in 8. sayısında Ermeni Soykırımı Konusunda Türk 
Görüşleri Neden Inandırıcı Değildir başlığıyla yayımlanan, Sayın 
İsmail Beşikçi'ye ait yazının bir yerinde "Bulgaristan Türkleri" 
olması gereken ifade yanlışlıkla "Bulgaristan Kürtleri" olarak 
geçmiştir. Düzeltir, özür dileriz. 
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Firat CEWERi 

HEVPEYİVİNEK 
Bi 

OSMANSEBRİ 
RE 

Ev roportaja se sal bere li ser 
nave kovara Hevf hatfye çekirin; 
le ji ber nedomfya we kovare 
heya niha tu cfhek de nehatfye 
weşandin. Li gor bfr a bawerfya 
me Osman Sebrf, di ve qisedana 
xwe de gele ruyen xebata bere 
-wek şahid a nunerekf we xebate
eşkera dike. Ew e kerf xwen 
devan u ronakbfren Kurd be. 

Ruknedin taxek ji taxen Şame ya 
heri bilind e, di quntara çiye de ye. 
Weke çiyayeki Kurdistane ase ye, rut e, 
le bi heybet e. Ku nave Şame ne le 
biwa, ji runiştevanen we mirov de 
bigota Kurdistan e. Piraniya Kurden 
Şame li wir bi cih bfıne, li wir mal ava 
kirine u li wir dijin. Di dile hemiyan de 
heviya Kurdistaneke azad heye. Ü li wir 
kalek diji. Kalemereki bejnkurt, awir 
tuj, merxas u weke çiyayen Kurdistane 
bi heybet... Kalemereki ku ji bo 

Firat Cewert bi Osman Sebrt re 

azadiya welate xwe bi qasi qirşeki 
tiştek ji heviya xwe winda nekiriye. Ez 
evareke buhare li mala wi kalıneri 
bume mevan. Wi merxase gotinxweş, 
nefsbiçuk, jehati u xwedi tercube geh 
bi gazin, geh ji bi hersbfın ji min re 
belısa paşeroja xwe, dema bori u belısa 
paşeroja me kir. Ji bo ku ez gotubej u 
sohbeta vi welatheze mezin tene ji xwe 
re nehelim u bigihinim hemwelatiyen 
xwe ji, min je pirsi u wi ji bersiv da: 

- Ape Osman, te kengf li ku, 
çawan u ji bo çi dest bi nivlsandine 
kir? 

- Nivisandin, rehma Xwede le be, 
gava Celadet xwest Haware derxine, 
min ji dest bi ni visandine kir. Hevaleki 
bi na ve Qedrican di bejmara peşi de ji 
min re tişteki nivisandibu, di bejmara 
diduwan de ji min je re nivisand. Wilo 
me dest bi nivisandine kir. U nivisa 
ku min di Haware de kir geleki kem 
bii, Hawara ku bi alfabeya kevin 
derdiket. .. Hingi bebeki nexweşi ketibfı 
navbera min u rebmeti Celadet. Wı bi 

Foto: Cewert 

binek nivisen min leyistibu. Ji ber 
ve yeke ez xeyidim u min hew te de 
nivisi. Gava Hawara nu dest bi weşane 
kir, we çaxe binek camer hebun em 
gihandin h ev, xwest ku em di san bi h ev 
re bixebitin u ez pe re xebitim. We gave 
min hebeki nivisand. 

- W ele dixuye ku te li Şame, an jf li 
Surf dest bi niv'isandine kirfye. 

- Ere, min li Sôri dest pe kir. Ma li 
welet nivisandina bi Kurmanci bebfı? Me 
nedizani ku Kurmanci tete nivisin u 
neketibil sere me. 

- Tu di bin tesira ke u çi de mayf? 

- Gava ku Celadet rehmeti dest bi 
derxistina Haware kir, di dile me gişkan 
de kerameta nivisandine çe bu. U paşe 

Celadet ji min re pirsek ji gotibfı, ew 
xweş ketibfı sere min. Got: Ez dibfnim 
çaven te li çfroken şoreş e, lexistin ... 
Em ferz bikin tu bi tene bikaribf 
Kurdistaneke çebikf. Le ew Kurdistana 
ku merivek çebike, merivek dikare xerab 
ji bike. Le nivisandin tu çi biki ew de ji 
milet re bimfne. Ew gotinen rehmeti di 
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sere min de cih girtibfin fi ez bi zirneo 
mijfil bibfim. U li peşiya me tiştek 
tunebfi, desten me vala bfin. Desten me 
de tişten ku min bere bihistibfi 
Diwana Melaye Ciziri fi Mem ô 
Zin a Abmede Xani bfi. Ji van pe ve 
ji Kurmanci me tiştek nebihistibfi. Ew 
ji tiji pirsen Erebi ne, yani ne Kur 
manciyeke xwerô ye. Ziınane Kurinanci 
nebatiye şuxulandin, nebatiye xwendin. 
Ev ji bexte me ye reş e. Bav fi kalen 
me gunehkarlyeke mezin kirine ku bi 
zimane xwe mijfil nebfine. Di welate 
me de Ermeni hebfin, Suryani hebfin, 
bindik bfin. Le wan bi zimane xwe 
dix~endin. Me diçfi bi zimane Tirkan fi 
Erehan dixwend. Ev hemi sfice bav fi 
kalen me ne, em hin nekiribfin. Heye 
ku rehmeti Celadet nebiwa, dibô ku 
me bi xwe ji guh nedabiwa vi kare ha. 
Ji her ku em ne xwediye ve fıkre bfin, 
ev fikir ji wi derket, mala wi hezar car 
ava ... Ü ye ku bere min ji daye 
nivisandine disan ew bfiye. Yani ez 
tercih dikirim, dil dida min fi ez li pe 
dimeşiyam. Bele ... 

- Tişte ku tetezanfn te hem he/best, 
hem jf duznivfs (prose) nivfsandiye; 
wek li ser Napoleon, hin çfroken 
lawiran, li ser hin eşfran ... B etir kijane 
tu ter dikir, helbeste an duznivfse? 

Ezbeni, biçilki min geleki ji şiire 
hez dikir. Min se-çar diwanen helbestan 
ji her kiribfin. Mem u Zfn a Abmede 
Xani, Dfwan a Melaye Ciziri fi ji 
Tirkiji min se-çar diwan ji her kiribfin. 
KHa min je re dihat İcar, ji her ve 
yeke gava min dest bi nivisandine kir 
bi min re şiir derket Tişte peşi min 
niv~sandiye şiir e. 

- Weke ku tu jf zanf, em nivşe nu 
he jf li ser rfya Haware diçin. Tu karf ji 
kerema xwe re bi kurteberf behsa dema 
Haware ya hewa edebf bikf? 

- Destpek, yani her weki destpek bfi 
tişteki heja bfi. U zimane Kurmanci 
Hawar bi tene ter nake, dive em geleki 
bixebitin. İro Kurdistanek çebihe, ko 
meke zanisti bete danin, dive ew kom 
her eşireke peyayeki xwe texe nav, bi 
gundiyan re, bi jin fi meren gundiyan re 
bide fi bistine fi pirsen Kurmanci ji 
wan bin bibin. Yen bere zimane me 
xerab kirine xwendayen Kurdan bfın, 
iro ji disan xwenda xerab dikin. 

- Hewa edebf çawan bu, tekflf u dan 
u standinen we nivfskaren Haware? 

- Ezbeni peşi bii. Zirnan bi dewra 
miroveki peş de naçe, çend zik je re 
dixwaze. 

Osman Sebrl di mala xwe de 
Foto: Cewerl 
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- Gava mirov dibeje Hawar çe nd nav 
tene bfra mirov. W ek Ce/adet Bedirxan, 
Osman Sebrf, Nuredfn Zaza, Cfgerxwfn 
u Qedrfcan. Dan u standinen we van 
kesan çawan bun, we bi çi awayf 
alfkarfya hevii.du dikir? 

- Welehi dan fi standinen me li gel 
hev ne evqas baş bfin, dan fi standinen 
me ne xurt bfin. 

- Sedem çi bu? 

- Sedem beaqiliya me bfi. Di ware 
siyasi de em her yek bi awayeki 
difikirin. A niha tu binek nivisaren min 
bibini, tu de bizanibi ku ez bi geleki ji 
wan dfir im. Yani binek ji me weke bere 
difikirin, binekan ji me ji nedixwestin 
ku weke bere bifikirin. Ev bfi fi zedeyi 
ve ji ez bawer im ne durust e em tişteki 
bipeyivin, ez naxwazim ... 

- Çap u belavkirina Haware çawan 
bu, we alfkarf ji ku digirt? 

- Hawar peşi bi alikariya milet 
derdiket Paşe şer dest pe kir. Gava şer 
dest pe kir, hukfimete ji hemi 
rojnameyan re alikarl kir, hingi alikarl bi 
Haware re ji kirin. Ronahi ji derdiket, le 
Ronahi retir cih dida nfiçeyen siyasi. 
Mikfin bi ku zede peş de biçiwa; le 
peyayen me tunebfin, milet nedixwend. 
Kesen ku me ji wan re dişandin ji 
nedixwendin. Yani mina ku tu ji yeki re 
nivişteke çebiki fi texi stfiye wi, ma ew 
de we nivişte bixwine? Ye me ji wele 
bu. 

- Alfkarfya aborf ji ku dihat? 

- Alikarlya abori binek aboneyen me 
hebfin temin dikirin. Xwendayen me di 
Haware de bi şfin de bfin. Milete me 
negihiştibfi, zimane xwe bin nedibfin. Ji 
ber ve yeke ji di ware abori de me hebeki 
tengasi dikişand. Paşe kesen ku 
binivisandiba ji geleki kem bôn. A niha 
gava ku mirov Haware dixwine, mirov 
dibine ku niviskaren we geleki kem bfin. 

- Ew nivfsen ji Haware re dihatine 
şandin, berf ku betine weşandin, kesf ew 
di çav re derhas dikirin? 

-Na. 

- Kurdiya wan jf her weke xwe dima? 

- Bele, herkesi gori xwe dinivisandin, 
bi nivisen wan nedihate leyistin. 
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- Belavkirina Haware çawan dibu, 
ew bi tene li Suri dirruı, an sinor gav 
dikir u digihişte perçeyen Kurdistane 
yen dinji? 

- Ez bawer im, çend nisxe digi 
hiştine lraqe, çend nisxe dişandin Berfıde 
u Qamişloye u dawiya maye ji li vir,li 
Şame diman. Ne min got, milet yen ku 
digirtin ji nedixwendin. Ew bini xwen 
dina zare xwe nebfıbfın u nedixwestin 
bin ji bibin. İro! xwendayen me 
naxwazin bini zimane xwe bibin! Li vir 
ez belaş derse didime wan. Yen nezan 
ten dixwinin, le yen zana nayen 
naxwinin. Ere, bere çend heben xwenda 
wek doktor, avUkat u mihendis hatine; 
gava ditine ez ji jer de dest pe dikim, 
çı1ne. W an dixwestin ku ez jijor de dest 
pe bikim. Jor de nabe. Jer de dive 
mirov dest pe bike. Ku mirov jer de 
dest pe bike, mirov de peş de biçe. 
Zimane me nebatiye xwendin, nebatiye 
nivisandin, nebatiye civandin. Em li ser 
zimane xwe geleki biyani ne. Hin pir 
gotinen Kurdi hene ku me nebihistine. 
Ez, bin yen ku tene ba min derse 
dibinin, ji wan bini gotinen Kurdi 
dibim. Ewçend zimane me bi şfın de 
maye. Ev ji ne gunehe me tene ye. 
gunehe bav fı kalen me ne. Iro 
xwendayen me yen ku xwe welatparez 
dizanin, bi zimane xwe naxwinin. A 
niha ez dizanim meriv heneli ser bin 
şaxan doktora kirine, çar-penc zimanen 
Ewrfıpi dizanin, le bi zimane xwe 
nizanin. Ev ji bo me geleki şerm e, le 
cameran (!) dikin. Pir tişten giran me 
Kurdan kirine, ji bo ve yeke em bi şfın 
de mane. İro cihe ku lazim bii em le 
biwana, em je geleki paş de mane. Em 
negihane ware ku em karlbin mare xwe 
bi desten xwe bistinin. He çave me li 
deste xelke ye. Yen mare me dixwin 
Tirk in, Ereb in, Ecem in; le, 
xwendayen me beren xwe dane 
Amerika, bi Amerika re didin u 
distinin. Amerika pis e, dewleteke 
kolidar e, le pisiya wan bi hindiktiri 
xelke gişti digihije me. Yen pisiya wan 
digihije me Ereb, Ecem u Tirk in. 
Çima em nikarin bejin ev pis in? 
Hinek ji me bfıne peyayen Ereban, bin 
bfine yen Tirkan ii bin ji yen Eceman. 

A ev e, rewşa me ev e ... 

- Baş e Apo, em disan vegerin ser 
Haware. Gelo ronakbiri di nava we 
niviskaren Haware de çawan bu? Kes i ji 
we bi zimanen biyani; mina ingilizi, 
Fransiz i u Alrruıni dizanibun hebun? 

- Yani ji bo İro gava em bixwazin 
bipeyivin, di wareki teng de bii. Yen 
dixwestin binivisin geleki kem biin. 
Nuredin Zaza bii, Cigerxwin bii, 
ez bfım, Qedrican bfı ... Ye min 
seriyeki dırej min nenivisi, ez u 
Celadet bi hev ketibfin. Paşe min dest 
pe kir ii ez pe re meşiyam. Ronakbir ne 
ronakbir em ev kes bfin. 

- Haya we niviskaren Haware ji 
edebiyata dinyaye hebu? li klasiken 
Rusi, Fransi, Almani, Ameriki... 

- Ezbeni, em di ware zirnan de 
geleki bi şfın de ne. Zirnan nu dest pe 
kiribfi. Em nikarin idia bikin u bibejin 
ku me tişteki ji edebiyate rehm dikir, 
an me bi edebiyate dizanibii. Yani me 
gişkan nu dest pe kiribfi. Em hevidar in 
ku ji iro şfın de xorten me bi zimane 
xwe mijfıl bibin u edeba Kurdi peş de 
bibin. 

- Yani haya we zede ji edebiyata 
dinyaye çenedibU u we nedixwend? 

- Na, eger hebfi ji me nedikari bi 
keri zimane xwe bianiya. Min bi xwe 
edeba Erehan xwendibfı, ya Tirkan 
xwendibii. Min se-çar diwanen wan ji 
ber kiribfın. Le ve ez ter nedikirim 
diviyabii em be zooe bixebitiyana. Niri 
ku em te de dimeşiyan ji ji me re ne 
musabit bii. Em di bin deste xelke de 
bfin. Gava ku merivek 52 sali be u 18 
caran tekeve hepse, de çi te de bimine? 
Ez 18 caran ketime hepse. Careke 
hakimeki Ereb ji min re got: "Ev cara 
çendan e ku tu dikevi hepse?" Min got, 
ev cara min ya 17 an e, hingi ez tene 
17 caran batibUm girtin. Hakime Ereb 
got: "Xwede mala te xerab bike." Min 
got, b ila X wede mala w e xerab b ike 
lawo! Kengi min hatiye li deriyen 
hepsen we xistiye, min gotiye mala 
min tune ye, cih bidine min. Hfın ten 
min digirin ii davejin hepse u di ser de 
jimala min xerab bibe! Bila mala we 
xerab hibe! Gava ku min ev gotin 

kirin, merik keniya ... 

- Di derruı Haware de rewşa we ya 
siyasi çawan bU? 

- Disan wele, weke niho bfı; em ne 
ji hevfıdu re bfin. 

- E w ne ji hevUdurebuyina we tesir li 
jiyana we ya edebi dikir? 

- Tabi dikir! Ezbeni, aqile me ne bi 
hev re bii. Yen ku beg iı axa bfin ji aqile 
wan ne bi hev re bfın ii yen ku pale e 
gundi bfin ji aqile wan ne bi hev re bfın. 

- Sedem çi bu, jibo çi hun duri 
hevUdubıln? 

- Sedema xwe ji bo ku em 
negihiştibfin. Çima milete Kurd bi şfın 
de maye? Ma em ji ku hatine, em ji 
Ewropa hatine? Em ji ji nav milete Kurd 
derketine. Ez lawe axayeki bum. 
Merhaba axa ! Ez di nava aqile axan de 
rabfim. Paşe ku min pisiya wan dit, ez ji 
wan bi dfir ketim. Yen mane ji kuren axa 
ii began bfın. Nedixwestin ku milet 
tekeve nava xebate. Ji xwe li ser we ez ii 
ew ketine gewriya hev. Min got, dive 
mile tekeve nava xebate; wan gotin, 
milet bi siyasete nizane. Min got, me ji 
nedizanibfi, em bin bfın. Nedixwestin, 
wan dixwestin ku milet kor bimine. 
Dixwestin ku ew di peşiye de bin, milet 
li du xwe bikişinin u keda wan bixwin. 
Ji ber ku bav ii kalen me ji hole kiribiin, 
dixwestin li ser riya bav u kalan 
bimeşin. 

- Wek em dizanin di ser Haware re 
gelek sal derbas bun. Tabi niho ji tu 
niviskaren Haware ji me re tu eseren 
edebi, ku em bikaribin wergerinin 
zimanen biyani u pe sere xwe bilind 
bikin, nehiştine. Gelo jibo çi? 

- Na, tişteki wele tune ye. Ez bi xwe 
ji tişteki ku mirov bikaribe wergerine 
zimane biyani u pe serbilind be nabinim. 
Maalesef, em nikarin li ber xelke sere 
xwe bilind bikin. Em nedixebitin, em ne 
ji xwe re bfin. Bav fi kalen me peyayen 
xelke bfin ... Me ji çaven vekir, me dit 
ku her kes şere ye din dike. 

- Weke tete zanin gerek di civate de, 
gerekji di xwezaye (tebiet) de her tişt di 
hundire guhertin u xwenUkirine de ye. Le 
ev gelek sal di ser ve niviskaren Haware 
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de derhas bun, hln jl mirov tu 
guhertin an j'i xwenukirine di we de 
nabine. 

- Welehi me tiştek nekir. He em 
kuren peyayen ku xulamtiya xelke 
dikirin. Em niha rabin, derewan bikin ô 
bibejin, ku me tişteki kiriye. Na. 

- Gava em nivşe nu u ye kevin 
bidine her hev bi a te çawan e; çi ji 
nivşe nu dikeve sere te? 

- Ye nô ji di şopa ye kevin de diçin. 
Xorten me yen ku iro dibejin "Em 
komunist in!" bi aqile burjuvazi 
dimeşin. Ev geleki tal e, nikarin xwe je 
xelas bikin. 

- Di ware xebata edebf de ji wele 
ye? 

- Ji xwe, xwe li zimane xwe nakin 
xwedi. 

- Kesen ku fro diniYisi n ... 

- Yen ku iro dinivisin, he nô dest pe 
kirine. He gelek wext ji wan re 
dixwaze; meriv zô nikare zirnan peş de 
bibe. Ev penci sal in ez bi zirnan re 
mijôl dibim, he ji ez negihiştime tu 
devere. 

- Nivşe nu ye ku dinivfsin, dikarin 
çi bikin? 

- Dikarin tişten kevin bixwinin, nas 
bikin, je fikre bigirin ô li ser zecte 
bikin. 

- Weke me bere jf got, di her warf 
de xwenUkirin heye, civat te guhertin u 
tişten nu derdikevin. Di gel ve, rewş u 
jiyana mirov, awa u babeten ji tene 
guhertin. Bi a te dive ku edebiyata 
Kurdf, anjf helbesta Kurdf iro çawan be 
nivis'in? Bi awaye klasikf, an bi 
awayeki nujen? 

- Dive herdu ali ji hebin. Dive 
helbesta bi wezin ô kafi ye ji hebe ô ya 
hur u serbest ji. Dive ku mirov herdu 
babetan ji binivisine. Gava ku mirov 
aqile xwe bide ser nivisandine, 
nivisandin rehet e. Ez ne bawer im ku 
her mirov bikaribe we bike, hin kesen 
ku qabiliyeta wan heye dikarin. Ü ew 
celebkes dive ku texsir nekin. Gava 
texsir bikin gunehkariyeke mezin dikin. 

İro dive em fedi bikin, ku em mileteki 
be zirnan in. A niha pir xorten me 
hene, xwenda ne; bi Erebi ji xweş 
dizanin, dibejin "Em de ji milete xwe 
re xizmete bikin" le naxwazin bini 
zimane xwe bibin. E, ez de çawan ji 
wan bawer birn? Zanayek dibeje "Gava 
ku tu bixwazi dereca miroveki hin bibi, 
binihere bô ew çiqasi bi zimane xwe ve 
girectayi ye". Keseki ku ji me bi 
zimane xwe ve girectayi be, nin e; kem 
in, pir kem in ... 

- Çi ji xorten nu, yen ku dixwazin 
edebiyata Kurdi nujen bikin, dikeve 
sere te? 

- Baş e bila bikin, ma ki li peşiya 
wan sekiniye? Ma kesek re li wan 
girtiye? Zirnan zimane ma gişkan e, ne 
ye yeki an ye diduwan e. Gava ku ji bo 
zimane xwe bixebitin qenciye bi xwe 
dikin. Ku ji bo zimane xwe nexebirin 
ji wan re kemasiyek e. U heyf e, yen 
ku heya niha bi zirnan mijfil dibin 
geleki kem in. Dive gelek mirov di vi 
wari de bixebitin, da ku çend heben 
xurt ô jehati ji nav wan derkevin. Ta bi 
niha mecal tunebô, niha li Ewropa 
binek birnyen me bi vi kari re mijôl 
dibin. Weki din li kô heye? Li lraqe 
nahelin, li İrane nahelin, li Tirkiye 
nahelin, li vir (Sôri) nahelin. Veca em 
di vi wari de ne. U he ji bin ji peyayen 
me dixwazin bi desren Ereban, Eceman 
ô Tirkan welate xwe azad bikin. Wey 
xweli li sere me be! 

- Bi a te ji bo peşdexistina zimane 
Kurdi çfrok u roman, an helbest ... 

- Ezbeni, çirok baştir in ji 
helbestan. Ç'ırok bi zimane rastesere te 
nivisin. Helbest ne wele ye. Vega 
gelekan ji xorten me çaven xwe herdane 
nivisandina helbestan, ev ne tişteki 
heja ye, dive nivisen rastesere bene 
nivisin. Bele, helbest tiştek ji edebe ye. 
Di ve ku mirov bizanibe bi zimane xwe 
binivisine, le nizanim. Hemô ji min re 
helbestan çectikin. A we roja yeki 
bist-si helbesten xwe şani min dan, le 
ew ji Kurdi pe ve her tişt bôn. Mirov 
qet nizanibô ku ew bi Kurdi ne. Aha 
Cigerxwin heşt diwanen wi hene, ew ji 
dixwazin mina Cigerxwin bibin. 

Cigerxwin heşt diwan en wi hene, le 
Cigerxwin qet nizanibô rastere 
binivisanda. Tişten ku rastere 
nivisandine ji, hemi şaş in. Paşe helbes 
ten ku ni visandine ji hemi ji hev dizine. 
Pirsen ku ji Ehmede Xani an ji Melaye 
Ciziri stendine ji ew ne di cihe wan de 
bikaranine. Bele, wezin ô kafiye di hel 
besten wi de ternam in. Tinge ring, tinge 
ring, tinge ring ... U dive hôn xorten 
nôgihayi xwe baş bidine zimane xwe. Ez 
nivisen we yen ku dikevin desten min, 
dixwinim. Baş in, cewher di we de he ye. 
U be westan di ve hôn her bixebitin. 

We şeve heta nive şeve em peyivin, 
di rabone de her ciqas min nehişt ji, 
disan Ape Osman bi min re rabô heya 
bertenge deıi. Li ber deıi ji desten me di 
desren hevôdu de em biske li ser lingan 
peyivin. Dô re, bi xatirxwastine re ji 
min re got: 

"Bi hev re bixebitin, neyarti ô dijmi 
natiya hevôdu nekin ô nebin peyayen 
xelke. De, X wede bi te re be." 

Şam, 1814/1987 
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Celfle CELIL 

Çev.Jar SILAV 

1914* BİTLİS KÜRT 
AY AKLANMASI 

JönTürklerin iktidara gelişlerinin ilk yılları, Türkiye 
Kürtlerinin toplumsal ve siyasal yaşamlarında meydana gelen 
canlanınayı gösterir. Bu dönemde Kürt Teavün ve 
Terakki Cemiyeti, Kürt Neşr-i Maarif Cemiyeti, 

Hevi gibi Kürt siyasal, kültürel ve toplumsal örgütleri 
kurulmuş; Kürd, Kürdistan ve Roji Kurd gibi periyodik 
gazeteler yayımlanmaya başlanmıştı. Ama şoven politika 

güçlendiği ölçüde bu örgüt ve yayınlar baskı altına alınmış 
ve çok geçmeden de ortadan kaldırılmışlardı. 

Sultan Abdülhamid rejiminden devralmış olduğu sosyal, 
ulusal ve siyasal sorunları çözme konusunda göstermiş 
oldukları başarısızlıkları çok geçmeden açığa çıkan JönTürk 
iktidarı, egemenliği altında bulunan halkları kendisinden 

uzaklaştırmış, Türk karşıtı hareketlerin gelişmesine 

yolaçmıştı. 

Kürtlerin ulusal hareketi karmaşık bir ortamda ortaya 

çıkıp güçlendi; bu nedenle Kürtler arasında ço~ far~lı. si yas~ 
akım ve eğilim belirmişti. Şeyh Abdülkadir lıderlığındekı 

Kürt yurtseverler grubu, oldukça ılımlı bir çizgi 
izlemekteydi. Kürt hareketi liderlerinden önemli bir kısmı, 
Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bağımsız bir beylik

Otonam bir Kürdistan Bölgesi için mücadele ediyorlardı. 
Bununla birlikte, Abdurrezak Bedirhan ve taraftarları 
Rusya'ya yönelerek, daha radikal bir mücadele programıyla 
ortaya çıkmışlardı. Diğerlerinden belirgin farkları da, Türk 

boyunduruğuna karşı olan daha uzlaşmaz tutumlarıydı. 

Şoven JönTürk rejiminin Kürt halk kitlele~ tarafın~ 
hoş karşılanmadığının parlak göstergelerınden bın, 

imparatorlğun yönetici çevreleri içinde ciddi endişeler yaratan 
Birinci Dünya Savaşı arifesindeki Bitilis bölgesi Kürtlerinin 
ayaklanmasıydı. Ayaklanma içinde yer alan Kürt feodal-aşiret 
aristokrasisi ve emekçi Kürt yığınları doğal olarak farklı 

Celile CELiL 
Foto: Ş.Zfrek 

sınıfsal beklentiler içindeydiler. Büyük önemine rağmen 
bu ayaklanma bizde ve yabancı Kürdoloji literatüründe halen 
etratlı bir şekilde incelenmiş değil (1). 

İttihat ve Terakki hükümetinin Tripoli ve 1911-1912 
Balkan savaşlarındaki yenilgisi, kendisiyle birlikte, 
Türkiye'de derin siyasi bir bunalıma neden olmuştu. Bütün 
muhalif güçler JönTürk iktidarına karşı sürdürmüş oldukları 
mücadeleye hızlandırmışlardı. Birçok gözlemcinin belirttiği 
üzere tam da bu dönemde Kürt hareketi yeni bir aşamaya 
girmekteydi. Ermeni siyasi gazetesi Ararat şunları 

yazıyordu: "Kürt /iderleri, JönTürk partisinin bugün veya 

yarın kendi halklarına karşı yöneleceği ve ulusal duygularını 

yoksayacağı gerçeğini içgüdüyle hissetmekte, şimdiki anın 

-Türklerin zayıf oldukları anın- harekete geçmek için en 

elverişli bir an olduğu inancındadırlar" (2). 

Bu dönemde, dağınık durumda bıulunan siyasi grup ve 

örgütlerin birleştirilmesi doğrultusunda pratik .a~ımlar 
atılmıştı. 1912 yılının Mayıs ayında Türkiye Kürtlerının tüm 
siyasi ve toplumsal grup temsilcilerinin katılımıyla ortak bir 
Kürt kurulu oluşturulmuştu. Türkiye genelinde Kürt halkının 
menfaatlerini temsil edebilecek beceride tek bir örgüt, güçlü 
bir parti için hep birlikte karar almışlardı. Öngörülen başlıca 
hedef, Kurul'un birleştirmeyi sağlayacak belli bir platform ve 
hareket olmasıydı. 

Daha Ağustos 1912' de, İstanbul'daki Rusya elçisi Girs'ın 
Dışişleri Bakanlığına göndermiş olduğu raporlarda, Kürtler 
arasında ayaklanma hazırlıklarıyla uğraşan İrşad adlı bir 
örgütten bahsedilyordu. Örgütün yönetimi ülkenin Doğu 
bölgelerinde, Kürt halkı arasında çalışmalarını yürütüyordu. 

Kürt halkının ulusal, sosyal ve ekonomik çıkarlarını 
ayaklar altına alan Türk iktidarına karşı nefret duyguları 
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besleyen Kürt dinsel ve feodal-aşiret aristokrasisinin yaklaşık 
bütün kesimleri bir "Kürt Emirligi" oluşturulmasından 
yanaydılar. 

Kürtlerin yaşamakta oldukları bütün bölgelerde İrşad'ın 
çalışmarıyla birlikte, gizli bir sesizlik içinde yıgınların 
kaynaştıgı ve ayaklanmaya hazırlandıgı yerlerde rastlanıl 
maktaydı. Bitlis'teki Rus Konsolosu, elçisi durumunda 
bulunan Girs'e, göndermiş oldugu raporda; "Kürtler arasındaki 
hareketlenmeleri, Musul vilayeti, Bitlis vilayetinin Diyar 
bekir Sancağı sınırlarına yakın bulunan yerlerde dikkat 
çekmektedir. Aynı şekilde, Dıhok mıntıkasında da Kürt bey 
ve şeyhleri bir toplantı yapmışlardır" (3) diye bildiriyordu. 

Bir çok bölgede Kürtlerin yerel yöneticileri, Ermeni ve 
Kürt halklarının Türk karşıtı güçlerini birleştirmeye çalışı 
yorlardı. Özellikle Bitlis bölgesinde bu yönde atılan adımlar 
oldukça önemliydi. Bitlis bölgesi Kürtlerinin yöneticilerinden 
biri olan Me la Selim I 913 yılında, Ermeni ahalinin 
bulundugu degişik yerleri ziyaret bahanesiyle, Ermeni hare 
keti temsilcileriyle fiili olarak temasa geçmişti. 

JönTürk yönetim çevresi, Kürtler içindeki hareketten 
meleri endişeyle izliyorlardı. Özellikle, hükümet tarafından 
vergi, gümrük v.s'lerin tekrar yükseltilmiş oldugunun ilan 
edilmesiyle, Kürt ayaklanmasının kaçınılmaz bir hal almış 
oldugu apaçık ortaya çıkmıştı. Koyun Vergisi (Agnam 
Rüsômatı), ticaret hakkı için ödeme {Temettü) % 20' ye, 
mahkeme harçları,gümrük vs. ise, iki katına yükseltilmiştİ 
(4). Kavkaz adlı Rus gazetesi bu konuda şunları yazmıştır: 
"Balkan savaşının sona ermesiyle önceki müsamaha yerine, 
! stanbul'un emri üzerine derhal Kürtlere yönelik geniş çaplı 
ve oldukça katı tedbirler alındı" (5). Kişi başına ödenen vergi 
miktarı (Rus para birimine göre) 5 rubleyi aşıyordu. Bunun 
yanısıra, söz konusu vergiye daha çocuk yaştakiler dahi tabi 
tutulmaktaydılar. Gazetenin verdigi bilgilere göre, "10 rub 
/eye varan tahıl vergisi" Kürtlerin zorlu yaşamını daha çok 
agırlaştırmaktaydı. Ödenmemiş vergilerin zaman aşımına 
ugrama süresi de aynı şekilde, 10 yıldan 20 yıla çıkartıl 
mıştı. Sonuç olarak, ödenıneden biriken vergiler korkunç 
miktarlara ulaşmaktaydı. Gazetenin belirtigine göre, Türkler 
görülmemiş bir barbarlıkla vergileri toplamaya çalışmak 
taydılar (6). 

Ceza vergilerini ödeme miktarı yerel idarenin keyfine 
baglı bulunmakta ve bu çogunlukla hükümet tarafından 
tespit edilen miktarı aşmaktaydı. Yükseltilen vergiler, Bitilis 
ve Diyarbekir bölgelerinin siyasi yaşamında keskin bir 
şekilde etkisini gösterdi. Bir çok yöredeki yıgınsal 
hoşnutsuzluklar kendiliginden vergi tahsildarlarıyla silahlı 
çatışmalara dönüşmekteydi. Özellikle, koyun vergisinin art 
tırılmış olması Kürtler arasında büyük hoşnutsuzluklar 
yarattı. Bitlis'teki Rus konsolos yardımcısı Şirkov'un Elçiye 
bildirmiş oldugu gibi; "Agnam Rüsdmatı (koyun 
vergisi)'ne getirilen artışların, zaten vergilerini büyük bir 
azapla ödeyen ve her ihmal edişinde Türklerin acımasız 
tavırlarıyla karşı karşıya kalan Kürt halkını oldukça zor bir 
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duruma sokmuş olduğunu tahmin etmek gerekir" (7). 
Şirkov'un tahminleri çok geçmeden dogru çıkmıştı. Vali 

vergi tahsildarlarını Bitilis nahiyesine gönderdiginde, Kürtler 
vergileri ödemeyi rededip vergilerin arttırlmasını kabul 
etmediklerini belirtmişlerdi. Bitlis'in Mutki kazası ve Xuyt 
(Xwet, Koit,Türkçe olarak değiştirilmiş ismi Kavakbaşı'dır) 
nahiyesinde Kürtler tahsildarları kovmuşlardı (8). Köylülerin 
vergileri ödemeyi redetmeleri üzerine, lktidar köylere asker ve 
jandarma yolladı. Avrupa Telgraf Ajansları Trabzon, 
Diyarbekir, Musul ve diğer bölgelerde Kürt nufüsünün 
kitlesel olarak yeni vergileri ödemeyi redetmiş olduklarını 
belirtiyorlardı. Beyazid bölgesinde Kürtler silah elde hükümet 
askerlerine karşı inatla direniyorlardı (9). Rize* civarında Kürt 
kökenli bir kısım asker ayaklanmacılara katılmıştı (10). 

Orduya yeni asker yazmaları, köylülerin ekonomik 
durumu üzerinde mahvedici bir etkiye sahipti. 1913-1914 
kışında, JönTürkler Almanya'nın yardımı ve dogrudan deste 
ğiyle Rusya'ya karşı savaş için enerjik bir şekilde hazır 
Ianmaktaydılar. Ordu için yeni çağnlar Kürt ahali içinde açık 
bir tedirginlik yaratmıştı. Bu durum, geçimini sağlamak için 
köylüleri çalışabilecek durumda bulunan erkek gücünden 
yoksun kılmaktaydı (1 1). 

Bitlis bölgesinde meydana gelen gergin durum sonucu 
Kürtler enerjik bir şekilde ayaklanma hazırlıkları içine 
girmişlerdi. Kendi makamını korumaya kararlı olan Bitlis 
Valisi, hazırlanmakta olan ayaklanmanın önemli lideri Mela 
Selim'i tutuklattı. Mela Selim'in tutuklanmış olduğunu 
haber alan büyük bir Kürt müfrezesi Erzuenk köyüne pusu 
kurup geçen konvoyu kuşattı ve böylelikle, Mela Selim'i 
kurtardı. Mela Selim, güvenliği iyi bir şekilde alınmış bulu 
nan Kumaç (Humaç, Kumaş, Xumaç, değiştiritmiş Türkçe 
ismi lçgeçit'tir) köyünde üstlendi. 23 Şubat'ta meydana gelem 
bu olay Kürtlerin silahlı bir ayaklanmaya giriştıklerinin açık 
bir işareteydi (12). Mela Selimi yakalatmayı başaramayan 
Hizan kaymakamı, kendisinden intikam alınacağı korkusuyla, 
Bitlise kaçmış ve uzun bir süre görevine geri dönmeye cesaret 
edememişti. 

Mela Selim Kumaç köyünün savunması için sıkı 
önlemler almıştı: Köyün çevresi hendek ve çukurlarla kazın 
mıştı. Kürtlere komşu bulunan Ermeni köylüleri, ayaklan 
macılar için degişik şekillerde ev işi ateşsiz silahlar hazır 
Iıyorlardı (13). Kürt nüfusu arasında ayaklanmaya çağrı 
niteliğinde bildiriler dağıtılıyordu. 

Ayaktanınacılar çok geçmeden Kumaç'ta Kürt bayrağı 
çektiler (14). Tatik, Hizan ve diğer yerler ayaktanınacıların 
eline geçmişti. Kürtler bütün yol ve geçitleri tutmuş, Türk 
memurlarını yakalamış ve yöredeki bütün Türk asker ve 
jandarmalarının silahlarını teslim almışlardı. 

Ayaktanınacılara değişik yerlerden silahlı Kürtler katıl 
maktaydı: Hareketin ileri gelenlerinin, özellikle de ayaklan 
manın aktif ajitatörü ve örgütleyicilerinden biri olan Yusuf 
Kamil Bedirhan Bey'in gelmesi bekleniyordu. Mela 
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Kışın Bitlis'ten Bir Görünüm 

(M. Van Bruinessen, Agha, Shaikh And State) 

Selim sürekli bir şekilde yazışmakta olduğu Bitlis 

Kürtleriyle sıkı bir temas içindeydi. Yazışmalarından birinde, 

Bitlis halkı na Kürtlerin hoşnutsuzlukları ve ayaklanmanın 

nedenlerini açıklıyordu. 

Mela Selim 10 Mart'ta, Kürt ayaklanmacıları adına özel 

bir mektupla Bitlis şehrindeki Ermenilerin dini liderine 

seslenerek; "Kürtlerin Ermenileri koruyup savunacaklarının" 

ve Kürt müfrezelerinin, Ermeni köylerinden geçişleri sıra 

sında, ahaliden ancak para karşılığı ekmek alabileceklerinin 

güvencesini veriyordu (16). Mela Selim Türkiye'deki Ermeni 

Patriği'ne göndermiş olduğu başka bir mektup'ta da, "ayak 

lanmanın tamamıyla JönTürklere karşı yöneleceğini" belirt 

mekte ve Ermenileri Kürtlerle işbirliği yapmaya çağırmak 

taydı (17). 

Ermeni gazetesi Horizon muhabiri güvenilir kaynak 

göstererek ayaklanmacılara çok sayıda Ermeninin de kablmış 

olduğunu yazıyordu (18). 

Ayaklanmacıların şehre doğru yaklaşmış oldukları haberi 

duyulduğunda, Bitlis'teki Türk memurları paniğe kapıldılar. 

Eli altında yeteri kadar askeri gücü bulunmayan Vali, Mela 

Selim'le görüşmeler yoluyla başkaldınyı yatıştırmaya veya 

en azından, yakın bölgelerden destek sağlayıncaya kadar, 

zaman kazanmaya çalışıyordu. Mela Selim'e, ileri gelen 

vatandaşlardan bir heyet göndermiş, heyet Mela Selime, 

kendilerinin refaketinde Valiyle bizzat görüşmesi için Bitlis'e 

gelmesini önermişti. Mela Selim Bitlis'e gitmeyi kabul 

ederek 29 Şubat'ta Bitlis'teki yakınlarından birinin yanına 

yerleşti. Vali yanına gelmesini üç kez istemiş olmasına 

karşın Mela Selim,"Vali'nin benimle görülecek bir işi varsa, 

buyursun kendisi yanıma gelsin" karşılığını vermişti. 

Böylesi bir cüreti hakaret sayan Vali, Mela Selim'in derhal 

şehri terketmesi gerektiğini emretmiş ve bunun üzerine, Mela 

Selim de tekrar Kumaç'a dönmüştü. 

Mela Selim geri dönmeden önce Türk temsilcilerine, 

Kürtler bugüne kadar Türk askerleriyle savaşarak kendi 

şereflerini koruduklarına göre, "En yakın gelecekte, kendi hak 

larını elde etmek için bütün Kürtler birlikte ayaklanmasını 

da bileceklerdir" demişti. Mela Selim'in söylediklerine göre, 

Kürtlerin talepleri, onları perişan bir hale sokan Türk idare 

sinin, Kürt bölgesinden kovulmasından ibaretti (19). 

Gelişmeler, iktidarı olağanüstü tedbirler almaya zorladı. 

Pasiflikle suçlanan Vali Mazhar Bey, Vilayet idaresinden 

uzaklaştınlarak, yerine geçici olarak, İçişleri Bakanı Talat 

Bey'in akrabası olan Siirt Mutasamfı Mustafa Abdulhalil Bey 
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atandı (20). Bitlis'in yeni Valisi ayaklanmacılara karşı askeri 
ekipler oluşturdu ama, Kürtlere karşı ateş açamayacaklarını 
söyleyen bir çok asker bu ekiplere katılmayı redediyordu (21!. 
Van'dan acil olarak çağrılmış bulunan askerler de aynı şekıl 
de Kürtlere karşı savaşmayı redetmişlerdi. 

Şehir içinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Mart ayı 
ortalarında Bitlis yakınlarına kadar sokulan Türk jandarmaları, 
Mela Selim'in yakın çevresinden dört kişiyi yakaladılar. 
Yakalananlar Bitlis'e gönderildi. Görgü tanıkiarına göre, onlar 
zindanda, gururla, neşeli ve dinç duruyorlardı: "Kürtler 
gerçekten kendi istemlerinin yücelik ve haklılığına inanmış, 
tehlikeler üzerine severek ve cesaretle gitmesini biliyorlar. 
Kürtler dört gündür yakalanmış olmalarına rağmen, halen 
içerde türkü söylemeye devam ediyorlardı" (22). 

