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KÜRDÇE HARFLERİ(ıı4s) 

( 1148) Wek hi n jimareyen berln, di ve jimareye da u di jimareya hat! ya 22'yan da j1 jibo aifaba 
Kurdl bi tlpen Erebl hin numune hatine çapkirin; belarn ji ber ku ew gişt bi tlpen Ere
bl ne, wergerandina wan bo t!pen Latin! ne mimkun e, ne jl pewlst e; ji ber ve yeke, me 
ew numune wernegerandin tl pe n Latin! (Bundan önceki bazı sayılarda olduğu gibi, bu 
sayıda ve gelecek 22'nci sayıda da Kürd alfabesi Arap harfleriyle basılıp yayınlanmış 
ve bazı örnekler de gösterilmiştir; ancak bunlar Arap harfleriyle olduğu için Latin 
harflerine çevrilmesi hem olankasız, hem de gereksizdir; bu nedenle biz bu örnekleri 
Latin harflerine çevirmedik). 
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Birinci sene 

Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur 

18 Haziran 1335 

A 

JIN 

Aded 21 

Salek 220 quriş e 

N1v sal130 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makaL1t 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

KÜRD KULÜBÜNDE BİR MUSAHABE(~z.) 

Geçenlerde Kürdistan Teali Cemiyeti Merkez-i Umumisinde bir zat-ı 
muhterem tarafından uzun bir konferans verilmişti. Mecmuamız muharrir
lerinden birinin bu konferans hakkında bir yevmi gazetede neşrolunan ma
kalesini "Jin" kari'leri için herveeh-i zir dere ediyoruz: 

İlan ol unduğu vechile, Kürdistan Teali Cemiyeti'nde salahiyetdar bir zat 
tarafından, cemiyetin bidayet-i teşekkülünden bu ana kadar olan icraat ve 
suret-i faaliyeti hakkındaki musahabe, geçen cuma günü İcra edildi. İctimada, 
İstanbul'daki umum Kürd münevverleri, mütefekkirleri ve genelerinden ve 
zevat-ı mühimmeden mürekkeb büyük bir ekseriyet bulunuyordu. 

Hatibin pek uzun olan beyanatını herveeh-i ati beş-on satırla hulasa, bade
hü mütalaa edelim: 
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"10 Temmuz inkılabından sonra, (1149) İstanbul'dailk defa Kürd Teavün 
ve Terakki Cemiyeti namıyle, Kürdlerin maddi ve fikri terakkiy~tı için bir 
cemiyet teşekkül etti. Sonraları, Kürd Tamim-i Maarif ve Kürd Talebe He
vi cemiyetleri teşkil kılındı. Bu cemiyetlerde toplanan mesainin hepsi, Kürd
leri terakkiy~t-ı medeniyeye mazhar etmek gayesine m~tuf idi. Eski hükü
metlerin bu cemiyedere karşı [2] t~kib ettiği siyaset ve Harb-iUmumi ( 1150) 
neticesi olarak İstanbul'da sekteye uğrayan ve fakat har b esnasında mevzi i ve 
münferid şekilde devam eden toplu faaliyetler, harbin son zamanlarında yi
ne başladı ve hükümet-i Osmaniyenin Wilson prensiplerinin kabulüyle ak
dettiği mütarekeden sonra daha vesi' bir daire dahilinde devam etti. 

Cemiyet, Kürdlerin umumi ve millt menafiini sıyanet etmeye borçlu oldu
ğundan, mütarekeden sonra işlerin aldığı şekil ve mahiyet ve dünyaca kabul 
edilip hükümet-i Osmaniyece de mütarekenin akdiyle beraber memalik-i 
Osmaniye idaresine esas ittihaz olunan Wilson presiplerinin balışettiği 
hukuk-ı milliyeyi istihsal maksadını, tabiatıyle programı miyanına idhal et
ti. Çünkü aksi takdirde Kürdlerin hakkı tanınmamış, Kürdler yine ezilmiş, 
Kürdler ihtimal asırlarca devam edecek bir esaret devresine girmiş ola
caklardı. 

Bunun için ilk evvel Kürdistan hakkında coğrafi, etnografl, tarihi, iktisadi 
del~ili ihtiva eyleyen ve Kürdlerin ~m~l-ı milliyesinden, nasıl bir idare iste
diklerinden bahseden mufassal muhtırayı İstanbul'daki dört devlet-i muaz
zama mümessillerine tebliğ etti. ( 1151) Bu muhtıra, mümessilln-i kiramca te
veccühHr bir hüsn-i kabule mazhar oldu. 
Aynı zamanda Paris'teki Sulh Konferansına bir heyet-i murahhasa gönde

rilmek hususundaki müşkil~t hasebiyle, Paris'te bulunan ŞerifPaşa'nın Sulh 
Konferansı huzurunda Kürdlerin menafiini müdafaaya memur edilmesi dü
şünüldü ve müşarünileyh de bu işi deruhde etti. 

Harb esnasında Mısır'da teşekkül edip epeyce faaliyet ibraz eden diğer bir 
Kürd heyetince Paris Sulh Konferansı için dyin olunan Arif Paşa ri yasetin
deki heyet-i murahhasanın, ŞerifPaşa'nın riyaseti altında müşarünileyhe ilti
hakı temin edildi. 

Musul Süleymaniyesinde teşekkül eden Kürd hükümetinin (1152) Paris'e 

(1149) 10 Temmuz inkılabı: "10 Temmuz devrimi" anlamına gelen bu ad, Milad! takvime 
göre 23 Temmuz 1908 tarihinde gerçekle~tirilen ve İkinci Me~rutiyet'in kurulmasıyle 
sonuçlanan hareket için kullanılırdı. O zaman Rum! takvim kullanıldığı ve o hareket 
de o takvime göre 10 Temmuz 1324 tarihine rastladığı için, adına "10 Temmuz inkıla
bı" denilmi~tir. 

(1150) Harb-i Umumi: "Genel Sav~" anlamına gelen bu ad, o dönemde I. Dünya Sava~ı için 
kullanılırdı. 

( 1151) "Büyük devletler" anlamına gelen "düvel-i muazzama" adı, Osmanlı döneminde Al
manya, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya için 
kullanılırdı. Avusturya-Macaristan imparatorluğu sava~ sonrasında dağıldığı, Rus
ya'da da 1917'de Çarlık rejimi devrildiği için, burada diğer dördü söz konusudur. 

(1152) Güney Kürdistan'da Süleymaniye kentinde Şeyh Mahmud Berzend'nin liderliği al
tında kurulmu~ olan Kürd hükümetini kastediyor. 
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gönderdiği heyet-i murahhasanın dahi ŞerifPaşa riyasetindeki heyet ile müş
tereken hareket [3] etmekte olduğuna cemiyet muttali ayrıca olmuştur.(1153) 
Muhtıraların mümessillere l'tasından ve Paris'le tesis-i muhaberat ederek 

Şerif Paşa da bunlardan haberdar edildikten sonra, cemiyetin buradaki 
teşebbüsit-ı siyasiyesi, mümessillerle zaman-zaman temasdan ve Kürdistan 
hakkında ita-i milumit etmekten ibaret kaldı. 

Cemiyet, Kürdistan'da bir taraftan şubeler küşad etti ve oralarda sükı1ne
tin muhafazasına bu şuubit-ı merkeziyenin tesir-i azimi oldu. Cemiyetin 
teşebbüsit-ı siyasiyesi derecesinde en mühim işi, Anadolu'nun her tarafına 
dağılan pek çok mikdardaki Kürd mühacirlerini yerlerine iade ettirmekti. 
Cemiyet bu hususda, mütarekeden beri teşekkül eden hükümetlerden mu
sırrane mutalabitta bulundu ve hepsinin suret-i kat'iye ve resmiyede vaadia
rına rağmen hiç bir şey yapılmadı. Cemiyet, mühacirlerin çektikleri sefalet
Iere tamamen ve bütün acılığıyle vikıftır. Bunları hükümete de anlatmıştır. 
Şimdiye kadar bu mühacirlerin iade edilmemeleri esbabı, hükümetin suret-i 
samimiyede arzu etmemesinden başka şeylerde görülmüyor. Cemiyetin di
ğer bir arzusu da, Kürdistan'a Kürd memurlar tayin ettirmek keyfiyeti idi. 
Ve bunu isternek hakkımızdı. Cemiyet bu hususta da sesini ve mütaliit-ı mi
kulesini hükümete dinlettiremedi. 

İşte, Kürdistan Teali Cerniyeti'nin mesaisi bu şekilde devam etmiştir. Mü
tarekeyi müteakib re's-i kara gelen kabine, Kürdlerin hakkını hakikaten 
hüsn-i niyetle karşıladı ve memleketin menafi-i hakikiyesine tevafuk eden 
bu maksada karşı ika-i müşkilit etmedi. Fakat gün geçtikçe cemiyet, dünya
nın ve dünya ile beraber hükümet-i Osmaniyenin de tanıdığı bir hakkı ister
ken büyük ve çok manialara tesadüf ettirildi. Ne olursa olsun cemiyet, 
hukuk-ı milliyeyi muhafazaya mituf olan arzu-i kat'isinde aynı azın ile se
bat edecektir". 

* 
Mümkün olabildiği kadar telhis ettiğimiz yukarıdaki beyanitı üç kısma 

ayırabiliriz: 
1- Bidayet-i inkılabdan(1154) beri olan Kürd cereyanı. 
[4] 2- Wilson prensipleri mucibince Kürd hukukunun muhafazasına mü

teallik teşebbüsit-ı siyasiye. 
3- MütarekeJen beri hükümet-i Osmaniye ile olan münasebk 
Bu musahabe dolayısıyle şu üç nokta hakkında iliveten, bazı mütalait it

yan etmek isteriz: 
Kürd milleti, bilihtiyar kabul ettiği idarenin kendi ihtiyac ve seciyesiyle 

mütevafık ve onları tatmine kafi olmadığını hissettiği günden beri, şerait-i 
mahsusasına uygun bir idareye mazhariyeti arzusunu izhar etmeye başla
mıştır. Yani Kürd milll cereyanının mebdeini, ne 10 Temmuz inkılabından, 

(1153) Bu cümlenin sonu, kanımızca dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıkmıştır ve doğrusu "ce
miyet ayrıca muttali olmuştur" olmalıdır. 

(1154) "Devrim" demek olan "inkılab"dan maksat, Meşrutiyet'tir. 
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ne de Sultan Hami d devrinden addedebiliriz. Bu, pek eskidir. Yalnız şurasını 
kaydetmek gerektir ki bu milli cereyan, hiç bir vakit camia-i İslamiyenin ve
ya bu camiayı temsil eden kuvvetlerin zararına ve zıddına bir mecrada gitme
miştir. Alelekser, "Kürdler isyan ediyor, Kürdler hükümete itaat etmiyor, 
Kürdler idare altına girmiyor" suretinde tarif edilen hareketler, Kürd'ün bu 
ihtiyac-ı ruhi ve vaziyet-i mahsusasının takdir olunmamasından mütevellid, 
pek tabii aksülamellerdir. 