Mela Selim, yakalananların derhal serbest bırakılınasını 
istemiş, aksi takdirde, karşılık olarak 25 jandarmayı tutsak 
alacağı tehdidinde bulunmuştu. Bitlis'in yeni Valisi güç-bela 
400 asker ve jandarmayı aşmayan askeri bir birlik kurmayı 
başararak, 19 Mart günü Kumaç'a karşı saldınya geçti. Türk 
askerlerini bekleyen kesin yenilgi ve sonuç olarak ayakla 
nanların Bitlise saldırınaları ihtimali, şehrin Türk ahalisi 
arasında panik yaratmıştı. Tüccarların dükkaniarını aniden 
kapamaya başlamış olmaları, sözkonusu paniği daha da art 
tırmıştı. 

Türk askeri birliklerinin yollanacağı haberini alan ayak 
lanmacılar, düşmana hareket yolları üzerinde darbe vurmaya 
karar verdiler. Kürtler Ezni (Eze) çayı kenarında yığmak 
yapınışiardı (23). Mela Selim'in kumandası altında yaklaşık 
700 Kürt, askerlere karşı atağa geçerek (24), akşama doğru 

ilkdamar Kilisesi 
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onları Seyid 
ava (Seyid'in 
yaptığı yer) 
düzlüğü aşa 
ğılarına , bu 
radan da Siirt 
karayoluna 
doğru geri çe 
kilrnek zorun 
da bırakmışla 
rdı. Kürtler 
geri çekilenle 
ri kararlılıkla 
ta şehrin giri 
şine kadar 
takip etmişler 
di. Bitlis, 
sıtma nöbeti 
ni bekler gibi 
ydi.Kürtlerin 

yöneticilerinden biri olan Şeyh Şehabeddin, özel bir 
elçi göndererek yazılı bir şekilde, Validen, şehrin si lah ve 
teçhizat deposunu ve idari kurumları derhal ayak lanmacıların 
eline bırakmasını, tüm Türk memurlarının çekil mesini ve 
tutukluların serbest bırakılınasını talep etmiş, aksi taktirde, 
şehre karşı hucüma geçecekleri tehdidinde bulun muştu (25). 

Ayaklanma müfrezeleri karanlıktan yararlanarak şehre 
girdi. Mela Selim'i destekleyen Zeydan mahatesindeki Kürt 
ahali de ayaklanma bayrağını yükseltti (26). 20 Mart saha 
hına doğru, ayaklanmacılar şehrin tüm önemli kavşaklarını 
elle geçirirken, yerli Kürtler de onlara katılmaya devam 
ediyorlardı. Şehir içinde, ayaklanmacılarla, onlara karşı top 
kullanan Türk askerleri arasında şiddetli bir çarpışma başladı. 
Kürtler büyük kayıplar vererek, bulundukları mevzilerden 
etraftaki evlere dağıldı. Çarpışmalar ertesi gün de devam etti. 

Ayaklanmacıların hareketi örgütlü olmayan bir nitelik 
taşıyordu. Ayaklanmaya halk yığınlarının katılmasıyla 
komutanlar denetim ve düzenli bir idare sağlamayı 
başaramadılar. Görgü tanıkiarına göre, ayaklanmacılar, bizzat 
"Bayraktarlarını takip ederek şiddetle ileri atılan aç ve çıplak; 
silahları hançer, kılıç, balta, bir çoğunun ise, kürek ve sopa 
olan insan/ardı". Ayaklanmacılar arasında, onlara yemek ve 
cepane temin etmekten öte, erkeklerle birlikte yan yana 
çarpışan kadınlar da vardı (27). Ayaklananlar bütün gün boyu 
müthiş bir şekilde çarpışmış, "herkesin hayranlıkla bahset 
tiği" (28) cesaret ve yiğitlik örnekleri göstermişlerdi. Askeri 
çarpışmalar, Kürtler için elverişli olmayan bir duruma gir 
mişti; örneğin, bütün gün boyu gecenin geç vakitlerine 
kadar, onlar kar altında kendi sİperlerinde bekliyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen, şehir içinde ayaklanmacılar tarafından yapıl 
mış olan hiç bir talan olayına şahit olunmamıştı. Ermeni 
gazetesinin belirtmiş olduğu gibi, "Kürtler, Ermeni halka 
karşı dostea ve kibar davranıyor, hatta Ermeni/erin gönüllü 
olarak sunduk/arı ekmekleri bile kabul etmeyerek iyiniyet 
gösteriyor/ardı. Onlar Ermenilerden sadece -o da mecbur 
kaldıklarında ısınmak için- yakacak topluyor/ardı". Horizon 
gazetesi, "Bu durumun Ermenileri önemli ölçüde rahat/atmış 
olduğunu "yazıyor (29). 

Ayaklanma diğer Kürt bölgelerine doğru yayılmak 
üzereydi. Türk Bakanlar Kurulu acil önlemler almak üzere 
toplandı. Komşu bölgelerden Bitlise derhal askeri birlikler 
sevkedilmesi kararlaştırıldı (30). Ayaklanmayı bastırmak 
üzere oluşturulan askeri birliklerin başına Muş garnizon 
komutanı İhsan Paşa atandı. 

Tecrübe sahibi tenkiki İhsan Paşa, Kürtler üzerine 
yürümeden önce yalnız Kürt hareketinin itibarını zedelemek 
için değil, aynı zamanda, Ermeni ahali tarafından ayaklan 
macılara gösterilen desteği zayıftatmak için Ermeni-Kürt 
düşmanlığını kışkırımaya karar verdi. O, Muş'taki Ermeni 
cemaati idaresine başvurarak, Kürtleri bastırmaya katılmak 
için silahlı bir müfrezenin emrine verilmesini istedi. O 
yılların gelişmelerini yakından bilen biri, anılarında; 
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Enneniler, İhsan Paşa'nın niyetlerini açık bir şekilde anlamış 

olmalarına ragmen, iktidarla karşı karşıya gelmekten çekin 

diklerinden, biçimsel olarak kabul etmekle beraber, her yolu 

deneyerek bunların yerine getirilmesini geçiştinneye çalışmak 

taydılar demektedir (31). Bunun yanısıra, onlar gelişmeler 

hakkında gizli bir şekilde ayaklanmacılara bilgi vermek 

teydiler. 

Askeri birligini toplayan İhsan Paşa, derhal tenkil ekip 

lerine yardıma ulaştı. Türk askerleri Bitlis'e dogru ilerlerken 

yol üstünde, acımasızca, Kürt evlerini yakıyor, savunmasız 

insanları öldürüyorlarm (32). 

Türkiye'nin Dogu bölgesindeki gelişmeler, ilgi alanı 

olarak bir çok Batı devletini, her şeyden önce de, Türkiyenin 

mütefiki durumunda bulunan Almanya hükümet çevrelerini 

tedirgin etmekteydi. Kürt başkaldırısının ilk günlerinde, 

gayretle savaş hazırlıkları içinde bulunan Almanya hükümeti, 

Kürtlere ilişkin olarak, oldukça düşmanca bir tavır 

takınmıştı. Türkiye'deki Alman elçisi Fon Vagenheyn, Türk 

hükümetinden ayaklanmayı hızla bastınnasını, gereginde katı 

tedbirler almasını ısrarla istemiştir(33). O sıra, Türk askeri 

birliklerini teftiş etme amacıyla Anadolu'da bulunan General 

Von Sanders, Bitlis'teki gelişmelerin etkisiyle görevini yarıda 

bırakarak, derhal Erzurum ve Erzincan bölgelerine geçer (34 ). 

Bu dönemde, Bitilis'teki gelişmeler ayaklanmacıların 

aleyhine dönüyordu. Kürtlerin kendiligindenci ve organizesiz 

hareketleri, savunmaya geçerek Vilayet binasına yöneldigi 

sırada düzenli Türk askeri birlikleriyle çarpışmalarda 

kendisini açıkça gösteriyordu. Ayaklanmanın sıkıştırılması, 

bir yandan Türk iktidarın bir yandan da, yakın bölgelerden 

Bitlis'e destek saglanması sayesinde oldu. 

En kritik bir anda, Bitlis'in etkili bazı Kürtleri tavır 

degiştirecek Türk tarafına geçmişlerdi(35). İhsan paşa 

savunmada olanlara vaktinde ulaşarak Kürtleri Bitlis dışına 

çıkannaya yardımcı oldu. Savaş ortamı hızlı bir şekilde 

ayaklanmacılar aleyhine kötüleşirken ayaklanma liderleri dahi 

şehri terketmeye vakit bulamamışlardı. Mela Selim'in kendisi 

yakın çevresiyle birlikte, Bitlis Rus Konsoloslugu'na 

sığınmıştı. Konsolosluga sıgınan onlarca Kürt, binadan 

gizlice çıkma teşebüssünde bulunurlarken Türk askerleri 

tarafından yakalandılar (36). 

Ayaklanmacılar Türklere, savaş ganimeti niteliginde 

kalın bezden yapılmış, içlerinde üçünün üzerinde Kur'an'dan 

ayetler bulunan beş bayrak bırakmışlardı. Ermeni dergisi 

"Mşak", şehri terkeden Kürt ayaklanmacılarının şehri 

Ennenilerle vedalaşarak terkettiklerini yazıyordu (37). 

Şehir içinde başlatılan aramalar sonucunda, çok sayıda 

Kürt tutuklandı. Bitlis bölgesinde ayaklanmacılar, daha 18 

gün boyunca direnmeye devam ettiler. Kendilerinden öç 

alınmasından çekinen Kürtler, kitleler halinde dağlara çıktılar. 

Kürtlere karşı sürdürülen operasyonların başarıyla son 

bulmasını saglamak için İhsan Paşa eylemlerini, askeri 

birlikleriyle Kürt ayaklanmacılarına kuzeyden vuran Van 

Valiliğiyle anlaşarak yapmıştı. 

Xeyda (Geyda, Gayda) köyünde, Şeyh Seyid Ali** 

ayaklanmada yer almış oldugu idiaasıyla tutuklandı. Yanında 

çok sayıda silahlı kişiler bulunmasına rağmen, yakalanma 

sırasında herhangi bir karşı koyuşta bulunmadı. Evinin 

aranması sırasında, Mela Selim tarafından Rus konsolusuna 

yazılan ve binlerce Kürdün imzalamış bulundugu bir dilekçe 

ele geçirildi(38). 

Operasyonların sürdürüldüğü iki ay boyunca (Nisan 

-Mayıs) binlerce Kürt yakalanmış, ayaklanma içinde yer 

almış olan köyler yerle bir edilmişti(39). 21 Haziran'da 

Erzurum'daki Alman Konsolosu Anders amirine memnu 

niyetle, İhsan Paşa'nın Simek (Türkçe olarak degiştirilmış 

ismi Bölükyazı'dır), Hizan, Güzeldere ve Çatağ (Şetek,Şatak) 

bölgelerinde sadece ayaklanmaya katılanları degil, aynı 

zamanda, önceden aranan "eşkiyaların" % 50' sini, daha 

önceden askeri yükümlülükten kaçan 2500 Kürdü yakalamış 

oldugunu bildirdi (40). 

Sorgulamalar sırasında Kürtler işkencelerden geçirildi. Bu 

konuda Şirkov kendi elçisine şöyle bildiriyordu: "Dün 10 

Nisan, Kürtlerden birini zindandan sorgulama solununa 

tamamıyla sağlam bir durumda soktu/ar, onu buradan 

başı-gözü kan içinde, tanınmaz bir halde çıkardılar ... Bitlis 

zindanı ağzına kadar doludur, Ermeni/erin olduğu gibi 

Müslüman tutukluların da hallerini tasvir etmek mümkün 

değil...Bitlis zindanı normal bir insanın aklını tamamıyla 

kaybedebi/eceği bir yer durumundadır" (41). 

Civar köylerden toplanan tutuklu yakını yaklaşık üçyüz 

kadın Bitlis'te, Nisan ayının sonunda, tutukluların serbest 

bırakılması istemiyle protesto gösterisi yaptı. Gösteriye Türk 

jandannaları ateş açtılar (42). 
Tutuklamalar devam ederken Bitlis zindanında artık tutuklu

lar için yer kalmadıgından olacak ki, sorgulamaları sürdüren 

askeri mahkeme çokça ölüm cezası veriyordu (43). 

Kürt ayaklanmacıianna mühimmat temin etmekle suçlanan 

bir çok Ermeni de hücre mahkümü olarak cezalandırılmıştı 

(44). İstanbul'da yayınlanan Ermeni gazetesi Azatamart da 

kendisini baskılardan kurtaramıyor, Kürt ayaklanması 

hakkında makale ve haber yayınlamış olduğundan dolayı ikti

dar tarafından kapatthyordu (45). 

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda ayaklanma liderle

ri Şeyh Seyyid Ali, Şehabeddin ve diğerleri ipe çekildiler. 

Halka gözdağı vermek için ipe çekilenler Bitlis meydanı ve 

çarşısında, askerin muhafazası altında, asılı olarak uzun süre 

bekletildiler. Şehirde idam edilenler hakkında konuşma yasak

lanmıştı. Onlara bakmak için müsaade edilenler, baktıkları 

gibi geçmek zorundaydılar (46). Şehirin bütün tepeleri şu 

yazıyla donatılmıştı: "Bugünkü idari sistemi 

de~iştirmek amacıyla kendi hükümetine karşı 

halkın bir kısmını silahlanmaya teşvik etme 

cüretini gösterenleri askeri mahkeme idama 

mahküm ederek cezalandırmıştır" (47). Ceza-
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landırmalar sultanın iradesiyle tasdik edilmişti. Kürtler 
darağaçlarına başları dik olarak gururla çıkıyorlardı. Ölüm 
cezasına çarptınlanlardan biri olan Mela Resul, idanı öncesi 
Türk askerleri ve memurlanna, Kürt halkının çok geçmeden 
Türk barbarlığından mutlaka kurtulacağı umudunu taşıyan 
sözler yöneltmişti (48). 

Halka gözdağı vermek için 27 Nisan günü Muş'ta 
gıyaben hapse mahküm edilen Kürtler, 1 Hazirana kadar 
hükümete teslim olmadıkları takdirde, idanı edilecekleri, on
lara yataklık edenleri de aynı geleceğin beklediğini belirten 
bir emir çıkartılınıştı (49). 

Türkiyenin yönetici çevreleri, ayaklanma sonuçlarının tam 
ve kesin bir şekilde likide edilmesine özel bir önem veriyor
du Örneğin Bitlis'teki olaylar üzerine 4 Nisan (22 Mart) da 
toplanan İttihad ve Terraki parti komitesi, Kürt sorununu 
"planlama" yollarını ele almıştır. Komite başkanı Mitlıad 

Şükri, Kürt ayaklanmasının hastınlması için hükümet ta-. 
raftndan alınan tedbirler üzerinde ciddiyetle durmuştur. Kendı 
itiraflarına göre, 1908 yılında Anayasa'nın yürürlüğe girme
sinden sonra, başkentte yaşayan bazı "kültürlü" Kürtler hariç, 
Kürt halkı içinde yeni hükümeti destekleyen çok azdı. Gerek 
başkan, gerekse toplantıya katılan diğerleri, özellikle, Emekli 
Albay Saffet Bey bunu, Kamil Bedirhan, Sımko ve Rus 
konsolosluğu tarafından himaye edilen diğer Kürtler ta
rafından yapılan "dış kışkırtma"ya bağlıyorlardı (50). Mitlıad 
Şükri komite üyelerine, "Hükümetin bizzat Kürtleri etki/e
mek, onları kendi yanına çekmek için para yardımında bu
lunmaya, Istanbul'da yüksek mevkilerde görev yapanlar 
aracılığıyla, aşiretfertleri üzerinde etkili olma yoluyla, onları 
kendi tarafına çekmeye çalışacak/arına karar vermiş olduğu" 
(51) konusunda bilgi verdi. 

Tartışmalar sırasında, Kürtlerin sakinleştirilmesi için, ikti
darın bazı ödünler vererek Kürt liderleriyle uzlaşma nite
liğinde, meclise seçilmeleri veya senatör olarak atanmaları 
görüşü ortaya atılmıştı. Bu öneri aynı zamanda, "Başkentte 
bulunan Kürt ileri gelenlerinin kendi planlarını gizlice 
bugünden ve gelecekte hazırlamaya devam etmeleri" (52) 
korkusuyla destek bulmamıştır. 

Komite, ayaklanmanın sonuçlarının ortadan kaldmiması 
için Talat Bey tarafından alınan önlemleri onaylıyordu. Talat 
Bey, Abdurrezak, Sımko ve Türkiye Kürtlerine etkide bulu
nan diğerlerine izin verilmemesi için Rusya ve tran 
hükümetlerine ciddi uyarıda bulunulması önerisiyle Vezir-i 
Azam özel bir mektup sundu (53). Vezir-i Azam, Rus Elçisi 
Girs'den Bitlis'teki Rus Konsolosluğu'nda saklanan Mela Se
lim ve taraftarlarını derhal hükümete teslim etmelerini tale
betti. Girs, Kürt hareketinin siyasi bir karakter taşıdığı ve do
layısıyla, harekete katılanların yabancı bir konsolosluğa 
sığınınaya tam hakları bulunduğu gerekçesiyle vezirin talebi
ni geri çevirdi (54). 
Bazı kaynaklara göre, Mela Selim konsoloslukta bulun

duğunda, Kürtleri "Rus vatandaşlığına geçme ve Rus 
hükümetinin desteğini istemeye" çağırmıştır (55). O, Rus ve 
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Ermeni temsilcileriyle görüşmeleri sırasında, Kürt 
başkaldınsımn esas nedeninin halkın ağır ekonomik koşullar 
altında bulunması ve Türk memurlarının baskı ve zorbalıkları 
olduğunu belirtmiştir (56). 
Ayaklanmacılara tanınan siyasi sığınma, ayaklanmanın 

hızla bastınlmasında çıkarları olan Alman diplomatlarını da 
tedirgin ediyordu. Onlar, Türkiye'nin Doğu kesimi hakkında 
bilgi toplamak amacıyla Kürt bölgelerine özel seyahetlerde 
bulunuyorlardı. Erzurum'daki Alman konsolusu Anders, Har
put ve Muş'tan geçerek Bitlise uğrayıp ll Haziran günü 
Şirkovla görüştü. Anders'le yaptığı sohbetten edindiği izle
nimleri Şirkov Girs'e şöyle bildirdi: "Anders, Kürt eylemleri
nin durumuyla oldukça yakından ilgileniyordu. Mela Selim 
ve arkadaşlarının davasının çözüm yolunun ne olacağı, Rus
ya'ya gönderi/erek Rus korunmasına alınıp alınmayacakları 
vs. konularında durmadan boşuna sorular sorarak öğrenmeye 
çalışıyordu" (57). 

Rus diplomatlarını Kürtleri kendilerine teslim etmeye mec
bur etmek için Türkler, ülkede anti-Rus kampanyayı körük 
Ieyici siyasi şantajlara başvuruyorlardı. İstanbul gazetelerin
den Sabah, Tanin, İkdam ve diğerleri meydana gelen Kürt 
ayaklanmasını, "Dış güçlerin etki ve teşviklerinin bir sonu
cu" (58) biçiminde sunuyorlardı. Bundan Rusların faaliyet
lerinin kastedildiği anlaşılmaktaydı. Bitlis'teki Rus Konso
losluğu'nu sözde, siyasi suçluları değil eşkiya ve soygun 
cuları koruduğu gerekçesiyle suçluyor, sığınan Kürtleri katil 
ve soygunculukla itlıam ediyorlardı. Dahası, Bitlis valisi, 
Kürt ve Ermeni köylerine, içinde yazılı olanları kabul edip 
imzalamak üzere bir mazbata göndermişti. Şirkov bu ko
nuda elçiye göndermiş olduğu raporunda, köylülerin di
lekçeyle yanına gelerek, imzaları "zor ve hileyle topladık 
larını belirtiyorlar" diye bildiriyordu. Kasım 1914 tarihinde 
savaşın başlamasıyla, Türk askerleri Rus Konsolosluğu bi
nasına saldırarak, Rus bayrağını yırttılar, malları 
yağmalayarak, oraya sığınmış bulunan Mela Selim ve diğer 
Kürtleri yakalayıp derhal ölüm kararım uyguladılar (60). 

Bununla birlikte, Türk iktidarının barbarlıkları, Kürtleri 
yıldırmaktan daha ziyade, Osmanlı egemenliğine karşı nefreti 
derinleştiriyordu. Bir çok yerde silahlı direnişler devam ediy
ordu. Erzurum vilayetindeki Kürtler vergileri ödemeyi redet
meye devam ediyorlardı. Hareketlenmeler Erzincan bölgesini 
de kapiarnıştı (61). "Kürtler arasında -diye bildiriyor Şirkov
heyecan esiyor ve vilayetin bir çok yerinden buraya, Kürtlerin 
... hızla silah temin ederek yeni bir ayaklanmaya hazır 
landıkları, haberleri geliyor" (62). 

Bizzat İttihad ve Teraki parti komitesi başkanı, yuk
arıda sözü edilen toplantıda, Bitlis ayaklanmasının bastı 
nldığına dair yapılan resmi açıklamaya rağmen, "Kürt soru
nunun tamamiyle yokedilmiş olmadığını" kabul etmek zo
runda kalmıştı (63). Türkiye'nin Doğu bölgelerindeki durum 
hakkında sunduğu raporda, şunları yazıyordu: "Yeteri sayıda 
askeri birliklerin yerleştirilmesi sayesinde, Bitlis vilayetinde 
olduğu gibi, ona yakın yörelerde de nispi bir sükünet www.a
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sağlanmıştır" (64). 
İçişleri Bakanı Talat Bey 

Kürtlerin yeni bir ayaklan
masını önlemek amacıyla · 
Van ve Bitlis vilayetleri 

idarecilerine göndermiş ol . 
duğu telgrafta, olası bütün ; 
önlemleri almaları, gerek
tiğinde hükümet adına söz 

konusu vilayetlerde askeri 

hal ilan etmeleri konusun
da yetki veriyordu (65). 

Bitlis ve Muş bölgele 
rinde aynı anda, acilen 

yeni kışlalar yapıldı(66). 

Bitlis valiliğinin yatıştın 
cı açıklamalarını tekzip 

niteliğinde Şirkov şunları 

iktidar güçleri, bu kez acı 

masızdılar. Yöneticiler de 
ayaklanmaya katılan sıra 

neferleri de, tümü ölümle ce 

zalandınldı. Şirkov haklı 

olarak şöyle belirtiyordu: 
"Eğer Kürtler bugünkü olay 

lar sırasında, bir ihtimal, 

Türklerin sabırsızlıkla bek

lemiş oldukları şekilde, Er

meni/ere karşı sqldırıya geç 

miş olsalardı, onları katiet

meyi körükliyebilselerdi, 

emin olunuz ki, saldıran 

lardan hiç biri idama mahk

um olmayacaktı" (73). 

yazıyordu: "Bitlis valisi- 51uw1 Killi .IUiıiJedndtıD Ab' Y1111m, ~All Ji.Jnu6.. 

nin sözünü ettiği ülkedeki ~AU YliiU 111 o§UIIıJn 

Hareket boyunca ayaklan 
manın nitelik ve amaç bakı 

ınından sahip olduğu tüm 

açıklığa rağmen, Kürt hare

keti Türk basınında olduğu 
gibi, Avrupa (bununla bir-

sükünet ve huzur asla sağ (Jiet.Dr. Mıri IJenimi, J;.'llıvlmtuı TflfillüıiM /Jdmin) 

lanmamış, Türklerin almış 

olduğu katı önlemler Kürtleri hiddetlendirmekte ve hali

hazırdaki iktidar ve askerlerden aynı intikamı almaya 

yöneltınektedir (67). Trabzon'daki Alman konsolosu Bergfelit 

bu dönemde, Bitlis ve Dersim Kürtlerinin başlayan yeni hare

ketlenmelerini endişeyle haber vermekteydi (68). 

1914 Haziran ayında, Kürtlerle ve askeri birlikler arasında, 

Mu tki ve Xerzan'da (Garzan) çarpışmalar meydana geldi. Ver

gilerin toplanması sorunu rahatsızlıkların nedeni olarak kal

maya devam ediyordu. Vergilerini ödememiş köylülerin hay

vanıanna el koymak için, Bitlis'ten Kuran köyüne yollanan 

askerler orada, şiddetli bir silahlı direnişle karşılaşmışlardı. 

Yardıma acil olarak 100 askerlik bir müfreze sevk edilmişti. 

Oraya, Muş'tan da silahlı iki tabur yollanmıştı(69). Katettik

leri yol boyunca Türk askerleri halkı soyguna uğratmış, 

büyük baş hayvanıanna ve koyunlarına zorla elkoyarak Bit

lis'te, vergi borçlarını ödeme karşılığında açık arttırmaya 

çıkartmışlardı. "Kürtlerin hisleri -diye belirti Bitlis'teki Rus 

Konsolos yardımcısı- şimdi Türklere karşı daha çok kinle dol

udur. Bitlis Kürtlerinden bir çoğunun Rusya vatandaşlığına 

geçmek istediklerini bizzat ben kendim duymuşumdur.Türk 

iktidarının en katı tedbirlerine rağmen, onlarla silahlı 

mücadeleyi sürdürecek Kürtler var olacaktır" (70). 

Hükümetin aldığı acil tedbirlerden hiç biri Kürt halkının 

susmasını ve iktidar tarafına geçmesini (71), "yurtseverlik 

duygu/arına" etkide bulunmasını (72) sağlıyamamakta, 

hoşnutsuzluğu herşeyden önce içinde bulunduğu sosyo

ekonomik durumundan kaynaklanan Kürt halkı son derece zor 

bir durumda yaşamaya devam etmekte ve daha nice silahlı 

başkaldınlara hazırlanmaktaydı. 

1914 Mart-Nisanı'nda meydana gelen Kürt ayaklanması 

barbarca bastınldı. "itaatsizlik" ve "küstahlıklan" "merhame

tle" bağışlayan· 'ünlü" geleneksel siyasi oyunlara sahip Türk 

likte Rusya basının bir kısmı) basınında da maksatlı olarak 

tahrif edılerek gösterilmiş, yabancı muhabirler Kürt ayaklan

masını Türkiye'nin Doğu vilayetlerinde yaşıyan Hıristiyan 

nüfus için iktidar tarafından yapılması planlanan reformlardan 

dolayı Kürtlerde meydana gelen hoşnutsuzluğa bağlanarak, 

gerici bir hareket olarak değerlendirmiş, bununla Küı:! ve Er

meni halklan karşı karşıya getirilmek istenmişti. Orneğin 

DailyTelegraf muhabiri açıkça şunları yazmıştı: "Kürt ay

aklanmasının liderleri Ermeni/ere karşı kutsal savaş ilan 

etmişlerdir" (74) Ünlü Fransız gazetesi Tan ise, Kürt ayak

lanmasına uzun bir redaksiyon makalesi ayırmıştı. Ayaklan

manın sözde gerici niteliğini göstermek için yazı, Ermeni 

nüfusunun Türkiye'deki ağır yaşam koşullarına dikkat 

çekerek, hiç alakası olmayan bir şekilde, bunun bütün 

suçunu Kürtlere yüklüyor. Türk iktidarının yaptığı bar

barlıkları inkar eden Kürt ateşini söndüemek için JönTürkler 

tarafından alınan "acil tedbirleri" memnuniyetle kaydeden ga

zete, iktidarın güya, ülkede reform zorunluluğunu derinden 

kavramış olduğunu ileri sürüyordu. 

Bazı Rus gazeteleri, kendilerince, ayaklanmada, Doğu 

bölgelerinde reformlar yapmak istemiyen Türk iktidarının 

parmağının olduğunu ileri sürüyor. Novoe Vremya adlı 

en büyük Rus gazetesinde yayımlanan "Ermeni/er, Kürtler ve 

Jön Türkler " başlıklı geniş bir yazıda, Bitlis ayaklan

masının, Türk askerleri tarafından bastırılması, daha çok 

Rusya'ya karşı varolan eğilimlerini gizlemek amacıyla, Jön 

Türkler tarafından yapılmış bir manevra olarak açıklanıyorrlu 

(75). 
Türk ve Alman gazetelerine gelince, onlar Kürt ayaklan-
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masını ve nedenlerini değerlendirmede ortak goruş 
içindeydiler. Onların ortak özellikleri anti-Rus eğilimli olma
larıydı; Ruslar, Kürt ayaklanmasını kışkırtmakla suçlanıyor 
du. Kürtlere karşı açık düşmanlık duygulan besleyen Alman 
gazetelerinden biri de, Bitlis ayaklanmasına kendi sayfa
larında yer ayıran Herliner Tageblat gazetesiydi. 

Avrupa, Türk ve Rusya gazetelerinden farklı olarak, Erme
ni gazeteleri olumlu bir tavır takınmışlardı. Kürt ayaklan
ması hakkında sistematik bir şekilde haber yayınlamalarının 
dışında, Ermeni gazeteleri, aynı şekilde, ayaklanmanı.n 
önşkoşullarını, amaç ve niteliğini objektif bir şekilde tahlıl 
eden uzun yazılar yayınlıyorlardı (76). Mşak gazetesinde ye
ralan, "Kürt ayaklanması ya da Ermeni Katliamının 
Başlangıcı" adlı yazı, Bitlis'teki Kürt ayaklanmasının tam 
Türk karşıtı bir nitelik taşıdığına dikkati çekiyordu. Batı 
basının iddia ettiği, hareketin sözde gerici niteliğinin, onun 
anti-Ermeni eğiliminde olduğunu yalanlayan yazar, ayaklan
manın Kürtlerin ulusal uyanışlarının bir sonucu olarak or
taya çıktığına dikkat çekmiştir (77). Yazının başlığında yera
lan soruya dikkati çekerek, kesinlikle, "Kürt hareketinin 
Ermeni/ere karşı ve onların aleyhinde değil, Jön Türklere 
karşı bir ayaklanma" (78) olduğunu belirtiyordu. Yazar, de
vamla, Ermeniterin bu fikre, Kürtlerin uzun yıllar süren kanlı 
mücadeleleri sonucu ulaşmış olduklannı yazıyordu (79). 

Kürtlerin ayaklanması şeriat sloganı altında gelişti. Bu 
durum, Avrupa gazetecilerine, bu sloganların sosyal ve 
ekonomik içeriklerine girmemeleri, hareketi gerici ve Ermen
ilere karşı diye idiaa etmeleri ve tamamıyla dini sebeplere 
bağlamaları için gerekçe oldu. Mşakın sayfalarında 
yayınlanan, "Bitlis'te Kürt Ayaklanması" yazısının yazarı, 
bu nedenle şunları yazıyordu: "Şeriat, kuşkusuz, Kürt ayak
lanmasının dış taraftdır; onun iç tarafı, dini olmaktan ziyade, 
ulusal uyanış niteliği taşıyor" (80). 
Mşak gazetesinin redaktorü A.Arakelyan, redaksiyonun 

tanıklardan elde ettiği geniş bilgileri esas alarak, Kürt ayak
Ianmasının özünü, nedenlerini siyasi gerekçelerle ge
nelleştiriyordu; "Kürt hareketinin durumu gittikçe daha çok 
açıklığa kavuşmaktadır -diye yazıyordu- şimdiye kadar bize 
ulaşan değişik haber ve bilgilerden hareket ederek, şu sonuca 
varılabilir: Bu hareketin siyasi bir niteliği var ve 
onu ortaya çıkaran sebepler şimdiye kadar iddia 
edildiği gibi, soyguncu ya da dini fanatizmde, 
savunmasız ahalinin emeğine el koymada değil, 
her şeyden /ince, Kürtlerin ulusal oluşum 
yönünde lizerk yönetim organı yaratma emelle
rinde ifadesini buluyor" (81). 

Bitlis'teki Kürt ayaklanmasının vahşi bir şekilde 
bastırılması, ayaklanmaciların eylemlerinin dağınıklığı ve 
sınırlılığı, hareketi etkin bir şekilde doğrudan 
yönlendirebilecek beceride birleşik ve otorite sahibi bir 
yönetici merkezden yoksun oluşu, Kürtlerin yığınsal bir 
şekilde Türklere karşı kinle dolu olduğu bir atmosferde, halk 
yığınlarını yeni büyük bir harekete geçirme başlangıcı haline 
dönüştürememiştir. Büyük askeri biriikiere sahip Jön Türk 
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yönetimi, ayaklanmaciların geri püskürtülmesinde bunları 
başarıyla kullanmış ve Kürt hareketini şiddetli karşı 
önlemlerle bastırmayı başarınıştır. 

Ayaklanmanın bastırılmasında aşağıdaki temel faktörler 
önemli bir rol oynamışlardır: Birincisi, Kürt liderlerinin ay
aklanmaya genel bir nitelik kazandırma uğraşıanna rağmen, 
Kürt toplumunda egemen olan geri feodal-patriarkal ilişkiler, 
bunun sağlanması önünde ciddi engel teşkil etmekteydi. 

lkincisi,Türklere karşı büyük bir kin mevcut olmasına 
rağmen, Kürtlerin aşiretsel dağınıklığı olumsuz bir rol oy
namıştır. Sultan rejimine sadık olan Kürt feodal ve dini 
çevreleri, Kürtler arasında halen büyük bir etkiye sahiptiler. 

Ayaklanmanın bastırılmasının nedenleri arasında stratejik 
ve taktik hatalar da küçümsenmeyecek bir rol oynamışlardı: 

Kürt ayaklanma müfrezelerinin, çocuk ve kadınlar da dahil 
olmak üzere, aç ve sefil insanlardan meydana gelmiş olması, 
ayaklanmanın örgütsüz ve kendiliğindenci niteliğini daha da 
arttırmıştı. 

Ayaklanmanın çarpışma alanının sınırlı olması, İktidara, 
önemli zorluklarla karşılaşmadan, ona karşı yakın 
bölgelerden askeri güç sağlama imkanı vermişti. 

Ayaklanma yöneticileri, Kürtlere komşu olan halkların 
tam sempati ve kesin desteklerini kazanmayı da aynı şekilde 
başaramamıştı. 

Yukarıda işaret edilen sebeplerio etkisiyle Kürt ayaklan
ması çok kısa bir zaman içinde bozguna uğradı. 

Bozguna uğramış olmasına rağmen, o, Kürt halk 
yığınlannın ulusal ve sosyal olarak ağır baskılar altında bu
lunmuş olduğunu, aynı şekilde, Osmanlı lmparatorluğuna 
karşı varolan nefretlerini herkese göstermişti. 

Bu yazı Türkoloji Der/emesi 1978 adlı kitaptan 
Türkçeye çevirilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda da katliamlar ve başkaldırılar birbirini izledi. Resimde, 
1932 yılında öldürülen bir grup Bitlis'li Kürt köylüleri görüntü lenmiş. 

(Roja Nu, sayı 2, 1983, StockJwlm) 
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ihsan AKSOY 

PEŞDAHATİNA 
NASYONALİZM A TİRK Ü 

PİRSA KURDAN 

Ev nivfsara berheme xebateke 
bi zehmet a dar a direj e. 
Nivfskar İ. Aksoy ev çend sa/in 
ku li ser İttfhad a Terakkf dixebite 
a dawfya ve xebate de lekolfneke 
heja derkete meydane. Le her 
çiqas hfn çap nebaye jf, nivfskar 
kerem kir a wek kurteyek we 
xebate ev nivfsara ji bo 
BERHEME nivfsf. Em je re pir 
pir sipas dikin. 
. li bo arnade kirina ve 
afirandine, i. Aksoy bi sedan 
çavkanfji ber çav der baz kirine. 
li ber nebana cfh me nikarf yek a 
yek naven wan çavkanfyan di vir 
de peşkeş bikin. Tika ye xwende
van me biborin. 

Redaksfyon 
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Destpek: 

Beri hevhatina Karlofçaye, di sala 
1699'an de, İmparatoriya Osmanili Asi 
ya, Ewrfipa fi Afriqaye li ser 5.481.560 
kilometre çarkoşe hukim dajot. Li ser 
herdeki ewqas fireh cure cure gelen Asi 
ya, Afriqa fi Ewrfipaye di bin hukme 
Osmaniyan de dijiyan. Di wan dernan 
de nave Tirka wek netewe yek nedihat 
gotin fi her keseki xwe wek Osmani 
dihesiband. U hele serkar fi serweren 
imparatoriye Tirk bfin. Her wiha gelen 
ku bi imparato riye ve giredayi bfin, 
bindest fi dil bfin. Baye netewitiye tesir 
li erde Osma niyan ji kır fi gelen 
bindest diji hukme Osmaniyan bere 
bere rabfin.Di destpe ka sala 1800'an 
de, li ser erde Osmani yan serhildanen 
netewi derketin hole... 

Bi lihevhatına Edirne ve di sala 
1829'an de Eflak-Buxdane (Romanya), 
Sirhistan fi Karadaxe ji Osmaniyan 
otonomi stand. Di sala 1830'an de 
serxwebfina Yewnanistane hate qebfil 

kirin. 

Di sala 1806'an de Babanzade; 
1813'an de Abbas Mirza; 1828'an de 
Emin Paşaye Muşee; 1832'an de Mir 
Mehemed; 1842'an de Bedirxan Paşa; 
1855'an de Yezdan Şer; 1880'an de Ubey 
dullahe Nehri, li Kurdistane diji dewleta 
Osmaniyan serihildan. Her viha di sala 
1882'an de Ermeniyan li Erzurume 
gruben çekdar saz kirin. Di sala 1886'an 
de li lsviçre rexisıina Hinçak, di 1890'an 
de Taşnaksutyon fi dlsa wan salan de bi 
naveRamgavar fi Veragazmiyal Hinçak 
hatin dasmezrandin. 

Ermeniyan cara ewil di sala 1894'an 
de li Sasone serihildan. Ev serbildan di 
navçeyen Amasya, Muş, Wan, Trabzon 
fi Tokate de derkete peş. Di wi demi de, 
li gor gotina Tirkan 41 fi li gor Erme. 
niyan ji 57 car Ermeniyan seri hilda. Bi 
gotina niviskaren Rojava di van serbil 
dana de 100 000 Ermeni hatin kuştin ... 

Nivça ewlin ya sedsala 20. de birneo 
İmparatoriya Osmanl ya feodal edi rizi 
yabfin. Ji bo sekinandina riziyabfin fi 
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belavbfına imparatoriye karbidesten Tir 

kan dest bi ceribandina reforman kirin. 

Aboriya dewlete li ser himen cotkari 

yeke şiindarnayi disekini ii her ew ji he 

bi qeydeyen 2000 sal bere dihat kirine. 

Dewlere ordiyeke mezin xwedi dikir. Ji 
bo dabara dewlete ji ji xelke Aşar, 

Cizye ii hertil distand. Aşar ji bo 

gunöıyan zilmeke mezin bfı ii ji aliye 

Multeziman ve dihate kom kirin. Li 
gor qewle resmi aşar %10 bii; le be le 

ew pivana di rastide digihişte %12.5 ii 

zedetir. Ji gelen Xaçperest ji hertil ii 

cizye distandin. Xeni aşare, gundiyan 

jı bo erde, bo heywanan ii ji bo gele 

tişten biçiik ji sedi de tiştek didan 

dewlete. Her wiha her kesek, diviya ku 

di çekirina re ii avahiyan de badilhewa 

bixebite. 

Di sala 1876'an de, li ser erde 

Osmaniyan e Asyaye de tene du xeten 

hesine yen biçiik hebfın. Reyen şose ii 

xweli him he ne kerhati bfın ii him ji 

gelek kem biin. Bi şere Kirime ve teva 

yi salen 1853-1856'an de Osmaniyan 

dest bi deynen derve kirin. Cara ewilln 

di wan salan de deyne Osmaniyan gihiş 

te 75 milyon Franke Franst Her ji we 

pede Osmaniyan bi awaki fıreh Mi dest 

bi deynkirine kir. Ji 1853-54'an peve 

butça dewlete her tim vekiri diçii seri. 

Ji ber valahiyen butçe, dest bi deynstan 

dinen nuh dikirin. Di sala 1876'an de 

deyne Osmaniyan bi tomeri derket 277 

milyon liraye Osmaniyan, ku 6 milyar 

frank dikir.Bi reya deyndayıne ve, Şırket 

ii banken Ewriipaye bere bere hatin nav 

dewleta Osmani; biin xwedi riimet ii 

girani peyda kirin. Bi vi teheri Osmani 

ketin bin nire Ewriipayiyan. Di sala 

}856'an de bi şinkatiya sermiyanen 

Ingiliz ii Fransiz ve Osmanlı Banka 

sı (Banka Osmaniyan) li Istenbole hate 

vekirin. Ve banke pere derdixist ii 

navçiti ya deynen Osmaniya dikir. Bi vi 

awayi Osmaniyan ji aliye siyasete 

derveyi ve OOı wek dewletek serbixweyf 
ya xwe ji dest xistibii. 

Di allki de ev ser bi derve biin ii 

aliye din de bekari, belengazi ya ku 

hebii, di nav rewşenöıren Tirkan de diji 

Sultan ii idara wi nexweşi ii nereheti 

çedikir. Xeni ve yeke burjuvaziyeke 

nuh ii jar ji bere bere xwe dida 

hev ii edi ew ji ji ve rewşe razi 
nebii. Burjuvaziya Tirk dixwest 

ku himen aboriye baş bide hev ii 

ji bo xwe dar ii dezgehek xweş 

pekbine. Rewşenbiren Tirken Ca 
hıl bibiin berpirsiyaren burjuva 

ziya Tirk a netewl. Edi hedi hOOı 
ji bo sazkirina idarake meşrôti 
di nav rew şenbiran de liv çe 

dibii. 