Kürd, ihtiyacını tatmin edecek idareye nail olmadıkça feryad etmiştir. 
Hakkı, ihtiyacı tanıyan ve tanımak isteyen her akıl ve münevver idare, bir 
milletin bu nevi feryadlarını haklı görür. ihtiyacı susturulmayan milletierin 
feryadlarını yükseltmemeleri, kendileri için zillet ile hernınana bir nakise sa
yılır. Halbuki Kürdlerin her feryadında ihtiyacları değil, feryadları iskat 
edilmiştir. 

Demek istiyoruz ki Kürdler, bir millet olarak yaşamak, benliklerini mu
hafaza ederek yaşamak, mes'ud yaşamak ve ancak kendi ruhlarından doğan 
bir idare altında yaşamak gayesini, ta eski zamanlardan beri candan gönül
den takib edegelmişlerdir. Kürd milleti ve her millet için bir fazilet olan bu 
hakkı tanıyamayanların suiniyetinden veya suizihniyetinden şübhe etmekte 
haklıyız. 

İşte, bu kadar uzak ve saf menbalardan akıp gelen bu milli cereyan, Os
manlı inkılabından sonra, tabii olarak [5] "cemiyet" şeklinde tekaüf etmeye 
başladı.( 1155) En ilmi ve fenni cemiyetler için bile bir müsbet "ideal" oldu
ğunu -kendimizi aldatmamak için- itiraf edersek, bugünkü Kürdistan 
Cemiyeti'nin ve O'na takaddüm eden diğerlerinin de bu son neticede karar 
kılmalarını soğukkanlılıkla görebiliriz. 

Harb-i Umuminin zuhuruna kadar ve Harb-i Umumi esnasında en mü
him iş olmak üzre maarif ve um ur-ı hayriye ile uğraşanlar, artık alemin kabul 
ettiği maddeleri de Kürdlerin "hayat programı"na idhal ettiler. Çünkü mey
dancia bir "Wilson prensipleri" vardı ve çünkü her muazzam devlet, her h ür 
olmak ve hür olarak yükselrnek isteyen millet, hak tanımak ve hakla idare 
etmek iddiasını güden her hükümet ve hükümet-i Osmaniye de bu prensip
leri uknum ittihaz ve ilan ettiler. Madem ki bu asra kadar payidar olmuş ve 
bu asırda, gözümüzün önünde pek ayan olarak lisanıyle, secayasıyle, adatıy
le, ihtiyacatı yle, muh1tiyle başkalarına benzemeyen bir ırk vardı ve buna na
zaran ister istemez "bir Kürd milleti vardır" demek zarureti mevcuddu, o 
halde diğer milletierin ve komşu, hemseviye heyetierin istifade ettiği bir 
hakkı istihsal için çalışmak, O'nun da hakkı idi. 

O da, şimdiye kadar diğer asırların ve diğerlerinin zekaları, kuvvetleri, 
eserleri içinde kaynayıp başkalarına mal olmuş hir zekası, bir kudreti, bir 
eseri olduğunu is bat edecekti. O da, yani Kürd de, bu asra ve gelecek asırlara 

(1155) Bu cümledeki "tekaüf" sözcüğü, derginin aslında böyle çıkmıştır. Ancak bunun bir 

896 

dizgi yanlışlığı soncu böyle çıktığı ortadadır. Çünkü Arapçacia böyle bir sözcük yok
tur. Kanımızca doğrusu, "biçimlenme, şekillenme" anlamına gelen "tekeyyüf" olma
lı ve cümlenin sonu "cemiyet şeklinde tekeyyüf etmeye başladı" olmalıdır; yani "ör
güt biçiminde biçimlenmeye başladı". 
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kendi irfanıyle, kendi sa' yı yle, kendi harsıyle takdim edilecek bir medeniyet 
hazırlamak isterdi; ve en basit hak olarak O da kendi dertlerinin kendi lisan
larını bilenlerce dinlenmesini, yaralarının kendini anlayanlar tarafından sa
rılmasını, kendini idare edecek kanunların kendi dimağından çıkmasını, 
kendini mes'ud edecek şeraitin kendisince düşünülmesini ve kendi yurdun
da istediği gibi yaşamasını isterdi. 

İşte Kürdler, bu kadar zülvucuh esbab ve sevaik ilcasıyle Wilson prensiple
rini tel~ffuz ettiler. Teşebbüs~t-ı vakıa, hadis~tın Kürdlere ümidbahş olacak 
mecralara girdiğini göstermektedir. 

[6] Hatibin, cemiyetin siyasi faaliyetinden ziyade ehemmiyet verdiği nok
ta, hükümetle olan münaseb~tı idi ki bunu da, mühacirler ve Kürdistan'da 
muhafaza-i sükunet meselelerinde göstermek mümkündür. 

Harb esnasında sırf rabıta-i İsl~miye sev ki yle Anadolu içerilerine dökülen 
Kürdlerin dört sene zarfında verdiği zayıata ve halen yaşayanların çektikleri 
sefaletiere Türk hükümeti herkesten fazla muttalidir. Kürdistan Cemiyeti, 
milletinin bu yürek yakıcı vaziyeti karşısında, bittabı' hükümete söylenınesi 
l~zım gelen şeyleri söylemekten geri durmamıştır. 
Diğer her milletin mühacirleri müreffehen ve mültezemen yurdlarına iade 

edilirken, Kürd mühacirlerinin şimdiki yerlerinde karınlarını doyurmak ça
releri olsun düşünülmemesi, insanı, Kürdlerin bir bednazara uğradığı fikrine 
sevkediyor. Mühacirlerin sefaletine gerek Kürdistan Cemiyeti ve gerek A
nadolu'ya tenezzüh eden Heyet-i N~sıha vasıtasıyle ıttıla-ı tam hasıl eyleyen 
hükümet-i seniyye,(1156) son zamanlarda bunların -şimdiye kadar edilen 
mevaıd-ı kat'iye hilafında- sevkinden de sarfınazar etmiş gibi durmaktadır. 
Bu sebeble mühacirlerden mütemadiyen, pek şiddetli ve acıklı tazallümna
meler alan Kürdistan Cemiyeti, mesuliyet-i maddiye ve m~neviyenin bu 
hususta sahib-i kudret olanlara aid olduğunu beyana mecbur kalmıştır. 

Harbin müncer olduğu hezimet ve idare-i Osmaniyenin az-çok m~ruz kal
dığı tezebzüb netice-i tabiiyesi olarak payıtaht yakınlarına kadar muhtell 
olan sükunetin muhafazasında, vil~yetlerde açılan şuub~t-ı merkeziyenin 
tesir-i azİmleri vardır.(1157) Merkez-i umuminin ve şubelerin hulus-ı niyet
lerinden doğmuş olan bu tesirierin kıymetini takdir edemeyen ve ihtimal ki 
hükümet-i merkeziyenin de hüsn-i telk!n~tına mazhar olmayan vil~yet ida
releri, -bilakis- her veslle ile cemiyete ihdas-i müşkil~t etmekten başka bir 

(1156) "Yüce hükümet" anlamına gelen "hükümet-i seniyye" deyimi, Osmanlı döneminde 
Osmanlı hükümeti için kullanılırdı. 

(1157) "Merkez şubeleri" anlamına gelen "şuubat-ı merkeziye"den maksat, Kürdistan Teali 
Cemiyeti'nce Kürdistan illerinde açılmış olan şubelerdir. Bundan sonraki cümlenin 
başında gelen ve "genel merkez" anlamında olan "merkez-i umumi" den maksat da 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin genel merkezidir. 
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şey yapmamışlardır. Mühacirler meselesi ve bu keyfiyet, İttihad ve Terakki 
hükümetinin Arnavudluk ve Arab meselelerinde irtikab ettiği [7] hadatın 
ve o zihniyet-i sakime mevludatının tekerrür etmekte olduğunu bize vazı
han gösteriyor. Hüsn-i niyetimizdir ki bu noktaları -daha vakit varken
alakadarların nazariarına vaz'etmeye saik oluyor. 

* 

Hatibin beyanatını, müteaddid zevatın Kürdlük ve Kürdistan hakkında 
mütalaaları ve mesainin suret-i idare ve tevsiine dair teklifleri takib etti. 
Bizce en mühim ve şayan-ı teemmül olan cihet, Kürdlerin İstanbul'daki en 
mü tefekkir ve münevverlerinden ve genelerinden mürekkeb olan bu ictima
da, camia-i İslamiyeye kavi marbutiyeti ve İngiltere'ye karşı derin ve samimi 
itimadı gösteren halet-i ruhiye idi. Gaye ve gayenin tarz-ı takibi, heyet-i umu
miyece mazhar-ı kabul olmuş ve umum Kürdlerin arzu ve ihtiyaclarına ter
cüman olan bu yolda devam edilerek Kürdistan'ın teessüsünde ve maksad-ı 
terakkisini istihsalda İngiltere devlet-i fahimesinin behemehal temin-i müza
heretine muvaffak olunması, müttefikan taleb ve temenni edilmiştir. 
İctimaı terkedenler, umumen kanaat getirmişlerdi ki, Kürd ruhundan 

doğmayan hiç bir idare, Kürdistan'da payidar alamayacak, Kürd mukaddera
tına ancak Kürd arzuları hakim olacak ve Kürd yaşayacak ve yükselecektir. 

1 Haziran 1919 

Memduh Selimbegi 

Tashih: 20 numrolu "Jin"deki masru' sansürce( 1158) "Eser-i Mebrur" un
vanlı makalemizin sehv-i tertib ile başka kalıba giren en son satırı şu şekilde 
olacaktır: "Hayal ve ihtirasın, neticesi zehirnak bir acılık olan sukut-ı birma
nını da unutmamalı ... " 

(1158) Buradaki "masn1' sansürce" sözcüklerinin bu paragrafla hiç bir ilgisi yoktur. Anlaşı
lan, bu sözcükler, derginin bu sayfasının altında yer alan aşağıdaki iki orijinal dipnot
tan birinden buraya yanlışlıkla karışmıştır. 
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BİR MÜHACİRİN NAZLI NİYAZI(:z.) 