TANZIMAT, 

OSMANiYEN NÜH 

ü 
MEŞRÜTİYET 

Di diroka Osmaniyan de, cara 

yekem bi reformen Tanzimate ve 

xwestin ku hukme Sultan bi reya 

qaniini ve rexin nav çarçoveyekl. M usta 
fa Reşit Paşa peşengtiya wan reforman 

dikir. Padişah Abdulmecfd di sala 

1839'an de bi nave Gülhane Hatt-ı 

Hümayônu fermanekilan kir. Li gor 

ve fermane "Dewleta Ali Osmanf ji bo 
parasıina mal, can u namı2s a teba (kes 

ii qewmen ser bi dewleta Osmani) ya 
Osmanl de qanunen nuh derxe ... " Ji 
bo bi cih anına ve fermane, di sala 

1845'an de fermaneki din e padişah 

derket Pişti viya ji di sala 1856'an de 

bi nave İsiahat Fermani (Fermana 

lslahkirine)fermanekl din hate darxistin. 

Cara yekem bii ku di van fermanan de 

dihate xwestin ku mal u cane xelke 

Misilman ii Xaçparez de were parastin. 
Parastina mal u can daxwaza burjuva 

ziye bU ii di wi demi de burjuvaziya 

Tirk a netewi u jar ji bo ve mereme, 

hOOı hooi denge xwe bilind dikir. 

Ew beleniyen(waad) ku di van ferma 

nan de hatin dayin her wek gotineke 

reçine man, nehatin cih bi cih kirin. 

Le bele ev ferman bôn gavek ji bo 

Meşrôtiyeta Osmani. 

Fikra meşriitiyete di nav xelke de 

Seflre Stockholm' e Şerif Paşa ye Kurd 

cih nedidit, le bele meyla meşriiti 

yete di nav rewşenbiren Tirk de hooi 

hedi bi bez dibii. Ber bi salen 1860'an 

ronak öıren Tirk di all hizr ii hejmare ve 

li sazkaren Ittihad u Terakkiye du şexsfyeten 

Kurd. Aliye çep de Dr l.Sükatl, 

ye rast de Dr A.Cevdet 
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NamıkKemal 

herçfı xurt bfın. Ronak:birenTirken 
ku ji bo sazkirina idara meş rfıti li diji 
hukumdariya Sul tan der diketin, wan 
bir fı baweriyen xwe her ji rewş fı mer 
cen di navbera salen 1860 fı 1870'an 
standin. Xeni ve yeke, gelek rewşenbir 
çfın Fran saye, li gel ronak:biren Fransi 
man fı ew nas kirin. 

Ronak:biren Tirk bere bere derdora 
rojnaman de kom bfın. Di sala 1860'an 
de Şinasi -rojnamewan fı ronak:hlrek 
Tirk e- bfı redak:tore rojnama Tasvfr-f 
Efktir. Şinasi di 27 Hezirana dala 
1862'an de ev rojname her bi sere xwe 
ji nfı ve derxist. Ronak:biren Tirk dora 
ve rojname de kom bfın. Di wir de Şina 
si fikra Rojavatlye fı Ewriıpayi 
tiye berpeşe birfıraye Osmani dikir. Di 
ve rojname de Namik Kemal ji dinivisi. 
Ewana cara yekemin bfı ku pirs fı hiz 
ren netewe, n iştirnan' niştiman 
perweri fı şoreş teve literatura Tirki 
bfın. Kesen ku li dora Tasvfr-f Efkti 
re kom bibfın, bfın himkare Komela 
Osmaniyen Nuh (Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti). Ev kes di sa1a 1865'an de, di 
çave Padlşah Abdulaılı de her wek 
dijminen rejime hatin xuyan ii ji ber ve 
yeke hatin sirgun kirin. Ji wan, gelek 
we sale (1865) revin çiin Ewrfıpaye. Aif 
Suavl, Namik Kemal, Ziya Efendi, 
Agah Efendi, Ahmed Mit had, Recaizade 
Ekrem, Ayetu/lah Bey fı gelek yen 
dine di sala 1867'an de li Parise bi nave 
Yeni Osmanlılar Gerniyeti rexistinek 
sazkirin. Biraye Hidive Misre Prens 
Mustafa Fazil Paşa, ji ber ku navbera 
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wi fı Sultan nexweş bfı, ji aliye pere ve 
alikariya ve rexistine dikir. Paşe Şerif 
Paşa ye Kurd ji kete ve cemiyete. 
Cemiyete di rojnama xwe de idara 
meşrfıti diparast. Rojnama Muhbfr, 
bere li Parise fı paşe ji li Londone 
derket Xeni rojnama Muhbfr di sala 
1868'an de bi nave Hürriyet rojname 
yek din hate weşandin. Ev herdu rojna 
me ji, qasi hejmareke bilind diketin 
erde Osmaniyan. Di sala 1870'an de 
Mehmet Bey fı Hüseyfn Vasfl Paşa bi 
hev re li Cenevre rojnama lnkılap 
derxistin. Xeni van xebaren xwe, ronak: 
biren Tirk bi zanisten civak:i ve ji 
mijfıl bfin. 

Pişti bexşandina Sultan Tirken 
Cahil (Jön Türk) vegeriyan lmparatori 
ya Osmani. Di sala 1872'an de Namik 
Kemal, Ebuziya Tevf'ık, Nurf ii Reşat 
pekve li lstenbole rojnama İbret 
derxistin ii di ve rojname de ji her idara 
meşrfıti diparastin. We deme Namik 
Kemal bi nave Vatan Yada Sflfstre 
piyesek xwe nivisi. Ü ev piyes di sala 
1873'an de li lstenbole hate listin. Di 
ve piyese de fikren nasyonalisti 
derdiketin peşiye. Edi fikra meşrfıtiyete 
di nav lmparatoıiye de dihate parastin ii 
aligiren we hebiin. Jön Tirk wisa 
bawer bfın ku bi damezrandina idara 
meşrfıti ve serhildanen netewi ii şeren 
serxwebiine bi tevayi edi disekinin ii 
herkesek disan wek bere xwe ser bi 
Osmanfyan dihesibine. Xeni ve İngili 
zan, bi idara meşrfıti ve welate xwe di 
w are abori fı ci vaki de gelek pe ş de 
biribfın. Evana ji, ji alik ve dixwestin 
İmparatoıiya Osmani belav nebe; le di 
aliye din ve ji dixwestin ku ew ji aliye 
aboıi fı civaki ve ji peşde here. 

Di bin serokatiya Mithad Paşa de 
Osmaniyen Nfıh zor didan Sultan ku 
bila idara meşrfıti texe re. Ji bo ve 
yeke Sultan Abdu/aziz ji text xistin fı 
Sultan Murad e V. anin dewsa wi. Ji 
ber nexweşiya Sultan Murad, Mithad 
Paşa ii hevalen wi bi Abdulhamid re 
xeber dan ii ji bo sazkirina idara meşru 
ti ji wi beleni standin. Pey ve pirse, di 
sla 1876'an de Abdulhamld bii padişa 
he Osmaniyan. 

Sultan Abdulhamld, ji bo çekirina 

Qaniin-i Esasi komisyonek pek ani. 
Serokeve komisyone Mithad Paşa bii 
ii Qanôn-i Esasi hate arnade kirin. Li 
gor ve Qanfın-i Esasi, Sultan seroke 
Dewleta Osmani bii. Dewleta Osmani 
ne dewleteke netewf bfı, mileten ku di 
bin hukme Dewleta Osmani de bfın 
dikariyan li ser erd ii waren xwe 
zimanen xwe di dibistanen xwe de bidin 
xwendin u hinkirin. Xeni viya de 
Meclis-i Mebiısan ı1 Meclis-i 
Ayan de bihata temsil kirin. Meclis 
-i Mebiısan ji nuneren helbijarti, le 
Meclis-i Ayan kesen ku rasterast ji 
aliye Padişah ve hatibfın diyar kirin, ji 
wan pek dihat. Nunerek Meclis-i Me 
bilsan temsildare 40 hezar kesi bı1. 
Rewş ı1 mercen namzetiye zanina zima 
ne Tirki, tiji kirina 30 sal emr, şareza 
yiya xwendin ı1 nivisandine ı1 hebı1na 
maren hevwelatiye bfın. Li gel ve yeke 
diviya, heya deme namzetiye kesen 
namzet tu cezayek negirtiba. Meclis-i 
Mebiısan we di derheqa mali de qanı1n 
çekira, Qaniın-i Esasi bipejiranda, 
qanı1n red an qebul bikira. Bi vi teheri 
Meclis-i Mebiısan bi Meclis-i 
Ayan ve giredayi bı1. Disan li gor ve 
qanı1ne diviya dadigehen (mehkeme) 
vekili de sazbı1ya ı1 dadperwer (hakim) 
en wan bi awak:i serbixwe bixebitana ... 

Her wiha di ve Qaniın-i Esasi de 
serkarl ii hukimraniya Osma, yan li ser 
gelen bindest de heta hetaye dihat 
parast 
in. 
Vi 
qanı1n 

i de 
dihat 
gotin 
ku 
milet 
en ku 
ser bi 
De wl 
eta 
Osma 
ni ne, 
fcrden 
w an 
her 
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u sman i ne. Tu kesek nikare erde 
Osmaniyan parveke. Her nfinereki Mec 
lis-i Mebfisan u Meclis-i Ayan ne 

temsildare mintiqa xwe u milete xwe 
ye, bes ew tek-tene temsildare Osmanf 

yan e (Madde 71). Dine dewlete İslam 
e. Di sala 1876'e 23 ye heyva Kanune 
de Sultan Abdulhamfd Qanun-i Esa 
si ilan kir. Bidarxistina ve qanfine di 
nav gele Tirk de tu danustandinek berbi 
çav pek neani. Gelen bindest ji tu car bi 
ve qanfine bawer nebiin u etibara xwe bi 
ve qanune u ilan kirina we neanin. 

Bireya helbijardine ve bi tevayi 119 
kes ketin Meclis-i Mebiısan. Ji wan 
71 kes nuneren Misilman, 48 kes ji 
Xaçparez bfin. Nuneren ve meclise, li 
gor bejmara rıiniştiyan ji Tirkan, Erme 
niyan, Yewnanan, Cihfiyan (Yahudi), 
Bilxaran, Sirban, Bosnayiyan, Erebanu 
Kurdan hatibiin helbijartin. 

Meclis-i Mebiısan, di dema şere 
Rus u Tirkan de civinen xwe her 
darnandin heya 28'e Reziran a sala 1877 
'an. Sultan Abdulhamid bere Mithad 
Paşa kir serokwezir (sadrazam), le paşe 
ew bi kuştariya Sultan Abdulaziz ve 
gunehkar kir u sirgune Fizan'e kir. 

He serdema xebare ya nuneren Mec 

lis-i Mebiısane ku he teva nebibfi, di 
payiza sala 1877'an de cardin helbijardin 
çebfi. Meclisa nu ji berna berna wek 

medisa bere pekhat. Ve care 113 
mebfis hatin helbijartin u ketin mecli 

se. Di 14'e Sebate yasala 1878'an de bi 
fermana Sultan meclis ji bo demeki kin 
(kurt) hate girtin u car din ji neciviya. 
Le bele Meclis-i Ayan heya sala 
l880'an nehate girtin u dom kir. 

Edi Abdulham'id-Il. hukimdareki be 
pak u be perwa bu, serbixwe hereket 
dikir. Qirkirin an pirkirin tek ten e di 
deste wi de bu. Gele sebeben helveşan 
dina idara meşriıti hebiin. Le bele beri 
her tişti bingeha civaki ya idara meşrıiti 
pir jar u teng bii. Burjuvaziya Tirk a 
netewi he nu çedibfi ii ji aliye abori de 
gelek jar bii. Ronaköıren Tirk en ku 
aligire idara meşriıti bfin, dixwestin bi 
reya komplo çekirine ve kare xwe 

bibin seri. Ji ber ve, di nav civare de 
nexebitibfin. Miroven be qirar bfin. Le 

bele ev ji bo burjuvaziye Tirk a netewi 
bii ceribandineke mezin. 

Ji ber peydabfin u belavbıina bizren 
liberali, meşrutiyetperweren Osmani 
yan en ewilin li ser milke Osmaniyan 
de tesıreke mezin çekirin. Yekemin car 
bir u baweriyen Ewrupi, taybet ye 
Fransi ji aliye Osmaniyen Nuh ve 
ketinnava İmparatoriye. Wan dixwest 
Misilmantiye ii Ewrıipatiye, ji bo idara 
Osmani di nav hev de bikelinin. Ew bi 
xwe ji Misilman bfin u her baweriya 
wan bi Misilmantiye hebfi. W an ji 
Montesqieu, Rousseau, Voltaire, Vol 

ney, Lock u efrandinen wan ilham 
hildabıin. Ev zana univiskaren navdar, 
diji rejima feodali ya yekdesti biin. 
Osmaniyen Nuh aligire idareke meşru 
ti biin, le bele tu car daxwazkare 
cumhuri nebiin. Xeni All Suavi, ji 
wan tu yeki behsa şoreşe nedikir u wan 
dixwest ku di çarçove u nizama hebfiyi 
de idareke meşruti dirist bikin. Bi vi 
awayi bende Osmaniyen NUh digihişte 

feodalan ii nizama feodaliye. 

Mesela Netewi 
ı1 

Pan-osmanizm 

Osmaniyen Nuh qimetek mezin 
didan mesela netewi. Ew dijmine tev 
gera netewi ya Sirban, Yewnanan, 
Bilxaran, Erebanu Ermeniyan biin. Ar 

manca wan a yekemin parasıina yekpari 
ya erde Osmani bii. Karadaxi yen ku ji 
bo bi destxistina serxwebuna welate 
xwe bi çek seri hildabfin, Ziya Bey di 
nivisaren xwe de ew bi cerditi (şaqi) 

binavdikirin. Her wiha ew diji isyana 
Girire u serxwebfina Sirhistane sekinın 
u hukumet protesto kirin. Osmaniyen 

Nuh di ware dijminati ya berxwedanen 
netewi de xwedi teoriyek taybeti bfin. 
Ev teoriya bi nave Pan-osmanizm 
derkete hole u hate binavkirin. Pan 
-osmanist diji parvekirin u belavbfi 
na ware Osmaniyan bfin. Di xwestin 
ku bi reya ve teoriya xwe ve, 
İmparatoriya Osmani li ser peya bihe 
lin u himen we yen rizyayi siwax 
bikin. Li gor bir u baweriya wan, idara 

Jinanjl eleqe şant "Kokarten azadiye" u eksen "qeh

re~n azadiye" dida. 

meşriıti ku li ser esasen teoriya 

pan-osmanizme dirisı bfiye, bi tevayi 
wan e peşiya şere rizgari ya netewan 
bigirta. Aramanca wan tek u tim zexm 
u qayim kirina himen Dewleta Osmani 
bii. Ev yek gotin e ku bere bere bi 
naven cure cure, nasyonalizma Tirkan 
derdiket meydane. W an ji aliki de 
dixwestin idara meşriıti dirist bikin; le 
aliye din ve ji pesne Sultane Osmani 

didan u digotin ku di bin idara Osmani 
yan de gelen ne Tirk tu car nebatine 

pelçiqandine ii Sultanen Tirkan edaleteke 

mezin li ser rıiye ware Osmaniyan de 
belav kiriye u ew xisleta heya iro 
hatiye. Helbet ev gotinen wisan li ser 
himen nasyonalizma Tirk de bilind 
dibfin u her ji bini ve hiç u pfiç bfin. 
Himen idara Osmaniyan, bingebe xwe 

de bi xwin u keda gelen bindest bi hev 
ve zeliqandi bfin. Gotina Ümmeti 
Osmanf di saya xebare Osmaniyen Nuh 
de u di sala 1870'an dekete literatura 

Osmani. Wan di aliki de teoriya 
pan-osmanizme dixebitand, aliyi din 

ve ji bere bere milete Tirk derdixistin 
peşiye. Namik Kemal dinivisaren xwe 
de digot "Di nava Osmaniyan de bi 
hejmar ı2 bi marifet; bifemdarf, bi aqil 

ı2 bi feraset; bi metanet ı2 keramet 

milete Tirk seri dikişine ... " (E. Z. 
Karal, Osmanli Tarihi, Cilt VII, s.296). 
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Ji bo Imza kirina peymanek Aşitfye, di bin 
serektfya Serekwezfr Talat f:aşa .de ht:J;tek 

çu Brest-Lftovske.Resme de lı Yekitıya 
Sovyet, heyeta Osmanfbi nı2neren Ukrayna 

ve dixuyen. 

Le disa Osmaniyen Nuh tem dikir 
ku bi çi awayi dibe bila hibe berxwe 
danen netewi, taybet di nav gelen 
Xaçparez de, nayen temirandin._ Ji ~r 
ve yeke ji bere bere meyla xwe kışandin 
ser pan-islamizme. Bele Osmaniyen 
Nuh, neta xwe ya rastidi bin perda teo 
riye fi durişman de dix~estin veş_e~n~ 
Le ew yeka ji bo wan mıyaser nedibu u 
her wiha gelen bindest ji baş tMigi 
hiştin ku merema Osmaniyen Nuh, 
parastina Imparatoriya ~s~an~ ~e. 
Ewan bireya propaxande u peşxıstına 
İslame ve ji dixwestin ku mileren Misil 
man di bin ala Dewleta Osmanide ragi 
rin. Yen wek Ali Suavı he ji peş ve 
diçfin fi belısa nijade Tirk dikirin. ABi 
kurtasi Osmaniyen Nuh, di d"ıroka Im 
paratoriya Osmani de peşengen nasyona 
lizma Tirk bfın. 
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İTTİHAD ir TERAKKİ 

Pikren pan-islamİstiye ji bo Sultan 
Abdulhamfd mecalek mezin çekir.Wi, 
bi propaxanda pan-islamizme ve 
gelen Misilman berdan stfıye Xaçpare 
zan. 1894-95'an de bi dehhezaran Erme 
ni hatin qirkirin. Di ve qirkirine de 
Siwaren Hamidi (Hamidiye Alayla 
n), wek sazgehek resmi ye Dewleta 
Osmani bfın xwedi rol fi gunehek 
mezin. Di destpeka sedsala XX. de li 
Makedonyaye dijminatiyek mezin di 
nav gelan de çebfi. Sultan Abdulham!d, 
pan-islamizm her tim ji bo p~astı_na 
idara xwe ya zilimkar da xebıtandın. 
Pan-osmanizm u pan-islamizm ji 
bo hukumdariya burjuvaziya Tirk a 
netewi derkete meydane. Le ev teoriya 
na diji rastiye fi diji diroke bfin. 

Pişti helweşandina idara M~~riıti 
ya yekemin, di sala 1889'an de lı Isten 
bole Mekteba Tibbiye ya Eskeri 
de ji aliye xwendeyen we mekte_!Je, wek 
Abdullah Cevdet e Arapkir'e, Ibrahlm 
Temo ye Ohri'ye, ishak Sukuti ye 

Diyarbekr'e 
, Mehmed 
Reşfd e 
Kafkas 
ya'ye u 
Büsetin All 
ye Balcu'ye 

ve bi nave 
ittihad-i Os 
manf rexis 
tineke nihe 
ni hate da 
mezrandin. 
Ev cemiye 
ta di nav 
xwendekare 
n Mekteb 
-i Tibbi 
ye u yen 
Mülkiye 
u Harbiye 
de bere bere 

bingeh girt fı firehtir bfı.Armanca wan 
ew bfı ku, Qanuna Esasi ya 1876'an 
car din bi re xin u idara meşrôti disan di 
welate Osmanide peya bikin. Wek te 
zanin ji himdaren we rexisıine A.Cevdet 
u ishak Sukutf Kurd bfın; lbrahim 

Temo Arnavut, H. Zade All u Mustafa 
Reşid Azeri bfın ... Le hele wan xwe 
"Osmani" dihesiband fı difıkirin ku di 
saya idara meşriıti de him Dewleta 
Osmani dikare li ser piya bisekine fi 
him ji gelen bindest en we dewlete we 
bigihijin maten xwe yen kult~i. Her e~ 
jimina Osmaniyen Nuh dıJı p~ek.~ 
rina milke Osmani bfın fi her wıha JI 
diji berxwedanen netewi bfın. Kinge ku 
cemiyetaittihad-i Osmanf binge girt fi 
bere bere mezin bu, Sul tan Abdulhamid 
bi heyi fi kirinen wan hesiya, ew sirgu? 
kirin derveye sinaren Dewleta Osmanı. 
Ve komele xwe bi qeyde rexistinek 
İtalyayiya M ason Karbonarz pek anibfi. 
Himdaren ittihad-i Osmani ji sirgune 
revin çfin welaten Ewrôpaye . Li wir, 
beriya wan kesen n~h hati, bi ~av~ 
Osmanlı Terakki ve Ittihad Cemıyetı 
rexistinek hebfi.Kesen ku ji sirgune 
revin fi gihiştin Ewrfipaye, bi vi 
cemiyeti ve peywendi danin. Sere ve 
Komela ittihad u Tereqi ya Osmani 
Ahmed Rıza, Murad fi Prens Sebahad 
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din dikişand. Li Parise, bi na ve Mf 

zan di bin berpirsiyariya M ura d de 

kovarek derdiket Ahmed Rıza ji redak 

tore Meşveret 'e bu. Ev kovar bi 

zimane Tirki u Fransi dihatin nivisan 

din. Osmanlı Ittihad ve Terakki Cemi 

yeti parezgar u daxwazkare idara meş 

ruti bu ı1 diji idara Sultan Abdulhamid 

disekini. U beledi navbera Murad e ser 

bi Mizan'e (Mizancı Murat), Prens 

Sebahaddin ı1 Ahmed Rıza de dijberi 

yen fıkri hebı1n. 

Di sala 1902'an de Prens Sebahad 

din, komcivina yekemin a komele pek 

ani. Kesen beşdar di bin serokatiya 

Prens Sebahaddin de civiyan. Di ve 

kongre de xeni rexisıinen Tirkan, rexis 

tinen Ereban, yen Çerkez u Yewnan ı1 

Kord u Ermenı' u Arnavadan hatin 

temsil kirin. Li ser nave Kurdan Abdurr 

ahman Bedirxan di komcivine de beşdar 

bU. Abdurrahman Bedirxan heya sala 

1904'an li Londonebi nave Kurdistan 

rojnameyek derdixist. Le ve rojname, 

ji ber zordariya xefiyeyen Abdulhamid 

nikari jiyana xwe li wir bidomine. 

Di ve komcivina yekem de dubendi 

çebı1. Ahmed Rıza Bey diji Ademi 

Merkeziyet'e bii u xasima parezgare 

neteweye Tirk bu. Wi digot Tirk ji wek 

neteweyen din en ser bi Dewleta Osma 

ni, heta ji wan zedetir ten pelçiqandin. 

Prens Sebahaddin hember wi disekini u 

parezgariya Ademi Merkeziyet ô 

Teşebbüsü Şahsi dikir. Temsilkaren 

gelen bindest ji li gel peşniyara Prens 

Sebahaddin bı1n. U bele, kongre nikari 

bı1 tu biryarek bistine u jlan bike. 

Di sala 1906'an de li Selanik'e Os

manlı Hürriyet Cemiyeti hate damez 

randin. Himdarell we rexisıine bi pirani 

efser (subay) bı1n. Van, pişti demeki 

kurt de, bi gruba Ahmed Rıza re hev 

bendi danin. Du ve hevbendiye re, 

komele na ve xwe qulupi u bu I ttihad ve 

Terakki Cemiyeti. Ev, xasima li Make

donya'ye bere bere xurttir bU. 

Komcivina dowemin a Tirkin Ca 

hil (Jön Türk) di sala 1907'an de li 

Parise civiya. Rexisıina Ermeniyan 

ango Taşnaksutyon ji di we kongre de 

beşdar bU. Di biryaren kutayiya kongre 

de, Sultan Abdulhamid hate rexne 

kirin u ew bi qirkirin u zerandina Tirk, 

Ermeni, Bilxar, Yewnan, Ereb, Durzi 

ı1 Kord ve hate gunehkar kirin. Her 

disan di we kongre de biryar hate 

girtin ku, biryaren ve kongre bi 

zimanen Kurdi, Tirki, Erebi, Bilxari, 

Yewnani ı1 Ama vı1di ben weşandin u 

belav kirin. 

Komela Ittihad u Terakkiye hedi 

hedi ji xwe re teori danin. Arınanca 

wan ji her wek Jon Tirkendin paras 

tina yekitiya Dewleta Osmani bı1. Di 

nava ve rexisıine de se ditin hebı1n u 

dixwestin ku xwe bidin qebul kirin: 

ı. Aligiren Rojayayi: 

Li gor ditina wan, ji bo xilasbı1n u 

selameti ya lmparatoriya Osmani reça 

Rojavaye pewist bU. Diviya ku reya 

Ewrı1paye bigirin peş, bes ne bi kore 

kori. Ya duduya, diviya ji aliye hiquqe 

de guherandin werin çekirio u gerek 

hebe bila Qanôna Esasi ji bete 

guhartin. Ya sisiyan, diviya bebôna 

cimaeta Osmani were parastin. Ya 

çaran, diviya pan-islamizm u pan 

-turkizm retir neye tujkirin. Ya pen 

can, din ne arınane e; le bele dive wek 

hacetek bete xebitandin. Alikaren ve 

ditine Abdullah Cevdet, Celal Nuri, 

Kılıçzade Hakkı bı1n ... 

Ditinen İslami: 

Li gor aligiren ve ditine, imparatori 

tene bi reya İslamiyete ve dikare xilas 

hibe. Sistema İslamiyete di derheqa 

itiqat, ehlaq, civat u siyasete de her tim 

bi awaki baştir te tefsir kirine. Li gor 

vana dive İslamiyet di idara hukumete 

de, sistema dewlete de bi tomeri girani 

ya xwe deyne, ji hev cihebuna din u 

dewlete tu car çenebe. Ji bo demoqra 

siye ne gereke ku li pey Rojava bime 

şin, ji ber ku prensib ı1 qeydeyen ku di 

vi wari de pewist bin her di dine İslame 
de hene. Alikaren ve ditine Prens 

Mahmud Sait Halim Paşa, şair MAkif 

Ersoy,Babanzade Ahmed Naim,M. 

Şemseddin bı1n ... 

Di serdema MeşrCııiya ll. de Kurdperwerek bi nav ü 

deng, Hemze Beg 

Ditinen Pan-turkisti; 

Li gor herdu ditinen jore, ev 

niherina he nuh bii u bu xwedi emreki 

direj. Her wiha tesirek mezin li partiya 

serkar kir. Li gel ve yeke ko var u roj na 

'meyen ku parezgare ve ditine bı1n, 

gelek bfin. Türk Yurdu (Welate 

Tirkan) ve İslam Mecmuası (Kovara 

lslame) ji wan dudu ne. Xeni wan, bi 

nave Türk Ocakları (Ocaxen Tirk) 

Di serdema MeşrCııiya ll. de Kurdeki pi§dehati, 

Mebüse Bitlise YusufZiya Beg 
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Refse M eelfs-i Mebilsan Ahmed Rıza 

komeleke di ji hebfi. Alikaren ve 
cereyane li dora Ziya Gökalp kom 
bibfin. 

Arınanca ve cereyane parastina hebfı 
na lmparatoriya Osmani fı peşdebirina 
we bfı. Ji bo viya ji reya ku dihate 
peşniyar kirine Pan-turkizm bfı. Tirk 
bi salan fı sed salan nezan fı xizan ma 
bfın. Ji bo selametiya lmparatoriye divi 
ya Tirk bibin xwedi hişyariyek netewi 
fı xwe wekTirk bizanin fı binasin. Kin 
ge ku ev yek miyaser bfı, we deme Mi 
ewe bibin merkeza İslamiyete. Di 
sayiya bi xurtbtina Tirkan de, tınparata 
ri ji dikare xwe ragire. Kinge Tirk 
gihiştin pegava xwezanine, ewe retir 
xurt bibin fı bere bere deste wan we 
bigihije Tirken li derveye sinaren 
İmparatoriya Osmani. Tirken ku li ser 
milke Osmaniyan dijiyan ii yen derveye 
erde osmaniyan bi tevayi digihiştin 
milyanan ii ew erde ku ew li ser dijin 
nave wi Turan e. Tu zirara ve yeke 
nagihije Xaçparez en di bin bandira 
Osmaniyan. 

Ji aligiren ve ditine Yusuf Akçura, 
Ahmed Agayef ii Hüseyin Zade Ali ji 
Rusyaye hatibun. Yusuf Akçura bi 
xwe Tatar e. Ji erden din e Azerbay 
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cani ne. Di salen 1877 ii 1878'an de, 
pişti şere Rusan ii Tirkan, Rusan 
Kirim işxal kir. Li ser ve yeke bi 
bezaran Tatar, Azeri ii Tirken 
Kafkasya'ye revin hatin bin sitara 
Devieta Osmani. Li Rusya'ye ji 
peşdaçiiyina kapitalizme, Misilmanen 
ku di bin hukme Rusan de biin bere 
bere neziki hev dikir. X eni ve yeke 
idara Çare Rusan zilm li gelen 
Misilman dikir. Xasima di serdema 
Aleksandr-1//. de, idara rusi dixwest 
gelen bindest biheline (asimilasyon) fı 
bike Rus. Ji ber ve yeke gelek 
ronakbiren Azeri, Tatar ii Kafkas 
yayi revin ii hatin Tirkiye'ye. Li 
Ewrfıpa ya Rojava ji Tirknasi (Türko 
loji) bu çiqleki ilim fı peşde hat. Di 
quma XIX. de bere bere Tirk bi koka 
xwe ve besiyan ii ber bi xwenasiye 
çfın. Edi ew bi diroka xwe ya bere 
İslame bin dibiin. Yen ku revibfın 
Tirkiye gel ek ji wan xwediye xwendina 
mekteben bilind biin fı zaningeh kota 
kiribfın. Ewana otokrasi nasibfın ii 
dizanibfın ku pan-islavizm, ji bo 
Tirk ii Misilmanen Rusya xetereki 
mezin e. Gelek ji wan di nav entelek 
tuelen Rus en populist ii şoreşger de 
gihiştibfın. Burjuvaziya Tirk ii Misil 
manen Rusya'ye dijberi burjuvaziya 
Rusan biin. Le extariya wan a siyasi 
tunebfi ii dihatin pelçiqandin. Kinge ku 
revin hatin Tirkiya'ye, ji saya 
şarezayiya xwe de ketine nav tebexe 
yeke bilind. Gelekan di idara siyasi de 
kar ii meqamen bilind bi dest xistin., 
Li Rusya'ye bindest bfin, le li Tirkiye 
Mi bfın serkar. Li Rusya'ye di bin nire 
idara Çar de dijiyan, le niha bibfıne 
efendi ii bi çave efendiyan li mesela 
milli diniheriyan ... 

Bi vi teheri Turkisten ku ji Rusya 
ye hatibiin, li peşiya xwe du xeter 
diditin: Yekemin xetera pansla 
vizme, ya dowemin ji panisla 
mizme despotizm a Abdulhamid bii. 
Ve rewşe ji bibe nebe ew dikişan din li 
ser şopa pan-turanizme. Wan dixw 
est ku bi idara meşrfıti ya lmpa ratoriya 
Osmani bi bez bikin; qayim kirina 
lmparatoriye şiinde ji dest bave jin Tirk 
ii Misilmanen Asya Navin ii wan ji 

idara Çar rizgar bikin ii bikişin li ser 
pan-turanizme. Her wiha diviya 
pan-islamizm ji bete xebitandin. 
Pan-turkistan di nav lttihad fı Terakki de 
ii li ba Ahmed Rıza ji xwe re cih peyda 
kirin. Ü diji Prens Sebahaddin derketin. 
Bo ku Prens Sebahaddin diji merke 
zfyetfye bfı ii li gor wi, diviya ku her 
gelek di mintiqa xwe de ji aliye kultir fı 
idare ve mixtar bibiiya. Ya din, Prens 
Sebahaddin ii hevalbenden wi dixwestin 
ku, diji idara Sultan Abdulhamid, 
dewleten biyani tevi kare Osmaniyan 
bibin. U nasyonalisten Tirkan -yen ku 
ji Rusya'ye hatibfin- diji ve ditine bfin. 
Ger ew ditina bihata qebulkirin; we 
deme Rusya, bibe nebe İngiliz, Fransiz 
ii Alman dikariyan bi tevayi tekili kare 
Osmaniyan bibiina. Ji wan Yusuf 
Akçura ilhama xwe ji Mercani ii 
Gasprinski standibii. Li gor M ereani ii 
Gasprinski, Tirk dikanİn bi siyaseteki 
nerm ii bi wesita İslamiyete pişta xwe 
rast bikin. İslamiyet di ware peşve 
çfıyine de ne asteng e. Bo ku helandina 
Tirk fı Misilmanen Rusya'ye bete seki 
nandin, diviya diji idara Çar rawestin fı 
şer bikin ii ji bo bi destxistina heqen 
kultiri diviya hewl bidin. Akçura 
giimana xwe ji gelen Xaçparez birribii. 
Wl bere bere mela xwe da ser 
pan-turanizm, pan-osmanizm fı 
pan-islamizme. Di bin hukme 

Di serdema Mqrüıiya ll. de peşdehatiyek Kurdan, 
Heci Musa Beg e Motki 
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Osmamyan de bi reya Osmanizm 

u İslamizme ve Kurd, Ereb u Arnavut 

mikun bU ku bisekinin. Ew aliki de li 

Rusyaye, bi şoreşgeren Rus ve bi 

tevayi diji rejima Çar hevalbendi kirin; 

aliye din ve ji diji idara Abdulhamid 

sekinin. Her wiha bi Tirk u Misilman 

en Rusya'ye ve ji peywendi danin. W an 

rasterast dixwestin ku İmparatoriya 
Osmanibi reya peyakirina idara meş 

rôti ve bi bez bikin. Ii bo we ji li gel 

şervanen Rusya hevalti bikin, le paşe ji 

dest bavejin Tirk u Misilmanen were u 

wan diji hukumdariya Rusan rakin u bi 

vi awayi ware Turan pek binin. 

Akçura di teoriya xwe ya "Üç Tarz-ı 

Siyaset" de ev ditinen diyarkiri peşkeş 

dikirin, di ware xilas kirin u peşveçun u 

betir fıreh kirina Dewleta Osmani de. 

Turkist ji di nav xwe de bibun se 

beş: Beşa yekemin ji yen serdema 

Abdulhamid pek hatibôn. Wek Weled 

Çelebi, Necib Asım, şaer Mehmed 

Emin u hevalen wan blın. Beşa duduyan 

li Selanik'e kom bibôn. Ew meldare 

kultir u reça Ewrôpa'ye blın. W ek Ziya 

Gökalp, Ömer Seyfeddin, Ali Canib u 
hevalbenden wan blın. Beşa sisiyan 

Turanisten ku ji Rusya'ye hatiblın ew 

bôn. Ku wan tesirek mezin li ser lttihad 

u Terakki de çekiribôn. Wek Yusuf 

Akçura, Ahmed Agayef, M .Emin 

Resul zade, Abdü.rreşid lbrahimov, Hüse 

yinzade Ali, Ayaz lshaki, Halim Sabit 

u peygeren wan bun. Ji wan Ziya 

Gökalp dixwest ku lmparatoriya Osma 

ni ji aliye ilim fi teknike de bikişine li 

ser reça Ewrôpa'ye. lslamiyete mina 

wesiteyek bi kar öıne u eqideyen islame 

li gor kara neteweye Tirk biguhurine. 

Xeni ve, wi çinayeti ji bo Tirkan qebul 

nedikir. İlhama xwe ji pozitivizma 

Auguste Comte hildabô. Tebexeyen 

mesleki datinan dewsa çinen komele. Bi 

vi awayi dixwest ku di nav civata 

Tirkan de rlubendi çenebe. İslamiyete de 
ji Ummet hebô u li ser her tişti re bU. 

Ii ber ve ji İslamiyet derdixist peşiye. 

U Akçura u hevalen wi redkare mesela 

çinayeti nebı1n, bes dixwestin ku 

burjuvaziye Tirk peşkeve. Ger burjuva 

zi di bin idareke meşrôti de peşkeve, 

cotkar u karker ji we bibe nebe 

bigihijin rehetiye, ew çin u tebexeyen 

cihe cihe ji bi vi teheri ewe li hev 

werin. İslamiyet ji ne ji bo Ummete, 

le ji bo Turanizme ji wan re gerek 

bu. Bi van teori u xebatan ve nasyona 

listen Tirk bi tevayi bere bere rôye xwe 

ye nijadparez derdixistin meydane. 

MEŞRÜTİYET A DUWEMİN 

Ittihad u Terakki di sala ı906'an 

şunde, çawan ku hatibô gotin, li Make 

donya'ye u di nav eskeran de bere bere 

bi bez bU. Di sala ı 908'an de li 

Makedonya'ye Kolagası Niyazi grubek 

çekdar pek ani u ji eskeriye qetiya u 

derkete çiya. Kolagası Niyazi ji meqa 

men idara Sultan re belavokek şand. Di 

ve belavoke de Niyazi, sebeben serbil 

dana xwe beyan dikir u neheqiyen li 

xelke hatibôn kirin ew dianin zimen. 

Ü ilan dikir ku heya idareke meşrôti 
dirist nebe isyana wana we dom bike. 

Pey Niyazi Bey re Binbaşı Enver Bey 

derkete çiye u w i ji diji S u 1 ta n 
Abdulhamid denge xwe bilind kir. 

Sultan mecbur ma, cardin vegeriya 

idara meşrôti. 24'e Tirmalı a sala 

ı908'an de Meşrôtiyeta Dowemin 

ji aliye Sultan ve hate ilan kirin. Bi 

viya ve bi tevayi Ittihad u Terakki 

gibişte bezeki mezin. U wan we demi 

idara hukumete hilnedan ser milen xwe. 

We deme Ittihad u Terakki bi tevayi 

bu ware nijadparezen Tirkan. Çi 

heye ku wan, tu car fikren xwe bi vi 

awayi neanin ziman. 3 ı 'e Adar a sala 

ı909'an de olperestan diji Meşrôti 

yete seri rakirin. isyan her çu firehtir 

bu. U Ittihad ı2 Terakki bi wesita 

nı1neren xwe yen esker ve ser isyane de 

çun ... Ordiya Tirkan a seyem di bin 

qumendariya Mahmud Şevket Paşa de 

ji Selanik'e bi reket u dor li isyankaran 

girt. isyan hat pelçiqandin u benden 

idare bi temami kete deste lttihad ı2 

Terakki' ye. Padişah Abdulhamid ji 

padişahtiye xistin. Mehmed Reşad e V. 

anin ser hukim. Qanôna Esasi ya 

sala ı876'an de guhartin çekirin. Ii 119 

li fttfhad u Terakkiperweran Wezfre MalfCavid 

xalen we qanune 2ı hatin guhartin. 

Edi quwet u qudreta Padişah wek bere 

nemabô. Ordiya Tirkan ji bere ve her 

tim ji bo eriş a li ser erden gelen cure 

cure, yan ji eriş li ser serhildanen gelen 

bindest bezeki polisiye bu. Pişti 

pelçiqandina isyana olperestan, idara örfi 

hate ilan kirin u heya sala ı911'e ew 

idare her ma. U di san ji 1 ttihad ı2 

Terakkfperweran derneketin peşiye. 

Ittihad ı2 Terakki bi dest Merkez-i 

Ali ve diliate idare kirin. Xeni ve orga 

ne, wek Merkez-i Umumi, M er 

kez-i Fedaiyan u Teşkilat-ı Mah 

susa organen din ji hebun. Ittihad ı2 

Terakki her wek rexistineki niheni 

(xefi) xebiti. Merkez-i Fedaiyan bi 

sedan mixaliren Ittihad u Terakkr ye ji 

orte rakirin ... Edi serok en paşwexti yen 

Tirkiye di nav ve teşkilate de bôn. W ek 

rôxuyani parlamento hebô, le bele rasti 

de her tişt di deste Ittihad ı2 Teakki de 

bu. Bi İdara Örfi ve tevayi eskeren 

profesyonel bi tomeri ketin nav siya 

sete. Her wiha ordi ji di bin destfua 

Ittihad u Terakki de bu. Entriqa, kuştin, 

zindankirin bibô kare rojane. Pişti sala 

ı909'an lttihad ô Terakkiperwe 

ran, Qanôna Derheqa Serseriyan 
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ô Kesen Bişik, Qanôna Civin ô 
Tezahuratan, Qanôna Grevan, Qa 
nôna Hildana Eskeriye ya Kesen 
Xaçparez, Qanôna Cemi yetan, 
Qanôna Peşigirtina Rebiri ô Fe 
sadiye ji Meclise derxistin. Bi van 
qanunan ve Mi dikaribun ki ku diji 
lttihad u Terakki' ye be ji orte rakin, 
yan tezahurat u civinan qedexe bikin. 
Her wiha dixwestin bi van qanunan ve 
hezen çekdar en Ermeni, Kurd, Yewnan 
u Bilxaran pepes bikin. U hele daxwa 
za lttihad u Terakki' ye ya Osmaniti 
Mi xwedi tu qimetek nebô. Gelen bin 
dest bi xwe hişyar bôn u diji Dewleta 
Osmani seri rakirin. 

Di yeke Cotmeh a sala 1912'an de 
Sirhan ô Bilxaran ultimatomek dane 
hukumete Osmani. Bi ve ulumatome 
ve dixwestin ku ordiya Osmani zutir ji 
Rumeli'ye derkeve u ji bo amadekirina 
reformen Makedonya'ye diviya temsilka 
ren Bilxar u Sirhan ji di nava heyeta 
islahate de cih bigirta. Hukumete Osma 
ni ev ultimatorna vegerand (red kir) u 
şere Balkan dest pekir. Di nava penci 
rojide xeni Edirne, Yanya u İşkodra 
yen Rumeli'ye bi tomeri ketin dest 
Bilxar u Sirban. Li navça Çatalca'ye, 
gunde Bahşayiş di 2l'e heyva yazdeh a 
sala 1912'an de di nav van aliyan de 
lihevhatinek pekhat. 

Beriya ve lihevhatine di heyva Sibat 
a sala 1912'an de helbijardin çebôn. Di 
ve helbijartine de/ ttihad u Terakki bi 
zora çoye di Meclise de pirani bi dest 
xist. Hemher lttihad u Terakki' ye 
Hürriyet ve ltilaf kete helbijartinan. 
İttihad u Terakk'l ye ji 272 mebusan 
264 heb dest xwe xistibôn. Le hele ev 
Meclisadi 5'e Tebax a sala 1912'an de 
hat fesih kirin. 

Di 23'e heyva yekem a sala 1913'an 
de, kesen ser bi! ttihad u Terakki' ye di 
bin serokatiya Enver Paşa de eriş birin 
li ser Hukumete Osmani ô zor dan 
Serekwe_.zir Kamil Paşa u dan istifa 
kirine. Edi lttihad u Terakki bi sere 
xwe ma. Ji lttihadperweran Said Halim 
Paşa bô Sadrazam, Talat Bey bô 
Wezire Daxili O Enver Paşa ji bu Reise 
Erkan-ı Harb. İttihad O Terakkiperweran 
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rO ye xwe ye nijadparez rasterast eşkera 
~irin. Osmaniti haven negirtibO, 
Islamti ji bazarek fıreh nedibô. Terora 
İttihadperweran li her dere milke 
Osmani li ser mixalifan O gelen bindest 
dest pekir. Padişah Sultan Mehmed e 
V. di dest lttihadperweran de wek 
leyistokek bu u tu hukmeki wi tunebô. 

Di sala 1914'an delttihad u Terakki 
bi sere xwe kete helbijartine. 142 Tirk, 
69 Ereb, 16 Yewnan, 15 Ermeni u 3 
Mosevi li ser na ve! ttihad u Terakki'ye 
ketin Mecl1se. Osmaniyan dixwestin 
ku bi pekanina tifaqen nuh ve xwe bi 
bez bikin O erden nuh bi dest xin. Di 
20'e Cotmeha sala 1914'an de di navbe 
ra Alman ii Tirkan de ji bo deynstan 
dine lihevhatinek pekhat Almanya'ye 5 
milyon zer dan Dewleta Osmani. Beri 
viya di 20'e heyva 12. a sala 1913'an de 
di bin serokatiya General Liman von 
Sanders de heyeteke eskeri ya Alman 
hate İstenbole. Paşe Liman von 
Sanders bô qumendare ordiya ı. a 
Osmani. Qumendare yekemin e hezen 
deryayİ yen Osmani ji Amiral Souchon 
bii. 

Di 2'e heyva yanzdeh a sala 1914'an 
de Rusan, di 5'e heyva yanzdehan de ji 
İngiliz ii Fransizan diji Osmaniyan şer 
vekirin.lttihad u Terakkiperweran fıkir 
dikir ku Almanya ii hevkaren we Awus 
turya-Macaristan we bi ser keve u du 
serketina Almanan ve ji we Dewleta 
Osmani cardin erde xwe ye EwrOpa'ye, 
ye Afriqa ya Bakiir bixe dest xwe. Beyi 
vanan, sinaren xwe ji her bi 
Kafkasya'ye fırehtir bike. 

Qetlfama Ernen(yan 

L_ 

Tehcfra Kurdan 

Sultan Reşad e V. di 27'e Gulan a 
sala 1915'an de Qaniina Tehcire 
imza kir. Li gor ve qaniine, Kurd ii 
Ermeni bi zori ji erden xwe qetandin u 
zaro, jin, kal u pır di rewşek ne insani 
u pir perişan de xistin re. Di ve sirgune 
de milyonu niv Ermeni hatin kuştin. 
700 hezar Kurd di bin destiira Daira 

Mihaciran de hatin iskan kirin. 
Rojnama Serbesti ya Tirkiye di hejma 
ra xwe ya 30'e Tebaxa sala 1919'an de 
naven eşiren sirgunkiri u yen malbaten 
Kurdan yek bi yek nivisandin. Ji van 
sirgunan 100 hezar Kurd ji her birçi 
bôn, nexweşi ii kuştine telef bôn. 

Pişti şer, serekwezire hukumeta ltti 
had u Terakkiperweran ye dawin Talat 
Paşa, Wezire Şer Enver Paşa, qesabe 
Erehan Cemal Paşa u hevalbenden wan 
ji welet revin. Damat Ferit Paşahateser 
hukim ii ji bo van revkaran di Diwana 
Şer e Orti de dadigeh dirist bu.Ve 
dadgehe serokatiya! ttihad u Terak k'lye 
bi qirkirina gele Ermeni ve gunehkar kir 
ii di nebôna wan de biryara edame girt. 
İngiliz u Fransiz ketin İstenbole. Paşe 
Talat Paşa di Biranin en xwe de 
Qirkirina Ermeniyan qebul dike, le 
ew gunehkariya ku avetine ser Kurdan ii 
kesen din na. Xeni ve, ew di biraninen 
xwe de dinivise ku, Ermeni bi tehriqa 
Rusan diji Osmaniyan sekinin ii ji 
Dewleta Osmani re xiyanet kirin. Di 
sala 1920'an deTalat Paşa li Berlin'e bi 
deste Ermeniki, Cemal Paşa li Tiflise 
disan ji aliye Ermeniyan ve hatin 
kuştin. Halil Paşa ji li Tiflise her 
Ermeniyan IMa kuşt. Enver di dema 
reve de, di trene de, li Romanya'ye 
dizika ji hevalen xwe qetiya ii peya bô. 
Neta wi ew bu ku here Sovyetİstane u 
Tirk ii Misilmanen Asya Navin diji 
Bolşevikan rake ser piyan. Le li 
Romanya'ye du caran hate girtin. Her 
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car ew 

revandin. Wi li Asya Navin bi 40-50 

kesi ve diji Bolşevİkan grubeke çekdar 

pekani. Di sala 1922'an de li Tirkis 

tan'e bi desre Bolşevıkan hate kuştin. 

Hukme lttihad u Terakkrye bi du 

xwe re kuştin, zerandin, qirkirin, belen 

gazi u setili cihişt u çu! Ji sala 1908'an 

heya sala 1918'an man. Bi nave Osma 

niti, İslamiyetiye nijadparezi kirin. 

Her tim çaven wan di erde gelen dine de 

bô. Pişti qirkirin u ji nav birina Erme 

niyan paşayen Ittihad ı2 Terakki vanan, 

lingen xwe kutan laşe Ermeni yan u 

qedehen xwe rakicin u gotin "Di hatine 

de me Zo ji meydane rakirin, le çuyine 

de ji erne Lo'yan ji meydane rakin." 

Di derneo şer de lttihadperweran dest 

dan li ser kirrio u firotane. Heya we 

deme aboriya Dewleta Osmani bi 

tomeri di deste Yewnan, Cuyi u Erme 

niyan de bu. Le bele di bin berpirsi 

yariya Kara Kemal de dizi, zorbeti u 
kepazetiyen mezin çebôn. Bi sedan Tirk 

di bazara reş de bi sedan bezaran qezenc 

kirin. Keda dest u mile feqir u fiqaran 

diçu kise hukimdaren bazara reş de 

rodibô. Şelandin, lexistin be bed u be 

heseb bô. Mal u milken Yewnan, 

Ermeni u gelen cure cure ji hemmzadan 

ra dima ... Wan bertilen mezin dabôn 

sermiyandaren Ewrôpayi, taybet didan 

sermiyandaren Almanan. 

Di Serdema 

Me:ırôtiya Il. de 

Rrewsa Teneri 

...J:D... 
Kurdan 

Ji hukm ketina Ittihad u Terakki 

perweran peve, di serdema Sul tan 

Vahdeddin u Serekwezir Ferit Paşa de 

gelek rexistin hatin damezrandin u heya 

sala 1922'an li gor dewra bere rewşeke 

nerm ji bo gelen bindest u mixalefete 

derkete peş. Ji van rexistinan yeki ji 

Kürdistan Teali Cemiyeri (Komela 

Peşketina Kurdistane) bil. Ev rexistina, 

di heyva Gulane yasala 1919'an de (Di 

vi wari de ditinen cihe cihe hene. 

Binhere Berhem bej. 1, M. E. Bozars 

lan, Jfn, Cildi, s. 26-27, "Peşkeşi", 

1985, Stockholm BERHEM) bi 

şikleki resmi li lstenbole xwe elam kir. 

Himdaren ve rexistine ev kesen jere 

bôn: Şex Ubeydullah Efendi zade 

Seyyid Abdulkadir Efendi(Serok), 

Dr. Şukr Mehmed, Yüzbaşiye ji Bitlise 

Emin, Muhiddin Nami Beg, Kamuran 

Eli Bedirxan, Necmeddin Hüseyn, 

Sereke Karkeren Kurd Reşid Axa, 

Qazizade Mistefa Şewqi, Sernivis kare 

kovara Kurdistan Mihemed Mihrf 

(Hilav), Berpirsiyare kovara Jfn 

Hemze, Emin Feyzi, Memduh Selim, 

Evdilwahid Berzenci, Dr. Hamid Şakir, 

Law Reş'id, Dr. Fuad Berxo, Evdirehim 

Rehmi ye Hekariye, Kemal Fewzi 

uhw. dine (di ware birndaren Komela 

Peşketina Kurdistane de ji çavkani 

hevnagirin -BERHEM). Kürt Teavün 

ve Terakki Cemiyeri (Komela Hevkari 

u Peşketina Kurd) ku di sala 1908'an de 

saz bibô, Osmaniti ji xwe re kiribil 

arınane u Qanuna Esasi diparast. U 

Komela Peşketina Kurdistane dixwest 

u dicedand ku Prensiben Wilson ji bo 

Kurdan cihe xwe bigirin. Ev rexistina 

li ser reçeki netewitiye bil. Xeni İsten 

bol'e beşen we yen Diyarbekre, Bitlise, 

Elezize ji hebôn. Hizr u ditinen xwe di 

kovara Jfn u Kurdistan de diyar 

dikirin. Kurdistaneke otonom arınanca 

wan bô. Wan ji bo vegera mihaciren 

Kurd bo Kurdistane, Kurdistane de 

hebiln u ciwar kirina memuren Kurd, 

Pewendi bi hukumeta Kurd re li Musul 

u Silemaniye, dixebitin u dixwestin ku 

bi lngilizan re eleqetiyeke baş deynin . 

Kurdistan Teali Cemiyeti, ji bo dirist 

buna Kürt Tamim-i Maarif Cemiyeri 

(Komela Kurd ji bo Belavkirina Zani 

ne), Kürt Talebe Hevi Cemiyeti 

(Komela Xwendekaren Kurd Hevi), 

Kürt Kadınları Teali Cemiyeri (Komela 

Peşketina Jinen Kurd), xebaten baş 

kerhati kirin. Komela Peşketina Kur 

distan, diji Vilayet-i Şarkiye Müdafa-i 

Hukuk Cemiyeti sekini. Nekete helbi 

jardina wan. O li gor dirokvanen 

Tirkan, beriya sazbuna Kurdistan Teali 

Cemiyeri birndaren ve cemiyete di sala 

1918'an de bi heyeteki Emrikaye 

EnverPQ§CI 

MebQse Dersimeye serdema MeşrUıiyete 
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Y ek bii yi re tevxeberdanek kirine. 
Le li ser çi qewli axifine ô gihiştine çi 
netice heya iro ji nebatiye zanin. 
Kurdistan Teali Cemiyeti bi serketina 
Mustafa Kemal ô hevalen wi ve, teva 
yi ji meydane rabii. Ne tene Kurdistan 
Teali Cemiyeti le bi we ve tevaye 
rexisıinen mixalif ji meydane rabiin. 

Wek Temsilkarek Dowemin 

..l 
lttjbad U Terakki 

Mustafa Kemal 

...il 
Njjadparhiya 

Dewleta Tirk 

Pişti ji welet revina Ittihad u 
Terakk'iperweran, nuner u temsilkaren 
wan en duwemin dest bi xebate kirin. 
Mustafa Kemal, lsmet lnönü, Kazım 
Karabekir, Refet Bele, A. Fuad 
Cebesoy, Celal Bayar, Rauf Orbay u 
gelek yendineser bi Ittihad u Terakkt 
ye bun u Ordiya Osmani di bin 
serokatiya wan de bu. Beriya şere 
Kemalistan e diji Yewnan, İngiliz u 
Fransizan bi deste Ittihad u Terakkiper 
weran Anadolu ve Rumeli Müdafai 
Hekek Cemiyeti u Kuvayi Milliye 
hatibiin damezrandin. Bi Kongra Se 

30 

Atatürk di 15'e heyva Qasım a 1937'an de 
Dfyarbelar ziyaret kir. 

Di axaftina xwe de nave "Diyarbekir" wek Diyar
bakir bilev kir. Amed an Dfyarbekfr a sedan sal 

ye/ccar u yekser bii Diyarbalar. O ser de jf gotin ev 
nava TiriUyeke xas e. 

was ô Kongra Erzirime ve ev 
rexistin bun yek u Kemalist hatin 
serokatiye. Mustafa Kemal u hevalen 
wi, bi duriiti ve dest bi kar kirin. Disan 
wek lttihadperweran qale biratiye u 
hemwelatiye u her qala İslamiyete 
kirin. Kemal digot: "Li Tirkfya'ye ne 
tene Tirk hene, le ji Kurdan, Çerkezan, 
Ereban, Gurcfyan enasireke Misi/man 
heye u ev him biraye hev in, him jf 
heq u huquqen wan wekhev in." Bi ve 
desture ve gelek ji serekeşiren Kurdan 
re pewendi dani. Kinge ku hate li ser 
hukim dest bi nijadpareziya Tirk kir. 
Wi, edi digot "Tirkek bedili 
dinyayi ye." "Em bi Tirk bana 
xwe ve difexirin", uhw. dine ... 

Pişti ku Mustafa Kemal hat ser kar 
u diktatoriya xwe dani, bere bere 
Kurdan edi !em kir ku gotinen Kemal 
derew in, ew u kadroyen wi nijadperest 
in. Dek u dolaven Mustafa Kemal çun 
gihiştin Kurdistana lraqe ji. Bo ku 
dixwest Musile bi dest xwe u di Rewan 

dize de bi eşiren Kurdan ve eleqe deyne. 
Di sala 1920'an de Qumandare Elcezire 
bi se zabitan ô sed eskeran ve diçe 
Rewandize ... Şewqi Beg dibe qumenda 
re Silemaniye. Miralay Özdemir Beg ô 
sesed zabiten Tir k ji eşiren Kurdan esker 
kom kirin u li Silernaniye bi ş e X 

Mehmud re diji lngilizan tifaqeki 
danin. Bi vi teheri li Derbente eriş birin 
li ser lngilizan. 

Kurdan arınanca Mustafa Kemal 
dereng rem kir, le kar ji kar derbas bibii. 
Ji sala 1924'an heya sala 1938'an li diji 
rejima Kemal 18 caran serbildan çebfin. 
Xeni duduyan giş sehildanen Kurdan in: 
Serbildana Şex Seid, Raçkotan 

ô Raman, Sason, Agi ri (a 
yekemin), Qocan (Koçuşagı), Mutki, 
Agiri (ya duwemin), Bicar, Asi 
Resul, Tendurek, Savur, Zey lan, 
Oramar, Agiri (ya seyemin), 
Pulemuriye (Pülümür), Dersim ... 

Ev serhildanen gele Kurd bi qirkirin 
u sirgunkirin, bi heps ô zilm ve hatin 
tepisandin. Pişti şere Şex Seid (1925) 
Takrir-i Sükiln Kanunu derxistin u 
idara orfi elam kirin. Kemal eleqe 
tiyen derve ji bi dek u dolavan ve bi re 
ve dibirin. Di aliki de bi Bolşevikan ve 
hevalti dikir, di aliye din ve ji bi 
lngilizan ve dida u distand. Wi idara 
Combori elam kir. U ev, di rasti de 
idareke zilm u zordariye bii u bi 
xwinmijiye ve dimeşiya. Şovenizm u 
nijadparezi bii ditin u prensibeke resmi 
ya Dewleta Tirkiye. Li gel Kurdan, her 
xebatkar u cotkaren Tirkan ji di bin 
zilme wi de bun. Belengazi, bekari u 
perişani di bin sibera idara Combori de 
retir zede bu u newekheviye, her cure 
neheqi u zordariye ji xwe re rewş u 
mercen misait peyda kirin. Kemal tu 
mecal neda mixalefete. İstiklal Malı 
kemesi (Dadgehen İstiqlale) dadgehen 
kefi biin. Xeni nav, ti eleqetiyeke wan 
bi mehkeme ve tunebii. Di sala 1923 an 
de li lzmir'e İktisat Kongresi 
(Kongra İqtisade) civiya. Biryaren ve 
komcivine, istiqameta abori ô civaki ya 
rejima Mustafa Kemal kifşe kir. Bare 
giran li ser mile cotkar ô karkeran 
mabu. Dewlete bi zore cendirme u 
poleze xwe ve xelk dixebitand u bi vi 
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awayi bingeben kapitalizme ji bo burju 
vaziyaTirk pekanin. 

Bi emre Kemal, Sazgeha Diroka 

Tirkan (Türk Tarih Kurumu), Sazge 
ha Zimane Tirki (Türk Dil Kuru 
mu) hatin ava kirin. Diroka Tirkan bi 
derew u fikreki hiç u puç ve ji nu ve 
hate nivisandin. Li gor ve diroka dere 
win a Kemal, Tirk peşengen insaniyete 
ne. Zimane Tirkiji wek maka zimanen 
hem u din ya ye ye ... Edi di her kunc u di 
her xebatek Tirkiyaye de herkesi pesna 
nijade Tirk u hfineren we dida. Li ser 
Kurdan zilimkariyeke mezin hebfi u 
dixwestin Kurdan bi kuştin, zindan 
kirin u sirgunan ve bihelinin. 

Di heyva ll. a sala 1925'an de 
Qanuna Muhacerete derket Ev qanuna 
di sala 1926'an de, 27'an, 29'an, 33'an, 
35'an de neziki bist caran hate guhartin; 
yan ji gelek tişten nuh le zooe kirin. Li 
gor van qanfinan, wan e Kurd bişandana 
Rojavaye Tirkiye u Tirk ji bianina 
Kurdistane. Gav bi gav heya sala 1940 
hukmen ve qanune hatin peya kirin. 
Pişti mirina Kemal ji ve qanune hukme 
xwe ajot. Di serderneo İnönü u Celal 
Bayer de ji her dam kir. Ta Gürsel u 
hevalen wi ji ev qanuna bi kar anin. Di 
mekteban de, rojname u kovaran de, 
dalren resmi de dest bi pesindariya 
nijade Tirk u Dewleta Tirk kirin. 
Kemal kirin pexembere Tirkan u reça 
wi ji kirin dineki nuh. Ne tene sermi 
yandaren Tirk, her wisa peşveruyen 
Tirk ji ketin ser ve şope. Bi yek devi 
pesna Kemal didan u kirinen wi re 
"amin" digotin. Kemal padişahti u hfla 
fet rakiribfi. Wi bi nave Cumhuri 
diktatoriyek anibfi u idareke zilimkar e 
nectiti u nebinayi danibu. İnqilaben 
Kemal tev ji demaIttihad u Terakki 
perweran mabun. Cil u bergen Ewru 
payi li xwe kirin, kise gele kesan tiji 
kir. Li İsviçre gele fabriqen cil u şewqe 
di sayiya Kemal de ji mirfıziye (iflas) 
xilas bfin. Kemal tipen Erebi rakirin 
u yen Latini danin dewse. Di rojeki de 
cehaletiyeke mezin hate Tirkiyaye. 
Pivana xwendin u nivisandine carek de 
ji %30 kete %0.5'an. U disan ji çep u 
rast en Tirk bi yekdevki pesindaren 
Kemal bfin ô her bi hevre çepik 

ledidan. Kemal Tirkiya azad kiribfi u bi 
cilen Ewrôpayi u bi tipen Latini 
ve edi Tirkiye gaven ecebmayi (!) 

avetibfin ... 

Bi kurtasi, nasyonalizma Tirk; di 
salen 1890'an xwe dabfi xuyan u bere 
bere peşde hat. Ittihad u Terakki himen 
nasyonalizme dan qayim kirin u nijadpa 
rezi ji xwe re kir bingeh. Kemal u 
peygeren wi, li ve re xwedi derketin. 
Esasiyet u şikle Dewleta Tirk bi 
keviren nijadparezi ve hatin cebirandin. 
Di bingebe nijadpareziye de helbet zilm 
ô teda ji heye u ev ji Dewleta Tirk re 
bu sistemek esli. 

Bilxaran, Yewnanan, Ereban, Ama 
vutan, Ermeniyan, Sirpan, Romenan, 
Çerkezan, Gurciyan u Kurdan ji 
nasyonalizma Tirk pir kişandin. Bi sed 
hezaran, milyanan kesen ser bi mileten 
bindest di bin xwknreji u zordariya 
nasyonalizma Tirk de telef bfin çun. 
Tirken nasyonalist be fita koka Erme 
niyan anin. Milyon ô niv Ermeni qetil 
kirin u ji welete bav-kalan revandin. 
Zara, jin, pir ô kal, ti ô birçi ji mal ô 
ciben wan derxistin, sefil ô perişan 
xistin re ' dan ber singuyan ô gulle 
baran kirin. Bi sed bezaran Kurd, ji 
Kurdistan rakirin, neziki 700 hezar 
Kurd ji ber birçitiye, nexweşi ô belen 
gaziye telef bfin. Sirgun, girtin, dil 
kirin bU rewşa rejima Tirk. Ev rewşa 
her çu mehkem bU, bô sistemek ô he 
bin ji bi gur agir dom dike. 

Nasyonalizma Tirk, nasyonalizme 
ke welatparez nine. Di hime we de 
nijadparezi ô şoveni heye. Ew li ser 
bingeha dijberi u dijminatiya xebat a 
rizgariya gelen bindest de şin bfiye; 
ango bi hemde xwe ô her li ser himen 
welatpareziye bilind nebuye. Çaven 
wi tim u tim di heyi ô neyiya gelen 
dine de buye. Dixwaze ve mebesta xwe 
bi zora dar bine cih. Tu heq u hiquqe, 

tu qeyde ô nizaman nade ber çav ô 

nasnake. Zordar u kolanyalist e. Ne 
tene gelen bindest, her wiha gele Tirk e 
xebatkar ji di bin zilm ô tedaye de ye. 
Helbet rejima ku li ser gelen dine 
zordari bike, nikare azayi u serbesti 
bide gele xwe ji. 

İra nasyonalizma Tirk di bin ala 
Kemalizme de bi her cureyi dimeşe. 
Dest ji nijadpareziye nakişine, agire 
şoveniye her gurr dike. Rewşenbiren 
Tirk ji bi pirani tu caran reyek demoqrat 
ji xwe re kifş nakin. Tim ô tim bi du 
pivanan difikrin ô dimeşin. Ji bo xwe 

demoqrasi ô serbestiye dixwazin, le li 
ber pirsa Kurdan yan denge xwe 
dernaxin, yan ji bi her awayi piştgiriya 
nasyonalistan dikin. Yan ji rasterast 
nasyonalistiye dikin. Dive beri her tişti 
pişta kemalizme bi her awayi bete 
şikandin ô bikeve erde. Kemalizm bi her 
awayi bete mehkum kirin u hinciran 
dine. Heta nasyonalizm ô wek şemsiya 
wi Kemalizm rôswa nebe, gele Tirk ji 
tu car azad nabe. Nasyonalizma Tirk 
çawan dijmine milete Kurd e, her wisan 
ji dijmine gele Tirk e. Bele, ew nasyo 
nalist dixwazin ô hewl didin ku xwe di 
bin perdeyen cure cure de veşerin. Di 
bin maske ya 1 slametiye de, di bin 
menfaeta Dewleta Tirk, di bin hebun u 
tunebuna milete Tirk de ô hwd. 

Le ji kijan ali dinhem binherin 
arınane yek e: Berdewamiya statôko 
ye ô hebô na kolonyalizme. Wali 
diçin, wali ten; di deven xwe de dibin u 
tinin, le merema wan yek e. Duhine ji, 
ira ji Dewleta Tirk; her li ser himkariya 
Ittihad u Terakkiyede dirneşe ô naxwaze 
ke kesek keviren we yen riziyayi ji 
dewse derine an bilivine. U bele hime 
Dewleta Tirk bi xwine ô qetle hatiye 
cebirandin. Çi heye ku himen ku bi 
zilm u zordariye, bi qirkirin ô qetliaman 
hatine çekirin emir direj ninin ô nikarin 
bibin. Dôr an nezik we helweşe. 
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J.P.N. GALLOWAY 
İng. Çev. H. NSIBIN 

IRAK'IN KUZEY 
DOÖUSUNDA 

BİR KÜRT KÖYÜ 

Monografi çalışmalarının toplumsal 
gelişmenin izledigi dogrultuyu sapta 
mada önemli bir rol oynadıgı biliniyor. 
Aşagıda okuyacagınız köy mono grafisi, 
1958 yılında Irak Kürdistanı'ndaki Rust 
köyünü ziyaret eden bir grup Amerikalı 
ögrenci tarafından hazırlanmıştır. Belki 
bu köy de Saddam'ın gazabına ugrayıp 
yok olmuş, belki ayakta duruyordur.lyi 
seçilmiş köylere ilişkin 10'ar yıl ya da 
daha dahafazla aralıklarla yapılan mono 
grafik çalışmalar toplumsal degişimin 
yönünü, geliştirici öge ve dinamiklerin 
neler oldugunu kavrama ve gelecege dö 
nük saptarnalarda bulunma olanatını 
bize saglar. Kimi ülkelerde bu sistemli 
bir biçimde ve örnekleme alanına katı 
lan birçok yerleşme birimi üzerinde 
yürütülür. Okuyacagınız bu örnek gibi 
15-20 örnek daha elimizde olsaydı, 
belki Kürdistan'da gelişim vektörlerinin 
hengi yönde seyreııigini görmekte güç 
lük çekmezdik. Ya da en azından sag 
lık/ı düşünmemize olanak verecek çok 
önemli verilere sahip olacaktık. Dileriz 
bu yazı Kürdistanlı araştırmacılara daha 
birçok araştırma ve inceleme alanlarının 
bulundutunu anımsatır, yeni ve daha 
gelişkin köy monografilerinin yapı/ 
masına katkıda bulunur. 
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"On yıl sonra bir başka 
grubun aynı yere gelip değişim 

leri saptayıp günümüzdeki ile 
karşılaştırması çok ilginç ola 
cak." 

Kürdistan politik olmaktan çok 
fiziki bir terim olmakta. Ama bununla 
birlikte Kürt halkı devletlerarası sınır 
larla bölünmesine ragmen bir bölge 
üzerinde yaşamaktadır. Söz konusu 
ettigirniz yöre iseTürkiye'nin güney 
-dogusu, Irak'ın kuzey-batısı ve İran'ın 
kuzey-dogusunda yeralıyor. Bu yazıdaki 
belirlemelerimiz Irak'ın kuzey dogusu 
nda ücra bir köşede kalan küçük bir 
köye ilişkindir. Köy, Türkiye ve tran 
sınırlarına da pek uzak sayılmıyor. 
Buraya varmak için dört kişilik bir grup 
halinde, petrol yataklarının bulundugu 
Kerkük'ün kuzey-dogusuna düşen ve bir 
antik çag kenti olan Erbil yönünde 
harekete geçildi. lşte buradan yolumuza 
devam ederek, ünlü Revanduz yolundan, 
Zagros Da~ları üzerinden Revanduz 
kentine ulaştık. Revanduz'un dogusunda 
40 kın'lik bir uzaklıkta bulunan G a 
lala köyüne gurubumuz yürü yerek 
gelebildi. lki saatlik bir tırmanışı da 
katırlarla başardık. Zirvesine ulaştıgı 
mız tepenin yerden yüksekligi yak Iaşık 
2000 m idi. Buradan Riıst ilk kez 

gözükıneye başladı. Bütün evleri bir 
arada, gri ve küçüktüler. Görünümü bize 
dagla bitişiyormuşçasına bir izienim 

verdi, yaklaşık 12 kın'lik bir mesafeden. 

Rfist'un denizden yüksekligi 1300 
m'dir. Küçük Riıst nehri de yaklaşık 
300 m yükseklikten akıyor. Etrafı dik 
kayatarla çevrili olan bu köyde 700 ka 
dar insan oturmakta. Güneye bakan bu 
köyün dıştan ilk görünüşü bizde, kültü 
rel bölümlerini ve onun ikiz tepeli Hal 
grud dagının sanki ardına daldıgı kanı 
sını uyandırmakta. Bu, Irak'ın en yüksek 
dagıdır (370 m). Evlerin çogu taştan 
yapılma, damları ise yassıtılmıştır. Evle 
rio bazıları da toprak ve samandan yapıl 
madır. Ama temel daima taşlarla 
örülmüş. Evlerin tümü saglam agaçlar 
dan yapılmış kapılarta kapanıyor. Küçü 
cük de pencereleri var. Bir bölümü 
dıştan tahtadan parmaklıktarla sarıhyor. 
Y assıtılmış damların yapımı da, biribi 
rine karşı açı biçiminde yerleştirilimiş 
çapraz kavaktan sınklar üzerine yatınlan 
çaldıklarlan meydana geliyor. Sonunda 
da üstüne koyulan çamur (balçık toprak) 
agır olan yusyuvarlak taşla (log -Çev.) 
bastırıhr. Dam bu biçimde, ilk kış 
yagmurlarının geldigi eylül ayında yine 
agır olan yuvarlak taşla bastınlır. Bu 
işlemin yapılmaması durumunda, güneş 
altında damın üzeri çallar ve yagmur 
suları bu çatlakhklardan evin içine 
damlar. Yaz aylarında (hazirandan eylüle 
kadar), sıcak nedeniyle evlerde kahnma 
dıgı için birçok köylü bahçelerine yakın 
yerlerde yapılan küçük barakatara taşınır 
lar. Burada ilk yagmurun gelişine kadar 
otururlar. Köyde kalan görkemli evlerin 
sahipleri ise zenginlerle agalardır. Bu ev 
duvarlarının içi ve dışı çamur ve saman 
karışımı ile kaplı ve sık sık da badana 
lan mıştır. 

Rfist yöresindeki en iyi tarlalar da 
köyün altında kalan düzlüklerdir. Bunlar 
v~dinin her iki yakasında kalan alçak 
dıkeylerden su çekebiliyorlar. Ve yine 
burada alabildigine sıkı bir bitki örtüsü 
özellikle de ceviz agaçları ve verimli 
toprak bulunur. Köyün güney tarafına, 
yani vadiye dogru uzanmışm olan tarla 
alanlarına da güneşin en yüksek sıcagı 
düşmekte. Diger yandan köyün arka 
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tarafında kalan 2700 metrelik yüksek 
dag kayalıkları da köyü sert kuzey-bau 
rüzgarlarından -ki ona Arapça kuzey 
anlamına gelen şernal diyorlar- koru 
yor. Burada da yukandaki olasalıklar ne 
deniyle, Rôst'ta ilk konutlar yapılırken 
insanların neyi gözönünde bulundur 
rluklarını söylemek zor. Buna karşılık 
önemli faktörlerden sayılan ve buraya 
yerleşmeyi gerçekleştiren etkenlerden 
birini oluşturan bir diz' 
kuyunun bütünüyle köyüı 
yamacında, yani köyün tam 
alunda açılmış olmasıdır. 

Bu yazıyla birlikte çizip 
sundugum krokide, Rôst'ta 
yetiştirilen en önemli ürün 
ler gösteriliyor. Gurubu 
muz tam bu esnada da ziya 
rete geliyordu. Tahıl ürün 
leri arasında bir çeşit kılım 
sı bugday ekin tarlalarının 
tümünü kapsıyor. Fasulye 
ekilmiş olan tarlalarda, çe : 
kirdek tanecikleri artık 

olgunlaşmış sayılıyor. Çün 
kü fasulye, tahıl ürünle 
rinin elde edilmesinden 
hemen sonra harmanlanı 

yor. Burdaki başlıca ekim 
bitkileri, baharda ekilir ve 
üç aylık bir süre sonunda 
ürün toplanır. Martta eki 
le n tahıl haziranda biçilir. 
En önemli iki bu~day 
çeşitleri de kış bugdayı (genım) ve 
ilkbahar bugdayı (bahari)'dir. Ilkbahar 
bugdayı arpa ile birlikte ekilir ve Ha 
ziran'da biçilir. Buna karşılık kışlık 
bugdayı da altı aylık bir yetişme döne 
mine sahip; agustosta ekilir, mayısta 
biçilir. İkinci bugday ekiminin, iklim 
koşullarına göre bazen şubatta ekilip 
agustosta biçildigi de olur. Tahıldan el 
de edilen gelir oldukça düşüktür. Dövü 
leni içinde durum aynıdır. Ayıklanan 
tohumlar çeşitli maddelerle karışık 
halde bulunurlar. Nedeni de büyük bir 
olasılıkla kötü yapılan harman dövü 
müne baglıdır. Bitkiler elle biçildikten 
sonra küçük desteler halinde baglanır. 
Daha sonra, bu başaklar başaşagı bir 
biçimde, dövülecekleri yerin ortasında 

bir daire oluşturacak biçiminde ve 
desteler halinde dizilirler. Samanın 
hasılabilmesi için de, konulan yerin 
topragı daha önce yuvarlak agır taşla 
(log) basılıp hazırlanır. Birlikte 
koşulmuş katırlar, eşşekler, öküzler, 
sıgıt ve davarlar -genellikle de dört veya 
beş hayvan birlikte- yardımıyla taneler 
saptan ayrışurılır. Yorucu birkaç saatlik 

çalışmadan sonra dövülme biter ve 
saman bir tepecik şeklinde biraraya 
yıgdırılır. Tahıl, rüzgarda, büyük dirgen 
lerin yardımıyla samandan ayırulır. Ve 
bu saman yem için kullanılır. Bu esna 
da esen güçlü rüzgar nedeniyle bir mik 
tar tahıl da rüzgarla birlikte gider. Ta 
hıl büyük çuvallara doldurulur ve 
genellikle de yerli nüfus tarafından 
tüketilir. Çok az bir kesimi de sattma 
gönderilir. 

Sauma gönderilen ürünlerin başında 
ise tütün gelir. Ekin alanında da 
üçüncü sırayı almakta. Ekimi yazın 
yapılır. Bunu küçük ve sulu olan yer 
lerde yapıyorlar. Fidan dikimi, şubatta 

özel hazırlanmış yataklıklarda yapılır. 
Açık tarlalarda ise haziranda dikim 

yapılır. Fidanların çevresi çapatanır ve 
yaramaz otlar da güzelce ayıklanır. Agus 
tosta tarlalar da fidanlar uzun sıralar 

halinde güzel bir görünüm kazanırlar. 
Eylülün başlarında tütün yaprakları 

kurutmak için kesilir. Onları tarla kena 
darında ipe geçirerek asarlar. Eylülün 
ortasında yagan yagmur nedeniyle bu 
yapraklar kurotulmak üzere evlerdeki 

raftara veya sandıklara konur. Daha 
sonra Revanduz'a sınıflandırmaya ve 
sauma götürülür. Burada tütün alım 
işlemlerini yürüten bir devlet tekeli 
var. Tütünün kalitesine göre fiyat 
biçilir. En iyi kalitenin kilosuna yakla 
şık lO şiiing kadar, en düşügüne de 3 ila 
4 şiiing arasında bir fiyat biçiliyor. 

Bölgede ekilip biçilen diger bir ürün 
de darıdır. Buda iki çeşittir: Bunlardan 
irisine Harzin daha küçügüne de Duxn 
adı verilir. Her iki çeşidi de haziranda 
ekilir ve agustosun sonunda ve bazen de 
eylülün başında biçilir. Bu türün Rôst'ta 
ekimi pek fazla yapılmamakta. 

Yukarıda da degindigimiz gibi fasul 
ye kış ekinidir ve bugday ve diger 
tahılların biçilmesinden sonra ekilir. 
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Burada üç çeşit fasulye bulunur. 
Bunlardan ayşekadın fasulyesi yere 
çok yakın büyür. 

Rust köyünde küçük bir yer kap 
layan diger bir ekim de kavak agaç 
larıdır. Kavaklar daha küçükken yan 
yana koruluk şeklinde dikilirler. Onlan 
ev inşaatlannda direkler şeklinde kullan 
ır lar. 

Karşılaşılan diger bir ürün de üzüm 
dür. Küçük kapsamlı, ama açıktan 
görünen bir ürün. Krokide de küçük 
noktacıklar biçiminde birkaç yerde 
üzüm baglan gösterildi. Kimi yerlerde 
de büyükleriyle gösterildi. Bagcılıga 
fazlaca bir egilimleri yok. Yakın bir 
komşu köyden üzüm asmalarının ithal 
edildigi görünümü var. Buna karşılık 
ustaca yetiştirilen çok tatlı beyaz 
üzümleri var Rust'un. Bunlardan sadece 
yemek için yararlanılır. Kürtler alkol 
süz içimli özsu üretiyorlar üzümden. 
Birçok üzüm asması bagda veya 
sebzenin yetiştirildigi bahçelerde veya 
eve yakın veya herhangi bir tarlanın uç 
kesimlerine dikilir. 

Sözü edilen bahçelerde çeşitli tür 
den sebzeler yetiştirilir. Bunlar arasın 
da domates, so~an, karpuz, bazen 
lahana ve patetes yeralır. 

Meyve agaçlarına hemen hemen 
tüm bahçelerde rastlanılır. Çogunlukla 
da elma ve armut agaçlan. Meyve az 
satılan ürünler arasında yer alıyor. Her 
100 elma veya armut 5 şilinge satılı 
yor. Yine vadinin her iki yanında yetiş 
tirilen ve satılan bir üründe cevizdir. 
Agaçları suya yakındırlar. Bin cevize de 
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yaklaşık 10 şiiing ödenir. Cevizlerin 
bir bölümü yine köye yakın olan 
pazarda, güneyden gelen veya düzlük 
lerde kalan insanlara satılır. Diger bir 
bölümü de köyün kendisince tüketili 
yor ve köyden bile satın alınabiliyor. 

Rust'taki ziyartimiz sırasında göre 
bildigirniz ekim bitkileri, haliha zırda 
seçkin ve elverişli koşullar altın da 
üretiliyor. Örnegin Rust'a komşu olan 
Sidekan tüm köyler arasında en iyi 
sulama olanagına sahiboldugu için, 

burada pirinç, şeker kamışı, mısır, 
patates ve susam yetiştirilir. Bunun 
la birlikte burda tanıncılık daha baştan 
rastgele yapılmış. Bu bize vardiye tanm 
cılıgını haurlattı. Yöre arazisi birkaç 
yıl sürüldükten sonra birkaç yıl da 
nadasa bırakılır. Ancak yaptıgımız ince 
lemelerde nadasa bırakılan yerlerin az 
oldugunu gördük. Bu yerlerin geçmişte 
ekilmiş olduklarını saptadık. Ama 
şimdi nadastalar. Krokide de birçok 
bölgenin nadasa bırakıldıgı aynca işaret 
lenmştir. Bu yerlerin yazın bugday veya 
başka bir tahılı içerdigini belirttik, ama 
şu anda gelecek ilkbabara kadar böyle 
kalacaklar. 

Rust'taki tanıncılık toprak kiralama 
usulüyle yapılır. Burada yer ve su birlik 
te kiralanır. Karşılıgında da ekici, top 
rak sahibine ürettigi tahıldan bir pay 
verir. Rust'ta kurak aylarda bile susuz 
luk nedir bilinmez. Buna ragmen ekici 
lerin su kullanımı denetim altında tutu 
lur. Nedeni de herhangi bir komşuya 
haksızlık yapılmasını önlemeye yöne 
liktir. Bu yüzden de suyun nerde ve ne 
zaman kullanılacagı ihtiyaca göre iyi 
ayarlanmıştır. Sulak yerlerde çalışan 
toprak kiracıları, toprak sahibine 
duruma göre 2: 1 oranında ödeme 
yaparlar. Su olmayan yerlerde ise elde 
edilen ürün yarıyarıya bölüşülür. 

Yukarıda degindigimiz sabit ekin 
alanlan dışında kalan bir kısım daglık 
yerlerde de saman ve darı bulunur. Bu 
alanlara gidip gelme biraz güç. Nedeni 
de bir yandan dikey ve köyden uzak 
oluşu. Bu alanlar daha çok otlak için 
bırakılırlar. Rust'a ait olan sabit otlak 
lar ise daha çok onları çevreleyen yük 
sek da~ tepelerinden oluşuyor. 

Rust'ta yaşayan halkın 2500 kadar 
keçi ve koyunu bulunuyor. Yine köy 
de sı~ır, davar ve öküzlerin sayısı da 
yaklaşık 1000 kadardır. Otlak alanlar da 
daha çok nadasa bırakılmış ve işlenmiş 
tarlalar durumunda. Koyunlar şubat 
ayında karlann erimesiyle birlikte dag 
doruklarına çıkanlır ve kasım ayına 
kadar burada otlatılır. Sürüler bütün yaz 
Rust bölgesinde kalmıyor, alabildigine 
geniş ve yüksek olan ve herkese açık 
tutulan Hulgar otlaklıklarına götürüle 
biliyor. Ailelerin bir bölümü de 
Rust'tan, geçici olarak vadinin yüksek 
kesimlerine taşınırlar. Burada, geçici 
olarak taştan yaptıklan evlerde ve siyah 
çadırlarda kalıyorlar. Kış yemi olan 
samanı elde edebilmek için buranın 
küçük alanlarını işlerler. Otu büyük 
aglarla aşagıya, köye eşşeklerin sırtında 
taşırlar. 