Gam-ı hicretle perişan sürünen bl'kesler 
koşuyar bir pula can vermeye arnade bugün 

Kime naz eyleyecek ehl-i basl'ret! Hayret! 
Hakkı var, gelmiyor Allah bile imdada bugün['~] 

Ey uluhiyyeti mir'atına meftun Allah 
Surdan gayrı lüzum kalmadı feryada bugün(1159) 

Bari asvatını dinlet bize İsrafil'in 
Ne ki, zerrat-ı cihan var ise şekvada bugün 

[8] Ey ilah-ı müteal, nazım-ı elvah-ü kalem['~] 
Çaresaz ol, yine sensin sebeb ahada bugün 

Gerçi Musa-i Kell'm, "fitne" demiş "sendendir"{1160) 
Ona nisbet yerimiz esfel-i süflada bugün 

Ye's-i mutlakla niyaz kalb oluyormuş naza 
Hep mutl'', meyyitiniz "seng-i musalla"da bugün(1161) 

Destegl'r ol yine sen, padişeh-i kevn-ü mekan 
sendedir feth-ü zafer kahr-ü cefaya da bugün 

Hangi suretle tecelll huyurulursa İslam 
yine tuğyan edemez bak dil-i naşada bugün 

Şer görülse anın altında cell'dir hayrın 
Yarın esrarını görsün, acı ahfada bugün 

[*] Buradan iki mısra sansürce tayyedilmiştir. 
( 1159) Sur: Kıyamet gününde İsrafil adındaki melek tarafından üflenecek ve ölülerin dirilme

sini sağlayacak olan boru. 
[*] Buradan on bir mısra sansürce tayyedilmiştir. 
(1160) Musa-i Kellm: Tanrı ile konuşmuş olan Musa Peygamber. 

Fitne: Kargaşa, karışıklık, insanların aralarının bozulması ve birbirlerine girmeleri. 
(1161) Mut!': Boyun eğen, itaat eden, itaatkk 

Meyyit: Ölü. 
Seng-i musalla: Musaila taşı, ölünün namazı kılınsın diye üzerine konulduğu taş. 
Buradaki "meyyitiniz" sözcüğü derginin aslında böyle çıkmışsa da, bunun bir dizgi 
yanlışlığı sonucu böyle çıktığı anlaşılmaktadır ve doğrusu "ölümüz" anlamına gelen 
"meyyitimiz" olmalıdır. 
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900 

Za'f-ı iman ile isyanda gadkız elhak 
Ehl-i İsl~mı bağışla büyük ecdada bugün 

Şem'i tevh!din, evet, haşre kadar kudret-elin 
yakacaktır, biliriz, düşmanın itfada bugün 

Beşerin havsalası sığdıramaz, esrarın 
sallıyor ~lemi, ~lem yeni sevdada bugün 

İntibah narnma çok kimsede yok zerre kadar 
Mütebessim ne sebebden ise mevta da bugün 

Sorsalar reyimi hürriyet-i vicdana göre 
isterim rahatımı ~lem-i ihfada bugün 

1 Mart 332(1916), Mardin 

Kalender 
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[9l KÜRDLER "İRANI" DEGİL MİDİR!(~:·) 
-GEÇEN NÜSHADAN MABAD-

Birkaç asır devam eden hicret safhası, "İran!"' ailesinin şimdiki yurtlarına 
muvasalatıyle hi tam buluyor. İranllerin yeni malikaneye yerleşmeleri, muh
telif eşkal ve suretierde vaki oldu. Eski sekene, her yerde m üsteviilere muka
vemet ediyordu. 

Farisistan'a teveccüh eden kol, güzergahındaki yerlileri sühuletle tenkil 
ederek, onları, eski müverrihlerin "Gadrozya" dedikleri bugünkü Belücis
tan kıtasına sürdüler. İran efsanelerine nazaran, buradaki yerli ahali "Ham" 
nesiine mensub idi. "Medya"ya giren kısmın talihi o kadar yaver olmadı. 
"Medya"yı dolduran "Turan!" bir milletin müstevlllere mukavemetleri 
pek şedid oldu. Memleketi adım-adım zabtetmek mecburiyetiyle karşılaşan 
ecdadımız, neticeten galebe kazandılar. Fakat memlekette büyük bir kesa
fet-i nüfusa sahib bulunan "Turan" eviadını bilkülliye imha veya tard-ü ihrac 
edemediler. Hindistan'da olduğu gibi burada dahi galibler, mağlubların fev
kında bir tabaka halinde kıt'anın hakimi oldular. Bir türlü sakin kalamayan 
Turaniler, az bir müddet sonra kıyam ile, "Şehname"nin tasvir ettiği esatirl' 
menakıbın vesile-i husulü oldular. Bu mücadele-i hunrizane, on asır kadar 
devam etti. Turanoğulları bu defa da mağlub oldular; bir daha kımıldanama
dı ve madun tabakalar halinde, galibierin taht-i hakimiyetinde yaşamayı ka
bul ettiler. Uzun müddet devam eden İrani hakimiyeti, bunları yavaş yavaş 
bünye-i asliyesi içine aldı, eritti, bitirdi. 

Dikkat huyurulmuştur ki, buraya kadar tadad edilen vakayıa ai d hiç bir ra
kam zikredilmedi. Cumhur-i ulemanın ekseriyetle kabul ve zikrettikleri bir 
adede nazaran, "Arya" mühacereti Miladdan 3000 sene evvel başlamıştır. 

Tarihin, adedieri pek kesir olan mechul<1tından birçoklarını tenvir [10] 
eden Babil ve As ur keşfiyatı, bize, bu adedin tahkikine yarayacak mühim bir 
vesika veriyor. Keldani Rahibi "Behros"un eseriyle teeyyüd eden bir rivaye
te nazaran, Miladdan 2400 sene evvel Dicle ve Fırat vadilerini takiben aşağı
lara sarkan "İran!" bir istila kuvveti, "Babil"i zabtederek Keldani hüküme
tinin Birinci Sülalesine hitam vermiştir. Müstevliler Babil'de tesis-i hükü
metle, tamam 224 sene hükümran oldular. Bu i~tiıanın mebdeini işaret eden 
2400 adediyle "Vandidad" mecmuasının z1kretdği )4 merhale-i hicretin 
kat' ı için sarfedilen zaman takribi olarak hesab edilirse, 3000 sene, hakikate 
mukarın bir rakam gibi kabul olunabilir. 

Milletimiz, tarihe bu zamanda dahil oldu. Bazen kendi aleminde uğraşma
ya mecbur kaldığından, nazar-ı tarihten kayboluyor, biraz sonra tekrar zu
hur eyliyordu. Miladdan takriben 1000 sene evvel, "Medya" eyalat-ı cenubi
yesine Asurilerin tehatti ve istilası, m illeti, bir daha nazardan kaybolmamak 
üzre sahne-i tarihe idhal eyledi. Bu tarihten 212 sene sonra, bir millet-i muaz
zama sıfatıyle inkişaf ve teşkilatını tamam eden "Medya" İranil eri, kabJelmi-
lad 878 senesinde ilk hükümetlerini tesis eylediler. , 
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Maksaclım bir İran tarihi yazmak değildir. Mevzuun tavzihi için dermiyan 

edilen bu kadarcık rafsilatı kafi gördüğümden, eski "İrani"lerin kabile teşki

larına dair birkaç sözle bahse hitam vereceğim. 
Evvela şunu arzedeyim ki teşkilat-ı ictimaiye hakkındaki malumat, tama

men ve kat'iyen tarihidir. 

İraniteşkilat-ı ictimaiyesinde esas, milletin yaşamakta olduğu hayat-ı cen

gaverane ve raiyaneye pek ziyade tevafuk eden kabile teşkilatı dır. Birkaç aile

den terekküb eden kabilderin birleşmesinden meydana gelen daha kuvvetli 

kitleler, memleketi, adeta zamanımızın nahiye veya kaza teşkilatı vüs'atinde 

layuadd küçük parçalara ayırırdı. "İranl'" mizacının çok sevdiği hürriyet-i 

ferdiye [11] ve mahalliyeyi temin eden bu tarz-ı inkısamdan doğan parçalar, 

yekdiğerinden tamamen ayrı yaşıyorlardı. Bunların başında, bazen münfe

rid bir reis ve ekseriya bir kabile meclisi bulunurdu. İdare, tam manasıyle 

cumhur! idi. 
İstikial-ı umumi'yi tehdid eden harici' büyük tehlikeler karşısında millet, 

ittihad etmeyi bilirdi. Mühim anlarda, hemen, diktatör salahiyerine malik 

bir reis-i münferid ve mutlak intihab ile, onun hüküm ve nüfuz u altına topla

nırlardı. Fakat bu reisin hükmü muvakkat ve tehlikenin zevalıyle mahdud 

idi. Daimi' bir bela haline gelen Asur taarruzatına-Nineva'yı zabt-ü tahrib 

ile- bir müddet-i muvakkata için sedd çeken "Arbakes"(Arbaces)in intihabı 

da bu neviden idi. İadeten teessüs eden Asur hükümetinin tekrar tecavüze 

başlaması, milletin temayülat-ı cumhuriyesine son bir misal daha verdi. 

Memleketin münkasım bulunduğu bütün eczanın murahhasları, büyük bir 

meclis-i umumi halinde bilictima, hali müzakere ve aralarında adalet-i mut

lakaya temessüküyle, umumun hürmet ve muhabbetini kazanmış bulunan 

"Diyokes"(Dejokces)i kral intihab ettiler(Miladdan evvel 710). Bu zat, mil

leti tanzim ve tensik ile hakiki' bir hükümet-i mutlaka tesis ve inkısamat-ı sa

ğireye nihayet verdi. (4) 
Hulasa: 
1- Kürdler "İranl'" bir millettir. 
2- Kürd'ün menşei, "İran" namıyle yad edilen mecmuun menşeinden 

ibarettir. 
3- Kürd'ün tarihi, bila tefrik "İran" kitle-i azlınesinin tarihinden terekküb 

eder. 

Kurdiye Bitll'si 

(4} Makalenin tarihi kısımları, "lö Norman", "Maspero" ve "Leon Kaon"un akvam-ı 

kadime-i Şarkiyeye dair asarına istinad eder. 
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[12] KÜRD TALEBE HEVİ CEMİYETİ 
BEYANNAMESi(~~)(~~) 

Bundan tamam yedi sene evvel, İstanbul'da rnekatih-i muhtelifeye müda
vim Kürd geneleri, milletlerinin duçar kılındığı mahrumiyet ve cehaleti 
mekteblerinin bağçelerinde baş başa konuşurken, bu acı hikayenin kalbieri
ne biriktirmiş olduğu derd-i hirmanı biri birlerine tevdi ederlerken, birleş
rnek ve müştereken çalışmak ihtiyacının sevkiyle, "Kürd Talebe Hevi Ce
miyeti"ni tesis etmiş idiler. İstanbul'un izbe köşelerinde, mahrum-ı hayat 
bir milletin eviadı sıfatıyle toplanmış olan bir avuç gene, yürüdükleri karan
lık, çetin ve hatamak yolda, ellerindeki titrek meş'al üzerine, -cemiyetin is
minden de anlaşıldığı üzre- "Ümid" yazmışlardı.(1162) Ümid ve temenni 
bu genelerin rehber-i amalı, sabır ve sebat şiarları, ölüm bu dünyada yegane 
mükafatları idi. Filhakika derin bir yokluk içerisinde çırpınıyorlardı. Çok 
dudaklarda hande-i istihfaf, çok çehrelerde manzara-i istiskal, çok nazariar
da mana-i gayz-ü kalır görmüşlerdi. ümid ve emelleri uğrunda mahbese gir
miş, takibata maruz kalmış, mahkemelere yollanmışlardı. Kurdukları mües
sesenin bütün mahrumiyedere ve manialara rağmen yaşamasını bir "na
mus-ı milli" meselesi bildiklerinden ve bu müessesenin geçireceği maceranın 
Kürd'ün kabiliyetine bir misal-ı vedz teşkil edeceğine emin olduklarından 
idi ki, bıkmadan, usanmadan çalıştılar ve yokluk içinden varlıklar çı
kardılar. 

Tarih-i beşerin hürmet ve şerefle yad ettiği düşkün bir millete daru-i hayat 
hazırlamak gibi kudsi bir endişe etrafında toplanan yüzlerce gencin huvi
yet-i maneviyesine ruh-ı fedakarl ve gurur-ı milH sari oldu. Kürdistan'ın her 
tarafından gene dimağlardan sada-i icabet yükseldi. Her hafta çıkan ve ka
pandıkça yenisi çıkarılan gazete verisaleleriyle amal-ı milliyeye tercüman ol
dular; onları Küridstan' ın her köşesine ve ''Kürd'' denince nigah-ı istihza be
liren gözlerin önüne kadar neşrettiler. İctimalarıyle, konferanslarıyle, müsa
mereleriyle teyid-i ravabıt ve teşdid-i [13] muhadenet kıldılar. Akvam-ı 
mücavire geneleriyle hürmet-i mütekabile esası üzerine tesis-i münasebet ey
lediler. Avrupa'da küşad edilen şube ile yar-ü ağyarın enzar-ı gıbta ve tahsini
ni Kürd geneleri üzerine istielab eylediler. İstanbul'un, Amerika' nın, Diyar-

(1162) Burada, edebiyatta "tevriyc" adı verilen anlatım biçimi kullanılmıştır. Arapça olan 
"tevriye" sözcüğü, "birden çok anlam taşıyan bir sözcük kullanıp onun en uzak anla
mını kasdetmek" anlamına gelmektedir. Farsça olan ve Türkçeye de geçmiş olan 
"ümid" sözcüğü, Kürdçe "hevl" sözcüğünün karşılığıdır. Bu sözcük burada, hem 
"Hevi" derneğini kurmuş olan Kürd gençlerinin taşıdıkları "ümid" in anlamını ver
mekte, hem de "Hevi" derneğinin adının Türkçe karşılığını vermektedir. Kasdediimiş 
olan da bu ikinci anlamdır. 
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bekir'in, Savçbulağ'ın .. (1163) vesair Kürdistan merakizinin zevat-ı müte
hayyize ve efidr-ı münevveresinin tahassüsat-ı milliyesini temin ve bunu 
faaliyet-i milliyeye sevk-ü imale eylediler. Bilhassa İstanbul'da Kürd ekabir-i 
münevveranı miyanında delial-ı ikaz oldular. 

Aradan çok geçmeden Harb-i Umumi( 1164) terrakesi dünyayı temelinden 
oynattı. Beş seneye karib bir müddetle devam eden sarsıntının ortada bırak
tığı enkaz-ı tarümar üstünde bugün bir malışer-i akvam görüyoruz. Kürd 
milletinin, etraf-ıalemdeve bizzat kendi evinin içerisinde çarpışan, kuduran 
fırtınaların mahiyet ve mealinden haberdar olmayarak, beş sene için için 
çektiği masaibin, maruz kaldığı fecayiin arefesinde, acaba nasibe-i tarihiyesi 
ne olacaktır?(1165) 

Bu endişenak sualin cevab-ı elyakını vermek için, mütarekenin akdı tari
hinden beri izhar-ı mücahedat eyleyen müessesat-ı milliye yanında, "Kürd 
H evi Talebe Cemiyeti" dahi, beş sene zarfında Kürd milletinin tekmelendi
ği hufre-i imha ve idamın zahmını, kaybetmiş olduğu kıymetli ve fedaidr 
uzuvlarının matem-i zıyaıyle tezyid ederek, aynı şule-i ümid ve aynı iman-ü 
itminan ile milletinin huzuruna çıkıyor. 

Evet, "Kürd Hevi Talebe Cemiyeti" bu kıyam-ı akvam hengamında ne 
yapmak istiyor? Ve hangi prensipler etrafında tesbit-ü teşdid-i faaliyet etmek 
istiyor? 

"Kürd Hevi Talebe Cemiyeti" her şeyden evvel, bir milletin refah ve ik
halini ebedmüddet kılacak avamil-i esasiyenin iman, saman, irfan üslerinden 
mürekkeb bulunduğuna mu'tekiddir. Filhakika, iman ve seeiyesine vehn ta
ri olmuş, servet-ü samanı mefkud, irfan-ü kemali mağşuş milletierin uğraya
cakları akıbet, esarette zelll olmak ve zevale mahküm bulunmaktır. Tarih, 
bu kaziyenin misal ve emsalını ibretengiz vakayi'le huzur-ı ahfada hikaye 
ede ede bitiremiyor. 

(Mabadı gelecek nüshada) 

(1163) Savçbulağ: Doğu Kürdistan'da yer alan Sablax, yanl' Mehabad. 
(1164) 1150 numaralı dipnota bakınız. 
(1165) Bu cümledeki "arefesinde" sözcüğü derginin aslında böyle çıkmışsa da, kanımızca bu 

bir dizgi yanlışlığı sonucu olarak böyle çıkmıştır ve doğrusu "sonunda" anlamına ge
len "akabinde" olmalıdır. Çünkü "Hevi" derneğinin bu bildirisi, Kürd halkının savaş 
sırasında uğradığı faciaların "arefesinde" yani öncesinde değil, sonunda yayınlanmış
tır. Ayrıca, Kürd halkının t:ırihsel nasibinin ne olacağı konusundaki soru da, yine sa
vaş sonrasına aittir. 
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[t4] BEYANNAMA 
. " " " " CIVATA FEQIHE HEVI KURDAN (tt66) 

Va civat, sala 328(1167) de ji aliye lepek feqihe Kurdan ve bu. Beri me, ye ku 
di nav civate de xebidn wan gelek şixul d itin. Li wi zemani de çave Kurdista
neli vira bu. Çi çar~ kiŞere Mezin(1168) hat; hinek ciwane Kurdan ~un sefe
re, hinek bela bun. Itdhadçiye xernexwazyan(t169) civat bela kirin. Iro ji me 
zaruye Kurda lazim e ku we civata mibarek di nuh da bijinin. 

Işte bi himmeta heval u feqihe Kurdan, medisa ji nuh da rakir. Em hevi di
kin ki disa bi himmeta hem u Kurdan ew civata ye dewam bike. Meqseda me 
weki bere ye: 

Feqihe Kurdan li hevdin naskirin din, ji bexwediya ra yardim bikin, edebi
yat u tarixe Kurdan qeyd u berhev bikin, sin' et, ziraet u ticarete wan peşda bi
bin. Liboy ve şixule "Civata Ta'mim u Neşre Mearif" vekir. Me va şixula 
mezin u bixer li ser usdye xwe girtiye. 

Elbet ku hem u Kurdan bi çave rindiye li me meze kin, em dixwazin ku her 
şehr u qesebe de şu'be vekin. Gişk zanin ku sebeba hale me ye hazir ji nezani
ya me yi. Weqte şur derbaz bu. Nuka çaxa qelem u zanin e. 

Şixula "Hevi" bi civate dina tune. Siyaset ji we dur e. Mezin u maqule me
na b ira bi wl şixule siyasete da bixebitin. Meqseda me mileta Kurdan, wetena 
Kurdan, ilm u irfana Kurdan bilind bikin. 

Her milet li bin deste mileteki din da demeke direj dimine, (1170) zulm di
bine, esir dibe, male xwe, heya cane xwe, ewlade xwe winda dike. Feqet qet'i
yen mehu nabe, ji orte ranabe. Eger tarix, edebiyat, zivane xwe veşartibese, 
kinga weqt'i be ew'e disa hurriyet u serbesdya xwe bigire.( 1171) Misal dixwa
zin? Işte Lehistan,(1172) Iran, Bulgar, Yunan, File,(1173) Ereb ... ilx.(1174) 

(1166) Peyvika "feq~h" peyvikeka Ereb~ye ı1 kedye zimane Kurd~ jt Di Kurd~ da ev peyvik 
bi mana "şagirte zan~na d~n~" te Li vir bi awayek~ gişd bi mana "şagirt, xwendekar" 
hat~ye karan~n. 
Ji allyek~ d~ ve, di ve belavoka "Hevi"ye da gelek şaş~yen reziman~ hene. U ji ber ku 
me nexwest em metne belavoke biguherin, me ew li ser hale we h~şt ı1 bi wan şaş~yen 
te da wergerand dpen Ladnt 

(1167) Li gora w~x:ı. Mllad1 dibe 1912. 
(1168) Şere Mezin: Şere Clhan1 ye Peş1n. 
(1169) Itt~hadç~ye xernexwazyan: Itt~hadç1yen xernexwaz, yan~ kargeren Pardya Itt~had ı1 

Tereqqt 
(1170) Yan1, "her neteweye ku di bine deste neteweyek~ d~ da demeka direj dim~ne". 
(1171) Veşartibe: Parastibe. 
(1172) Lehistan: Polonya. 
( 1173) File: Ev peyvik di eslexwe da bi mana "pegirt~yen d~ne Isa Pexember" te. Li vir mexsed 

je Ermen1 ne. 
(1174) Ilx: Ev peyvik, kurtepeyvikeka EreM ye, tername we "Ila axir~hi" ye; bi mana "wek~ 

d~(ı1 wd.) te karan~n. 
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(1175) 

[ 15] V ana her ye k sed, du sed sal. .. llx. li bin des ta man. Feqet mewcudiyeta 
mileta xwe winda nerkirin. İşte !ro roj, li dinyaye milete hakim ji ew in. 

Elhemdu llllah, em ji xwediye zivan u edebiyateke fire, tarixeke kevn, nu
fuseke pirr, welateki mezin weki cinet in. Erde keseki qwase ya me tunine. 
Ji qurune ulayi heya nuka zivan u adeta xwe winda nekir.(1176) Li bin dest 
u zulme xelke da mewcudiyeta xwe veşart. Demek ku her tişte me he yl. Dil 
dixwaze ku em hişe xwe berhev kin sere xwe, doraliye xwe meze kin. 