Rust'ta kalan halkın büyük bir 
bölümü geçimini koyun ve keçilerden 
saglıyor. Ömegin yemek ve giyim gibi. 
Dış dünya ile ilişkilerin geliştirilmesi 
halinde, ögrenilen yeni tanm yöntem 
leri köye yeni olanaklar sağlayabilir. 
Bunun sonucu tütün gibi bir satım 
malına duyulan istek hemen artacak ve 
geliri de yükselecektir. Bu gerçekleş 
tirilebilirse, eski göçebelik gelenek 
-görenekleri ile birlikte yaz aylanndaki 
geçici taşınmalar tümüyle sona erecek. 
Diğer yandan koyun ve keçiler -özellikle 
de keçiler- ekinierin büyük bir bölü 
m ünü bozmaktalar. Bu yüzden de ekinler 
korunaklarla çevirilmeli veya hayvanlan 
ekinlerden tamamen uzak tutulmalı. 
Ama şu anda çobanlık (pastoral) 
yaşam formunun ziraatçı bir forma 
yerini terk etmesi olanak dışı. Koyunlar 
ve keçiler günlük yaşamda kullanılan 
önemli birçok malzemeyi elde etmenin 
aracı durumunda. Örneğin giyim, 
çobanlar tarafından kullanılan siyah 
çadırlar, ip, tahıl çuvalları, küfe, 
at ve katırlara zırh, halı ve diğer 
önemli bir çok eşya için. Elde edilen et 
ve süt Kürt yiyecekleri arasında önemli 
bir yer tutarlar. Sütten elde edilen çeşitli 
besin ürünleri, Kürtlerin gözde yemek 
leri arasında yer alır. Bunlardan Mast 
(yogurt) dedikleri ve bizim de ekşi süt 
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olarak adlan 
dırdıgımız 

şey koyun, 
keçi veya 
inek sütün 
den elde edi 
lir. Çoğun 

lukta ise ke 
çi sütünden 
yapılır. 

Bumda ~ 
süt belli bir ~ 

dereceye ka .. 
dar ısıtılır ve 
sonra, kesi 
len bu süte 
ekşitilmiş 

süt (yoğurt) 
katılır ve 
sonuçta 
Mast olur. 
Bu ekmekle 
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nir. Yine 
Mast su ile 
karıştınldığı 

nda çok sıh 
hi bir içim elde edilir ki, adı da 
Mastawdır. Yenilmeyen Mast ise 
ayaklı sehpaya asılmış bir deriye 
(tuluk) konur. Kadınlar bunu ileri-geri 
sallarlar. Bu işlem, yoğurt ayran olana 
kadar sürer. Son değindiğim de adı Do 
olan çok mükemmel içimli bir madde 
dir. Bazen şakataşarak adına Do Cola 
da denir, yani Kürtçe'nin Coca-Cola 'sı. 

Koyun ve keçilerden elde edilen 
gıdaların dışında, ekmek veya un da 
yaşamda çok önemli bir yer tutmakta. 
Unu köyün su değirmeninde öğütüyor 
lar. Su değirmeninin olmaması halinde 
elde~irmeni ile öğütülüyor. Su değir 
meninin dişli çarkları yok. Çalıştınlma 
prensibi olarak dişli çarkın yerine yatay 
türbin kullanılmakta. Yatay çarkın ya 
moda hafif kıvnlmış yapraklar değir 
men taşının üzerinde kalan ğüçlü bir 
dingili çalıştırmakta. Ekmek mayasız 
yapılır. Onu ince saçtan bir tepsi (saç) 
üzerinde, dışarda yakılan ateşin üzerine 
sacı koyarak pişirirler. Küçük ve ince 
yapıtışının bir yararı da ekmeğin uzun 

ömürlü olmasını sağlaması içindir. Bu 
ekmek yenmeden önce hafifçe ıslatılır. 

Pirinç, sawar adını verdikleri baş 
lanmış buğdaydan yapılan pilav diğer 
önemli yemekleri olarak anılabilir.Elde 
edebilirlerse yabani hurmayı da bun 
lara ekleyebiliriz. Tüm Kürtler düzenli 
bir biçimde çay içerler, içine süt kat 
madan ve bol şekerli olarak. Geneldeki 
çay içim geleneği, yerde bir daire sek 
linde oturarak gerçekleştirilir. Bu 
toplantılarda bir kaç bardak çay içilir. 
Burda ev sahibi oturanlara karşı nazik 
davranır. Saatlerce oturulur. Oturumlar 
bir çeşit dedikodu-veya haber dinleme 
anları biçiminde geçer. Köyden geçen 
veya uğrayana daima oturma ve çay 
içme ikramında bulunulur. Orada bulu 
nanlardan birkaçı da, gelen konukla 
birlikte çay içerler. 

Kumaş ve halı, koyun ve keçi 
lerden elde edilen yünün kullanılarak 
elde edildiği temel iki üretim malı 
olmakta. Kumaşın dokunması sürecin 
de kadınlar, yünü elle tarayıp eğiri 
yorlar. Sonraki işlemleri de dokuma 

R0S1 : LAND USE 

Glrt.l~ ..... 

tezgahında çalışan erkeklere bırakıyor 
lar. Rfist'ta küçük bir tezgahı yöneten 
adam yere oyulmuş bir çukurda oturarak 
el ve ayakla onu çalıştırır. Kaba ve 
güçlü olan malzemeden üretilen ince 
şeritlerin genişliği 20 cm kadardır. 

Bunlar birlikte dikilerek Kürt ulusal 
giyimini meydana getirirler. Hala bu 
giysilerKürtlerin çoğunluğunca giyilir. 
Bu tür giyim bölgeden bölgeye değiş 
mekte. Rfist bölgesindekinin modeli 
nakışla işlenmiş kısa bir ceketle çuval 
ımsı uzunluktaki pantolondan oluşmak 
ta. Bu giyimlerini de, ya uzun ipekten 
veya pamuktan yapılma bir kuşağı 
birkaç kez bele dotayarak ve sankla 
tamamlar lar. 

Halı yapımı kumaş dokumaktan 
çok evde işlenir. Çünkü dokuma tezgah 
lan merkezi binalardan çok özel evlerde 
bulundurulurlar. Yapımı da tartışmasız 
Rfist'taki kadınlar tarafından gerçekleş 
tir ilir; taranır, eğirilir, boyanır ve 
dokulur. Halılar çeşitli büyüklükte 
dokuma tezgahlarında yapılırlar. Orta 
lama büyüklüktekilerin genişliği 120 
cm kadardır. 160 cm uzunluğundaki bir 
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Bir dokuma tezgahı 
(H.Harald Hansen, The Kurdish Woman's Life) 

halının hazırlanması 2 ay kadar bir 
zaman alır. Motifleri genellikle kafadan 
yapılır. Başlıca renkleri de lacivert~ 

kırmızı ve portakal rengidir. Perçemlen 
Fars halılanndan daha kalıncadır ve 

renkleri de daha güçlü. Anlattıklarına 
göre renkleri çabuk soluyor. Büyük bir 
olasılıkla bu, boyalann ithal edilme 
sinden, doğal bitki boyalannın kulla 
nılmamasından ileri geliyor. 

Gurubumuz üyelerince yapılan 
incelemeler bize Riist'taki yaşamın çok 
basit olduğunu gösterdi. Ve bunun da 
büyük bir olasılıkla son 3 bin yıllık bir 
yaşam sürecinin aynı kalmış olmasının 
ürünü olduğu görülür. 

Irak Kürdistanı'nın bu köşesinde 
kalan Riist'daki yaşam, tipik bir yaşamı 
örnekledi. Ekonomisinin temelde çift 
sürmeye dayandığı sanılmamalı, ama 
buna karşılık temelde hayvan tezeğine 
dayandığı da söylenmemeli. Görünüşe 
göre ise bu iki tipin arasında olun 
duğudur. Ağırlık son tipin üzerindedir. 

Irak Kürdistanı'nın kuzey-doğusu 
binlerce yıllık izole geleneğinin sürdü 
ğü bir bölge oldu. Ama buna ~şılı~ 
modem yöntemler, şimdiden gelışmeyı 
etkiliyor. Bu gelişme genelde Irak için 
önemlidir. Ve Kürdistan bereketli sula 
nn bulunduğu tek alanı olmakta. 
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Rfist'un Galala'ya ve Revanduz yolu 
na bağlanması için şimdi yol inşas~ 
ediliyor. Bitimi halinde köy, büyük bır 
olasılıkla "renklenmiş bir Cola olacak. 
Böylelikle de aşiret sistemine dayana~ 
eski yaşam biçimi dış koşullardan etkı 
lenecek. 

Bu ara güneyden gelecek olan 
ziyeretçiler birlikte büyük kentlerdek~ 
ilginç hayatın öykülerini birlikte getı 
recekler. Bunun sonucu, Riist'tan, çok 
çalışkan olanlar güneydeki "altın tari~ 
[arını" aramaya koyulmak üzere yöreyı 
terke zorlanacak. Jeologlar ve orman 
denetleyicileri, mühendisler ve eğitim 
-öğretim makamlan bölgeye şu andan 
alabildiğine büyük bir ilgi göster 
mekte. Yeni oluşturulacak olan bu 
deneyimin seçimini gerçekleştirmeden 
önce yığınlarta araştırma çalışması ve 
gerçekleri biraraya getirecek olan bir 
çabaya büyük gerek duyulmalı. 

On yıl sonra bir başka grubun aynı 
yere gelip değişimleri saptayıp _g~nü 
müzdeki ile karşılaştırması çok ılgınç 
olacak. Bununla birlikte Riist'ta veya 
Kürdistan'ın tümünde, değişimin yönü 
nasıl bir eğilimi izlerse izlesin bu halk 
kendi varlığına ve değerlerine yine 
kıvançla bakacak ve özgürlüğe sevgi 
duyacaktır. Onlar, geçmişteki atalannın 

1 

büyük lideri Salahaddin' 
den önce de, sonra da filiz 
Ienen yaşamlannı sürdür 
müşlerdi. 

Yukarıdaki yazı, 

1956'da Oxford Oniver 
sitesi'nden Irak Kürdis 
tanı'na giden bir gurup 
tarafindan toplanan bilgile 
re dayannuıktadır. 
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A. Haydar AVCI 

HALKBiLİMİ 
KONULARI VE ARAŞTIRMA 

YÖNTEMLERİ 

Halkbilimi Nedir? 

Halkbilimi halkın geleneklerini, 
göreneklerini, inançlarını, törelerini, 
törenlerini, sözlü ve yazılı halk yazını 
(edebiyatı) ürünlerini, maddi ve manevi 
bütün kültürel değerlerini içine alan, 
onu araştıran, inceleyen, yorumlayan 
bilim dalıdır. Bu bilim dalına İngilizce 
de Folklore, Alınaneada Volkswissens 
chaft (daha eskidenVolkskunde) denmek 
tedir.Türkçede ise biz, bunların tam kar 
şılığı olan Halkbilimi kavramını yeğli 
yoruz. 

Halkbilimi bugünün halk kültürü 
değerlerini araştırıp incelediği gibi, 
geçmişin kültürel değerlerini de araştırıp 
inceler. Toplumsal yaşam biçimiyle bir 
likte değişen kültürler arasında karşı 
laştırmalar yaparak aradaki bağları, 
geçirdiği evrimi ve değişimi, günümüz 
de aldığı biçimi ortaya koyar. Bu anlam 
da, geçmişle gelecek arasındaki ilişkinin 
kavranmasında önemli bir işlev görür. 

Halkbiliminin ayrıca Toplum
bilim, Dilbilim, Dinbilim, Ruhbilim, 
Coğrafya, Tıp, Tarih, Ekonomi, 
Mitoloji, Arkeoloji, Sosyal ve Kültürel 
Antropoloji ve Etnoğrafya gibi birçok 
bilim dallarıyla yakın ilişkisi vardır, 

Halkbilimi araştırmaları yapmak, 
halkın sorunlarını, çıkmazlarını, çelişki 

lerini, acılarını, ruh halini, olaylar 
karşısındaki tutum ve davranışlarının 
kaynağını, duyuş ve düşünüşünü, kısa 
cası onun dünyasını tanımanın en iyi. 
yoludur. 

Halkın sosyal, kültürel ve ekono 
mik yaşamında gelişme sağlamak, 
toplumsal değişim ve geri kalmışlıkla 
savaşımda başarılı olmak, ancak onu 
oluşturan, belirleyen, yaratan koşulları 
tanımak ve bilmekle olasıdır. Bu 
nedenle halk kültürü başvurulacak odak 
noktalarından birisini oluşturur. 

Çünkü halk doğrudan doğruya sos 
yal yaşamını, içinde bulunduğu üretim 
ilişkilerinden kaynaklanan somut koşul 
ları kültürüne yansıtır. Bu bağlamda 
halkın sözcülüğüne başvurmak onu çok 
yönlü, derinlemesine, sağlıklı bir 
biçimde kavramanın, onunla kaynaşma 
nın, onun sorunlarını bütün boyutla 
rıyla aydınlatmanın önemli koşulla 
nndandır. 

Bu düşünceden yola çıkarak biz, 
halkbilimi araştırmalarını, halka ve 
yurduna karşı sorumluluk duyan , onun 
sorunlarına, çelişkilerine, çıkınaziarına 

kapsamlı çözüm getirmek isteyen, 
insanlığın evrensel kültürüne katkıda 
bulunmayı amaçlayan her aydının önün 
de kaçınılmaz görev olarak görüyoruz. 

Halkbiliminin Geçmişi: 

Halbilimi nin bir bilim dalı olarak 
kabul edildiği19. yüzyılda, Avrupa'da, 
bu sözcüğü bilinçli olarak ilk öneren ve 
kullanan İngiliz William John Thomas 
olmuştur. Thomas 22 Ağustos 1846 
tarihinde The Athenaeum gazetesinde 
Ambresse Merton takma adıyla bir 
mektup yayımlamış ve mektupta halkın 
kültürel değerlerinin derlenmesini 
istemiştir. Derlenecek olan bu ürünleri 
kapsamak üzere F olklore terimini 
önermiştir. Bu terim zamanla tutunup 
yaygınlaşmıştır. 

1891 yılında toplanan Uluslarara 
sı Folklor Kongresi'nde bu kavram 
sözkonusu konuya ilişkin bilim dalının 
adı olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten 
sonra hızla yaygınlaşan kavram bugün 
dünya çapında kullanılmaktadır. 

Volkskunde kavramının kullanılma 

sı ise 1813 yılına rastlamaktadır. Bunu 
ilkin Johann Felix Knaffel kullanmıştır. 
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Ancak kavram, Almanca konuşulan 
ülkeler dışında yayılma alanı bulama 
mıştır. 

Türkiye'de 
Halkbilimi Araştırmaları: 

Türkiye'de bilinçli olarak halkbilimi 
araştırmalarına yönelme yüzyılımızto 
başlangıçianna rastlar. Geçmiş dönem 
lerden kalan bir yığın eserlerde halkbi 
limi ürünlerine rastlanmasına karşın, 
bunları halkbilimi araştırmaları çerçeve 
sinde sayamayız. 

Türkiye'de falklordan bir bilim dalı 
olarak ilk bahsedenler Ziya Göka/p, 
Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Fuat Köprülü 
olmuştur. Bu dönem 1913-14 yıllarıdır. 
Daha sonraki dönemde, fo/klor yerine 
bir dizi karşılık önermeleri olmuştur. 
Bunların başlıcaları Halkiyat, Halk 
bilgisi, Budunbilim gibi kavramlardır. 
Bunlardan hiç birisi tutunmamış, 
ı960'lı yılların sonlarına değin herkes 
kendi anlayışına uygun olarak bu 
kavramlardan birisini kullanmıştır. 60'lı 
yılların sonunda ve 70'li yılların 
başlarında ise Halkbilimi kavramının 
önerildiğini ve bu kavramın tutunarak 
yaygınlaştığını görüyoruz. 

Halkbilimi araştırmalarının Cumhu 
riyet dönemiyle birlikte bir ivme ve hız 
kazandığı görülür. Bilimsel yöntemlerle 
yapılan araştırmaların ilk ve yoğun 
örnekleriyle bu dönemde karşıtaşılır (1). 
Bu durumun kendine özgü nedenleri 
vardır. Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte 
Osmanlı Devleti parçalandı ve Cumhu 
riyet'in kurulmasıyla ortadan kalktı. 
Yeni kurulan devlet, Osmanlının dilini 
(Osmanlıca), Osmanlı kültürünü reddet 
ti. Toplumda bir dizi değişiklikleri 
gerçekleştirmeye çalıştı. Hızlı bir 
uluslaşma sürecine girildi. Yeni bir 
kimlik arayışı ortaya çıktı. Ve devlet 
kaçınılmaz olarak halkkültürüne yönel 
di. Böylelikle yeni bir kimlik ve yeni 
bir kültür oluşturmaya çabaladı. Bu 
dönemde bu duruma uygun olarak Halk 
evleri açıldı, çeşitli kurumlar ve DTCF 
kuruldu. Halkevleri'nin çalışma kolla 
rıodan birisi de Dil-Tarih-Edebiyat ve 
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Folklor koludur (2). 

Bu arada önemli bir soruna değin 
rnek gerekiyor. Halkbilimi araştırma 
lan yapılırken devlet hiç bir zaman 
olguların ve kültürel değerlerin toplum 
sal anlamda ele alınıp çağdaş düşün 
ceyle değerlendirilmesi ve bilimsel 
sonuçlar çıkarılması taraftarı olmadı. O 
yalnızca "halkçılık" taraftarıydı. Calış. 
maların bu yönde yapılmasını istiyor 
du. Bu nedenle, halkbilimini toplumcu 
bir anlayışla ele alan, bu yönde değer 
lendirmelere giden, çağdaş yorumlar 
getiren Prof Dr. Pertev Naili Boratav 
ve arkadaşlarının ı938 yılından itibaren 
DTCF bünyesinde verdikleri halk 
edebiyatı ve falklor dersleri, ı948 
yılında, bu derslerin halkbilimi kürsü 
süne dönüştürüldüğü yıl, sıyasal iktidar 
tarafından kapatılarak çalışmalarına son 
verildi. Boratav ve arkadaşlarının Türki 
ye'de çalışma, bilimsel araştırma ve 
inceleme yapma olanakları tümüyle 
ortadan kaldırıldı. Daha sonra bu bilim 
çevresi, çalışmalarını sürdürebilmek 
için yurtdışına çıkmak zorunda bıra 
kıldı. 

Halkbiliminin Konuları, 

Çalışma ve Araştırma Alanı: 

ı. Halk ekonomisi ve yaşam 
biçimi 

2. Halk sanatları, meslekler ve 
araç-gereçleri 

3. Halk mimarisi ve yerleşim 

4. Halk hukuku 

5. Halk meteorolojisi 

6. Halk takvimi 

7. Halk hekimliği ve baytarlığı 
8. Halk giyimi, kuşarnı ve 

süslenme 

9. Halk kuruluşları, dernekleri, 
imeceler, yardımlaşma ve dayanışma 

ıo. Gelenekler, görenekler, inançlar 

ll. Töreler ve törenler 

ı2. Çeşitli evreler ve geçiş 
dönemleri (doğum, çocukluk, yetişkin 
lik, evlenme, yaşlılık, ölüm vb.) 

13. Halk mutfağı, beslenme, yemek 
ler ve yiyecekler 

ı4. Halk dili, ağızlar ve lehçeler 

15. Canlı ve cansız varlıklar için 
adlar ve takma (lakablar) adlar 

16. Yerler (dağ, hayır, tepe, yayla, 
ova, dere gibi), yöreler, yerleşim 
alanları ve buraları adlandırmaya ilişkin 
halk bilgisi 

ı7. Ağaçlar, bitkiler ve doğaya 
ilişkin halk bilgisi 

ı8. Hayvaniara ilişkin halk bilgisi 

ı9. Halk ölçü, tartı ve hesap 
birimleri 

20. Bayramlar, belirli günler ve 
kutlarnalara ilişkin halk bilgisi 

21. Halk oyunları ve eğlenceleri 
22. Halk tiyatrosu 

23. Halk müziği, müzik 
araç-gereçleri 

24. Halk edebiyatı: 

ı. Türküler 

2. Destanlar 

3. Ağıtlar 

4. Ninniler 

5. Maniter 

6. Tekerlerneler 

7. Söylenceler (Efsane) 
8. Söylentiler (menkıbe) 

9. Halk öyküleri 

ıo. Masallar 

ı ı. Fıkralar 

12. Atasözler 

13. Deyimler 

ı4. Bilmeceler 

ı5. Ölçülü sözler 

16. Alkışlar (iyi dilek sözleri) 

17. llençler (kötü dilek sözleri) 
ı8. Dualar ve öğütler 

19. Argo sözler ve küfürler 
20. Selamlar, yeminler 

21. Aşık edebıyatı, Halk ozanları, 
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Halkbiliminde Anlayışlar: 

Halkbiliminde iki temel anlayış 

vardır: 

a. Dinamik (değişken) anlayış 

b. Statik (duragan) anlayış 

Dinamik anlayış, maddi ve manevi 
halk kültürü degerierinin sosyal yaşam 
la birlikte sürekli değiştigini,kaçınılmaz 
olarak kendisini yeniledigini kabul eden 
ve bu yönde ele alıp degerlendirmeler 
yaparak sonuçlar çıkarmaya çalışan 
anlayıştır. Statik anlayış ise, maddi ve 
manevi halk kültürü varlıklarını dura 
gan kabul eden, degişimi redde yönelen, 
degişiklige ugramış halkbilimi varlıkla 
rını gerçek halkbilimi ürünleri sayma 
yan anlayışur. 

Halkbilimi varlıklarının çeşitli 

yönleri bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Halk ilaçları, halk hekimligi, 
halk hukuku, halk edebiyatı gibi bilgi 
haline gelmiş halk kültürü verileri. 

2. Dogum, dügün, evlenme, ölüm 
gibi yaşanan halk kültürü verileri. 

3. Halk oyunları, halk eglenceleri, 
el sanatlan gibi sanat haline gelmiş 
halk kültürü verileri. 

Halkbilimi, toplumun bu gibi kültü 
rel degerierini ortaya çıkarıp degerlen 
direrek insanlıgın evrensel ortak kültü 
rüne katkıda bulunmayı amaçlar. 

Geçmişte folklordan, yani halk 
biliminden halk edebiyatı ürünleri, halk 
oyunları, halk müziği, gelenek, görenek 
ve inançlar anlaşılmaktaydı. Ancak bu 
anlayış zamanla yıkılmış, halkın maddi 
ve manevi tüm kültürel degerieri 
halkbiliminin araştırma, inceleme alanı 
olarak kabul edilmiştir. 

Halkbilimi Araştırma 

Yöntemleri: 

1. Alan Araştırması: Dogrudan 
araştırma yapılacak alana gidilerek, çeşit 
li yöntemlerle yapılan araştırma biçimi 
dir. Bu tür araştırma biçiminde geneliile 

aşagtdaki yöntemler uygulanır: 

a. Gözlem Yöntemi: 

Araştırma yapılacak alanda konu ile 
ilgili olarak dogtudan kaUlıp ya da dışa 
ndan gözlernde bulunarak yapılan 
araştırma biçimidir. Araştırmacı bu 
yönteme başvuracagt zaman, araştırma 
nın yapılacagı alanda bizzat toplumsal 
yaşama katılarak, mümkün oldugu 
kadar sosyo-kültürel olayları, ilişkileri 
ve nedenlerini yakından izlemeye çalı 
şır. Bu durumda araştırmacının tarafsız 
davranması, duygusallık göstermemesi 

Foto: Cemtl 

ve ayrıntılan gözden kaçırmaması 

gerekir. Ayrıca araştırma yapılan alan 
daki insanlara kendisi arasındaki uzaklık 
ve farklılıklan en aza indirgerneye çalı 
şma lı ve onlardan biri gibi davranmaya 
özen göstermelidir. Bu, araştırmacının 
yöneldigi alandaki insanlarla sıcak ve 
içten baglar kurarak amaçladıgı işi başar 
masını kolaylaştıracaktır. 

b. Görüşme Yöntemi: 

Arasıırma yapılacak alandaki kaynak 
kişilerle yüzyüze görüşerek, soru-cevap 
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Foto: Cemi/ 

yöntemiyle yapılan araştırma biçimi 
dir. Bu yöntemi uygularken araştırmacı, 
kaynak kişi ya da kişilerin iş durumunu 
gözönüne almalı, derleme için en uygun 
zamanı kollamalıdır. Görüşme sırasın 
da, olayı aydıntatmaya yönelik bir ta 
kım sorular sorularak ayrıntılar yakalan 
maya çalışılmalıdır. Ancak bu sorular 
zorlayıcı ve sıkıcı olmamalı, kaynak 
kişinin işi geçiştirmeye yönelerek 
gelişigüzel yanıtlar vermesine yolaçma 
malıdır. Araştırmacı, derlemenin biti 
minde olanak varsa kaynak kişi ya da 
kişilerin çeşitli hediyelerle emeginin 
karşılıgını vermeye çalışmalıdır. Bu 
durum, dalıa sonraki araştırmalarda sıcak 
bir yakınlıgın oluşmasını saglayacak, 
derlernelerin verimini artıracaktır. 

2.Yazıh Kaynaklardan 

Yapılan Araştırma: Konuyla 
ilgili olarak daha önce derlenen, topla 
nan, yazılan, yayınlanan kaynaklardan 
yararlanarak yapılan araştırma biçimi 
dir. 

B u yöntemi kullanırken araştırmacı, 
karşılaştırmalı incelemeye önem verme 

40 

li; konuyla ilgili bütün yayınları, belge 
ve bilgileri biraraya toplamalıdır. Bu, 
araştırmanın saglığı açısından önemli 
dir. Daha sonra yapılacak degerlendir 
meyle bir sonuca ulaşılabilir. 

3. Anket Yöntemi: Bu 
araştırma yönteminde, konuyla ilgili 
aynntılı sorular düzenlenerek bunlar 
derleme konusunda yardımcı olabilecek 
ya da doğrudan derleme yapılacak kişile 
re gönderiterek yapılan araştırma biçimi 
dir. Elde edilen bu derlemeler dalıa son 
ra toplu biçimde degerlendirilerek belli 
bir sonuca ulaşılmaya çalışılır. 

Halkbilimi araştırınalarında bu yön 
temlerden herhangi birisi kullanıla 
bildiği gibi hepsini birarada kullanmak 
da gerekebilir. Araştırınanın saglıklı ve 
bilimsel sonuçlar verebilmesi açısından 
başvurulacak yöntemin ya da yöntem 
lerin araştırınacı tarafından önceden sap 
tanmasında, araştırma yapılacak alan ya 
da bölgenin koşulları hakkında aynntılı 
bilgi edinilmesinde sonsuz yarar vardır. 

Bunun dışında, derleme çalışma 
lannda özen gösterilmesi gereken konu 
lar şunlardır: 

1. Derleme yapılırken, derlernelerin 

hangi toplumsal 
koşulların ürünü, 
hangi sosyal ve 
kültürel yapının 
yansıması oldugu 
titizlikle b elir le n 
melidir. Toplum 
sal koşullan belir 
lenmemiş ürünler, 
karşılaştırmalı 
incelemelerde güve 
nilir sonuçlar ver 
mezler. 

2. Yapılan der 
lernede araştırmacı, 
katma, çıkarma ve 
değiştirme yapmak 
tan kesinlikle 
kaçınmalıdır. Anla 
şılmayan bölgesel 
-yöresel sözcük ve 
deyimierin yerine, 
parantez içinde 
açıklamalan yapıla 

bilir ya da eşanlamlı sözcüklerle karşı 
lıklan yazılabilir. 

3. Çevre ve toplumsal yapı 
araştınlmalı, genel hatlanyla belirleme 
yapılmalıdır. 

4. Olanaklar elverişliyse çalışmanın 
çerçevesi geniş tutulmalıdır. 

5. Olanak varsa ses (teyp vb.) ve 
görüntü (fotoğraf makinası, kamera vb.) 
araçlarını kullanmak çok daha olumlu 
sonuçlar verir. Bu tür araçlar, derleme ve 
araştırma çalışmalannın daha kolay ve 
dalıa saglıklı yürümesine yardım eder. 

6. Kaynak kişinin künyesi konu 
sunda aşagıdaki noktalann saptanması 
gerekir: 

a. Derleme yeri ve tarihi 

b. Kaynak kişinin adı, soyadı 

c. Dogum yeri ve tarihi 

d. ögrenim durumu 

e. Meslegi 

f Kimden ögrendigi 

g. Bölge dışına çıkıp çıkmadıgı 

h. Derleme yöntemi 

7. Geleneksel yapının ve feodal 
deger yargılannın ağır bastığı yerlerde 
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erkek araştırmacıların kadınlardan 

derleme yapması oldukça zordur. Bu 
nedenle bu gibi yerlerde eşi, arkadaşı, 
akrabası gibi yakını olan kadınlar 

aracılıgıyla derleme yapmasında büyük 
yarar vardır. Bu gibi durumlarda araşbr 
macımn derlernede yardımcı olan kişiye 
yöntem hakkında genel hatlarıyla bilgi 
vermesi gerekir. 

8. Araştırma yapılacak bölgede 
bulunan aşıklar, masalçılar, halk öykü 
cüleri, hazır cevap insanlar; yöre 
geleneklerini, inançlarını, uygulamaları 
nı iyi bilen görmüş geçirmiş kişiler 
halk kültürü araştırmalarında birinci 
derecede kaynak görevi görürler. O 
nedenle araştırma-derleme çalışmalarında 
öncelikle bu gibi insanlar bulunmalı, 
derlernelerin bunlardan yapılmasına 
önem verilmelidir. 

Derlemeler yapıldıktan sonra arşiv 
leurnesi ve sınıflanarak yararlanmaya 
hazır hale getirilmesi gerekir. 

Sınıflamalar: 

ı. Bölgelere göre sınıflama 

2. Konularına göre sınıflama 

3. Yapısına göre sınıflama 

(Özellikle halk edebiyau ürünleri için. 
örnegin atasözleri, bölge ve konularına 
göre sınıftandıktan sonra, kendi içinde 
yapısına göre ölçülü uyaklı olanlar 
biraraya, fıkra edası taşıyanlar biraraya, 
düz olanlar biraraya sınıflanabilir.) 

4. Abcesel (alfabetik) sınıflama 

biçiminde yapılabilir. 

AÇlKLA YICI NOTLAR: 

1. Türkiye'de 1926 yıllarından 
itibaren bilinçli şekilde halk 
türkülerinin derlenmesine başlandı. 

1927'de Ankara'da Halkbilgisi Dernegi 
kuruldu. Bu dernek, kuruluşuyla birlikte 
geniş bir yayınfaaliyetine girişmiş, bir 
dizi kitap ve süreli bir yayın olarak da 
Halk Bilgisi Haberleri adlı folklor 
dergisini yayınlamıştır. Halkevleri'nin 
açılmasıyla birlikte bu dernek çalışma 
larını durdurarak Halkevleri'ne katılmış 
tır. 

2. Bu arada önemli bir durumu 
belirtmekte yarar var. Bu gün 

Anadolu'da yaşayan diger halkların 
(Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Çerkez vs.) 
halk kültürüne yönelik çalışmalar yok 
denecek kadar azdır. Mevcut çalışmalar 
da genellikle yabancılar tarafından yapıl 
mıştır. Uygarlıkların beşigi olan 
Anadolu'daki kültür bileşimi gözden 
kaçırı/madan bu halkların maddi 
-manevi bütün kültürel degerierinin 
ivedi olarak araştırılması, derlenmesi, 
toplanması, incelenmesinin yapılması 
ve konuyla ilgili belgelik (arşiv) 

oluşturulması önemli bir görev olarak 
karşımızda duruyor. Bu çalışmaların 
yapılabilmesi için özellikle bu halk 
ların dilini, kültürünü, toplumsal yapı 
sını bilen aydınlara önemli görevler 
düşmektedir. Degerler yitmeden bi 
sorumluluk olan bu görevin yerine 
getirilmesi gerektigine inanıyoruz. 
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Ma11mOd LEWENDI 

DU STRAN Ü ÇiROKEK 
BI KURDİY A ŞEXBIZINİ 

W eki te zanin li derveyi Kurdistana Tirkiye, li Anadoliya 
Navin ji gelek Kurd hene. Kurden van derana di wexten cihe 
cihe de ji Kurdistane barkirine hatine li bin bajar ô gunden 
Anadoliya Navin bi cih bône; an ji binek ji wan ji aliye 
karbidesten Osmani ô Tirkan ve bi dare zore birine li van 
derana bicihkirine. 

Bi qasi ku me tespit kir, ew bajaren ku Kurd le dijin 
binek je ev in: Çorum, Çankiri, Duzce (Bolu), Bayahat 
(Sinop), Merzifon (Amasya), Ceyhan (Adana), Adapazari 
(İzmit), Haymana (Ankara), Kulu (Konya), Polatli, Develu 
(Kayseri), Denizli, İskenderun, Yozgat. 

Piraniya Kurden van hereman Kurmanc in, binek je 
Kurden Zaza (Dimili) ne, yen mayi ji Kurden Şexbizini ne. 
Çi heyf ku heta nuka tu xebateke berbiçav li ser folklor ô 
jiyana civaki ô tarixa kurden van derana nebatiye kirin(l). 

W eki me li jore ji got qismek ji van Kurdana Şexbizini 
ne. Şexbizini iro li derveyi bela Ankara ô Konyaye, li 
Kurdistaneli derdoren Kahta (Semsôr), Diyarbekir, Kerkuk, 
Xaniqin ô Elaın/İlam (Kurdistana İrane) ji hene. 

Devoka Şexbizini bi qasi me da hemher hemô Lehçeyen 
Kurdi, her çendi nezi hemiiyane ji, le ji Kurmanci ô Dimili 
ô Hewrami betir, bi tevayi mirov dikare bibeje ku devokek e 
ku neziki lehçeyen din en Kuröı ye, wek Sorani-Mukri, 
Erdelani, Lurri-Beyreyi (an ji Feyli) ye. çimkiji ali 
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tewandina verhan (fiil) ô bi karanina bin zamiran (pronom 
personel enclitique) ve neziki Sorani ye. Ji ali hale pirejimara 
navan ve ji neziki Erdelani ye. Mesela: 

Şexbizini Kurmanci Sorani 

min gewrem .......... ez mezin im ...................... min gewrem 
min vitim ................. min got.... .... ..... ... .. .min wit/witim 
maleman ........... .li mala me .......................... .le malman 
i me xuman .............. em bi xwe ...................... erne xoman 

Şexbizini Erdelan 

jinegel. ................................................................ jingel 
insangeliman ............................................... piyawgelman 

Li jere wek nimône em nezi 60 gotinen bi Kurdiya 
Şexbizini li gel maneya wan a bi bin lehçeyen din en Kurdi 
dinivisin. Di ve listeya môqayesekirine de xuya dibe ku 
Kurdiya Şexbizini betir neziki Lurri Beyreyi/Feyli ô Sorani 
ye, pişti wan ji neziki Hewrami ô Dimili ye. Gotinen 
lehçeyen din en Kurdi ku wek an neziki Kurdiya Şexbizini 
neme bine wan reş kir. 
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Fe yrı/ 
Şexbizini Sorani Lurri Beyreyi Dimili Hewrami Kurmanci 

ar/arig ..... agir,awir ...... agir ....... adir ..... eyir/eyr ....... agir/ar 
astar ..... estere .......... asire ... estare/astare .. hesare .. ster/hister 
aw ......... aw .......... aw ... aw/ow/awk/awe .. aw/awi ......... av 
cift ...... cut. .......... cift/x u t. ... c it. ..... hite ..................... c ot 
ciftkar 
1 cotkar .. cotyar .... xutk:ar ... citer/citk:ar .. bityar .. cotkar /cotyar 
çem .. ze/çem/rubar .... çem ... m/ro/lay /dere .. dere.çem/rorobar 
çoçik. .. esku .... qelux ... çemçik/kondez ... kowciz .. çoçik/hesk 
çe w ....... çaw ... çew /çem ..... çim/çem ............ çem .... çav/çehv 
dalik .... dayik/dak. .. dalig .... ma/may/mar/da .... edda .. dayik/de 
dem .... dem .... dem •...... fek ........ dem ..................... dev 
dest ...... dest ........ des ..... dest .......... des ................. dest 
de ........ de ... diyeke/qurn ..... dew /dewe/do ...... dega .. gund/dih 
emrfı.herme .. ermid/ermud ... miroy .. miro/hemro .. hirmihermi 
engur ..... tire ... engur .... engur .......... hengfiri.. ........... tiri 
ewsanik .. çirok/metelok.metel. .estaneki/sanik.? .çirok 
xeberoşk 

fire .. fire/zor .. fire/firiye .. zav 1 geleki/pir ... fire .. pir/gelek/zaf 
gam ... hengaw .... gam .... gam/gami. ... hengame .. gav /hengav 
gewre .. gewre/pir .. gep/gewre .. pil/xişn/gird girs gewre 
mezin/gir 
gurani .... gorani .... gurani/met/bet.deyiri/lawik.gorani. 
sitran/dfirik 
gurg .... gurg ... gurg ..... verg ........ werg .... gur .. g0 ...... gwe/ 
gö ................. gfiş ...................... goş ..... goş/gos .... go/guh 
hak ........ helke ....... xa .......... hak ......... hele ................ hek 
hefta ............. hewta .... hefta .... hewtay ...... hefta ...... hefte 

pa ...... pe ........... pa ....... pa/ling ........ pa ....... pe/pi/ling/nig 
payiz ... payiz ... payiz/serduwa ..... payiz ............. peyiz/ 
peiz .... payiz 
pirç ............ pirç/qij ....... gis .... por/pirç ... ? .. por/pirç/gij 
penca ...... penca .... penca ... pancas .. penca .... penci/penceh 
riş ..... riş/riden ..... riş ... eriş/erdiş/eyşi/herdis .... riş .... rih/ri/ 
rihden 
sed •••....... sed ..... sed .......... se .............. se( d) .......... sed 
siwil ............... simbel/simel. .... sewil/ 
sewul ........... zinbel ................ siwele ......... simel/simbel 
şe w ........ şew ........... şew ....... şew •......... şew /şewe .... şev 
şimşir ... şimşir /şir .... şimşer .. şimşir /şimşer ......... kalme 
şimşer .. şfır/şi wir/şwir 
şesta ....... şest. ... şest. ..... şeyşti/şeşt. ...... şes ...... şest/şyest 
tawistan ...... hawin ...... tawisan ...... amnan ... hamin .... havin 
var iş ....... baran ..... baran ..... varan/varit/şili ... weran ..... baran 
veran ...... beran ...... weran ........ beran ........ beran ..... beran 
verdan .. beridan .. beredan .. verdayene/veradayiş ... veredene. 
.berdan 
verk ... berx/werk .... werk .. vere/verek/kavir ..... were .... berx 
ve vi. ... bfik ..... weyw ... veki/veyve/vevi .. weywe .... bfık/bwik 
vihar/vehar ... behar .... behar ... wesar ... w e har ..... behar/bihar 
vitin .. witin/gutin .. wetin .. vatene/vatiş .. witene/watey .. gotin 
win .... bfın ...... buyin .. biyayene/biyayiş ... bfiyene ... bfıyin/bfin 
xanig ....... xanu/ban ...... xanig ..... ban ...... yane ...... xani/ban 
yek .......... yek ........ ye/yek ..... yew/ju ...... yuwe .......... yek 
zemi .... zewi.. ... zew·· ..... zemi/hega ..... zemin .............. zevi 
zimistan ... zistan/ziwistan .... zimsan ... zimistan .. zimsan. 
zivistan 

h esp ................ esp ............... esp .... estor ...... esp ...... hesp .,..;,..~~---,.-~~~ 
beş ta ..... heşta •.. heşta ..... heştay ..... heşta .... beşte/ 
heyşte 

hurç ..... wurç/hers/hirs ...... xirs ..... heş/hes ..... heşe ..... hirç 
inar ........... he nar .... e nar .... hinari/henar .... henar .. h inar/henar 
jin ......... jin ......... jin ............. ceni/ 
cini ....... jeni ........ jin 
kemçik .... kewçik ... kemçik/qaşux ... kewçik/koçik ... çemçe . 
. kevçi/kevçik 
kirdin .... kirdin ...... kirdin ..... kerdene/kerdiş .. kerdey .. kirin 
ka •......... kew/çiya ... kuya/çiga .... ko/kue ..... keş ........... çiya 
mang .. mang ... mang ... mang/meng .. mang.hiv/heyv/ 
me h 
mirdin .. mirdin ... mirdin .. merdene .. merdiş .. merdey .. mirin 

merd .. merd/piyaw .. piyag.merde/peye.piya/mirdeki .. mer/ 
pe ya 
niştin .. daniştin .. niştin ... roniştiş/ronis ten e .. ere ni ş tey. 
rfiniştin 

nod ............... newed ...... newed ..... neway .newe( d) ... nod/not 
ok/apik ... bawk/baw ... bawg ..... baw/pi. .. babe/tate .... bav/ 
bab Ş2:%bizinlyen HaymtJna di dema cirit leyfstine de 
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Li jere em du stran u teksteke bi Kurdiya Şexbizini ligel 
tercomeya wan a Kurmanci dinivisin. Ev herdustran u tekst, 
ji deve Osman u Miho hatine girtin, herdu ji ji bela Hay
manaye ji gunde Yergome ne. 