Ah, tişteki me tune ku vaya pirr mezin e, ji me ra pirr felaketek gir e. E w 
j11ttihad u ittlfaqa me ye!( 1177) Viya bir mekin ku, eger em mehubuna xwe 
naxwazin, geli biran berhev bin ser hev, şere bemane u besebeb berdin. Ji ni
faq u şiqaqa me xelke drane me istifade dikin. Lazİm jiboy me ku em hişyar 
bin. Necata me li ittihad u li ittlfaqe ye.(1178) İşte meqseda "Civata Hevi" 
yek ji, ve ittifaq u wehdete temin b ike. ( 1179) Welhasil, vi ya bizanİn ku, xewa 
ku em te da sersem, behiş manin, eger em ji we ranebin, çave xwe venekinse 
-Xwede sitar bike- daw! mirina kur e. Mezine mena gotine: 

Ez bi te, tu bi bi min; em her du bi Xwede 

(1175) Di esi~ kovare da, di d-fiwaylya V~ rupel~ da du j~renot hatine çapkirin. Li ber yek~ ji 
wan jimara "1 ", li ber adi jl jimara "2" hatiye nivMn. U di metn~ kovar~ da nehatlye 
~ifşkirin ku ew herdu j~renot jibo kljan peyvik in. E w herdu j~renot ev in: 

(1) Baban Kürdçesidir. Kot=Kelepçe. 
(2) Rabin, Baban lisanından helistin. 
(1176) Qurun~ ala: Sedsal~n ber~ya bere, sedsal~n desp~ka dlrok&, zeman~ p~şln. 

(1177) Ittlhad; Yekltl. 
(1178) Necat: Rizgarl, xilasl. 
(1179) Wehdet: Yekltl. · 
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JİBO ŞERİF PAŞA 
Dl'sa ji şecaeta te ey xan(1180) 
derl'yek vebu jibo me Kurdan 

Edi bes e ev cefa ı1 zlllet(1181) 
be ilm ı1 fezil bim~ne millet(1182) 

Ev esre bilind~ye dixwazit(1183) 
heta we ku j~n çi ye, binasit 

Fexre dikin em bi te, tu Kurd ~(1184) 
Elheq ku tu mer i, hem tu merd ~(1185) 

[16] Pişta te ye cumle Kurd, Kurmanc 
Lewra ku te heq kiriye armanc(1186) 

Kurmanc heq~qetaş~na ne(1187) 
Lewra di we rl'ye da flda ne 

1 Hez~ran 335(1919) 

Ji Mala Hekar~yan 
E. Rehm~ 

(1180) Şecaet: W&dn, cesaret. 
{1181) Zlllet: Nizml, k&mrumetl. 
{1182) Fezil: Bilindayl, serfirazl. 
(1183) Esr: SedsaL 
(1184) Fexre dikin: Dipesinin. 
(1185) Elheq: Bi rast!. 
(1186) Armanc: Hozane h&ja Evdirehlm Rehml gerçi ev peyvik li vir weha bi away& "ar

manc" bi kar ani ye, 1& away& w& y& rast "amanc" e. Melay& Cizlrl jl ev peyvik bi away& 
"amanc" bi kar anlye u di helbesteka xwe da weha gotlye: 

"Kirim amance mizraqan 
Di dil da tir çu afaqan 
Bi eeliade xwe ew xaqan 
Dihejit hej tu xencer de"(Diwan, rupel52, Stanbol-1922). 

Xanl jl ev peyvik bi away& "amanc" bi kar anlye u di "Mem u Zin" e da weha gotlye: 

"Hem ehle nezer neben ku Kurmanc 
i§qe nekirin jibo xwe amanc"(Mem u zin, rupel15, Stanbol-1919). 

Hozan& v& helbesre E vdirehlm Rehml bi xwe j1 di pirtuka xwe ya bi nav& "Gazi ya We
lat" da ev peyvik bi away& "amanc" bi kar anlye u weha gotlye: 

"Behane bo Bilise daleqandin §exe Hizani 
Kirin amance zulme wan Silemani, Bedirxani"(Gaziya Welat, rılpel 16, 

desnivlsar). 

Wisa re zanln ku, ji ber ku peyvika pa§ln a malika bed v& malike "Kurmanc" e u tlpa 
"r" t& da heye, hoz&n ev peyvik jl bi "r" u bi away& "armanc" nivlslye, bi wl awayl qa
flya her du malikan li hev anlye. 

{1187) Heqlqeta§lna: Heqlqetnas, heqnas, rastlnas, rastlbln. Yani "Kurd heql u rastiye dina
sin, rastly& qebul dikin, heql u rastly& diblnin". 

-17- 907 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HEMÜMAN 

(Bo Miçey Qazi) 

Kurdan, werin hemu be yek u des be des bidin 
Bo komele hejarekeman ba le naw neçin 

X ı 'ı ., ' 'b '' f h e qı e ıerı se en ır an esawetew 
Erne xeriki "min-min" u "to-to"y cehalet in 

Bejge le komeli Kurd kes nemawetew 
Jerdesteyi em u ew ka be nawi din 

Dinman le dini xelqi bequwwet, metintir e 
L' em rege da le peşeweyn u mezintir in 

Komel be din u ilm u marifetew berz ebetewe 
Werne, le jer çingi cehalet de pertew kin 

Jerdesteyilebo Kurd şeyn e, zlllet e 
Bo çile jer emri xelqi bimenin, esir bibin! 

Eqwam be emri hezretl' Wllson xelas buwe 
Serbest e, hurr e; wele le zinciri asin in 

Wextl' qisey helit u pelit royi, birrayewe 
Bes e, le kasellsi hernurnan ruha bibin 

Helsin u milleti Kurd berz bikeynewe 
Kurmanc u Kurd u Lur be yek uittifaq bikin 

Dawer Ardelani 

Necm-i İstikbal Matbaası Sahib-i İmtiyaz ve Müdir-i Me'ul: Memduh 
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[17] KARİ'LERİMİZE 
Kari'lerimizden bazı zevatın "Jin" kelimesinin medh1lünü bulmakta müş
kilata düştüğünü anlıyoruz. Birtakımları bu tesmiyede, Kürdçe kadın mana
sma gelen "jin" mefhumunu görüyorlar. Halbuki unvanın altındaki "Ha
yat" kelimesi, doğrudan doğruya "Jin"in tam mukabilidir. Kürdçe 
"Jin=Gin" yaşamak, hayat demektir;(1188) imlasında "j" ve "n" arasında 
bir "y", yani mahdud bir kesre vardır; Farisi "zen" mukabili olan "jin", 

"y"siz yazılır, kesir ile okunur.( 1189) 
Şekl-i hurufumuzun ufak bir iltibasla ne ad b manasızlıklar tevHd edebildiği
ni irae eden bu misal, hakikaten feddir. Ne yapalım, Ad bilisan Sami elifba 
kisvesiyle ancak bu kadar müfid olabilir. Fe'tebir~!(1190) 

JİN 

" " . . 
"MEM U ZIN"IN TAB'I HITAM BULDU 

Mela Ehmede Xani hazretlerinin "Kürd Tamim-i Maarif ve Ne§riyat Ce
miyeti" tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem u Zin" na
mındaki kitabı, şimdiye kadar ilan ettiğimiz vechile saha-i intişara çıktı. 
"Mem u Zin", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da 
kağıd fiatının ve tertib masarıfının pek yüksek olmasına rağmen "Mem u 
Zin", mevcud kağıdların en iyisine ve pek nefis surette tab' ettirilmiştir. Ce
miyet hiç bir menfaat-i maddi ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfa
nına hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azimc ile meydana gelen 
bu kitaba, idarehaneden alınmak şartıyle 50 ve taşraya taahhüdlü olarak pos
ta ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab' ı pek 
az olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi isti
yoruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de 
kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lazımdır. 

" " " " TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU 
"Mem u Zin"a Mela Ehmede Xani, di s~reteke nefis da hatiye tebi'kirin. 
Her kese arz~ya xwendin ~ kirina we biket, ji iro paşe di idarexana me da 
"50", jibo xarice ji İstanbul digel mesarifa poste "60" quriş e. 

( 1188) ''Jin" sözcüğünün doğru okunup anlaşılması için burada sözcük hem Arap harfleriyle 

"}tn", hem de Latin harfleriyle "Gin" biçiminde yazılmıştır. Buradaki "g" Fransızca

da "j" okunduğu için yazılmıştır. 
( 1189) Bu cümledesözü edilen "y", Arap alfabesine özgü olan ve kimi durumlarda 'T' sesini 

veren bir harftir. "Kesre" ise, yine Arap harflerine özgü bir tel:lifuz biçimidir ve "i" 
sesını verır. 

"}tn" ve "jin" sözcüklerinin Arap harfleriyle yazılışlarına ilişkin bu açıklama Latin 

harflerine göre yapılacak olursa şöyle denilebilir: "Hayat" anlamındaki sözcüğün ses

li harfi aksanlıdır, uzun okunur ve sözcük "jin" biçiminde yazılır. "Kadın" anlamın

daki sözcüğün sesli harfi noktalıdır, kısa okunur ve sözcük "jin" biçiminde yazılır. 

( 1190) Fe'tebirıl: İbret alınız. 
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ADRES: 

BabıaH Civarı Ebussuud Caddesinde 
Necm-i İstikbal Matbaasında 
"Jin" İdarehanesi 

TEVZİ MAHALLi: 
Babıaıl Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi 

ABONELERİMİZE 
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vasıl olmadığı şikayeti, 
öteden beri merciinin nazar-ı dikkatine vaz' edildiği halde, el'an tevaH ediyor. 
Bu şikayeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimizevasıl olmamış nüshalar 
var ise numrolarını hemen idareye bildirmelerini rica eyleriz. 

EMRAZ-1 CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI 

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY 
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün 
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısındaki Hıristaki ve nam-ı 
diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder. 

Telefon: Beyoğlu, 1812 

(*)Heyet-i Tahririyemizden Hakkarili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu defa 
da "Gaziya Welat" ismindeki mecmua-i eş' arıyle "Meme Alan" ismindeki 
Kürdçe piyesi iki kitab mevki-i intişara konuldu. İşbu kitabiarın edebiyat-ı 
hazıra ile mukayesesİ neticesinde, gerek nesren ve gerek nazmen Kürd lisanı
nın derece-i mükemmeliyeti yek nazarda anlaşılır. Şu mühim eserleri Kürd
lere ve bilhassa Kürdçeye alaka peyda etmek isteyenlere tavsiye eyleriz: 

KURUŞ 

MUMAİLEYHİN İDAREHANEMİZDE 
BULUNAN ESERLERi: 

S Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler ..... {Türkçe manzum){1191) 
S Eqida Kurdan{manzum ilmihal) ........................... Kürdçe{1192) 
S Meme Alan mensur ...................................... Kürdçe piyes{1193) 

10 Gaziya Welat manzum ................... Kürdçe mecmua-i eş'ar{1194) 

(1191} Manzum: Şiir biçiminde yazılmış. 
(1192} İlmihal: Din kitabı. 
(1193} Mensur: Düzyazı ile yazılmış. 
(1194} Mecmua-i eş'ar: Şiir derlemesi. 
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WERGERANEN JIMAREYA 21'E 

21'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ 
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KÜRD KULÜBÜNDE BİR SÖYLEŞi 

Geçenlerde Kürdistan Teall Cemiyeti Genel Merkezinde saygıdeğer bir 

zat tarafından uzun bir konferans verilmişti. Dergimiz yazarlarından biri

nin bu konferans hakkında bir günlük gazetede yayınlanan yazısına, "Jin" 

okuyucuları için aşağıdaki biçimde yer veriyoruz: 

Açıklandığı biçimde, Kürdistan Teali Cemiyeti'nde yetkili bir zat tara

fından, derneğin ilk kuruluşundan bu ana kadar olan çalışmaları ve eylem 

biçimi hakkındaki söyleşi, geçen cuma günü yapıldı. Toplantıda, İstan

bul'daki tüm Kürd aydınlarından, düşünürlerinden, gençlerinden ve önemli 

kişilerden oluşan büyük bir çoğunluk bulunuyordu. 