1-Tenik Umme 

Umme Umme tenik Umme 
Ray suzandim nice mume 

Qay dilim fire a le te 
Je çe min dikere lfi.me 

Xwera elat tene niye 
Pirtal şfi.re leqi çeme 

Wikirdam ki wivaynandamet 
Vitin sed qirem je aqile kem e 

Tenik gordim dey nekerf 
Je çi min lfi.me dikeri 

Finay piştig we perdige 
Eş u aqilim birdige 

Cay dem de ni demi mi ker 
Ki dgeri ki xwardige 

Ui deve Osman, ji gunde Yergome 181611990) 

Dil megirin dil giran e 
Dile min ji Caniman e 
E ku dile min nasnake 
Keça nazikNer'irnan e 

Jera gunde medara bfye ye 
Jin-esker e ca hin bUk e 
E ku yara min nasnake 
Keça nazik Ner'irnan e 

Mala we li Daxlarbaşi 
Dane (bi) Qizilbaşek'i 
Ki çi dibeje bila bibeje 
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N av u zike min ji bo we (jera) dixaşe. 

Dilmegirin dil ad (eş )ye 
Sewda dilabi sanci(tajanljan)ye 

Ez çfi.me hinda sawd ye 
Dil girtin qey sUç nine. 

2-Dil megirin 

Dil me girin dil giran e 
Dile mi je Caniman e 

E ke dile mi nenasi 
Dwete naze Neriman e 

Xwar deyeman dari vi ye 
lin eskere ca vevi ye 
E ke yare mi nenasi 

Dwete naze Neriman e 

Maleton le Daxlerbaşi 
Dagine we Qizilbaşi 
Ki çe dişi bila wişi 

Naw u zikim ray dixaşi 

Dil megirin dil ad ye 
Sevday i dile we sand ye 
Min çime endi sawdye 

W e dil girtandin qay suc niye 

(ji deve Osman, ji gunde Yergome, 181611990) 

Hes o 

Umme Umme tenik Umme 
Min ji bo te vexist çiqas mfi.me 

Dilemin hewqas li te ye 
Tu ji çi yi min dikilome 

Roj hilat tin teda nine 
C ila dişo li ber çem e 
Min dikira birevanda 

Gotin sed xiram ji aqile we kem e 

Tenike li ber min deng nakl 
Ji çiyi min /ome diki 

•· ...................................... . 

Pencera pişt (paşi) bi perde ye 
H eş u aqle min biriye 

De deve xwe di deve min ke 
K e dgera ke xwariye 

Dor u legeli ime deyiki Kusewdeli best. O zemane yeki je 
Kusewdeli mal firtige we yekike şawlu, we kure xwey dişi: 

-Ero we mali Remzi Topale qerteman je wistine. 
Kure ji de 'umir xwey qe hoştir nedigestin. 
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Kureke qeri du-si seeti ke diçii divindiri a çii xwey diriya 

bani kuçiki dinişi. 

Tişteke le bani niştige destiyela ii diçii. De to boro, nawi 

kure Heso wige, Heso dişi: 

-0 Xude, eye ça? 

Je qarşiyo yeki diyay. Heso xwe le kefeli huştire 

dipiçikilli ii diçiri o merde: 

-Xalo, ke çiye dey ime, wişe apikim, Heso diçii, ii wiş, 

"Heso siwarige eelarnete 

Lambir-lumbir diçe we qiyamete." we wişe apikim, Heso 

si quriş kirdige de bine kuçike ser keniye, bira raman xer 

widike! 

(ji devi Mihemed, ji gundi Yirgomi, 

1816/1990) 

Li dor-hela me gundike Kusewdell heye. W e wexte yeki ji 

Kusewdeli malfirotiye yekl şawlu uj i kure xwe re dibeje: 

-Here mala Remzi Topa[ deyne me je bistine. 

Kuriki di 'emre xwe de qet heştir(deve) neditiye.Kurik bi 
qasi du-se seetan diçe disekine u ji xwe re li ser kuçikeki 

(kevireki) rUdine.Tişte ku kurik li ser rflniştiye radibe u diçe. 

De were icar nave kurikji Heso buye. Heso dibeje: 

-0 xwede eve çi ye? 

Merivek di we dere re derbas dibe. Heso xwe li hustuye 

deve(heştir) dipiçikine u bi qirinji merik re dibeje: 

-Xalo. heke tu çuyi gunde me, ji bave min re bibeje, 
Heso diçu. u bibeje: 

Heso siwar buye 'elamete 

Lambir lumbir diçe qiyamete, u ji bave min re bibeje; 

Heso se quriş kiriye bine kevire ser kaniye, bilaji bo me xere 

bi de. 

!1)-Kiteb, meqale an ji çend rupelen bin 

kiteban ku belısa Şexbiziniyan kirine 

ji bo xwendevanan li jere em wek 

çavkaniyan dinivisin. 

-Perrot, George; "Les Kurdes de Haimaneh", Revue de 

deuxMonde, Paris, Fevrier 1865,Vol:5, r:607-631 

-Cuinet, Vital; La Turquie d'Asie, Paris, 1890, cild:1 

-Sykes, Mark; "The Kurdish Tribes of the Ottoman 

Empire", The Royal Antropologial Institute, January 28th, 

1908, vol:XXXV//.(ji bo Tirkiya ve nivisare binere: Kovara 
Berhem, hejmar:6 (1989), 7(1990), 8(1990). 

-Uçak, Halil lbrahim; Tarih Içinde Haymana, 

Haymanalılarla Yardımlaşma ve Tanışma Derneği Yayın 

no:1, Ankara,1986. 

-Yurt Ansiklopedisi, 1981, Istanbul, (bi taybe 

qismen li ser Ankara, Konya u Kirşehire). 

-Şerefxani Bedlfsf, Şerefname. r:158. 

-Kirzioglu, M. Fahrettin; Kürtlerin Kökü-1.Bölüm, 

Diyarbakırı Tanıtma Derneği Yayınları, Ankara,1963, r:29. 

-Osmanlı Tahrir Defteri, ev kiteba destnivisi ku di 

947 Hicri/1539 Miladi de hatiye nivisin li gor M. Fahrettin 

Kirzioğlu te de behsa 'eşiren Şexbiziniyan ji kiriye 

(b.Kirzioğlu, kiteba lijore bi navkiri, r:29). 

-Lewendf, M., li Hela Haymanaye çend Stranen 

Şexbiziniyan, Kovara Çarçira, no: 3 (Tebax 1986), 
Stockholm, r:3-4, 24. 

-Lewendf, M.; Çirokek bi Devoka Şexbizini, kovara 
Berbang, no:6 (1988), r: 21. 
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Dr. Cemşid BENDER 

" MEME ALAN DESTANI VE 
•• V 

KURT UYGARLIGI 

Bir ulusun geçmişine ışık tutan veriler, o ulusun yarattıgı 
destanların içinde yaşar. Bu destanlar üzerinde yapılan objektif 
incelemeler, pek çok sosyal bulguların ortaya çıkmasına 

neden olur. Bu nedenle incelemeciler epopeler ve destanlar 
üzerinde titizlikle dururlar. Ulusların kökeni, karakteri, gele 
nekleri, sosyal yaşantısı, düşünce tarzı, inançlan destanlarda 
daha bir açıklıkla yansır. 

Biz de bu yazımızda Kürt ulusuna ait Meme Alan desta 
mm inceleyerek Kürt halkına ilişkin bazı özellikleri 
belirtmeye çalışacagız. Önce Meme Alan destanı hakkında 
kısa bir bilgi verelim. Özgürlük Yolu Yayınları tara 
fından Kürtçe ve Türkçe olarak yayımlanan bu Kürt destanı 
hakkında kitabın Önsöz'ünde şunlar yazılıdır: 

"Meme Alan destanı, Kürt Halkı arasında yüzyıllardan 
beri söylenegelen, dengbej denen türkücüler tarafından 
kuşaktan kuşaga aktarılan ünlü bir destandır. Dengbej/er uzun 
kış geceleri köy odalarında seslerini yükselterek Meme Alan'ı 
söyler, arada bir de türküyü kesip olayı hikaye ederler. 
Peşpeşe geceler boyu sürer bu." 

Bizim de incelememize esas aldıgımız bu yayında ayrıca 
Meme Alan'la ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir: 

"Meme Alan'la şimdiye kadar pek çok araştırmacı 
ilgilenmiş, çeşitli derlemeler yayımlamışlardır. Nurettin 
Zaza Kürtçe olarak yayımlanan kitabın önsözünde şu 
bilgileri veriyor: lik kez A. Socin 1890 yılında 
Petesburg'da onun Kürtçe (Botan şivesiyle) derlemesini 
Almanca'sıyla birlikte yayım/adı. A. Von Le Cok, 1903 
yılında Almanya'da bir başka Meme Alan der/emesi 
yayım/adı. 1906-1909 yılları arasında bir başka Alman, 
Oscar Mann Xan Dumdum (Halk dilinde genel olarak 
Dımdım diye bilinir) birçok Kürt hikayesiyle birlikte Meme 
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Alan'ın Mukri şivesiyle bir der/emesini, Almanca'sıyla 
birlikte yayım/adı. Kürdolog Hugo Maks, 1926 yılında 
Leningrad'da Meme Alan'ın yeni bir basımını yaptı. Bir 
Ermeni bilgin ve sanatçı grubu,1936 yılında Erivan'da Meme 
Alan'ın üç degişik derlemesini yayım/adı/ar. Meme Alan 
destanının özenle yapılan derlemelerinin biri Kürdolog 
Roger Lescot tarafından 4 yıllık bir çalışma ile meydana 
getirildi. Yazar, bunun için yirmiyi aşkın Dengbej'den 
yararlandı. Ancak bunlardan hiç birisi, destanı tüm olarak 
ezbere bilmiyordu. Lescot daha sonra Mişo ve Sebri 
adında iki Denbej'i daha dinledi. Derlemesini daha çok 
Mişo'nun anlatırnma dayandırdı. Bunu ötekilerinki ile 
tamamladı. Bu derleme Ce/adet Bedirhan'ın yardımı ile 
Fransızca'ya çevrildi ve Kürtçe'siyle birlikte Beyrut'ta basıldı. 
Çagdaş Kürt yazarlarından Nurettin Zaza, daha sonra 
Lescot'nun bu derlemesini dil yönünden arındırdı. Destan 
1957 yılında bu biçimiyle Şam'da gizlice basıldı. 1973 
yılında aynı derleme Bahoz tarafından lsveç'de bir kez daha 
yayım/andı. 

Ünlü Kürt bilgesi ve ozanı Ehmede Xanf, bundan üç 
asır önce yazılı Kürt edebiyatının varlıgını kanıtlamak için 
Meme Alan destanından esinlenerek Mem a Zfn adlı ünlü 
eserini yazdı." 

MEME ALAN'IN KÖKENİ 

Kürt destanı Meme Alan'ın kökeni antik çaglara kadar 
inmektedir. Bilimsel incelemeler, daha eski çaglardan akıp 
gelen bu destanın lsa'dan önce bin yıllannda belirginleştigini 
gösteriyor. Nitekim tran tarihi uzmanlanndan Danimarkalı A. 
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M emi Alan Destanı'ndan yararlanarak ünlü M em u Zfn'i yazan büyük Kürt 

düşünür ve şairi Ahmede Xaninin 

Dogubeyazıt'daki mezarı 

Foto: R. Benninghaus (Köln 1986) 

Christensen bu savı öne sürer. C. Mitylene adlı 

Yunanlı yazar da lsa'dan 500 yıl önce Kürt destanına benzer 
bir öykü yazmıştır (Özgürlük Yolu, sayı: ı5-ı6). Meme 
Alan destanındaki kişiler, onların sevileri, eserin mitolojik 
yapısı, olayların anatomisi eserin eski çağlardan günümüze 
ulaştığını kanıtlamaktadır. Her ne kadar sözlü bir edebiyat 
türü olan destanların içeriğine zamanla yeni inançların, teknik 
deyimle rin, günlük sosyal yaşantı izlerinin karıştığı 

görülürse de, bunu doğal karşılamak gerekir. Destanın 
yirmiden fazla Dengbej'in söylediklerinden derlenmiş 
olması, hem eskiliği ni hem de bu değişikliklerin ve sonraki 
tarihlerde yapılmış katkıların nedenlerini açıklar. 

Destanların sonradan derlenip yazılmış olması genel bir 
durumdur. Meme Alan'a kıyasla daha yeni sayılan, Finli 
lere ait ünlü Kalevela destanı da, 19. yüzyıla kadar sözlü 
edebiyat düzeyinde varlığını sürdürmüş ve doktor olduğu için 
mesleki uğraşı nedeniyle köyleri gezen Lönnrat tarafından 
RUNO denen bazı dağınık türküler, köylülerden ve halk 
ozanlarının ağzından derlenerek bu destan ortaya çıkarılmıştır. 

Meme Alan destanının, Kürt halkının tarihi geçmişi ve 
eskiliğiyle eşdeğer olduğu konusunda araştırmacılar arasında 
görüş birliği var. Kürt halkının eskiden ve bugün yaşamakta 
olduğu bölge böyle bir avantaja sahiptir. Bu nedenle Kürt top 
raklannın sözkonusu bu özelliğini daha bir açıklığa kavuş 
turmak, bilimsel bir anlayışla konuya yaklaşınayı gerektirir. 
Böylece Meme Alan'ın da bu kültür ve sanat yelpazesi 
içindeki somut yerini ve önemini kavramış olacağız. 

Bahh Gezginler Gözüyle Kürt 
ler ve Kürdistan adlı eserinde ismet 
Şerif Vanlı, François Volney'i, 
Diderot ve onun ünlü Ansiklopedik 
çalışmalarına katkıda bulunmuş ve Fransız 
devriminden hemen sonra Sorbon Üniver 
sitesi'ne tarih profesörü olarak atanmış biri 
olarak tanıtır. ı 783- ı 785 yıllarında Suriye 
ve Mısır'a doğru araştırma gezisi düzenle 
yen bu yazar, Kürdistan'ın, Doğunun en 
eski gelenek ve öykülerinin anıldığı ve 
birçok mitolojik olayın geçtiği yer 
olduğunu vurgular. 

Yine Volney'e göre, Moise De Chorene 
de aynı kanıdadır. Volney bu ikincisinin, 
Kaldeli Berose ile Ermeni Mariaba' nın 
Kürdistan'ın bu özelliğini çeşitli mitolojik 
olguları ve özellikle Nuh'un gemisiyle 
ilgili olanını elealarak kanıtladıklarını onla 

ra dayanarak açıkladığım söyler. 

Bazil Nikitin de Kürtler adlı eserinin birinci cildinde 
Kürdistan coğrafyasını incelerken özellikle dipnotlannda 
Kürdistan'ın mitolojik yönden sahip olduğu bu zenginliğe 
ilişkin çeşitli örneklere yerverir. Kürtlerin Kökeni adlı 
eserinde ünlü lhsan Nuri Paşa ise bu konuya gerçekçi bir 
yurtsever olarak eğilir ve Kürt tarihi ve kültürünü kavramak 
ve anlamak için Guti, Subari, Loli, Kusi, Mitani, Nayri, 
Muşki, Xaldi, Mannai ve Mad(Medler) gibi Kürtlerin ataları 
tarafından kurulmuş devletlerin tarihlerini incelemek gerekir 
der (Age.s. 201). Kürtlerin tarihsel geçmişini yıllandırmak 
için de, şimdiye kadar bilinen en eski Kürt kralının Guti 
soyundan Annatom olduğunu ve lsa'dan önce 3ıOO yılla 
nnda yaşadığını söyler(Age. s. 55). 

General İhsan Nuri, Kürt halkıyla ilgili tarihsel olayları 
ve efsaneleri elealır; inanç düzeninin Kürt halkı içinde oluştu 
nılduğunu vurgular: 

"Sümerlerin Patzi dediği Nuh peygamberin asıl adının 
Ziw Kidu (Zeyu Keydu) olduğuna işaret ettikten sonra, bu 
Patzi sözcüğünün Kas i dilinden bir sözcük olması, 

Zi-Kuye'nin de Kürt halkının atası olan Gutilerin başkenti 
olduğuna göre, Nuh'un Gutilerin başkanı ve peygamberi 
olduğu anlaşılıyor." 

Yine: 

"Kürtlerin ataları olan Kusiler M.O. 1171 yılına dek 
700 yıl boyunca eğemenliklerini sürdürmüştür. Bu dönemin 
ünlü krallarından Cemşid, Cemşasb'ın babasıdır. Cemşasb 
da Hz. Süleyman'ın diğer bir adıdır (Ferheng-i Ziya, 
MEB yayını, ı967). 

Ayrıca Kussi/Kassitler Kur'an'da Nemrut Kavmi 
olarak gösterilirler (ı). Bu kavimden, yukanda belirttiğimiz 
gibi Nuh'tan başka, Awram (İbrahim Peygamber) de dünyaya 
gelmiştir. Böylece İhsan Nuri'nin incelemelerinden Kürt 
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ve 
tansı Kürt yaşamı 
nın kutsal kitaplarda 
da yer aldığını anla 
maktayız. Nitekim 
Kur'an ve Tevrat da 
bu bölümleri ele al 
mış ve ve geçmişe 
ilişkin tarihsel olay 
lar -berrak bir biçim 
de olmasa da- yine 
çağlarındaki kuşakla 

ra aklarılınıştır. 

Zerdüşt dininin 
kurucusu Zerdüşt' 
ün de Kürt olduğunu 
sayısız kanıtlarla or 
taya koyan ihsan 
Nuri, böylece 
bizlere bu inanç sisteminin sembolü ve kutsal kitabı Zend 
-A ve s ta 'nın ağırlık verdiği konuların Kürt yaşamından 
önemli izler taşıdığını anımsatmak ister. 

Tarih boyunca Kürtlerin genellikle Zerdüşt inancına 
bağlı olmaları boşuna değildir. "Bu ateşin kutsal bilindigi, 
yanan ateş çevresinde törenierin yapıldıgı iki Tanrılı bir 
dindir. Iyilik Tanrısı Hürmüz ile Kötülük Tanrısı Ehriman 
sürekli bir mücadele içindedirler. 

Iki Tanrılı dinlerdeki Kötülük Tanrısı, Tek Tanrılı 
dinlerde Şeytan'a dönüşmüştür. Günümüzde Yezidilik adı 
altında süren inancın orijini Zerdüşt inancına uzanıyor 
(Özgürlük Yolu, s. 42)." 

Meme Alan destanında da bu iyilik ve kötülük tanrıları, 
Meme ile uğursuz şeytan Beko' da simgeleştirilmiştir. 1Ierde 
bu nokta üzerinde daha geniş bir biçimde duracağız. 

Bizim burada belirtmek istediğimiz Meme Alan desta 
nının yeşerdigi ortamı, mitolojik yapısını, tarih içinde 
uzandığı kökleri göstermektir. Destan, uğradığı değişimlere 
rağmen, yukarıda açıkladığımız dönemin ve bu dönemler 
içinde efsaneleşmiş kişi ve olayların özümsenmesidir. 

Kürdistankültür merkezlerinden biri olan Ziviye'de bulunan bir gögüs 
kalkanının detayı (Nergtza Tori, Kürtlerde Sanat, 

Denge Komal Yay. 1986 Stockholm) 
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Kürdistan tarlıinı:k son derece önemli biryeri olan Foto: R. Benninghaus 
Hasarıkeyf harabelerinden bi~· kesiı. (Kölnl977) 

MEME ALAN'I GÜNÜMÜZE KADAR 
YAŞATAN ÖGELER 

Erkek olsun, kadın olsun her Kürt 

ruhça doguştan ozandır. 

Ermeni yazar Abovian 

Pek çok destanlar tarihin tozlu dünyasında unututup 
gitmiştir. Meme Alan'ın günümüze kadar süregelmesi ve 
canlı kalmasında çeşitli etkenler rol oynadı. Bu konuda 
öncelikle ortaya konan görüşleri belirtmeliyim. 

Eserin şiirsel yapısı; başta duru ve temiz bir aşk zengin 
liğiyle Kürt dilinin inceliklerini taşıması; mertlik, yiğitlik 
duygularını dilegetirmesi; yukanda da değindiğimiz gibi 
iyilik ve kötülük'ün amansız mücadelesini sergilernesi bu 
eserin Kürt halkı içinde binlerce yıl yaşamasına neden 
olmuştur. 

Kürt şiirinin ve Kürt ezgilerinin etkinliği pek çok yabancı 
sanat ve fıkir adamının, özellikle Kürt ezgilerindeki içerik ve 
bestelerde pek çok müzikologun büyük ilgisini çekmiştir. 
Bazi/ Nikitin' in Kürtler adlı eserinde buna dair değişik 
ve yabancı kaynaklı övgülerle karşılaşıyoruz: www.a
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Marr'ın tespit ettigi gibi bütün gezginler, Kürt türkü 

lerinden coşkuyla sözeder/er. Bir çokşarkılar nöbet/eşe, koro 

halınde söylenir. Ferhat İle Şirin hakkındaki hasatçı türkü 

leri, gezgin Rich'e, Venedik gondo/cularının söy/edigi Tas 

so'nun dizelerini hatırlatır. Ermeni yazarı Aboviyan'ın 

sözlerine göre »Kürt halk şiiri şaşırtıcı ilerlemeler sag/amış 

ve mükemmellige varmıştır»." 

Yine Aboviyan'ın naklettigine göre erkek olsun, kadın 

olsun her Kürt ruhça doguştan ozandır. 

Moritz Wagner de Kürdistan'a yaptıgı geziyle ilgili 

kitabında, Kürt şiirinin ve türkülerinin yüksek niteliklerinden 

hayranlıkla sözeder. Kürdistan'da bir keşif gezisi yapmış olan. 

B /au da Kürt şarkılannın nitelikleri ve Kürt yaşamındak.ı. 

büyük önemi üzerinde geniş olarak durur: 

"En sefil aşiretler bile türkü ve ezgiler bakımından 

zengindir. Onların savaşlara ilişkin kısa öykü/eri, yalnız göç 

leri sırasında kayalık bo gazlarda durdukları zaman çınlamaz. 

Bu türküleri söyleyen kişi, vadilerdeki yerleşik Kürtleri de 

sürükler; akşamları çevresine erkekleri toplayarak, onları 

savaşçı sınıftan eski kahramanlarla ilgili şarkılarla büyü/er, 

ya da aşkı, ayrılık açısını dile getirir ... (Bazil Nikitin, age. 

Cilt ı, s. 243-244). 

Bazi/ Nikitin adı geçen eserinde, Kürt şiir ve müzigi 

üzerinde Ninevh and its Remains yazan Layard' la, ünlü 

Kürdolog Marr ve Millingen'in düşüncelerinden de 

sözeder. Nikitin'e göre bu yazarlardan Layard'ın Yezidi 

Kürtlerinin şiiri ve müzigi üzerinde anlattıklan çok ilgi 

çekicidir: 

Kürtlerin Şeyh Adi'nin mezarı başında söyledikleri 

şarkılar görkemli ve hüzünlü idi. Ben hiç bu kadar dokunaklı, 

hem de bu kadar hoş bir şarkı duymadım. Flüt sesleri ve 

zaman zaman zil ve davul vuruşları erkek ve kadın seslerine 

ahenk/i bir biçimde karışıyordu." 

Bazi/ Nikitin dinsel olmayan Kürt şarkılannın ise lirik bir 

yapı içinde kahramanlık konularını işledigini belirterek bu 

müzık türünün Hıristiyan Ermenilerde onurlu bir kabul 

gördügünü, bu durumda Kürt halk şiirindeki olaganüstü 

çekici gücünönemini gösterdigini vurgular. Bu yazara göre, 

Kürt şiiri ve şarkılan çeşitli topluluklara önderlik etmiş ve 

büyük bir etki alanı yaratmış, hatta yagma edilmiştir. Bu 

görüşünü kanıtlamak için M. Wagner'in şu sözleri~e 

kitabında yerverir: "Birçok Kürt ve Yezidi şarkıları On 

-Asya' da yaygın olarak Türkçeye aktarılmıştır." 

Bazil Nikitin kendi kişisel görüşünü "Gezgin ve 

bilginler genellikle Kürt şarkılarının güzelligini, bu halkın 

kişisel şövalyece erdemlerine baglama egi/imindedirler" 

diyerek sürdürür. 

Kürdolog Marr da kendi gözlemlerini dikkate alarak 

konuyu Kürt halkının ve onun sanabnın eskiligine getirir: 

"Eger aldanmıyorsam, şu soru üzerinde hiç düşünül 

memiştir. Tersine bu romantik ve kahraman Kürt imgesi, 

Kürt/erde, ölçüleri ve motifleri yönünden çok eski bir şiir 

mirasının ürünü degil midir?" 

Kürt sanat ve edebiyabnın ve bunun ilginç bir örnegi olan 

Meme Alan destanının eski çaglardan günümüze kadar canlı 

kalışını biz dünden bugüne gelerek belirtirken, Marr da 

araşbrmalan sonucu derledigi ve dinledigi Kürt şiiri, Kürt 

müziginin "çok eski bir şiir mirasının ürünü" olabilecegini 

saptamış ve bugünden geçmişe uzanarak aynı kanıya varmış 

tır. 

Minorsky de Marr gibi kendi döneminde canlı kalan 

ve yaşayan Kürt şiir ve destan sanatının ihtişamı karşısında 

"Antikçag'a uzanan Kürt uygarlıgını dikkate almak ve 

üzerinde ısrarla durmak gerekir" der (i. Şerif Vanlı, Batılı 
Eski Gezginler Gözüyle Kürtler ve Kürdistan, s. 56). 

Meme Alan'ın, hatta tüm Kürt destanlannın aynı ruh, 

aynı heyecan ve aynı canlılıgı korumalarının diger nedenlerini 

yine çeşitli görüşlere göre açıklamak isteriz. Bazi/ Nikitin, 

ünlü bir Kürt uygarlıgı araştınnacısı olarak bazı saptamalar 

yapar: 

"Bence Kürt halk şiirinin zenginligi, Kürtlerin komşuları 

olan Müslüman Türkler ve Hıristiyan Ermeniler üzerinde 

sahip oldukları avantaja sıkısıkıya bag/ıdır. Bu kavim/er, ken 

di köklü dinsel halk geleneklerine temelden ihanet etmişlerdir. 

Oysa Kürtler, Iranlı/ar 
gibi dilleriyle de Kürt kal 
dıkları sürece, Müslü 
manlıgı benimsedik/eri 
zaman bile dinsel halk 
gelenekleriyle baglarını 
tümüyle koparmamış 

/ardı." 

İşte Bazil Niki 
tin 'in bu yargısı bizi şu 
sonuca götürür: Kürt uy 
garlıgı, yeni dinlerin 
müsamahasız ve imhacı 
siyasetinden kendisini 
koruyabilmiş, kendi halk 
geleneklerine sahip çık 
mış ve bu durum kendi 
şiir birikiminin kesintiye 
ugramadan sürmesini sag 
lamıştır. Dinsel baskıla 
nn etkisin den kısmen de 
olsa sıynlabilmiş olmak, 
Kürtler bakımından şiir, 
şarkı, destan ve oyun 
gibi sanatların canlılıkla 
nnı korumuş olmasında 

Loristan'da bulunan bu hey/eelcik MÖ 9-8. 

yüzyıllara tarihlenmiştir. 

(Nergfza Torf, Age.) 
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en bü' ·ük etkenlerden biri olmuştur. Ancak Kürt halkı 
sanat ve kültür varlığını kendi iç bünyesinde her türlü gerici 
duygu ve düşüncelerden arındırma yoluna girerken, dış politik 
haskılara maruz kalmış, kendi dilini kullanmaktan, onu 
geliştirip güçlendirmekten alı konmak istenmiştir. Bu acı bir 
gerçektir. Bu konu üzerinde ilerde daha geniş bir biçimde 
duracağız. Kısaca belirtmek gerekirse bu politik baskılar 
yüzünden Kürt halk şiiri, yazılı edebiyata aktarılamamış ve 
varlığını çetin koşullarda sözlü olarak sürdürmüştür. Çeşitli 
bayramlar, törenler, düğünler ve çalışma hayatında verbal 
Kürt şiir sanatının yeşerdiği, canlılığını koruyup sürdürdüğü 
ortamları oluşturur. 

Demek oluyor ki bayram ve şölenler Kürt halk şiirinin 
canlı kalıp yaşamasında, Meme Alan ve Siyabende 

Bir Kürt ha/ısı, "Seymur" 

Sı h vi 
gibi halk 
destanların 

ın, önemli 
ayaklanma 
ve savaş 

larla ilgili 
öyküterin 
günümüze 
ulaşmasın 

da rol oy 
namıştır. 

Bu ko 
nuda Öz 
gürlük 
Yolu 
dergisinin 
42.sayısın 
da Baran' 
ın Kürt 
kül türüy 
le ilgili ya 
zısında 

şunları 

okuyoruz: 

"Kısa halk türkü/eri, genellikle düğün/erde, bayram/arda, 
çalışma sırasında, doğumlarda söylenir. Halay çeken 
kızlı-erkekli gruplar onları karşılıklı söylerler. Daha çok 
Sovyet Kürtleri arasında yapılan bu çeşit türkülere ait bir 
derleme, geçtiğimiz yıllarda notalarıyla birlikte Cemfla 
Celfl ve Ordfxani Celfl tarafından Erivan'da bir kitap 
halinde yayınlandı. 

Kürt/erde, hemen hemen tüm önemli savaşları, ayaklan 
maları, aşiret kavga/arını, ünlü kişilerin ve kahramanların 
öldürülme/erini, ilginç aşkları türküleştirme geleneği çok 
güçlüdür. Bu çeşit türküler manzum hikaye türü 
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niteliğindedir/er. O/çü çoğunlukla serbesttir. Ama misra/ar 
arasında güçlü bir ses uyumu vardır. Kafiyeye büyük önem 
verilir. Dengbejler belli makamlarda okurlar. Denbej kimi 
zaman sözcükleri peşpeşe soluk almadan sıralar, kimi zaman 
bir sözcüğü uzun uzun dalgalandırır, türküyü nakaratlarla 
süsler." 

Kürt halk sanatının ve kültürünün korunması ve 
canlılığını sürdürmesinin değişik bir diğer nedenini de 
Viiçevski feodalizmde bulur. Ona göre "Kürt yaşamı, 
yüzyıllar boyunca feodal bir yapı içinde kaynaşmıştır. 
Kürdistan halkı özel ulusal kültürünü koruma olanağını böyle 
bir durumdan almıştır." 

Bize göre yukarıda açıkladığımız değişik, belki de birbirini 
tamamlayan görüşlere eklenecek önemli bir nokta daha var. O 
da Kürt halkının ulusal bilincinin sağladığı uyanıklıkla 
ilgilidir. Bu uyanıklık, özgürlük tutkusunun her alanda 
olduğu gibi Kürt kültürünü, sanat ve edebiyatını titizlikle 
korumak ve onu diri tutmak, böylece asimilasyon oyunlarını 
bozarak çeşitli politik haskılara karşı kendi varlığını yeni 
çağiara ulaştırma azim ve iradesinden kaynaklanıyor. 

Bu yönüyle Meme Alan, Kürt sanatının bir parçası 
olarak Antikçağ'dan günümüze, günümüzden geleceğe Kürt 
ruhunun özgürlük mesajını iletmektedir. 

Meme Alan'ın büyük sanat değeri ve içerdiği bu mesaj 
ona ebedi bir ömür sağlamıştır. 

MEME ALAN DESTANI 

VE 

KÜRT BA YRAMLARI 

Kürtler uzun kış gecelerinde, kökü Zerdüştlük ve 
Y ~zidiliğe inen dinsel inançların gelenekselleştirdiği 
ayınlerde, düğünlerde, bayramlarda ve altını çizerek belirte 
limki doğumlarda çeşitli sanat ve kültür gösterileri 
yaparlar. 

Şiirler, destanlar okur Kürt halk danslannın en güzel 
örneklerini sergilerler. 

Biz Meme Alan gibi değerli destanların da Dengbejler 
tarafından dilegetirildiği bu şölenlerin, bayram ve gösterilerin 
özelliklerini açıklamakta yarar görüyoruz. Çünkü bir tablo 
için fırça, boya ve çerçeve; bir roman için kağıt, mürekkep ve 
baskı; bir tiyatro eseri için sahne ve tiyatro binası ne denli 
önemliyse, destanların, müziğin, folklorun uygulama alanları 
olarak da şölen, bayram ve ayinler o denli önemlidir. 

Meme Alan da sözlü bir edebiyat ve sanat ürünü olduğu 
için onun sunulduğu, dilegetirildiği ortamı açıklamak, eseri 
kavramamıza yarayacak ve destanların önemli gördüğümüz bu 
bayram ve şölenler aracılığıyla halkla bütünleştiğini aniaya 
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cagız. 

Sosyolog Durkheim, "Bayramlar, bir halk 

topluluğunun ulustaştığını kanıtlar" der. Kürt halkı da 

geçmişte çeşitli devletler kurmuş bir topluluktur. 

Bunun sonucu olarak kendine özgü bayramlar, 

gösteriler ve şölenler bakımından zengin bir repertuvara 

sahiptir. Bu sosyal olgu incelendiginde ayrıca Kürt 

ulusunun bugün üzerinde yaşamakta oldugu toprakların 
en eski halklarından oldugu savı, bir kez daha kesinlik 

kazanacaktır. 

Küçük Asya'nın en eski kavimlerinin degişmez ve 

ayıncı niteligini, bilimadamları üç noktada toplarlar: 

ı. Anaerkilik 

2. Yirmili hesap 

3. Dinsel yaşamda içkili ayın uygulaması 

Biz bu prensipiere açıklık getiren iki prensip daha 

ekliyoruz: 

1. Efsane ve destanların niteligi 

2. Geleneksel gösteri, şölen ve bayramların 
özellikleri 

lşte yukarıda sıraladıgımız bu ölçütler, Küçük Asya 
olarak adlandınlan ve içine Anadolu'yu da alan bölgede 

yaşamış ve yaşamakta olan toplulukların Küçük Asya 

halkların dan mı, Ari kökenli kavimlerden mi, yoksa Merkezi 

Asya göçer lerinden mi olduklarını açıklar. 

Bu ölçütlere göre Kürt halkı Asiyatİk kavimlerden 

degildir. Çünkü Bazil Nikitin anaerkilik konusunu elealır 

ken "Kürt halkında hala çocukları analarının lakabıyla anma 

adeti vardır" der (Bk. Age. Cilt ı, s. 45). 

Biz anaerkilik konusunda bazı geleneksel durumlan 

belirtmekte yetinecegiz. Kürt kadınları dogum yaptıklarında 

şölenler düzenlenir. Şiirler okunur, şarkılar söylenir, des 

tanlar anlatılır ve oyunlar oynanır. Bu anaerkiligin bir 

göstergesidir. Çünkü dogum yapan annenin onuruna şenlik 

düzenlenmektedir. Bu, anneye verilendeger ve önem açısın 

dan dikkat çekicidir. Asiyatİk topluluklarda böyle bir 

gelenege rastlanmaz. Ancak Küçük Asya halklarının etkisinde 

kalmış ve onların geleneklerinden etkilenmiş bazı topluluk 

larda da anaerkiligin bu özelligiyle karşılaşmak mümkündür. 

Anne ve dogan çocugun kötü nazardan korunması için 

kurşun eritilip suya dökülür (2). 

Bu törek Kürt halkına özgü bir adet olup, kadının 

toplumdaki deger ve üstünlügünü, sosyal yönden ona verilen 

önemi gösterir. 

Meme Alan destanındaki anaerkilik özelliginin izlerini, 

Kürtlerde Kadın bölümünde detaylı bir biçimde inceleyecegiz. 

lrak K iArdistanı 'nduki Arpaciyah tan Halaj döneminin 

sonuna özgü çok renkli bir tabak 

J. Mellaarl, Yakındogu'nun En Eski Uygarlıkları,lstanbu/1988 

Kürt Uygarlıiında Adıgeçen Bayram/ar: 

Gerek İhsan Nuri Paşa Kürtlerin Kökeni adlı 

eserin de, gerekse Vet. Dr. Nuri Dersimi Kürdistan 

Tarihinde Dersim adlı eserinde Dersim bölgesiyle sınırlı 

olarak bize Kürt bayramları konusunda zengin bilgiler vermek 

tedirler. Ayrıca Kürtlerin Kökeni adlı eseri Türkçeye 

kazandıran, yani sözkonusu eseri Türkçeye çeviren M. 

Tayfun da bu kitabın dipnot larında Kürt bayramlarıyla ilgili 

olarak kendi açısından açıklamalar yapmıştır. Ancak her üç 

yazarın ortaya koyduktan görüşlerde bayramların adları, 

yapıldıkları tarihler üzerinde ve başlangıç nedenleri hakkında 

kesin sınırlar koymadıklarını görmekteyiz. Kürt bayramları, 

şölen ve ayinleri aslında başlıbaşına bir inceleme konusudur. 

Biz Meme Alan destanı açısından genel olarak Kürt 

Uygarhgı üzerinde durmak istedigimizden bu konuyu dar 

sınırlar içinde elealacagız. 

Kürt bayramlarının kökeninde Zerdüşt inancı ile 

Yezidiligin ve ayrıca Dahhak olayının büyük etkisi 

olmuştur. Bu üç faktörün bazı bayramların bünyesinde 

birleşik bir yapı gösterdiklerine de tanık oluyoruz. 
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Destana Meme Alan, Özgürlük Yolu Yayınları, 1978 

1. Mihrican, İd-i Kurdi Bayramı: 

Kürtlerde, Newruz yılbaşıdrr. 21 Mart tarihi ise yeni 
yılın başlangıcıdır. Demawend şehrinde kutlanan Ceşna Kurd 
veya İydi Kurdi, yani Kürt bayramı Newruz Efsaneye göre 
Kürt hükümdan Cemşid, Dev'lere emir verdi ve onlar, 
omuzladıkları krallık tahb üzerinde Cemşid'i Demawen 
den Babil'e taşıdılar. Halk Cemşid'i gördüğünde Kral 
tahtında parlıyordu. Onu gökdeki Güneş sandılar. Aynı gün 
gökte iki güneş görünmüştü. Halk, onun tahtı etrafında 
toplandı ve bu günü bayram olarak kutladılar. Çeşitli 
eserlerde, Demawend şehrinde yapılan bu bayrama ilişkin 
bilgilere rastlamaktayız. 

Kürtler yazan Dr. Fritı:. "Her yıl 31 Ağustosda Dema 
wend şehrinde bir merasim yapıldığı ve buna İyd-i Kurd'i 
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(Kürt Bayramı) veya Mihrican" dendiğini açıklar. 
Yine Dr. Fritz bu görüşünü belirtirken, İran 
Tarihi adlı eserin sahibi Sir J. Malcolm' un 
bu geleneğin lranlı lardan alınmış olduğunu 
söylediği halde, ünlü Alman tarihçisi Hammer'in 
bu bayramın Kürt halkına ve Kürt tarihine ait 
müstesna bir özellik olduğunu açıkladığına işaret 
etmiştir (Dr. Fritz, Kürtler, Cilt I, Matha-i 
Orhaniye, İstanbul 1918). 

Bazi/ Nikilin de İyd-i Kurdi (Eyda Kurdi) 
ile ilgili olarak, 1812 yılında Kürdistan'da geziye 
çıkan Morier'in bu bayramı Demawend'de bizzat 
izlemiş olduğunu ve İkinci Gezi adlı eserinde bu 
bayramı İyd-İ Kurdi (Kürt Bayramı) olarak 
adlandırdığını nakleder (Bazil Nikitin, Kürtler, s. 
47, 1976). 

Bu bayramın efsanevi yapısı yukarıda 
yazdığımız ve Kürt kralı Cemşid'in Babil'e 
gitmesi olayından ibaret değildir. Zaten bu görüş 
bir Pehlevi ilahisinden günümüze intikal 
etmiştir. Morier adlı yazar, bu bayramın halkın 
Dahak'tan kurtuluşoyla ilgili olduğunu söyler. 
Kürd kitabının yazan Eli Ezher Şernin Hemedani 
ise, "Kuzey Iran Kürtleri arasında Kurdi adıyla bir 
bayram vardır. Şahname'nin yazdıgına uygun 
olarak, bu bayram Feridun'un Dahak'ın zulmüne 
son vermesi nedeniyle yapılmaktadır. "(İhsan Nuri 
Paşa, Age. s. 73) demiştir. 

İncelediğimiz kaynakların tümünde sözkonusu 
edilen bayram adları şunlardır: 

2. Ceşna (Cejna) Tolan (Tolidan): 

Adı, Kürtçede intikam almak anlamına gelen tol hi/dan 
sözcüğünden türetilmiştir. Zincirleri kırıp parçalayarak 
özgürlüğe ulaşma, zalimleri yenme ve yoketme eyleminden 
sonra düzenlenen bir bayramdır. Böylece ezilen halkın intik
arnı alınmış ve başarı düzentenneo bir törenle kutlanmıştır. 

Bu bayrama, Kurmanc Kürtleri arasında Toldan adı da 
verilir. Yezidiler ve Zaza Kürtlerinde ise Cemayi ve 
Roje Ziyar adıyla kutlanır. Zerdüştilerde Sede diye ad
landırılan bu bayram, Huşeng' in o gün ateşi bulmuş olduğu 
ve Kürt kralı Feridun' un da Dahak'ı aynı günde yenmiş ol
masından ötürü yapıldığına inanmaktadırlar. Oysa diğer 
Kürtler bu bayrama "intikam alma bayramı" demektedirler 
(İhsan Nuri Paşa, Age. s. 82). 

Dera Mezınan ve Kaksıl bayramları da köken olarak 
Feridun dönemine uzanır. Çünkü Dera Mezınan Kürtçedir. 
Yani "Büyüklerin Dergahı" anlamındadır (Age. s. 81). 

1slamiyetin kabulünden sonra to/ hı/dan sözcüğündeki 
hı/dan bağiacı Hıdır ve Hızır (Xızır) olarak değişmiştir. 
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Kürtlerin intikam savaşım Hızır'ın yardımıyla kazandıkları ef

sanesi agırlık kazanmıştır. Ama Yezidilik'te ve Zerdüştlük'te 

görülen ışık yakma ve ateş tutuşturma gelenegi bu dönemde 

de varlıgını korumuştıır. 