Konuşmacının pek uzun olan açıklamalarını aşağıdaki biçimde beş-on sa

tırla özetleyelim, sonra da inceleyelim: 

"10 Temmuz devriminden sonra,(1195) İstanbul'da ilk kez, Kürdlerin 

maddi' ve düşünsel gelişmeleri için, Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti adıy

le bir dernek kuruldu. Sonraları, Kürd Tamim-i Maarif Cemiyeti ile Kürd 

Talebe Hevi Cemiyeti adlı dernekler oluşturuldu. Bu derneklerde toplanan 

çalışmaların hepsi, Kürdleri uygarlık gelişmelerine ulaştırmak amacına yö

nelikti. Eski hükümetlerin bu derneklere karşı izlediği siyasetin ve Büyük 

Savaşın{1196) sonucu olarak İstanbul'da sekteye uğrayan ve fakat savaş sıra

sında yerel ve bireysel biçimde süren toplu çalışmalar, savaşın son zamanla

rında yine başladı ve Osmanlı hükümetinin Wilson prensiplerinin kabulüy

le yaptığı ateşkesten sonra daha geniş bir alan içinde sürdü. 

Dernek, Kürdlerin genel ve ulusal çıkarlarını korumakla yükümlü oldu

ğundan, ateşkes andaşmasından sonra işlerin aldığı biçim ve nitelik karşısın

da, ve dünyaca kabul edilip Osmanlı hükümetinince de ateşkes antlaşması

nın imzalanmasıyle birlikte Osmanlı ülkeleri yönetimine temel kabul edi

len Wilson prensiplerinin verdiği ulusal hakları elde etmek amacını, doğal 

olarak programına aldı. Çünkü, bu ulusal hakların elde edilmemesi duru

munda, Kürdlerin hakkı tanınmamış, Kürdler yine ezilmiş, Kürdler belki de 

yüzyıllarca sürecek olan bir tutsaklık dönemine girmiş olacaklardı. 

Bunun için ilk önce, Kürdistan hakkında coğraf!, etnografik, tarihsel, eko

nomik kanıtları içeren ve Kürdlerin ulusal özlemlerini ve nasıl bir yönetim 

istediklerini belirten ayrıntılı bir muhtırayı İstanbul'daki dört büyük devle

tin temsilcilerine verdi.( 1197) Bu muhtıra, saygıdt'ğer temsilcilerce de ilgiyle 

ve iyi bir şekilde kabul edildi. 

(1195) 1149 numaralı dipnota bakınız. 

( 1196) "Büyük Savaş" adını, Osmanlıcada "Genel Savaş" anlamına gelen "Har b-i U mu ml" 

adının karşılığı olarak kullandık. 

(1197) 1151 numaralı dipnota bakınız. 
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Aynı zamanda, Paris'teki Barış Konferansına bir delegasyon gönderilmesi 
konusundaki güçlükler dikkate alınarak, Paris'te bulunan Şerif Paşa'nın Ba
rış Konferansı huzurunda Kürdlerin çıkarlarını savunmakla görevlendiril
mesi düşünüldü ve kendisi de bu işi üzerine aldı. 

Savaş sırasında Mısır'da kurulup epeyce faaliyet gösteren diğer bir Kürd 
topluluğunca Paris Barış Konferansı için tayin edilen Arif Paşa başkanlığın
daki delegasyonun da, Şerif Paşa'nın başkanlığı altına girip kendisine katıl
ması sağlandı. 

Musul Süleymaniyesinde kurulan Kürd hükümetinin(1198) Paris'e gön
derdiği delegasyonun da ŞerifPaşa'nın başkanlığındaki delagasyon ile ortak
laşa hareket etmekte olduğunu dernek ayrıca haber almıştır. 
Muhtıranın temsilcilere verilmesinden ve Paris'le haberleşme sağlanıp Şe

rif Paşa'nın da bu konuda bilgilendirilmesinden sonra derneğin buradaki si
yasal girişimleri, zaman zaman temsilciler le ilişkiden ve Kürdistan hakkında 
bilgi vermekten ibaret kaldı. 

Dernek bir yandan da Kürdistan' da şubeler açtı. Oralarda dinginliğin ve 
huzurun korunmasında merkeze bağlı bu şu belerin büyük etkisi oldu. Der
neğin siyasal girişimleri düzeyindeki en önemli işi, Anadolu'nun her tarafı
na dağılan pek çok sayıdaki Kürd göçmenlerini yerlerine geri göndertmekti. 
Dernek bu konuda, ateşkesten beri kurulan hükümetlerden ısrarla istemde 
bulundu ve hepsinin kesin ve resmi biçimde söz vermelerine rağmen hiç bir 
şey yapılmadı. Dernek, göçmenlerin çektikleri sefaletieri tümüyle ve bütün 
acılığıyle bilmektedir; bunu hükümete de anlatmıştır. Şimdiye kadar bu göç
menlerin geri gönderilmemelerinin nedenleri, hükümetin içtenlikli bir bi
çimde bunu istememesinden başka bir şeyde görülmemektedir. 
Derneğin bir başka isteği de, Kürdistan'a Kürd memurların atanması işiy

di. Ve bunu isternek hakkımızdı. Dernek bu konuda da sesini ve makul gö
rüşlerini hükümete dinletemedi. 

Kürdistan Teali Cemiyeti'nin çalışmaları işte bu şekilde sürmüştür. A
teşkesten sonra işbaşma gelen kabine, Kürdlerin hakkını gerçekten iyi niyet
le karşıladı ve ülkenin gerçek çıkarlarına uygun olan bu amaca karşı güçlük
ler çıkarmadı. Ne var ki gün geçtikçe dernek, dünyanın ve dünya ile birlikte 
Osmanlı hükümetinin de tanıdığı bir hakkı isterken birçok büyük engellere 
uğratıldı. Ne olursa olsun dernek, ulusal hakları korumaya yönelik olan ke
sin isteğinde aynı azimle diretecektir". 

* 

Mümkün olabildiği kadar özedediğimiz yukarıdaki açıklamaları üç bölü
me ayırabiliriz: 

1- Devrimin(1199) başlangıcından beri olan Kürdlük akımı. 

(1198) 1152 numaralı dipnota bakınız. 
(1199) 1154 numaralı dipnota bakınız. 
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2- Wilson prensipleri uyarınca Kürd haklarının korunmasına ilişkin siya
sal girişimler. 

3- Ateşkesten beri Osmanlı hükümetiyle olan ilişkiler. 
Bu söyleşi dolayısıyle, bu üç nokta hakkında ayrıca bazı görüşler belirt

mek isteriz: 
Kürd ulusu, kendi isteğiyle kabul ettiği yönetimin kendi gereksinmelerine 

ve karakterine uygun olmadığını ve gereksinmelerini karşılamaya yeterli ol
madığını hissettiği günden beri, özel koşullarına uygun bir yönetime kavuş
ma isteğini açıkça göstermeye başlamıştır. Demek oluyor ki Kürd ulusal akı
mının başlangıcını ne 10 Temmuz devriminden, ne de Sultan Hamid döne
minden itibaren sayabiliriz. Bu, pek eskidir. Yalnız şurasını kaydetmek 
gerekir ki bu ulusal akım, hiç bir zaman İslam topluluğunun ya da bu toplu
luğu temsil eden güçlerin zararına ve onalara karşıt olan bir kanalda gitme
miştir. Tersine, "Kürdler başkaldırıyor", "Kürdler hükümete boyun eğmi
yor", "Kürdler yönetim altına girmiyor" biçiminde tanımlanan davranışlar, 
Kürd'ün bu psikolojik gereksinmelerinin ve özel durumunun anlayışla kar
şılanmamasından doğan ve pek doğal olan tepkilerdir. 

Kürd, gereksinmelerini karşılayacak yönetime kavuşmadıkça çığlık atmış
tır. Hakkı ve gereksinmeleri tanıyan ve tanımak isteyen her akıllı ve aydın 
yönetim, bir ulusun bu tür çığlıklarını haklı görür. Gereksinmeleri susturul
mayan ulusların çığlıklarını yükseltmemeleri, kendileri için aşağılanma ile 
eşanlamlı bir eksiklik sayılır. Oysa Kürdlerin her çığlığında, gereksinmeleri 
değil de çığlıkları susturulmuştur. 

Demek istiyoruz ki Kürdler, bir ulus olarak yaşamak, benliklerini koruya
rak yaşamak, mutlu yaşamak ve ancak kendi ruhlarından doğan bir yönetim 
altında yaşamak amacını, ta eski zamanlardan beri candan gönülden güde
gelmişlerdir. Gerek Kürd ulusu ve gerekse her ulus için bir erdem olan bu 
hakkı tanıyamayanların kötü niyetlerinden ya da kötü anlayışlarından 
kuşku duymakta haklıyız. 

İşte, bu kadar uzak ve durukaynaklardan akıp gelen bu ulusal akım, Os
manlı devriminden(1200) sonra, doğal olarak "dernek" biçiminde biçimien
ıneye başladı. En bilimsel ve teknik olanaklara sahip dernekler için bile bir 
olumlu "ideal" bulunduğunu kendimizi aldatmamak için itiraf edersek, bu
günkü Kürdistan Cemiyeti'nin ve O'ndan önceki diğerlerinin de bu son 
sonuçta karar kılmalarını soğukkanlılıkla görebiliriz. 

Büyük Savaşın başgöstermesine kadar ve Büyük Savaş sırasında en önemli 
iş olmak üzere kültür ve hayır işleriyle uğraşanlar, artık dünyanın kabul etti
ği maddeleri de Kürdlerin "yaşam programı"na aldılar. Çünkü meydanda 
bir "Wilson prensipleri" vardı ve çünkü her büyük devlet, özgür olmak ve 
özgür olarak yükselrnek isteyen her ulus, hak tanımak ve hakla yönetim 
yapmak iddiasını güden her hükümet ve Osmanlı hükümeti de, bu prensip
leri esas kabul edip açıkladılar. Madem ki bu ytizyıla kadar varlığını sürdür
müş ve bu yüzyılda da gözümüzün önünde pek açık olarak diliyle, karakte-

(1200) "Osmanlı devrimi" nden maksat, yine Meşrutiyet hareketidir. 
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ristik özellikleriyle, gelenekleriyle, gereksinmeleriyle, çevresiyle başkaları
na benzemeyen bir ırk vardı ve buna göre ister istemez "bir Kürd ulusu 
vardır" demek zorunluluğu vardı, o halde öteki ulusların, komşu ve aynı dü
zeyde olan toplulukların yararlandıkları bir hakkı elde etmeye çalışmak 
O'nun da hakkıydı. 

O da, şimdiye kadar geçmiş yüzyıllarda, başkalarının zekaları, güçleri ve 
eserleri içinde kaynayıp başkalarına mal olmuş bir zekası, bir gücü, bir eseri 
olduğunu kanıtlayacaktı. O da, yani Kürd de, bu yüzyıla ve gelecek yüzyılla
ra kendi bilgisiyle, kendi çabası yle, kendi kültürüyle sunulacak bir uygarlık 
hazırlamak isterdi. Ve en basit hak olarak O da kendi dertlerinin kendi dilini 
bilenlerce dinlenilmesini, yaralarının kendisini anlayanlar tarafından sarıl
masını, kendisini yönetecek yasaların kendi beyninden çıkmasını, kendisini 
mutlu kılacak koşulların kendisince düşünülmesini ve kendi yurdunda iste
diği gibi yaşamasını isterdi. 

Işte Kürdler, bu kadar çok yönlü nedenlerin ve itici etmenlerin zorlama
sıyle Wilson prensiplerini ağızlarına aldılar. Gerçekleştirilen girişimler, o
layların Kürdlere ümit verecek kanallara girdiğini göstermektedir. 

* 

Konuşmacının, derneğin siyasal çalışmalarından daha çok önem verdiği 
nokta, hükümetle olan ilişkileriydi; bunu da, göçmenler ve Kürdistan'da 
dirlik düzenliğin korunması sorunlarında göstermek mümkündür. 

Savaş sırasında sadece Müslümanlık bağlarının itici etkisiyle Anadolu'nun 
içlerine dökülen Kürdlerin(1201) dört yıl içinde verdikleri kayıpları ve ha
len yaşayanların da çektikleri sefaleti Türk hükümeti herkesten iyi bilmek
tedir. Kürdistan Cemiyeti, ulusunyn bu yürek yakıcı durumu karşısında, 
hükümete söylenınesi gereken şeyleri söylemekten doğal olarak geri dur
mamıştır. 

Diğer her ulusun göçmenleri sıkıntı çektirilm eden, bolluk içinde ve kayrı
larak yurtlarına geri gönderilirlerken, Kürd göçmenlerinin şimdiki yerlerin
de karınlarını doyurma çarelerinin bile düşünülmemesi, insanı, Kürdlerin 
bir kemgöze uğradıkları görüşüne götürüyor. Göçmenlerin sefaletini gerek 
Kürdistan Cemiyeti ve gerekse Anadolu'ya gezi düzenleyen "Öğüt Verme 
Delegasyonu" aracılığıyle tam olarak öğrenen yüce hükümet, şimdiye kadar 
verilen kesin sözlerin tersine, son zamanlarda bunların gönderilmesinden de 
vazgeçmiş gibi durmaktadır. Bu nedenle, sürekli olarak göçmenlerden pek 
sert ve acıklı yakınma ve sızianma mektupları alan Kürdistan Cemiyeti, 
maddi ve manevi sorumluluğun bu konuda iktidar sahibi olanlara ait oldu
ğunu açıklamak zorunda kalmıştır. 

Savaşın yolaçtığı yenilginin ve Osmanlı yönetiminin az-çok uğradığı dü
zensizlik ve istikrarsızlığın doğal sonucu olarak başkent yakınlarına kadar 
bile bozulan dirlik düzenliğin korunmasında, illerde açılan ve merkeze bağlı 

(1201) Kürd göçmenlerini kastediyor. 
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olan şu belerin büyük etkileri vardır.( 1202) Genel Merkezin ve şu belerin iç
tenlikli niyetlerinden doğmuş olan bu etkilerin değerini takdir edemeyen ve 

ihtimal ki merkezi hükümetçe de kendilerine iyi telkinlerde bulunulmayan 

il yönetimleri, tersine, her vesileyle derneğe güçlük çıkarmaktan başka bir 
şey yapmamışlardır. Göçmenler sorunu ve çıkarılan bu güçlükler, İ ttihad ve 

Terakki hükümetinin Arnavutluk ve Arap sorunlarında işlediği hataların ve 

o katı anlayışın doğurduğu sonuçların yinelenmekte olduğunu bize açık ola
rak gösteriyor. İyi niyetimizdir ki bu noktaları, daha vakit varken ilgililerin 

dikkati önüne serıneye bizi sevkediyor. 

Konuşmacının açıklamalarını, birçok zatın Kürdlük ve Kürdistan hakkın
daki görüşleri ve çalışmaların yönetilmesi biçimi ile bu çalışmaların genişle

tilmesine ilişkin önerileri izledi. 
Bizce en önemli ve en düşünülmeye değer yön, Kürdlerin İstanbul'daki en 

düşün ür ve aydınlarından ve gençlerinden oluşan bu toplantıda İslam toplu

luğuna güçlü bağlılığı ve İngiltere'ye karşı derin ve içten güveni gösteren psi
kolojik durum idi. Amaç ve amacın izlenmesi yöntemi, toplananların tümü 
tarafından kabul edilmiş ve tüm Kürdlerin arzu ve ihtiyaçlarını dile getiren 

bu yolda devam edilerek, Küridstan'ın kurulmasında ve gelişmesine ilişkin 
amaca ulaşılmasında İngiltere büyük devletinin desteğinin kazanılmasının 
mutlaka başarılması oybirliğiyle istenmiş ve bir dilek olarak belirtilmiştir. 

Toplantıdan çıkanlar genellikle şuna inanınışiardı ki, Kürd'ün ruhundan 

doğmayan hiç bir yönetim Kürdistan'da kalıcı olamayacak, Kürd'ün kaderi
ne ancak Kürd'ün arzuları egemen olacak, Kürd yaşayacak ve yükselecektir. 

1 Haziran 1919 

Memduh Selimbegi 

Düzeltme: 20 sayılı "Jin"deki "İki Hayırlı Eser" başlıklı yazımızın dü
zenleme yanlışlığı ile başka bir kalıba giren en son satırı şu şekilde olacaktır: 

"Hayal ve ihtirasın, sonucu zehir li bir acılık olan yoksunluklu çöküşünü de 

unutmamalı .. :· 

(1202) 1157 numaralı dipnota bakınız. 
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BİR GÖÇMENİN NAZLI YAKARIŞI 

Göç derdiyle perişan sürünen kimsesizler 
koşuyor, bir pula can vermeye hazırdır bugün 

Kime naz eyleyecek hasiret sahipleri! Hayret! 
Hakkı var, gelmiyor Allah bile imdada bugün( 1) 

Ey tanrılığı aynasına tutkun olan Allah 
Surdan başka gerek kalmadı feryada bugün(1203) 

Bari seslerini dinlet bize İsrafil'in 
Ne ki, dünyanın zerreleri varsa yakınınada bugün 

Ey levhalarla kalemin düzenleyicisi yüce Tanrı(2) 
Çare bul, yine sensin ülkeyi imar eden bugün 

Gerçi HazretiMusa "kargaşa sendendir" demiş 
O'na oranla yerimiz en aşağılardadır bugün 

Salt ümitsizlikle yakarış dönüşüyormuş naza 
Hep boyun eğiyoruz, ölümüz musalla taşında bugün 

Sen elimizden tut yine, ey evrenin padişahı Allah 
ezilmişliğe ve acıya karşı zafer sendedir bugün 

Hangi biçimde lütfedilip yansıtılırsa İslam 
bak sevinçsiz gönle, yine başkaldırmaz bugün 

Kötülükler de görülse, altında görünür iyiliğin 
Yarın sırlarını görsünler diye acı torunlarımıza bugün 

İnanç zayıflığıyle günaha batmışız gerçekten 
Müslümanları büyük atalara bağışla bugün 

Birliğinin mumunu, evet kıyamete dek kudretinin eli 
yakacaktır biliriz, düşmanların söndürmekte bugün 

(1) Buradan iki dize sansürce çıkartılmıştır. 
(1203) 1159 numaralı dipnota bakınız. 
(2) Buradan on bir dize sansürce çıkartılmıştır. 
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İnsanın kavramayetisi sığdıramaz, sırların 
sallıyor dünyayı, dünya yeni sevdada bugün 

Çok kimsede uyanış adına zerre kadar yok 
Buna her nedense ölüler bile gülmekte bugün 

Sorsalar görüşümü, vicdan özgürlüğüne göre 
isterim rahatımı görünmeyen dünyada bugün 

1 Mart 332{1916), Mardin 

Kalender 
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KURDLER IRANLI DEGIL MIDIR! 
-GEÇEN SAYlDAN DEVAM-

Birkaç yüzyıl sürüp giden göç evresi, "İranlı" ailesinin şimdiki yurtlarına 
ulaşmaları ile son buluyor. İranlıların yeni topraklara yerleşmeleri, değişik 
biçimlerde gerçekleşti. Eski sakinler her yerde istilacılara karşı direni
yorlardı. 

Fars ülkesine yönelen kol, yolu üzerindeki yerlileri kolaylıkla ortadan kal
dırarak, eski tarihçilerin "Gadrozya" dedikleri bugünkü Belücistan toprak
larına sürdüler. İran efsanelerine göre, buradaki yerli halk Ham soyundan 
gelmeydi. 

Medya'ya giren bölüm ün talihi ise o kadar yaver olmadı. Me~ya'yı doldu
ran Turanlı bir ulusun istilacılara karşı direnişi pek sert oldu. Ulkeyi adım 
adım ele geçirmek zorunluluğu ile karşılaşan atalarımız, sonunda zafer ka
zandılar; fakat ülkede büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip bulunan Turan 
çocuklarını tümüyle ne yok edebildiler, ne da kovup ülkeden çıkarabildiler. 
Hindistan'da olduğu gibi burada da, üstün gelenler, yenilgiye uğrayanların 
üzerinde bir tabaka halinde toprakların egemeni oldular. Bir türlü sakin ka
lamayan Turanlılar, kısa bir süre sonra başkaldırarak, "Şehname"nin tasvir 
ettiği mitolojik olaylarla dolu öykülerin meydana gelmesine neden oldular. 
Bu kanlı kavga on yüzyıl kadar sürdü. Turanoğulları bu kez de yenilgiye uğ
radılar, bir daha kımıldanamadılar ve alt tabakalar durumunda, üstün gelen
lerin egemenliği altında yaşamayı kabul ettiler. U zun süre devam eden Iranlı
ların egemenliği, bunları yavaş yavaş asıl bünyesi içine aldı, eritti, bitirdi. 

Dikkat buyrulmuştur ki, buraya kadar sayılan olaylara ilişkin hiç bir sayı 
belirtilmedi.(1204) Bilginler kitlesinin çoğunlukla kabul edip belirttikleri 
bir sayıya göre, "Arya" göçü, Miliddan 3000 yıl önce başlamıştır. 