Nitekim İhsan Nuri Paşa'nın de belirttigi gibi, "O 
gece her evde yardımcıya saygı için iki ışık yakılır ve sabaha 

dek söndürülmez. Böylece Hızır'ın evlerine uğrayıp onları 

onur/andıracağı umulur. Bu töreni komşu Ermeni halkı da, 

Kürtlerle birlikte aynı günde yapar. Ermeni yazarları takvim

Zere göre Diyanet Arac, Ermeni halkı da Terandaz adı ver

mişlerdir bu bayrama ... " 

Ateş yakmanın, ilerde de görecegirniz gibi Newruz bay

ramına ilişkin yanı Dahhak'a karşı Demirci Kawe' nin ay

aklanma harekatında haberleşme ve sinyal verme anlamında · 

yüksek yerlerde yakılmış olması olayıyla ilgili bir gelenek 

ise de, aslında ateşe kutsal gözle bakan eski Kürt dinlerinin 

(Zerdüştlük, Yezidilik) önemli rolü oldugu gözden uzak tutu

lamaz. 

Nitekim M. Tayfun' un da belirttigi gibi, 

"Örneğin son yıllara dek Piran(Dicle) Zaza-Kürtleri 

arasında belli bir günde köy halkı damlara veya köy 
alanına çıkıp kocaman ateşler yakar. Sonra da bu 

ateşten aldıkları köz-odun parçalarını birbirlerine doğru 

fırlatıp "Çıqlık, Çarıg" diye seslenir/erdi. Bunun an

lamı şudur: Bu köz ateş bana bereket getirsin. 
Ekinimi çoğaltsın." M.Tayfun bu görüşünü belirt

tikten sonra "Görüldüğü gibi burada ateşten bile bere
ket umuluyor. Demek oluyor ki sonraki dönemlerde 

bayram törelerine çeşitli nedenler, değişik öğeler 

katılmıştır." diyor. 

M.Tayfun, bayramların uygulandıgı tarihlerde 

çeşitli etkiler altında büyük bir zamanın geçip gitme

sinden ötürü de bazı karışıklıklar görüldügünü belirtir 

ki biz de bu görüşü paylaşıyoruz. 

Tarih farklılıkları üzerinde ihsan Nuri Paşa' nın 

de bir yorumuyle karşılaşıyoruz: 

"Toldan bayramı Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 

Rumi 14 Şubata rastlıyordu. Şu anda 25 Behmene (21 

Ocak ile 20 Şubat günleri arasındaki aya verilen ad) 

rast/ar. Nedeni şudur: Osmanlı Devleti Rumi takvimi 

kullanırdı. Miladi takvimden 13 gün fark 
gösterdiğinden !.Dünya Savaşı sırasında Alman 

müttefikleriyle uyuşsun diye Miladi takvimi benimse

di/er. Kendi takvimlerini 13 gün ileri aldılar. Bu neden
le 14 Şubat, 25 Behmene rastladı." 

Demawend'de kutlanan Kürt bayramı ile Kurman

dardaki Toldan bayramı arasındaki tarih farklılıgını da 

İhsan Nuri Paşa ele almış ve şunları söylemiştir: 

başlarındaydı. 8/sfend'deki Kurmanciarın To/dan bayramı da 

yine bugünkü hesapla Newruz'dan 21-22 gün öncedir. Yine 

yılın son ayının başlarına rastlıyor. 

Eski zamanlarda pek ince hesaplar yoktu. Feridun'u bay

ramla kutlamak yılbaşından 21 gün önce diye biliniyordu. Za

manla yılbaşiı bayramı Ferverdin ayına, To/dan bayramı ise 

lsfend ayına rastlar oldu. Yine Newruz'dan 21 gün öneeye 

rastlamış oluyordu. " (ihsan Nuri Paşa, Age. s. 80-81). 

Toldan'da özellikle Kuzey Kürdistan'da herkes o gece 

evinin arkasında ya da yüksek yerlerde ateş yakar. Bu iş için 

hazırlanan uzun sırıkların ucuna gazyagi veya hintyagi konur

du. 

Toldan bayramının Sakatara karşı Kürt kralı Hoxştere' 

ninkazandıgı zaferle ilgili oldugu da önesürülmüştür. Bu kon

udaki görüş şudur: 

Sakalar, Med devletine devamlı saldınlar düzenleyerek 

bu Kürt ülkesinin düzen ve huzurunu bozmaktaydılar. Feridun 

"31 Ağustos'ta Demawendliler bayram yapıyorlardı. 
Bu 9 Şehriyer'er astlar. Mihrimah'ın başındaki eski .._ __ :..:...:.::.:.::...::....~.:;._-----=....:::~:__--------=-=-_...;ı. 

Newruz bayramından 2 gün önce, yani yılın son ayının 
Deslana M~ Alan, age. 
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diye bilinen Fera Urtis'in oğlu Hoxştere tahta geçince 
Sakaların yöneticilerini gizlice davet edip öldürttü ve ülkeyi 
onların şerinden kurtardı. lşte bu olay büyük bir olasılıkla 
Feridun'un Dahhak'ı öldürtmesine benzetilmiştir. 

3. Roja Ziyar: 

Herekol Aı;iı;an, Hawar dergisinin 42. sayısında Ce
mayi veya Roja Ziyaradı verilen bayram hakkında bilgi 
vermektedir. Bahar bayramı olarak Zerdüşt'ün Avesta adlı 
kitabında sözkonusu ettiği bıhar bayramının yukarıdaki ad
larla Yezidi Kürtler arasında kutsal bir biçimda uygulandığını 
vurgular: 

"Bu bayramda Ezidiler (Yezidiler-Yaz.) en güzel elbise 
lerini giyip düz bir alanda toplanırlar. Her aile yiyecegini 
getirip orta yere sıra halinde koyar Ö gl e yemegi yendikten 
sonra ardından oyunlar oynanır, türkü, şiir, öykü ve masallar 
söyler ek eglenir." 

Çevirmen M. Tayfun da, aynı konuya ilişkin 
izienimlerini belirterek şunları anlatır: 

"Bugün dahi ( 1977) Dıyarbekir'in Dicle ilçesinde bazı 
Zaza köylerinde baharın güzel günlerinden birinde Yezidilerin 
Cemayi gününe benzeyen Roje Ziyar bayramı kutlanır. Zuza 
Kürtleri tıpkı Yezidilerde oldugu gibi güzel elbiselerini giyer, 
topluca bir alana gider, hatta giderken her aile yiyeceklerini 
ve kazanını birlikte götürür. Orada yemegini pişirir. Yine 
Yezidilerde oldugu gibi, yemekler tabaklar içinde yere dizi/ir. 
Köy halkı yere bagdaş kurarak sıralar halinde karşılıklı 
dizi/ir. yemeklerini yer; ardından oyunlar oynanır, sohbet 
edilir, türküler söylenir, eglenilir. Bugün her yönüyle bir 
tbayramdır ve birbirlerinden uzak düşmelerine ragmen, bazı 
Eı;idi ve Zaı;a-Kürt aşiretleri arasında harfiyen 
aynı biçimde bugün bile kullanması ilginçtir. 
Sadece isim degişikligi olmuştur. Buna ragmen Peygamber 
Zerdüşt'ün Avesta'da sözünü ettigi Bahar Bayramı bu 
bayram olabilir." (ihsan Nuri Paşa, Age. s. 75'de Çev. 
M.Tayfun'a ait dipnot). 

M.Tayfun' un sözkonusu ettiği ve kaynak olarak ele 
aldığı Zerdüşt'le ilgili çeşitli bilgilerle karşılaşıyoruz. Latin 
dillerinde Zoroaster, Zaratustra olarak zikredilen bu peygam 
berin Arapça'daki adı Zeradeşt, Türkçede ise Zerdüşt olarak 
bilinir. MÖ 6-7. yüzyıllarda yaşamış ve çağdaşları olan 
Herodotos, Platon (Eflatun) ve Aristo gibi Yunan düşünür 
leri de kendisinden söz etmişlerdir. Soyut bir felsefeye 
dayanan Zerdüşt dini Zend-Avesta adında kutsal bir kitaba 
sahiptir. Asıl adı Avesta'dır; Zend adı verilen yorumlar 
eklendiğinden Zend-Avesta diye anılır. Kimileri Avesta'nın 
Zerdüşt'ten binlerce yıl önce var olduğunu; kimileri de Zer 
düşt'ün ölümünden sonra düzenlendiğini savunurlar {İhsan 
Nuri Paşa, Age, s. 113, M.Tayfun'un dipnotu). 
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Bu kısa açıklamayı yapmamızın nedeni şudur: 
Kürt bayramlarının kökeni MÖ bin yıllarına inmektedir. 

Çağımıza göre üç bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Kürt 
bayramları; Kürt uygarlığıyla, şiiriyle, sanatıyla, destanlan 
yla, ayin ve gösterileriyle içiçe, yanyana, elele günümüze 
kadar süregelmiştir. Bu durum Kürt halkının dünya halkları 
içinde uygarlık açısından zengin bir geçmişe ve köklü bir 
kültüre sahip olduğunu gösterir. 

Bayramlar konusunu işlerken, yukarıda da sözkonusu 
ettiğimiz gibi, Vet. Dr. Nuri Dersimi'nin, Dersim 
bölgesiyle ilgili bayramlar konusundaki görüşlerini burada 
anmak isteriz. Bilindiği gibi Dersim bölgesi, yalnız Kürt 
uygarlığı açısından değil kuruluşundan başlayarak 1936 yılına 
kadar siyasal bağımsızlığını koruyabilmiş bir vatan 
parçasıydı. Kürt uygarlığını, geleneklerini, kültürünü, sanat 
ve edebiyatını yakından incelemek isteyenler için Dersim 
bugün bile çok zengin kaynaklar içermektedir. Vet. Dr. 
Nuri Dersimi, Dersim'de yaşanan bayramları şu şekilde 
özetliyor: 

"Dogu takvimine göre Aralık ayının başlangıcında üç gün 
oruç tutulduktan sonra, büyük şenlikler ve dernekler yapıp 
silah atarlar. Bu bayram, bayramların en büyügüve kutsalı 
sayılır, çünkü Zerdeşt'e adanmıştır (Yazar bu bayramın adını 
belirtmemiştir-CB). 

Ikinci önemli bayram Hıdır ilyas bayramıdır. Ocak 
ayının sonunda üç gün oruç tutulur. Bu üç gün zarfında, bazı 
kızlar su içmezler ve rüyalarında kendilerine su verecek olan 
gencin kendisiyle nişanlanacagına ve eş olacagına inanırlar. 
Oruçtan sonra, kavut (Yöre Kürtçesinde qavtıt) dedikleri 
kavurulmuş bugdaydan yapılmış unu, bir kap içerisinde en 
yüksek yüklük üzerine koyarak, etrafına mumlar yakarlar ve o 
gece Hazreti Hıdır'ın bir işaretini bekler/er. Ertesi günü 
sözü geçen kavut yag ve balda pişirilerek komşu/ara 
dagııılır, sofralar çekilerek dügün bayram edilir. 

Üçüncü bayram Sultan Nevruz bayramıdır ki 
ilkbaharda yapılır, şenlikler olur, ziyaretler gezilir ve hitabeler 
söylenir. Hayatın fışkırışının, ziya (ışık) ve hararetin zaferi 
nin , Ahriman'ın ve ölümün maglubiyetinin remzi (simgesi) 
olan bu bayram asıl Kürt milli bayramıdır" .. 

Dördüncü bayram Kurban bayramıdır. Bu bayramda 
kurbanlar kesilir, mezarlara gidilip ziyaret yapılır ve yemekler 
dagıtılır"(Vet. Dr. Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde 
Dersim, s. 31-32). 

Dersim yöresinde kullanan bayramlarda Zerdüşt inancının 
ağır bastığı, hatta Newruz'un bile bir bahar bayramı olarak 
yorumlandığı görülmektedir. 

3. Newruz Bayramı: 

Zalim Dahhak' a karşı, Demirci Kawe' nin 
önderliğinde halk ayaklandı. Kurtuluşunu sağladı. Newruz 
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kurtuluşu, özgürlüğü muştulayan böyle bir 
zaferin bayra mıdır. Aradan geçen binlerce yıl, 
bu bayramın tutuşturdoğu özgürlük ateşini, 
canlandırdığı bağımsızlık tutkusunu söndüre 
memiştir. Newruz'un, insan haklarına ve 
bağımsızlığa yönelik bir başkaldınşı sembolize 
etmesi açısından insanlık tarihinde önemli bir 
yere sahip olduğunu unutmamalıyız. Nitekim 
Newruz'un diğer bazı uluslarca da kutlanmakta 
oluşu, onun evrensel gücünü ve boyutlarını 
gösterir. Zulme ve sömürüye karşı başkaldır 
mak ve savaşmak tüm insanlığın ortak özelliği 
dir. Kuşkusuz bu bayramın bağımsızlık duygu 
larıyla donanması, zulme karşı bir başkaldınşa 
simge olması, onun değişik toplum larca 
benimsenmesine yolaçtı. 

Newruz'un başlıca özellikleri şunlardır: 

1. losanlık tarihinde pek çok şölen, tören ve 
bayramlar ortaya çıkmış ve fakat zamanla 
unutulup gitmiştir. Oysa Newruz binlerce 
yıllık bir süreyi aşarak ve her yıl kutlanarak 
günümüze kadar gelebildi. 

2. Zulme ve sömürüye karşı, ezilen ve 
sömürülen halkın ayaklanmasından kaynaklanan 
bir bayram olması. 

3. Ayaklanma önderinin Demirci Kawe 
gibi bir emekçi olması. 

4. Hareketin ve onun doğurduğu bayramın, Kürt tarihi ve 
Kürt uygarlığı ile ilgili bulunması. 

5. Özgürlük savaşını amaçlayan ve tacıandıran bu 
bayramın evrenselleşerek diğer bazı uluslarca da 
benimsenmesi. 

6. losanlık tarihinin kaydettiği en eski özgürlük bayramı 
oluşu. 

B azil N ikitin Kürtler adlı eserinin I. cildinde 
Newruz Bayramı ile ilgili ve kökü insanlık tarihinin eski 
yıllarına uzanıp giden mitolojik bir kabuğun 

somut tarihi olaylan nasıl içine aldığını ve ona efsanevi 
bir yapı kazandırdığını belirtmektedir. Kendisi bu 
gözlemlerini ortaya koyarken, kaynaklann azlığı nedeniyle 
Firdevsi'nin Sahname'sinden, Şerefhan'ın Şerefname' 
sinden yararlandığı görülür. Sözkonusu bu iki eserde de, 
Dalıhak olayı Kürt halkının orijinini belirten, onun nasıl 
ortaya çıktığını anlatan bir başlangıç noktası olarak ele 
alınmaktadır. Oysa ihsan Nuri Paşa' nın Kürtlerin 
Kökeni adlı eserinde belirttiği gibi Kürtler, Dahhak 
olayından çok önce, onların ataları olan Guti ve Kusiler 
zamanından beri Küçük Asya'da var olan bir topluluktu. lşte 
bu gerçek ortada olduğu için Nikitin, Dahhak olayına 
karışan efsanevi zenginlikleri, hatta efsanevi hanedanlık ve 
krallıklan kıyaslamalı bir biçimde işaret etme zorunluluğunu 

BOZEREVAN 

M emi Alan Destanı'ndaki kulsal özelliklere sahip at (Age.) 

duymuştur. Nitekim konuya girerken "Pişdadiler tahtında 
Cemşid'in yerine geçen ve bu mitolojik Iran hanedanının 
5.kralı olan zalim Zohhak (Dahhak) efsanesine bakalım" 
demekten kendisini alamaz. 

Bize göre, yazılı kanıtıann çok az olduğu dönemlerden 
günümüze ulaşan Newruz'un, sağlıklı bir biçimde tarihsel 
bir değerlendirmesini yapmak tarihçiler için oldukça zorsa da; 
diğer ulusların kültürel varlıklarına yansıyan yanıyla aralıksız 
tekrarlanmış, dolaysıyla anımsanmış ve kutlanagelmiş 
olmasına bağlı olarak verbal yoldan gelen anlatılarla, eski 
tarihçilerio eserlerinde gözeçarpan alıntılarla Newruz'un 
arkada bıraktığı karanlık binlerce yıla nüfuz etmek ve 
konunun özünü yakalamak hiç de güç değildir. 

Ancak bu yaklaşımda Küçük Asya tarih ve kültürünün 
bir özelliğini iyi bilmek ve kavramak gerekir. Küçük Asya 
topluluklarında bir devletin süresi, genellikle o topluluğun en 
belirgin kralının adı çevresinde ve onun ömrü olarak 
gösterilir. Örneğin hükümdar Cemşid' in 700 yıl yaşadığı 
ileri sürülmüştür ki bu süre aslında Kusi devletinin 
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Kaweye Asinger ( Demirci Kawa) 
büstü 1983'de Kürt heykeZtraş Kosret Cemal 

tarafından yapılıp Süleymaniye meydaruna kondu. 
Birkaç ay sonra Saddam Hüseyin'in buyruğuyla yerlebir edildi. 

hükümranlık dönemine işaret eder. Dahhak' ın da bin 
yıllık bir ömürden sonra öldürüldüğü kitaplarda yeralır. Bu 
tür anlatım yöntemi, tarihsel olayların zamanla efsaneleşerek 
halka mal olmasından ileri gelir. Hatta bu fantazi o kadar 
genişlik kazanır ki, bazen o tarihi olayın daha gerisine 
giderek, daha eski yılların tarihsel olaylarıyla birbirine bağ 
lanır. Böylece eski halk topluluklarının, olanla olması 
gerekeni bir çerçevede resimlediklerini anlıyoruz. Bu değeden 
dirme, aşağıdaki görüşler okunurken gözönünde tutulmalıdır. 
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Newruz'un Yapısında 

Yeralan Tarihi Kisiler: 

Newruz Bayararnı incelendiğinde karşımıza 

Cemşid, Feridun, Demirci Kawe ve Zalim 
Dahhak (Zohhak) gibi tarihi kişiler çıkar. Bayramın 
içeriğini kavramak bakımından bu tarihi kişiler üzerinde 
durmak zorundayız. Elbette ki edindiğimiz bilgiler, 
yukarıda da belirtildiği gibi, tarihsel olgu ve efsaneterin 
içiçe geçen ve kaynaşan yapısın dan kaynaklanır. 
Yazarların da değindikleri gibi, bu kişilerin yaşadıkları 
tarihlerde ve onlarla bağlantılı olaylarda görülen 
öncelik-sonralık hataları, sonraki kuşaklarca yapılmıştır. 
Bu durumu, olaylara efsanevi ve mitolojik bir renklilik 
kazandırmak gibi Küçük Asya'nın şiir, öykü ve masal 
dünya sının renkli katkıları olarak yorumlamak daha 
gerçekçi bir yaklaşım olur. 

Öte yandan Kürt tarihi ile uygarlığını ipotek altında 
tutan ve hatta onu yağma eden güçler, kaşıtlı olarak bu 
gerçeklerin günışığına çıkarılmasını, bilimsel tarihi 
araştırmalar yapılma sını engellediler. Bu arada sistemli 
bir biçimde Kürt kaynaklı tarihi eserleri bile tahrip 
etmekten çekinmediler (3). Emperya lizmin ve 
sömürgecilerin bu tutumları, ortadaki karmaşık lığın bir 
diğer nedenini oluşturur. 

İhsan Nuri Paşa' nın Kürtlerin Kökeni adlı 
eserinde, yukarıda adları verilen tarihi kişiler hakkında 
bazı bilgilere rastlıyoruz. Ancak bu tür kişileri incelerken 
onların yaşadıkları dönemleri, yönettikleri ülkeleri ya da 
zulme karşı başkaldıran halkların oluşturdukları 

toplumları devlet ve kurumları kısaca ele almak 
zorundayız. Newruz nedeniyle adıgeçen kişilerin içinde 

yeraldıkları siyasal, hukuksal ve idari ortamı bilmeden bu 
bayramın anlamını çözmek olanaksızdır. İşte tarihsel olgular 
iyice kavrandığında Newruz'a konu olan Dahhak olayının 
basit ve sıradan bir olay olmadığı; sadece Kürt tarihi ve 
uygarlığı bakımından değil, çok sonraki yüzyıl larda 
yaşanmış bir Fransız ve Rus devrimleri gibi, insanlık 

tarihi bakımından da önemli bir yer tuttuğu, bu konumoyla 
insanlığı etkilediği, dünyada ilk kez Kürt halkı aracılığıyla 
özgürlük aşkı ve tutkusunu yayan bir büyük gelişme olduğu 
anlaşılacaktır. Bu nedenle biz, kısa çizgilerle Kürt halkının 
geçmişteki tarihine değinerek konumuzu temellendirmek 
istiyoruz. Kürt tarihine ilişkin bu araştırmamız, haliyle 
Newruz Bayram• ile sınırlı bir biçimde yürütülecektir. 
Genel Kürt tarihine ilgi duyan okuyucular, daha ayrıntılı bilgi 
için başka kaynaklara başvurarak meraklarını giderebilirler. 

(Devamı gelecek sayıda) 
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AÇJKLAYICI NOTLAR; 

1. Nermrud, halka zulüm yaptığı için lanete uğramış ve 
efsaneye göre bir sivrisineğe yenilerek ölmüştür. 

2. Kurşun dökme töreninde, anne ve çocuğun üstüneyorgan 
örtülür.lçinde su bulunan bir tasa eritilmiş kurşun boşaltılır. Suyun 
içinde, kurşun eritiği parçalara ayrılır ve çeşitli garip şekiller alır. 
Bazı yörelerde tasın yanında soğan kabukları da bulundurulur. 
Yaşlı bir kadın kurşun parçalarını inceleyerek yorumlar yapar. 
Yorumdan sonra yüzerlik otu ateşe atılarak çıkan dumanla tütsü 
yapılır. Bu gelenek Zerdüşt ve Yezidi inancından 

kaynaklanmaktadır. 

3. Örneğin Hitit Uygarlığı 20.yüzyıla değin bilinmiyordu. 
Sadece lncil'deki bazı atıflarda, Mısırlılara ait röliyef ve bazı . 
dokümanlarda Hititlerden söz edilmiştir. Ancak 1907 yılında 
Türkiye'de Boğazköy'de yapılan kazılarda binlerce kalıntı elde 
edilmiş, bunların deşifre edilmesiyle bu büyük Küçük Asya 
uygarlığının içyüzü öğrenilebilmiştir. Bu uygarlığa ilişkin 

belgelerin kesin çözümü ancak 1917'de tamamlanabildi (Le Monde 
Antique, Cilt /,Maurice Meuleau, Paris 1976, s. 311). 

Küçük Asya'nın (bugünkü Anadolu'nun) en eski halklarından 
olan Kürtlerin yaşadığı Kürdistan'da yapılacak arkeolojik kazılar ve 
bilimsel araştırmalar, Kürt halkının Antik dönemdeki tarihsel 
gelişimini ortaya çıkaracaktır. Ancak ülkeyi egemenlikleri altında 
tutan devletler şimdilik buna olanak tanımamaktadır. 

Bu konuda Özgürlük Yolu dergisinin 42. sayısında yayımlanan 
Kürt H alkının Kültürü adlı yazı sersinde de sözkonusu bu elverişsiz 
durumla ilgili şu açıklayıcı bilgiler verilmektedir: 

"Kürt halkı özellikle son bir kaç yüzyılda ağır baskı 
altında yaşadı. Son yarım yüzyılı aşkın dönemde ise 
Türkiye, Iran ve Irak'ta ulusal devletler gelişirken, ulusal 
kültürler boyverirken, Kürt halkının kültürü daha da ağır 

bir baskı altına alındı. Bu kültürün gelişip serpUmesine 
olanak verilmedi. Hatta yer yer kültür eserleri yok edildi. 

Bir halkın kültürüne karşı bu tutum hiç bir biçimde 
onaylanamaz. Bu yalnız o halka yapılan bir kötülük değil, 
genel olarak tüm insanlığa yapılan bir kötülüktür. Ilkel bir 
tutumdur. Çünkü her halkın kültürü, insanlığın ortak 
kültürünün bir parçasıdır. Insanlık kültürüne bir katkıdır. 
Her halkın kültürü daima başka kültürlerden de 
esinlenerek, beslenerek, o halkın yaratıcı gücü ile 
zenginleşerek oluşur ve başka kültürleri etkiler, besler, 
zenginleştirir. Kürt halkının kültürü, aynı zamanda Ön 
Asya 'nın ve Anadolu kültürünün bir parçasıdır, bir 
ürünüdür. 

Anadolu'nun geçmiş uygarlıklarının kimi ürünleri, 
bugün Türkiye'deki müzeleri süslüyor. Birçof!u ise yabancı 
ülkelere kaçırıldı. Kimi zaman ise bu eseriere karşı 

hoyratça davranıldı. Örneğin Istanbul'da Beyazıt meydanı 
yanındaki eski bir hamamın temel taşları arasına kırılıp 

konulmuş Bizans heykelleri bunun somut bir örneği. 

Kürdistan 'da ise, buna benzer şeyler yakın dönemde bile 
yapıldı. Diyarbekir'deki bir umumi müfettiş, Kürt tarihinin 
köklerini kazıyacaltım diye bu ilimizin kale kapılarındaki 

paha biçilmez bazı tarihi yazılları ve Silvan'daki bir dikili 
taşı parçalatmıştı (Baran, Özgürlük Yolu, Sayı 42). 
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M. DUZGIN 

V ATENE VERENAN 

Dina de milete çino ke pi-kalkane 
xora cire taye vateni u qese rinöı 
nemabe. Sere de, nfistiş u nfistene çine
biye; isani besenekerdene vaten u wasto 
xane xo, derd u kulane xo, xeber u cere 
bane XO, qal U qire weşiya XO ve camare 
xo ra, çerme dawari ya textik u kemeran 
sero biniiso u dang be dang nesle xore 
meres verdo. Vatene verenan ra taye 
ki vane Darb-i Mesel. 

Hata na game dina xele xele aver 
siya, medeniyetode hewl u xirt virajiyo; 
eve milyonan kitavi, kitaveki (broşfir), 
meqeleyi çap bene. Zaf welatan de indi 
zede qale folklori ve bere (berheme) 
folklori nebeno; çike, na welato de, 
bere folklori yo ke arenebiyo u niyamo 
niistene indi nemendo. S erde ki, camatı 
sanik u hekatane xora, lawik u mesel u 
metelok u vatene verenane xora xele 
çi gureto, cira fayde diyo u na sayiye de 
xore edebiyatode averşiyaye u hemdem 
virasto. Yane paga pi-kalikane xo şen 
kerda, aye sero qonax u qesre rindeki 
nero ... Mesela dozkerdena vatenane vere 
nan Misir de sona resena 2500 serre 
V ere isayi (VI). Qeyde gramatike zane 
Sumeri, je vatene verenan ame 
niistene. Çin de, wexre xo de hete axla 
xi ra terviya kerdena isani de vatene 
veremın eve kar arde. Onca sare Hin 
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distani yo ke etiqat eve dine Veda 
ano, eskera kerdena felsefa xo de qesane 
verenan ra istifade kerdo. Onca Mesele 
ke Kitabo Miqeddes de name Hz. 
Silemani sero vajine, taye vatenane 
kananki mare neqil keno. Yane tarixe 
arekerdene ve nfisnayina vatenane vere 
nan xele pan u be ri yo. 

Hama ma taye qomi na het ra xele 
xele tepiya mendime, sar zaf aver şiyo 
u ma ki hona newe dest kerdo piro. Kar 
deyra wo, raye ki derg a! Gere tede ber 
u masille kultir u folklore xo are 
kerime, bikeme kitavan u dange (nesil, 
ber) virniye re verdime. 

Vatene verenan ya q e s e 
pi-kalkan berheme tecrube seserran e. 
Hem rast e, hem wes wajiye. Felsefe 
u fam, net u niyaze miletan; sanik u 
hekatan de, zewt u diwan de, qal u 
vatene verenan de xo eskera kene. Na 
nuxta de vatene verenan caode hewl 
cene. Camato ke ni qeseyi eve na hal 
tede ame vatene u her vajine, helvet 
fam u zihniyeto ke na qesan de ca gure 
to pe qayil o u cire rast aseno •.. 

Je taye nimfinane bini ye kultiri, 
vatene verenan ki fek be fek, az be 
az dom ramene yene. Tarixe qom u 
miletan de taye biye vindi, taye ki hata 

na wexre ma ame. Raştiya na qesan 
giredayi be ca u serte (şert) qeşiya. Çi 
nay sero ama vatene, mereme xo 
çiko u çitur vajiya (hete zane ra), tay 
vetiye muhime vatene verenan e. 

Vatene verenan çitur biye beni u 
caye xo de nemende; dorme caye vatişi 
de qat be qat, qorr be qorr biye vila. Na 
rivat ra zaf vatene verenan este ke zaf 
caiine dina de dekerine (yen e va te ne) u 
hukme xo ramene. Ya je herhernede kul 
tiri, sayiya alaqare camatiye de, eve raa 
arne-şiye werre qom u qifle mordemiye, 
biye vila; ya ki sayiya miştereki ya aql 
u tecrubeyi de xele mintiqawii ve 
miletane dinade her vajiye. Na hal de 
mana u mereme qeşi hama hama qe 
ferq nekene, teyna vatiş ferq keno. 
Vajime, qesa Mird hale vesani nezano 
zaf caiine dina de yena vatene u teyna 
here vatişi u zani ra zuvini ra cera bene. 

Vatene verenan isan, heywan, ebe 
ro, be ro, ter-tur, mar-milawin u zaf çi 
sero vajiye. Sira fitena elifbayi ki 
mesela hal nekena. Çike zaf rey, m ana u 
mereme qeşi her je xo maneno, hama 
ferqe vatişiyode qizkek ma mecvur keno 
ke zu qese dubare binfisnime. Axire 
sayiya na metodi de mordem besekeno 
werte teksti de qesaa ke pe fetelino rew www.a
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Şer şer o, 
Çi maykek o, çi ncr o. 

doz kero. Na rivat ra folkloristi 
giraniye dane awaye vatişi (şikle 

vatene) u aye ra gore vatene verenan 
fine sira. Na usil ra gore, mordem 
besekeno vatenane verenan bikero bire 
ca yi: 

I. Vatene verenane ke rasterast 
vajiye ya be qafiya ye. 

II. Vatene verenane ke 
ahengdar e ya ebe qafiya ye. 

III. Vatene verenane ke ebe 
awaye mesela /fikra vajiye. 

Naye lewe de, dozkar u arekar 
besekeno anagore caye vatena qesan ki 
vatene verenan era sira fiyo. 

Na qeseye ke makerde are, jedeye 

:i inan Dersim ra 
u mintiqane 
dorme nazay 
(ie varıo, Gexi 
ye, Erzingan, 
Sevaz) ra ye. 
Keso ke na 
caan ra amo, 
ma nas kerdo, 
ma jede-senik 
cira pers kerdo. 
Naye lewe de, 
ma kar u gu
reye Zilfi ve 
U sxan 'i ra ki 
istifade kerd. 
Cend qeseye ke 
inan arde peser 
ma i ki sanay 
werte na kare 
xo. Kare Mal 
misanij, ye Ko 
yo Berz u 
Brusk'i ra ki 
ma xele fayde 
diyo. Taye qe
seyi, sayiya 
ofistenane inan 
de ame ma 
viri, ya qeseye 
miştereke wer
te Dimiliyan 

kamcini ye (kamcine) dozkerdena inan 
na sayiye de hasan biya. Eve zerro wes 
ra, wa u birayane ke na kar de deste mi 
gureto, u nilserane Dimili re can u 
goyil ra mineuar o. 

Se ke diyar o, ma na kare xo werte 
sare Dersimi yo ke vejiyo tever de 
kerdo. Ü begfiman xeleti ve nemecetiye 
na kare ma deyra ye. Rama onca ki 
karo niyanen -çiqa nemecet bo ki
seweta virastena kare hewli dayma 
lazima u gere bero kerdene. 

Eskerawo ke vatene verenan e 
Dersimi nenan ra ivaret niye, ye 
Kirdaski (Kurmanci) ye na mintiqa 
ki xele xele dewleti ye u gere bere are 
kerdene. ü çax çerçeve vatene verenan e 
Dersimi rind vejino werte. 

I. VATENE VERENAN 

:E 
RA S TERASTİ 

Vatene verenan, jede rasterast yane 
be qafiya ame vatene. Rama hete zani ra 
hewl e u qeseyi eve ostayeni u rind sane 
pe. Kilm e u caye xo der e. Hete mana 
ra hira ye, seweta virastena qafiya zan 
teng nekerdo u qeseyi rind vijnewe, ca de 
u rehet vajiye. Jedeye vatene verenan e 
mintiqa Dersimi ye Dimili rasterast 
vajiye. 

1. Na a ke yena naye dima. 
2. Mordemo ke berz pe"eno ra, tim hard 
der o. 
3. Mordemo ke corde niyadano, tim 
xerdl o. 
4. M erde ciwanike tim sareberz o. 
5. Dun'ika pi"e, kevaniya hlrre! 
6. Seyi şiye dizdiye, asme cire vejlya. 
7. Qina ke musa tirro, nevindena. 
8. Biraye werdene tim heredan o. 
9. Dikeniya zu roze, kergeniya çewres 
roze ra rind a. 
10. Kerme dare, dare der o. 
ll. Hero merde vergi ra neterseno. 
12. Her tayr refe xo ra. 
13. Hertayreve zane xo waneno. 
14. Her kes duste xo ra. 
15. Her u wenca! 
16. Ko çiqa berz beno va bivo, onca lin
ga mordemi kuna ra ci. 
17. Millke fise kerde, camat kl tfzo 
keno. 
18. Dela tirreke u gurex! 
19. Bira ke bira bo, dniya biraye xo de 
nezewejlno. 
20. Gao zexel u cite! 
21. Bize ke biza caye xo kena pak, he ni 
mexel bena. 
22. Kuze awe raa awe de sono. 
23. Payna dime kutikl mene, to neper
ro. 
24. Kutik goste kutikl neweno. 
25. Go ni awe nebena. 
26. Ci kl vano ez biraye genimi yo. 
27. Goza kore eve derjeni vejina. 
28. Mordem ke kut kay, (bajiyan dano 
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we) Xl erzeno we. 
29. Ci eve germiye wes o. 
30. Teniye keno riye mira, ayne saneno 
mi ver. 
31. Zerm zenge neceno. 
32. Dest destan, desti kifek u pimikan 
şune. 

33. Mordem ke kut tenge, birake maa 
xora vano "bawo!" 
34. Boxo xam, xo sare ra erzeno man
ga. 
35. Linge mari, zeremarider e. 
36. Leyre maribe axu nebeno. 
37. Leyre mart, beo mar. 
38. Zore xo neşi her i, vazda palan. 
39. Her ve herina xo, hire reyi çamure 
nekuno. 
40. Mordemo bom, sayde baqili yo. 
41. Havale xora kivar meke, yeno 
virniya to. 
42. Mal ke kut sole, kemer liseno. 
43. Goni tarnar de nevindena. 
44. Ecel ke ame, tevdir fayde nekeno. 
45. Çime korira iştir nino. 
46. Çevere xo qayim bije, cirane xo 
dizd meveze. 
47. Manga estewrine ve sit! 
48. Ciniya huske ve doman! 
49. Qol ve şimşer! 
50. Eve zor rindiye nebena. 
51. Feko ke musa zuro, nevindeno. 
52. Qina şiya u sipiye, sata tenge de 
be lu bena. 
53. Siyaset be ma u be pi yo. 
54. Qedre zerrni sanıfzano. 
55. Maye zu ya, cini des e. 
56. Kutiko ke ron boro, sanike vere 
çimira wa. 
57. Mordemo ciwer, dfi.ri ra belu yo. 
58. Ti game be, ez yen di gami. 
59. Qusure keşi keşi ra neaseno. 
60. Gose hardi esto. 
61. Qesa xiravine ye wayiri (vatoxi) ya. 

62. Des baqili heqa zu bomide niyame. 
63. Astoro hewl zengi xo nesaneno. 
64. N ezaniye bela sare mordemi ya. 
65. Her kes hasave xo keno. 
66. Venge daule (doule) durira wes 
ye no. 
67. Çer xo negoyneno. 
68. Ti xo megoyne, va sar to bigoyno. 
69. Qatira hirre sare deznena. 
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70. Ga neqorreno guki ser. 
71. Xer eve pere nepemino. 
72. Korek nemarino (nemarino). 
73. Her kes risqe xo weno. 
74. Mordem ke kut awe azney keno. 
75. Mordem ke kut kay, reqeşino. 
76. isan tuye xo netiseno. 
77. Qese fek ra vejino. 
78. Her çi zano wenca boro! 
79. Mordemo çimevesan heri eve bar ra 
weno. 
80. Herke her O, bikise awa xoriye ne
kuno. 
81. Albaze qirike pirmika xo ci ra ne
vejina. 
82. Diki hewne xo de silond diyo. 
83. Diki hewne xo de qut diyo. 
84. Her kes wejire çe xu yo. 
85. Esilvindi nebeno. 
86. Çe kelmesan çino. 
87. Merrizne, riznene. 
88. Şer caye xora beli yo. 
89. Çewres qese heşi biye, tede ma
muxe sero. 
90. Derde he şi mamux a. 
91. Heq heq o, neq neq o. 
92. C oru heq ve neqi ra b iye zu. 
93. Kemere caye xo de giran a. 
94. Kutiko zexel vergi ano mali. 
95. Her kes laze piye xu yo. 
96. Zamet ye ma ye, name ye pi yo. 
97. Tixe nemorina. 
98. Ga ke ginawarro, kardi bene deyra. 
99. Mordemo tirrek hurendiya hawt 
çarigan de nisenoro. 
100. Va pirode, neva bikise! 
101. Qese esto qeseyi ser ra. 
102. Dest desti ra ustin (berz) o. 
103. Heq ko vineno, ware vameno. 
104. Camerd tim ver de vano. 
105. Dost ver de, dismen pey de qesey 
keno. 
106. Eke dara her i, astori ra pet rame
no. 
107. Camerd qesa xo ver de nemaneno. 
108. Pexamber ke pexamber o diwa 
cane xo kerda. 
109. Her dare koka xo sero. 
110. Qeso çort tawa niyo, sere isani de
zeneno. 
lll. Her vas koka xo sero royino. 
112. Berz meperre, rew nfsena. 
113. Hende xo qesey bike. 

114. Meke mevine. 
115. Çevere sari mekuye. çevere to ne
kuye. 
116. Tora cor Heq esto. 
117. Tora berz Heq esto. 
118. Qese qeseyi keno ra. 
119. Zur key rast vejiyo! 
120. Raste puç nebena. 
121. Raştiye ra dfi.ri mekuye. 
122. Qande (herute) xo bUye, qande xo 
bike. 
123. Mordem ke ginawarro, dest keno 
xo ver ra. 
124. Kes dismene xore nevano "Alaqu
tare". 
125. Amre roza tenge kilm o. 
126. Tiji nesonawe. 
127. Ciniye cini. camerd camerd vato. 
128. Kutiko ke zaf lawa, rew kuno. 
129. Merdene re çare çino. 
130. Taye cinik e, taye ciwaniki. 
131. Roşti rakeşi zarar nediyo. 
132. Temburo be kok, sere isani beno. 
133. Kor uwo ke ocaxe piye xo de 
vejiyo. 
134. Raye eve şiyayine qedina. 
135. Aqil serro de niyo, sareder o. 
136. Dosto aqil ra senik, mordemi re bar 
o. 
137. Aqil eve pere nino rotene. 
138. Aqil nino pileni u qizeni. 
139. Dele ke qizvan biye, kutik Heleb ra 
ye no. 
140. Awe ke qab de mende, boye kuna 
ci. 
141. Adir ve barutira telewe de nebene. 
142. Aqile sari mare sermiyan niyo. 
143. Peyniya sebri selamet a. 
144. Nane mino husk baqlawa sari ra 
rind o. 
145. Çeo be sermiyan, malo be şiwane. 
146. Zuran keşire çe nevirasto. 
147. Mordemo be paşti, tim vileçewt o. 
148. Koçmeko (zerenco) zexel rew nem
ireno. 
149. Kam ke esle xo inkar keno, heram
zadewo. 
150. Qeda nevano ez amo. 
151. Qewxa de hava/e tereşi ra, camat de 
mordeme bebexti ra biterse. 
152. Her kes sira xo ver de. 
153. Mordemo gurekar nane xo kemer ra 
vezeno. 
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154. Her kes tamefeke xo zano. 
155. Çer zu raye, tersonek hezar raye 
mireno. 
156. Biza ge"ine kes neverdano werte 
male xo. 
157. Herarn keşi re hala/ niyo. 
158. Cao ke ticira nan wena, çewt tey 
niyamede. 
159. Mordem xizmekare çe xo, axaye 
sariyo. 
160. Cao ke masa (maşa) vineta, adir 
eve dest meje. 
161. Adir ke nebo, du nevejino. 
162. Cenet u cenem bine lingane ma u 
pi der o. 
163. K eşi ma/e xora serm nekerdo. 
164. Mordem çi anceno, zane xora an
ceno. 
165. Dare ke ginewarro, torjeni sero 
beedeyra. 
166. Xaşiya toleltale pay ra nevindena. 
167. Vergo vesan zweno. 
168. Sere zurekeri tim ver der o. 
169. Kam vano doye mi tirs o. 
170. Name isani vecino, cane isani 
veciyo. 
171. Çila zurekeri hata sewe-lete vese
na. 
172. Çe zwekeri veso, keşi inam neker
do. 
173. Çime tembelu tim destesarı der 
o. 
174. Çu cenet ra vejiyo. 
175. Çu ke rind bfyene, cenet ra ne
vejfyene. 
176. Roza ke verde ra, pey de nfna. 
177. Çiye na dina, na dina de maneno. 
178. Male pexilanlçikotan werde sarı 
yo. 
179. isan ebe dostane xo gurreno. 
180. Mordemo baqil qesa xo pemeno 
vano. 
181. Çewlfg de qewaxe per s nebena. 
182. Mordem zu raye yeno dma, zu 
raye kf mireno. 
183. Dele ke dime xo nellçikno, kutik 
dima nekuno. 
184. K utik çi zano jiyare çik a. 
185. Koro çi wazena, dina roşti. 
186. De st desti ra berz o. 
187. Plçik piçik şi vejiya gite niçik. 
188. Deste hukmati derg o. 
189. Zu dest neşirpeno. 

190. Desto betal tim vere (pize) vesanf 
sero wo. 
191. Deso rast, nerijino. 
192. Zu silondi sero di dikf newanene. 
193. Di qerpuji eve zu dest necerine. 
194. Dina keşi re mal nebena. 
195. Dismen dismen o. 
196. Doste werdene tim heredan o. 
197. Dismeno baqil, havale tereşi ra 
rind o. 
198. Mordemo eve bext hem kiseno, 
hemdanowe. 
199. Çer pey ra pa nenano. 
200. Dizdf re sewe .tari zaf e. 
201. Dina keşi re çe nebena. 
202. Hengure hengurede niyadana, bena 
şiya. 

203. Dost u dismen roza tenge de cera 
beno. 
204. Astori danepero, heriwerte de 
s one. 
205. Heso vesan nereqeşfno. 
206. Ewlado be xer çinebo, tayina rind 
o. 
207. Laz kakil o, torn dendik o. 
208. Pasna xo bilese mixeneti ra mi
nete meke. 
209. Dime luye luye re bar niyo. 
210. Kerge ke kerg a awe simena, xo 
sero Heqlde niyadana. 
211. Dostira dismen, dismeni ra dost 
nebeno. 
212. Dost be, doste to bene. 
213. Eve dilope derya qiler nebeno. 
214. Feke kutiki ke musa goni, indi 
nevindeno. 
215. Ri ri ra sermayfno. 
216. Juwan (zan) her çi ra şirin o. 
217. Kemere ke kilaşinge ra vejiye pey 
de nina. 
218. Firsend ke dest ra vejiya, reyna 
nino. 
219. Fesatenira keşi xer nediyo. 
220. Firsend tim dest nekuno. 
221. Lingane xo hende orxane xo derg 
ke. 
222. Ban be keran, çe be sermiyan ne
beno. 
223. Coru xilt biyo genimf 
224. Ci ki vano ez biraye genimi yo! 
225. Ci çiqa tevde honde (hende, hande) 

boyedano. 
226. Ciye sari meke çevere xo! 

227. Gilgil ki vano ez narnet o! 
228. Tarrva dismeni bena wes, ye dis
meni manena (nebena wes). 
229. Guke çeyf, gayi ra neterseno. 
230. Guk kf vano ez ga wo! 
231. Go s te her teri ( tayri) newerino. 
232. Nenug u gost cera nebeno. 
233. Saye ke dare ra biye, her kes ke
mere xo erzeno ci. 
234. Rindiye vfndi nebena. 
235. Mordem ke newero, nekeno. 
236. Hes ke bi kokim, kudfye xo pe 
kaykene. 
237. Kare xo peyde merze, nevirajlno. 
238. Qilancike bilbil nebena. 
239. Her çi wexte xo de. 
240. Qese caye xo de. 
241. Heq u neq coru blyo zu! 
242. Kila ginawarro kirr aseno. 
243. Kolemisk tim wele erzeno xo ser. 
244. Hata kefe axayi biwazo, qina mora
vayi vejlna. 
245. Rindiye kf xirabfye ki deste mor
demidera. 
246. Hewne vesani nino. 
247. Hewn ve merdene ra biraye zuvını 
ye. 
248. Heqi derd do, derman ki do. 
249. Şiwariye astore sarı tim peya wo. 
250. İsani sito kal simito. 
251. Zuye ma çewres o, çewrese ma zu 
yo. 
252. Mordemode xirabin name aşfre xe
repneno. 
253. Kare ve zerari ra biraye zuviniye. 
254. Her dik silonde xo serowaneno. 
255. Kam çi bikero aye vineno. 
256. Kami kerd kami werd! 
257. Kowo berz vara xo jede ra. 
258. isan dano kutiki ro hama wayiri ra 
sermkeno. 
259. Mar leyre xo neweno. 
260. Mayi tim camirdan niyane. 
261. Qese fe k ra vejino. 
262. Mordemo xaym berxUdar nebeno. 
263. Vizike çiye niya, zere isani 
finahwe. 
264. Panc (ponz) biçiki zu niye. 
265. Eve gule usarr nino. 
266. Qese caye xo de giran o. 
267. Qesa xirave re kes nevano "amin!" 
268. Raştiye pere nekena. 
269. Raa ke kes nezano pa meso. 
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270. Serawo mal, va 
271. N sitara çeyl yo. 
272. Sifre tall/to/1 re dlwa nedina. 
273. Şlndore zori çino. 
274. Taye mali ra, taye canira dane. 
275. Kuze awe raa awe de sono. 
276. Xizan xizaniya xo nezano. 
277. Birake maye ra pi, dismenl ra 
dost! 
278. Kes nekuno mezela keşi. 
279. Kes qismete keşi neweno. 
280. Her kes qismete xo weno, 
281. Jii.wano (zano) wes marl /ane ra 
vezeno. 
282. Awa be venge ra biterse. 
283. Mordemo be veng ra biterse. 
284. Biza kermecine sere çimi ra awe 
simena. 
285. Merdene kare camerdan a. 
286. Kare ewroyi meverde meste. 
287. Mordemike ma/e xo neda, cane 
xonedano. 
288. Ko çiqa ke berz bo, roze linga 
mordemi kuna ra ci. 
289. De/e ke qizvane biye, kutiki peye 
hawt koan ra yene. 
290. H eridinade zaf e, pero zu ca de 
niye. 
291. F eqirenl merdene ra zora. 
292. Clye bine wore, rew bo herey bo 
vejlno. 
293. Guke xape, gaye çeyi ra neterse
no. 
294. Aza terrne rind tadlna. 
295. Çevere keşl mecine, kes ki çevere 
to necino. 
296. Ko koyl nerreseno, qul (insan) re
seno quli (insani). 
297. Awe sona, qum maneno. 
298. Begi tim ra gonewer e. 
299. Bebextiye kare camerdi niya. 
300. M ale na dina na dinade maneno. 
301. Çefi (kefi) dizdu tari de yeno. 
302. Çimo kor ra roşti newajina. 
303. Herke kata şero, semera xo hazir 
a. 
304. Dina isanide nena. 
305. isan dina neweno, dinalsani 
wena. 
306. Ma/o be şfwane boka vergi yo. 
307. Adiro sii.r ra, qatiro hfrr ra biter se. 
308. Hard ke hard o, roze yena lerseno. 
309. Vosno hewl vorekeni de beli yo. 
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310. Gule be 
teli nebena. 
311. Qilavuze 
deva, her o. 
312. Leyre 
lii.ye lii.ye dima, 
leyre kuzl kuzl 
dimasono. 
313. Lii.ye ke 
fise kerde, 
kergldima 
vazene. 
314. Qojl me
tire, çi tirena 
bitire. 
315. Varcii.xe 
hawt seri tij 
ver ra menda, 
onca roylya. 
316. Goza kore 
evederjenl 
vejina. 
317. Payna 
şemii.ga 'iqrare 
xo mene. 
318. iqrare xo 
ramecere. 

319. Ciniye bi
wazo merde xo 
kena wezlr, ne
wazokena 
rezll. 

320. Zu maye 
hawt laylke xo 
kerdeweyl, 
hawt lay"ikan 
zu maaxo ve
sanlye ra kista. 

321. Zii.r blyo 
veyvike, keşl 
negureto çe xo. 

322. M ale na dina, na dinade maneno. 

323. Cenet ki, cehnem ki deste mor
demider o. 

F er had ve Şfrfne ra 
(Mfnyatı1rede lranf) 
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Her teyr eve zani xo waneno. 

325. Zano wes piyazede tuji je he mg eni 
dano werdene. 
326. Heq, mordeme xiravini bexte keşi 
de nevezo. 
327. Bar çiqa giran bo, fsan hende qef
elino. 
328Lerze rnek, raver meso, rew me
mire. 
329. Kerga kefetelina,linga xo ra zirç 
ana. 

330. Dismeno hewl doste geveşi ra rind 
o. 
331. Dele ke dime xo nesano, kutik 
dima nesono. 
332. Di dikl zu silondi sero veng neda
ne. 
332. Dismeno çer, dostetereşi ra hewl 
o. 
333. Dostz ra dismen, dismeni ra dost 
nebeno.x 
334. Dizd dizdz de, pust pustz de sono. 
335. Ecele bizze amo, şzya nane şzwanı 
werdo. 
336. Zernf ra ancax sarafvezeno. 

en. 337. Aqilo senik 
baro gira1ı. 
338. Ewlado be xer 
va çinebo. 
339. Dewa be kuri
kan diya, tede be çu 
fetelino. 
340. Feke pisinge 
terme neresto, vato 
"Tirs o." 
341. Fesatke 
çinebo, verg bemiye 

f+o~~ rapiyafetellne. 
342. Guda pile deste 

~~~liiili plll ra virajina. 
Qese mordeme za

!!IP-!l.ii noxi gosareke, gosa 

~!Mi~iW xo ke. 

IL VA TENE VERENAN 
:E 

EBEQAFİYA 

Vatene verenan e ebe qafıya, wexto ke 
vajine goşe isani re wes yene. Wexto 
ke vajine gose isani re wes yene u ren
ge şiere dane. 

1. Tirrede xu yo, temburede xu(xo, ho) 
yo. 
2. Varek ye kardf yo, layfklcamerd ye 
cengz yo. 
3. Aqil taco zerneno. sere keşz ra niyo. 
4. M erde ne ke merdena, na xire xire 
çika! 
5. Eslf hu, neslf gu. 
6. Nan buye eve qinyat, bizewejzye ca 
u binyat. 
7. İ san zsanz nas keno, paldime here kl 
qina here nas keno. 
8. Awa şfpe ra meterse, awa merdzye ra 
biter se. 

9. Mordemo rind ke nebo, roz nevejfno. 
10. Eve geste çevero, pfze mird nebeno. 
ll. D'iko ke be wext waneno, sare dane
piro. 
12. Her çi zano, wenca boro. 
13. Kam ke eve kino, dismene eyz Xizir 
o. 
14. Kerdox xeleşzyo. nekerdox nex
eleşzyo. 

15. Çewt ronise, rast qesey bike. 
16. Adire çerriku, doye kar'iku, çe veyvi
ku. 
17. Hewne diyo xo re, qesey ken to re; 
taye cfyande. taye bore. 
18. Va ke "Qeda meso, qusur bero to 
reso." 
19. Şer şer o; çi maykek o çi ner o. 
20. Heq mi de yar bo, dzna mi de bar 
bo. 
21. K am ke zuri ra duriyo, Heqz ra nejdi 
yo. 
22. Kam ke esle xo inkar keno, haram
zadewo. 
23. Sifre de ap u birazayf, Qewxa de xal 
u werezayz. 
24. H eri vejfyay werto, asıort şz torto. 
25. Qorr de je camerdz ronzse. kar de je 
herf bigureyiye. 
26. Tarrva qersune bena wes, ye qesa 
çorte nebena wes. 
27. Sande fqrar zman, sodir toz duman. 
28. Kam ke doste xo de yar o, Xizir ci 
re heval o. 
29. Kutik şfya dare de kutoro, vato 
"Şfya dime xo der o". 
30. Bome Kirmancan her o, bome sey
dan "Budelaye wayre xu yo". 
31. Amanet, hata qzyamet. 
32. Feqzrenz ayzv nzya, xizaneni ayzv a. 
33. Ga mireno çerme maneno, mordem 
mireno name maneno. 
34. Çi sipe o, çi qerbelek o; kutik day
ma kutik o. 
35. Nefs, mordemifino hefs. 
36. Gameda xo erzeno, soxini u berasiye 
per se no. 
37. Name fsanf vejfno, cane fsanz 
vejzyo. 
38. Heq zsanz sas nekero, sas keno kas 
nekero, kas keno Le u las nekero. 
39. Saremi ballşna der o. gose mi dfna 
der o. 
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III. VA 1ENE VERENAN 
EKE 

EBE A WAYE MESELA V AJİYE 

Taye vatene verenan ki ebe awaye me
sele vajiye; vatena verenan ya werte 
bekate de vajiya, ya ki qesa ebe xo ren
ge fiqra dana u ogit u şirete xo ki te der 
o. Tavi zuvini ra cera kerdena na qesan 
hasan niya. 

I. Zu çe de çewres mordem bfyo, çime 
çewreşi deste şiwane çeyi de biyo. 
2. Her hawt azneyizano, eke şivere 
çemi perayine xo vira keno. 
3. Kengeri ra vato "Çe to koti yo?" 
Vato "Va zaneno." 
4. Deva ra vato "Ça vile to çewt o?". 
Vato "Ma kotiye mi rast o ke!" 
5. Pisinge ra vato "Ciye to derman o", 
wele kerda ser. 
6. Zenginirevane "Bimbarek bo!"; 
feqiri ra vane "To koti ra ardo." 
7. V ane "Mordem ke her roz çiye ne
hesno, gose xo bene derg." 
8. V ane, "Mordemi ke mar kist, tfji hu
rendiya xo de vindena tey niyadana: 
Hala dano we, ya ne." 
9. Morderrıo teres velge xo birrneno, 
dariye kf ano erzeno vere çevere sari. 
10. Vane "Padfsayi herire mumiya 
veyvi rusna. H eri sare xo gureto werte 
destane xo fikir kerdo, vato "Ya koriye 
yaawa." 
II. Dizd kuto çe mordeme. Pi vato 
"Biko so dizdi pe bije!" Laji şiyo diz d 
gureto. Pi vato "Dizd.K raverde be!" 
Laji vato "Ez verden ra, u mi neverdano 
ra." 
12. Kori re çi çila, heri re çi wenca, 
ke"i re çi dool-zurna. 
13. Vake "Tiz kami kerd, kami ne
kerd?" V ake "B e ma u be pi kerd." 
14. Dime kutiki kerdo qaliv, hawt seri 
ra tepiya veto, onca çewt o. 
15. Ju(zu) ju ra per kerd, vake "Piye to 
peyawan kist ya şiwariyan kist?" 
Mordemeki va "U wo ke kist kist! Peya 
64 

bo se beno, şiwari bo sebeno?" 
16. Tayine virniya camerde gurete hete 
ra da piro. Herke inan dapiro, morde
mek nala, va ke "Ax paştfya mi! .. " 
Kesane ke dene piro, merex kerd cira 
pers kerd, va ke "Lawo ma dame baji u 
qorrane toro, ti onca kivana ax 
paştfya mi. Ça nevana ax desti 
mi, ax qori mi!" Va ke "Eke 
paştfya mi bivfyeni, sima be
senikerdine dest u lingani miro 
dine." 
17. Ez van "Hes na wo", to vana "Reça 
heşinawa". 

18. V ane "Lozina mordemi du kero, va 
bari bari du kero". 
19. V ane "Arsiz kuto ra qazixi ser de, 
vato "Ax sare mi". 
20. Keşişi vato "Ewro ez ke kişiyo, 
meste sira tu ya". 
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Mahmud LEWENDi 

KITEBEK: 

Gr arnınair e 
Kur de 

Paul Beidar, Paris, 1926, 76 p. 

Niviskare kitere Paul Beidar papazeki Keldaniya ye ku 
gelek salan li Kurdistane bi taybeti li mintiqa Bobtan u 
Behdinan li bajaren Cizire u Zaxoye maye. 

Niviskar di ve kiteba xwe de ku bi Fransi ye, li ser zarava 
Kurmanci ya devoka Zaxo u Cizire sekiniye. Di kitebe de 
ji bo teksten Kurdi, niviskar elfaba Fransi bi kar aniye. 
Mesela ji bo hin dengen Kurdi weha nivisiye: 

Ç= tj (tjav= çav) 

Ş= ch (chach= şeş) 

1= e (mene= min) 

X= kh (khwa= xwe, khalace= xelas) 

Y= I, y (yazda= yazde) 

S= c, ç (kaç= kes) 

E= ei, e (cheir= şer) 
E= a, e (char= şer) 

C= j, g Uar= car, giran= ciran) 

iı= ou ( dour= dı1.r, bou= bu) 

İ= y (peinjy= penci) 

K= k, q (ketab= kitab) 

Q= k, q (akel= aqil) 

Kiteb ji 8 beşan pek hatiye. Di her beşi de bi kurdi 
tekstek direj u golinin pişfyan hene. Di beşe ewil de 
belısa elfare dike ku li gor wi di zimane Kurdi de 33 deng 

hen e. 

Her heşt beşen kirere ev in: 

1-Elfaba Kurdi 

2-Nav (Le N om) 

3-Sifat(UAdjectif) 

4-Zamir (Le Pronom) 

5-Hejmar (Le Nombre) 

6-Adverb, preposition, conjonction 

7-Fiıl (Verbe) 

8-Helbesta Kurdi 

Niviskar li dawiye cih daye ferhengokeka piçuk a 
Kurdf-Fransf (neziki 800 kelimelpeyvik). Di kitere de 7 
teksten direj en bi Kurmanci hene ku ev in: 

1- Bohtan tl Behdfna 

2- Hakimek Zalim 

3- Eşqfyayek 

4- Mfrek tl Marek 

5- Mfr tl Cotyar 

6- Pira Zaxoyi 

7- Wesfyeta Bavi 

Ligel wergera wan a fransi, niviskar şerha naveroka 
tekstan ji kiriye, daku ji ali xwendevanen Fransi ve baştir ret 
lemkirin. Her weha pişti her tekste an hin gotinen peşiyan, li 
gor mewzuya teksre belısa hin adet u toreyen Kurdan ji kiriye. 
Mesela di rfipela 9'an de pişti werger u şerha tekste, piçeki ji 
ali diroki ve belısa miren Bobtan u Behdinan dike. Disa di 
rfipela 15'an de belısa giringiya qelen (next) dike u direje ku 
li nav Kurdan qelene keçeke (li gor salen 1925'an) neziki 
4000 (çar hezar) franki ye. 

Di rupelen 60, 61, 62'an de ji behsek xususi li ser 
nezikiya zimane Kurdi u Fransi ye. Ni viskar gotinen Kurdi u 
Fransi yen ku wek hev an nezi hev in dane hember hev. 
Mesela ji wan binek: 

Kurdi Fransi 

min ............................................................ mon 

te ..................................................... ton/te/tu/to i 

wi. .............................................................. .lui 

piye min ............................................... mon pied 

qirin ............................................................. crie 

pol. .......................................................... epaule 

roj/ruj .......................................................... jour 

kengi? ....................................................... quand? 

ser ................................................................ sur 
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pe/ pi ............................................................. pied 

Iev .............................................................. .levre 

kurt. ............................................................ court 

didan ............................................................. dent 

ki. ................................................................. qui 

ku ................................................................. que 

tu ................................................................... tu 

gran .......................................................... grande 

vet(ji vetin) ................................................... veut 

mirin ........................................................ mourir 

no/na ........................................................... non 

ne/na/ni .......................................................... ne 

du .............................................................. deux 

şeş ............................................................... six 

heft. ............................................................ sept 

neh ............................................................. neuf 

deh ............................................................... dix 

yazde .......................................................... onze 

dozde ......................................................... douze 

Di kitebe deligel tekst u gotinen peşiyan be guman tişte 
heri giring ew e ku niviskar naven ı2 mehen sale nivisine 
(r:58), ku iro ji di nav xelke de bi pirani her ew navana ten 
bikaranin. Le, iddia wi ew e ku beyi Gulan u Tebaxe naven 
mehen din hemu ji zimane Asooyan hatine girtin (r:58). 

Li gor P .Beidar u M. Garzoni(ı) ni visine di nav 
Kurmancan de nave her donzde mehan ev in: 

P.Beidar 

(1925) 

M.Garzoni 

(1787) 

Fransi 

Adar ................. Adar ................................. Mars 
Nisan .............. Nisan ............................. Avril 
Gulan ......... Gulan ............................... M ai 

Heziran........... Xeziran ............................. Juin 

Temuz(Iirmeh ..... Tirmeh .......................... Juillet 

Tebax ................. Tebax ............... .............. Aout 

İlon ................... .İlun ......................... Septembre 
Çiriya Ewil ........ Çiriya Peşi.. .................. Octobre 
ÇiriyaPaşi.. ........ ÇiriyaPaşi.. .............. Novembre 

Kanuna Ewil.. ...... Kanuna Piçuk.......... Decembre 
Kanuna Paşi.. ...... Kanuna Mezin ............... Octobre 

Sehat................. Swat(Suat) .................... Fevrier 

Disa li gor niviskar, di nav Kurdan de ji bo her meheke 
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mamik (helbest) an sitranek hatiye çekirin, her weki: 

ı 

Kanuni w Kanane 

Be rf tet ji 'uzmane 
Qirra 'e bd u insane. 

2 

Sebate 

Çi şer e w çi şewat e 

Xwezi nev mehada ne hata. 

3 

Hijde bi Adare 

Melyaket tet xware 

Gazi dikit behare. 

4 

Taviya Nisane 

Heja ye ma/e Xurestane. 

5 
Heyva Gulane 

Xweye reza bi kul u kovane. 

6 
Yazde bi Nezirane sere havine 

Bere xwe bide zivistane. 

7 

Temmuz u Tebaxe 

Agir di girit axe 

Du dirabit ji şaxe. 

8 
lıone zik ter e 

(J dunya xer e. 

9 

Çiriye w Çiriye 

Mal teyr u tajiye 

Mirov dibin xweşiye. 

Li ser demsalan (mewsimlwerzlbarigan) ji vana hatine 
nivisin: 

ı 

Bi pahfze zu dake 

Bi behare zu rake. www.a
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Em hatin pahfza 

Çekin cihe eezlıa. 

2 

GRA~IMAIRE KURDE 
PAR 

Zivistane 
L'Abbe PAUL BElDAR 

Tengava ber mirine. 

3 

Behare 

Bereket te te xware 

Xelk dibin şikirdare. 

4 

Havine 

I'Rtnı.l CH.tLDh:'f 

~· 
ı 

PARIS 
Teyr gazidikin meydane 

Bori roja Remezane. L!BRA!R!E OR!ENTAL!STE PAUL GEUTHNER 
13, RliE JACOB, vt• 

1926 

W eki m~ li jore ji behs kir ku hindek tekst ji di kitebe de 
hene. Ji wan yeke ku liser şeremiren Bohtan ii Behdinan e 
em bi herfen Kurdiya iroyin dinivisin. 

Bohtan u Behdina 

Carek Mire Bo ht an u Mire Bahdina bi çer çun. Her du xwe 
pek mandin bo derbek mezin. Cih(?) rabUser piya u hewar çu 
hemi erda. Şerrek giran qewimi. Mire Bohtan eskerek boç 
rakir u bir ser Bahdina, u mire w i cih'i hat peşiya u( wl?) herdu 
eskera hucum kirin. Qawxek me zin çebu. Er d miç buji laşa u 
xwin çu wek robara. Lawen Bohta hinera kirin, e le bi 
dumahfke şkestin u bu revek 'ami. Lawen Behdina pe ketin bi 
qir u kuştine. e eleg nebu da (çer-N.M.) qut bikin. Wexte 
Mire Bohta ew dit sekini, li xwe ziviri u gazi kir Mire 
Behdina: "Mir ji me vebe u bes were pe me, namus ew e 
mirov hevale xwe bişkenit, şerm e bo mirek wek te xelke 
şikesti biqelinit!" Dema ev qise Mire Behdina bihist, dile wi 
şikest u halan-emir da bo eskere xwe da hisekinin u ji Bohta 
vebin, u re dan wan xwe xelaskin. 

Herweha di kitebe de 44 gotinen peşiyan ji hene em w an 
ji li jere dinivisin ii li her her yeke, di nav paranteze de me 
işaret kiriye ku ji ki jan rupelen kitebe hatine girtin. 

1-Ye ne li şeri şer e (r:S). 

2-Here diir, were dirust (r:6). 

3-Diire w kiire w naete gotin (r:6). 

4-Dan ji dil e, ne ji heyiye (r:6). 

5-İnsanet dikit tekbir, Xude ditinit teq<f'ır (r:7). 

6-Ye girti bi şiri, bemadit bi piri (r:7). 

7-Ne male pirr ii ne gerdene stiir (r:ıO). 

8-Eke tu nizani, fekre cirani (r:IO). 

9-Ye xere naçin dere (r:lO). 

10-B ira bira ye, hazar cuda ye (r: ı ı). 

11-Gerhan derman e ii risq ser piyan e (r:11). 

12-Peze ner bo ker (r:12). 

13-Cotyaro tu çi diçini? Eke şin bit tu debibini (r:13). 

14-Dile nazik nagehit mirada (r: 16). 

15-Ye nii hat, ye kevn dan xelat (r: 16). 

16-Ye xwari telef e, ye da yi selefe (r: 16). 

17-Lewma dunyaye xerabtir e ji 'ezeba gome (r: 17). 

18-Şeve tari ji hengori kişf e (r: 18). 

19-Hesp ii kesp nik wi ek in (r:20). 

20-Ji te hereket, ji min bereket (r:21). 

21-Eke li te xweş e, li min bist ii şeş e (r:2ı). 

22-Dare xwe bike şeş, daagir bibit xweş (r:22). 

23-Dev dixwit, çav şerm dikin (r:23). 

24-Ki ji nivere bizivirit ne poşman e (r:23). 

25-Dewlet e, belle gewr e, bi şev sahi ye, bi roj 'ewr e 
(r:24). 

26-Ye ne li her çav e, ne li her dil e (r:28). 

27-Şev ek e w diz hezar in (r:29). 

28-Bila ye dehe ji ser ye nehe bit (r:29). 

29-Hindi pitir e, çetir e (r:30). 

30-Ji gotin hetta kirin riya pazde salan e (r:30). 

31-Qawet hilet dibirit (r:34). 

32-Mirin bi hevala re xweş e (r:35). 

33-Eke bi min e, bo min e (r:36). 

34-Navek giran ii gundek weran (r:40). 

35-Dunya bi le'ib ii axiret bi rast (r:40). 

36-Kurme dare ne ji dare bit, zewala dari nin e (r:4 ı). 

37-Ne gurgura 'ezmanan ii ne hirhira meran (r:42). 

38-Daweta mira w agir ket feqira (r:43). 

39-Dewlet bi lez, rez ii pez (r:46). 

40-Aşe nezana Xude digerinit (r:47). 

41-Xwarza xal rakir, birazamam winda kir (r:51). 

42-Mir dimirit 'ebdal diminit (r:55). 

43-Xweye sebre melike Misire (r:56). 

44-Xudane leze her poşman e (r:23). 

(1)- Garzoni, Maurizio; Grammatica e Vocabolario della 
Lingua Kurda, Roma, 1787, r:56-57 

67 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



]. SILAV 

ZERDÜŞT PEY9AMBER 
NEREDE DOGMUŞ? 

Zerdüşı/ük ve Zerdüşt Peygamber'le 
ilgili birçok konu hala bir giz olmaya 
devam ediyor. Eski Dogu toplumlarının 
birçogunu ve özellikle de Hint-avrupa 
kökenli halkların tarihini yakından 
etkilediginden kuşku duyulmayan Zer 
düşt ögretisi, Kürt kültürünün gözele 
rini aydınlıga çıkarmak bakımından da 
son derece önem taşımaktadır. Zerdüşt 
ün dogum yerine ilişkin varsayımları 
yeni buluntutarın ışıgında yeniden 
degeriendiren Sovyet arkeologlarınca 
hazırlanan bu yazının sıcak bir ilgi 
görecegi kanısındayım. Zerdüşt Peygam 
ber nerede dogdu ve Zerdüştlügün nerede 
dir? Sovyet Arkeologları elde edi 
/en son buluntu/ardan yararlanarak bu 
soruyu yanıtlamaya çalışıyorlar. 

Karakumlar ülkesinin Güneydoğu 
sunu Persler Marguş, eski Yunanlı 
tarihçiler ise Margian olarak adlandır 
mışlar. Bilim adamları, çölün kum tepe 
lerini yeniden keşfettiler. Buluntular, 
Marguş'un oldukça gelişmiş, maddi ve 
manevi özgün bir kültür birikimine 
sahibolduğunu gösteriyor. MÖ 11-1. bin 
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yıl öncesi yıllarda kurulmuş bir 
tapınağın acığa çıkarılması ise, sadece 
Türkmenistan için değil, aynı zamanda 
tüm Önasya için eşine ender rastlanan 
bu tapınak Maigian'ın, Zerdüştlüğün* 
ya da bizzat Zerdüşt'ün ülkesi olduğunu 
öne sürmeye izin veriyor. 

... Bir tepe halinde yuvarlak, kendi 
ne özgü bir mimariye sahip ve pek bü 
yük olmayan bu tapınak, bir plat form 
olarak kullanılıyordu. Başlangıç ta, O 
-130-100 m olarak dev bir dikdört gen 
şeklinde, güneşte kurutulmuş kerpiçten 
yapılma iki metre kalınlıkta büyük bir 
duvarla, tam bir kompleks halinde inşa 
edilmiştir. Bu dörtgen'in üzerinde kule 
ler, dı~ duvarların perimeterine ise, yarı 

Kumsa/da bulUIIlln, bütün Margianlılar için 
kendine özgü bir "katedral toplanma" yeri olan 
mabetin inşasında, bir kaç milyon kerpiç kul
lanılmış; din büyüklerinin mezarları da burada. 

-kuleler yapılmıştır. 

Kompleksin merkezinde oldukça 
şahane bir şekilde düşünülmüş 60x50 m 
büyüklüğünde bir yapı daha bulunu 

yor. Bu, büyük bir özenle kurulmuş bir 
çok oda ve koridordan oluşmaktadır. 
Hangi amaçla kurulduğu henüz saptan 
mış değil, bununla birlikte ihtişamları 
kuşku götürmezdir. 

Eldeki birçok buluntu, bu yerin bir 
çeşit içki yapımıyla bağıntısının bulun 
duğunu gösteriyor. Ama kimlerin? 
Acaba küplerin dibi- pifosov karşılık 
mı. Biteyler bulunuşunda onları, Mosko 
va Üniversitesinden Biyoloji Bilimler 
Doktoru N.Meyer-Melikyan özenle ve 
başarılı bir şekilde incelemiş tir. 
Arkeolajik çalışmalarda, ilk kez, kadim 
devirde de tanınan özelliklerden biri olan 
iğneyapraklı bitkiler, efedrinin yapıldığı 
mikroskopik parçaları bulmuş tur. 
Arkeologların açığa çıkardıkları tüm bu 
buluntutarda sadece bir anlam var: 
fapınakta bay•It•c• iksirler ha 
zırhyorlard1. 

Dünyanın sadece bir dininde 
-Zerdüştlükte- A vestanın* bize ilettiği 
Ilaoma sözcüğüyle uyuşturucu içkilere 
ı.apındığı anlaşılıyor. A vesta'da bu içki 
nin nasıl hazırlandığı konusunda bilgi 
ler de var: Sürüngen sap bitkiler uzun www.a
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süre , taştan 
rendelerde özenle ezildikten sonra elde 
edilen yaglar süt ve arpayla kanştınlıp 
ekşitildikten sonra süzgeçten geçirilir. 
Elde edilen içki tapınak küp' üne dol 
durulur. 

B urada, bu içkinin yapımında kulla 
nılan araç-gereçlerin hemen hemen tama 
mı bulunmuştur! Kocaman fıçılar, taş 
tan yapılmış tahıl degirmeni, havan 
-nicelik olarak burada bulunanlar, ev 
ünitesinin alışılmış gereklerini kat kat 
aşıyor. Koni şeklindeki küpler ortalama 
boyutları tam olarak süzgeç rolünü göre 
bilirler- bunun için dokuma bez veya 
yün ipligi parçalanyla delikleri dipleri 
nin merkezlerine her birine kapa mak. 
Kısacası, tartışmasız onlarca tapı nak 
küpleri bulunmuştur. Biçim ola rak, 
üzerinde tam bir diziliş gösteren insan, 
hayvan ve kuş figürleri, kilden yapılma 
kabartmalar la siislenmişlerdir. B un lan n 
sıradan kabartmalardan bir farklan yok 
tur. Küplerin dibinde, aralarında kurba 
gaların saklanabildikleri yılankavi 

yarıklar yer alıyor. Tilmilnde merkezi 
yeri iki insan figürii işgal ediyor: Bun 
lardan biri, gögsiine bir çocuk sarmış 
bir durumdayken; digeri ellerini geriye 
egmiş açık bir sadakat pozundadır. Fi 
gürler o kadar nazik ki bu durum kiip 
lerin kullanım için yapılmış olma olası 
Iıgını kesinlikle dıştalıyor. Bu süs 
kuşaklan heykeltıraşçıların kendi-kuş 

kusuz yerli çömlekçilerin- fantazilerine 
dayanıyor. Çiinkii, benzer kompozis 
yonlara sadece Marguş ilikesinde degil, 
aynı zamanda komşu Baktrin 'deki* 
tapınak küplerinde de unutulma yacak 
bir şekilde rastlanılıyor. 

Üstelik, ezilmiş ve rendelenmiş 
efedri arttıklan, mikroskopik parçacık 
lan bulunmuş haşhaş tohumları, narko 
tik maddeler eski kitaplarda yer almıyor 
ama, kuşkusuz bunlar Marguşlular tara 
fından kullanılıyordu. Açıkca, tapınagin 

içki alemiyle baglantılı olan tiim iba 
detlerin bununla ilişkisi vardı ve özel 
biçimlerdeki küpler bunu gösteriyor. 
Örnegin; dikey olarak duran deniz yen 
geçleri dikenlerinin alınması. Bu şekil 
de onlar erik içkisine kanştınlı yordu. 

Buluntillar arasında yer alan diger 

Tapınak aletleri- bronz balta, insan ve hayvan 
figürlerinden süs kuşagı işlemeli kiip, uyuşturucu erik 
içkisi yapımında kullanılan deniz yengeci. 

birçok eşyanın ne ve ne için 
oldukları heniiz bilinmiyor. Ancak 
bununla bir likte, bronz balta gibi 
oldukça ince bir süs eşyasının sadece 
tapınma ve ibadet amacıyla kullanılmış 
olabilece gini söyleyebiliriz. 

Artık kendiliginden anlaşılacagı 
üzere, tapınakta bulunaniann tiimü, geç 
miş kadim döneme tanıklık ediyor. 
Daha dogrusu, tapınak tamamıyla, ateş 
kültüne sunulmuştur. Onun merkezi 
bölümlerinde içki hazırlanıp, kiiplere 
doldurulur ve rahipler onu kilise mih 
raplarının bulundugu alana götüriirler, 

burada kızgın ateşin alevleri 
arasında törensel içki alemleri 
yaşanır. Bilindigi gibi, Zerdüşt 
yeni bir din kurma yerine, daha 
çok o zamana kadar süregelen din 
sel inançlarda bir reform yapmış 
tır. TUrkmenistan'daki mabet 
proto-zerdüştsel özellikledir. 
Margianlılann inanç ve görenek 
lerinin gerektirdigi törenleri, pey 
gamberin reforme etmiş oldugu 
yeni biçimde gerçekleştirmişler. 
Zerdiişt tapınaklann şatafatından 

vazgeç miş ve görenekieri olduk 
ça sadeleştir miştir. O ilk davra 
mşlarında uyuştu rucu tapınak 
içkilerine oldukça olum suz yak 

Küplerden biri süs kuşagı olarak, kutsal 
içkiler için minyatür fıncanlarla do/durulmuştur; 

din büyügünden kalma keramikler. 
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Kilise mihrablarından 
kalma, tapınma ibadetlerinde 

kullanılan, büyüleyici büyük 
gözlerle görüntü/enmiş kemik 

borucuk. 

taşmış, ama öğreti 
nin halefierinin kullan 
maması için yeni dinde 
sadece haoma'ya yer 
vermek zorunda kalmış 
tır. Ancak bunu öğreti 

sine dahil etmesine rağmen o, her 
durumda yaşamda görülen sarhoşluk 
larakarşı durmuştur. 

Zerdüştlüğün Margian'da doğmuş 
olduğu görüşü, Sovyet tarihçisi Akade 
mik Vasiliyü Struve'ye (1889 -1965) 
aittir. Yeni buluntutar bu varsayımı 
doğrular niteliktedir. 

* Zerdüştlük, yaygın kanıya göre, 
MÖ 6-7. yüzyıllarda ortaya çıkmış ve 
kurucusu Zerdüşt Peygamberin adıyla 
anılmıştır .Belirgin özellikleri; ateşe tap 
ma, dünya'yı iki başlangıç- iyi ve kötü 
arasındaki bir mücadele olarak görme, 
dünyanın sonuna, ahiret yaşamına, ölü 
[erin dirilişine, kurtarıcının geleceğine 
vs. inanmak. 

*Zerdüştlüğün toplu kutsal kitabı. 

* Baktriya-SSCB ve Afganistan 
sınırlarında tarihsel bir bölge. M.Ö 
binyılların ilk yarısında, köleci bir dev 
/et. Aleksandır Makedonski lmperator 
/uğu sınırlarına dahi/di. 

Bu yazı,Tarih Bilimleri Doktoru 
Viktor SARIANIDI tarafından NAU 
KA V SSSR (SSCB'de Bilim) dergi 
sinde yayınlanmıştır. Biz, "SPUTNlK" 
dergisinde kısaltılmış olarak yayımla 
nan şeklinden Türkçeye çevirdik. 

Fotograflar: 

Viktor Sarianidi 
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Taye keşi este zaf qesey kene ya zaf 
nfısnene, harna senik çi vane. Yane bara 
ditoxi be wendoxi ra tede senik a. Naye 
lewe de taye carnerd ki este dayma qesa xo 
ca de vane, ya nfısnene. Deste na ostayan 
de qese je kemera qor1 yo, se ke fek ra 
veciya caye xo ceno. Ressami ki niyare, 
taye xeıe boyax kene, xele kuras u xetan, 
qelem u boyaxan xerc k e ne... Axire isan 
cira çiye farn nekeno. Hama taye hfıner 
mendi ki se ke firçe erze 
netira, mordem farn keno u 
se vano, indi rengi kune te 
dima, her jfı caye xo de 
huyino. 

Kemal Astare na hfıner 
mendane peyenan ra wo, 
"Welat ra Zu Dewe" firçe xo 
eve ostayen gureno, pezne ke 
sare ra verde ra rind resm 
kerde. A zu de we, tede 
dewane Dersimi ana ra zan, 
je aynewode şemen xem u 
kedere na mintiqa ma wes 
musnenama. 

İmiskarcni (Saireni) ya 
Kemal Astare'yi ra xeverdar 
o; mi hem çekil ye eyi wende 
u hem ki çekliye eyi feke eyi 
ra gosde. Hona xele xort o, 
hama imiskarode wes o. 
Begfıman fıwo werte xem u 
kedere milete ma de sur bo, 
pociyo, biveso. Der- sim de 
biyaylne, Dersim ra bi yayine 
ci ka jfı dina helvet u ki zano 
u zere xo de hesneno. Roze 
be roze venge xo tenena berz 
bo, ber be ber u dang be 
dang şero. 

Mordem ke na des u 
diwarane "Welat ra Zu 
Dewe" de niyadano, heto zu 
ra zere isani veseno, kelegir 
beno, feqireniya xo vineno. 
Ça na çax de ma hende 
peyde mendime ya karni ma 
hende tepiya eşti me? Heya 
na karta Astare'yi de zaf çi 
esto, zaf çi aseno. Heq 
qewete ci do u va ebe 
hezaran tablo virazo welate 
mara. 

Sare Dersimi hem hete fikir! ra hem 

he te hfıneri ra rakerde wo. Nika ra xeıe 

WELAT RA ZU 
DEWE 

A 
KEMAL ASTARE'Yİ 

DE 

DERSIM 

W efat ra Zu Dewe 
KemiJI Asıare 

imiskari, resami be hfınermende 

binieste. Indi welate xo sero vane, dar u 
kemere xo, derd u kule xo ane ra zan. Na 
serrane peyenan de ki welate ma sero taye 
hewre şiyay feteline, harna indi neterşime, 
netersemel Mesela Dersim ra imiskar 

Şlnewar ki Dersime xo ni ya neqesneno: 

DERSIM 
Dersım welatode berzo 
Dorme kowu çerexno 
Koye xo pırre eskevtuno 
Kowo Sur o, Jel a, Tuzıko ... 

Dersım welatode weso 
Caye yaz i ya, caye zıme 
wo, caye kaso 
Hard/d xo pırre bırrflno 
Dare xo qıracer a, azgele 
wo, mojeno ... 

Dersım welatode rındeko 
Sewq dano, je tiji bereqino 
Neqeşiyaye wo je cazımo 
Caye sur o, caye hewz o, 
caye kesko ... 

Dersım welatode awiyo 
Wayire zaf çımun o, 
çemuno 
Lopeda xo derman/d 
derdflno 
Çeme Seymamudan o, 
Harçık o, Muzıro ... 

Dersım welatode hirawo 
C er Xarpet o, cor Erzın 

gano 
Wayire heşt sukan o, pırre 
dewuno 
Mameki ya, Mazgerd o, 
Xozato ... 

Dersım welatode ceneto 
Harde xo ı af gırano 
Wayire hire se u şeşti ew
liyawuno 
Goze Çetan o, Qelxeran o, 
Duzgıno ... 

Dersım welate cengflno 
Sare xo zaf çer o,beterso 

Pırre şer an o, sevkanUno 
Sıle Pıti yo, GuZ H esen o, 
Sıle Suriyo ... 

Dersım Dersım Dersımo 

Dersım welate mıno 
Ewru bıne bandıre der o 
Zulım o, xezev o, xısmo. 
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