Sayıları pek çok olan tarihteki göçlerden birçoklarını aydınlatan Babil ve 
Asur keşifleri, bize, bu sayının araştırılmasına yarayacak önemli bir belge ve
riyor. Keldani Rahibi Behros'un eseriyle pekişen bir söylenti ye göre, Milid
dan 2400 yıl önce Dicle ve Fırat vadilerini izleyerek aşağılara sarkan İranlı bir 
i stili kuvveti, Babil' i ele geçirerek Keldani hükümetinin Birinci Hanedanına 
son vermiştir. İstilacılar Babil'de hükümet kurdular ve tam 224 yıl egemen 
oldular. Bu İstilinın başlangşcını belirten 2400 sayısı ile "Vandidad" dergisi
nin belirttiği ''göçün 14 aşaması'' nın aşılması için harcanan zaman yaklaşık 
olarak hesabedilirse, 3000 yıl, gerçeğe uygun bir sayı gibi kabul edilebilir. 

Ulusumuz, tarihe bu zamanda girdi. Bazen kendi iç dünyasıyle uğraşmak 
zorunda kaldığından, tarihin gözünden kayboluyor, biraz sonra yine görü
nüyordu. Miliddan yaklaşık olarak 1000 yıl önce, Asurluların Medya'nın 
güney eyalederini çiğneyip İstili etmeleri, ulusu, bir daha gözden kaybol
mamak üzere tarih sahnesine getirdi. Bu tarihten 212 yıl sonra, muazzam bir 

(1204) Bu cümledeki "sayı"dan maksat, aşağıdakiparagraftanda anlaşılacağı gibi, tarihleri 
belirten sayılardır. 
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ulus sıfatıyle gelişen ve örgütlenmesini tamamlayan Medya İranlıları, Milad
dan 878 yıl önce ilk hükümetlerini kurdular. 
Amacım bir İran tarihi yazmak değildir. Konunun açıklanması için anlatı

lan bu kadarcık ayrıntıları yeterli gördüğümden, eski İranlıların aşiret örgüt
lenmesine ilişkin birkaç sözle konuyu sona erdireceğim. 

Önce şunu arzedeyim ki sosyal örgütlenmeler hakkındaki bilgiler, tü
müyle ve kesin olarak tarihseldir. 

* 

İran tipi sosyal örgütlenmede esas, ulusun yaşamakta olduğu savaşkanlık 
ve çobanlık yaşamına pek fazla uygun düşen kabile örgütüdür. Birkaç aile
den oluşan kabilderin birleşmesinden meydana gelen daha güçlü kitleler, ül
keyi, adeta zamanımızın bucak ya da ilçe örgütü genişliğinde sayısız küçük 
parçalara ayırırdı. İranlıların karakterinin çok sevdiği kişisel ve yöresel öz
gürlüğü güvence altına alan bu bölünme biçiminden doğan parçalar, birbir
lerinden tümüyle ayrı yaşıyorlardı. Bunların başında kimi zaman tek başına 
yöneten bir başkan, çoğunlukla da bir kabile meclisi bulunurdu. Yönetim 
biçimi tam anlamıyle cumhuriyetti. 

Kamu bağımsızlığını tehdit eden büyük dış tehlikeler karşısında, ulus 
birleşmeyi bilirdi. Onemli anlarda hemen, diktatör yetkisine sahip bir tek 
başkan sınırsız yetkiler le seçilir ve onun hükmü ve nüfuzu altında toplanılır
dı. N e var ki bu başkanın iktidarı geçiciydi ve tehlikenin ortadan kalkmasıy
le sınırlıydı. Sürekli bir bela durumuna gelen Asur saldırılarına Nineva'yı 
ele geçirerek ve yakıp yıkarak geçici bir süre için set çeken "Arbakes"(Arba
ces)in seçilmesi de bu tür seçimlerdendi. Yeniden kurulanAsur hükümeti
nin tekrar saldırıya başlaması, ulusun cumhuriyetçilik eğilimlerinin son bir 
örneğini daha verdi. Ülkenin bölünmüş olduğu bütün parçaların temsilcile
ri, büyük bir genel meclis halinde toplanarak, durumu görüştüler ve arala
rında mutlak adalete bağlılığıyle kamunun saygı ve sevgisini kazanmış bulu
nan "Diyokes"(Dejoces)i Miladdan önce 710 yılında kral seçtiler. Bu zat, 
ulusu örgütleyerek ve koordine ederek gerçek bir monarşik hükümet kurdu 
ve küçük bölünmelere son verdi.(4) 

Özetlersek: 
1- Kürdler "İranlı" bir ulustur. 
2- Kürd'ün kökeni, "İran" adıyle anılan topluluğun kökeninden ibarettir. 
3- Kürd'ün tarihi, ayrımsız olarak "İran" büyük kitlesinin tarihinden 

oluşmaktadır. 

Kurdiye Bitlisi 

(4) Yazının tarihsel bilgilere ilişkin bölümleri, Lö Norman, Maspero ve Leon Kaon'un 
Doğulu eski halkiara ilişkin eserlerine dayanmaktadır. 
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KURD TALEBE HEVI CEMIYET! BILDIRISI 

Bundan tam yedi yıl önce, İstanbul'da değişik okullara devam eden Kürd 
gençleri, uluslarının uğratıldığı yoksunluk ve bilgisizliği okullarının bahçe
lerinde baş başa konuşurlarken, bu acı öykünün yüreklerinde biriktirmiş ol
duğu yoksunluk derdini birbirlerine emanet ederlerken, birleşme ve birlikte 
çalışma ihtiyacının etkisiyle, "Kürd Talebe Hevi Cemiyeti"ni kurmuşlar
dı. İstanbul'un izbe köşelerinde, yaşamdan yoksun bir ulusun çocukları ola
rak toplanmış olan bir avuç genç, yürüdükleri karanlık, çetin ve tehlikeli 
yolda, ellerindeki titrek meşalenin üzerinde, derneğin adından da anlaşılaca
ğı gibi "Ümit" yazmışlardı.(1205) Ümit ve dilek bu gençlerin isteklerinde 
kılavuzları, sabır ve direnç parolaları, ölüm ise bu dünyada tek ödülleri idi. 

Gerçekten de derin bir yokluk içinde çırpınıyorlardı. Çok d udaklarda ha
fife alma gülümseyişlerini, çok yüzlerde soğuk davranma görünümlerini, 
çok bakışlarda da kızgınlık ve kalıretme anlamlarını görmüşlerdi. Ümit ve 
istekleri uğrunda hapse girmiş, kovuşturulmuş, mahkemelere yollanmışlar
dı. Kurdukları örgütün bütün yoksunluklara ve engellere rağmen yaşaması
nı bir "milli namus" sorunu bildiklerinden ve bu örgütün geçireceği serü
venierin Kürd'ün yeteneklerine bir küçük örnek oluşturacağına emin ol
duklarından, bıkıp usanmadan çalıştılar ve yokluk içinden varlıklar 
çıkardılar. 
İnsanlık tarihinin saygı ve onurla andığı düşkün bir millete yaşam ilacı ha

zırlamak gibi kutsal bir kaygı çevresinde toplanan yüzlerce gencin manev~ 
kimliğine fedakarlık ruhu ve ulusal gurur aşılanmıştı. Kürdistan'ın her tara
fından genç beyinlerden onların çağrısına uyma sesleri yükseldi. Her hafta 
çıkan ve kapandıkça yenisi çıkarılan gazete ve büroşürleriyle ulusal istekleri 
dile getirdiler; onları Kürdistan'ın her köşesine ve "Kürd" denince alaycı 
bakişiarı beliren gözlerin önüne kadar dağıttılar. Toplantıları yle, konferans
ları yle, müsamereleriyle ilişki ve bağlantılarını pekiştirdiler ve dostluklarını 
sağlamlaştırdılar. Komşu halkların gençleriyle karşılıklı saygı temeli üzerin
de ilişki kurdular. Avrupa'da açılan şube ile, dost ve düşmanın imrenme ve 
beğenme dolu dikkatlerini Kürd gençlerinin üzerine çektiler. İstanbul'un, 
Amerika' nın, Diyarbekir'in, Savçbulağ'ın(1206) ve Kürdistan'ın öteki mer
kezlerinin ilerigelenlerinin ve aydın fikiriiierinin ulusal duygulara sahip ol
malarını sağladılar ve bu duyguları ulusal çalışmalara doğru eğilimli duruma 
getirip o çalışmalara çektiler. Özellikle İstanbul'da aydın Kürd ilerigelenleri 
arasında uyarı görevini yerine getirebilmek için çağrı üstüne çağrı yaptılar. 

(1205) 1162 numaralı dipnota bakınız. 
(1206) 1163 numaralı dipnota bakınız. 

* 
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Aradan çok geçmeden Büyük Savaşın( 1207) gümbürtüsü dünyayı temelin
den oynattı. Beş yıla yakın bir süreyle devam eden sarsıntının ortada bıraktı
ğı darmadağınık yıkıntılar üstünde bugün bir "halklar kıyameti" görüyo
ruz. Kürd ulusunun, dünyanın çevresinde ve bizzat kendi evinin içinde çar
pışan, kuduran fırtınaların niteliği ve anlamı konusunda bilgi sahibi 
olmayarak, beş yıl için için çektiği felaketlerin, uğradığı trajedilerin sonun
da, acaba tarihsel nasibi ne olacaktır? 
Kaygı ile dolu bu sorunun en layık yanıtını vermek için, ateşkes antlaşma

sının yapıldığı tarihten beri çalışma ve eylemlerini ortaya koyan ulusal ör
gütlerin yanında "Kürd Hevi Talebe Cemiyeti" de, beş yıl içinde Kürd ulu
sunun tekmelendiği imha ve idam çukurunun verdiği itici gücü, kaybetmiş 
olduğu değerli ve fedakar üyelerinin kaybından doğan matemin verdiği itici 
güçle artırarak, aynı ümidin ateşiyle ve aynı inanç ve güvenle ulusunun hu
zuruna çıkıyor. 

Evet, "Kürd Hevi Talebe Cemiyeti" halkların bu ayaklanması sırasında 
ne yapmak istiyor? Ve hangi ilkeler etrafında çalışmalarını saptayıp pekiştir
rnek ve artırmak istiyor? 

"Kürd Hevi Talebe Cemiyeti" her şeyden önce, bir ulusun refah ve ikba
lini sonsuzlaştıracak olan temel etmenlerin inanç, maddi varlık ve bilgi üsle
rinden oluşmuş bulunduğuna inanmaktadır. Gerçekten, inanç ve karakte
rinde gevşeme başgöstermiş, servet ve maddi varlığı ortadan kaybolmuş, 
bilgi ve yüce değerleri karışık duruma gelmiş ulusların uğrayacakları akıbet, 
tutsaklıkta aşağılanmaya ve ortadan kalkmaya mahküm olmaktır. Tarih, bu 
yargının örneklerini ve benzerlerini ibret verici olaylarla birlikte torunların 
önünde anlata anlata bitiremiyor. 

(Devamı gelecek sayıda) 

(1207} 1196 numaralı dipnota bakınız. 
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* ·~ 

* 

Yazı Kurulumuzdan Hakkarili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu kez de "Ga
ziya Welat" adındaki şiir derlernesiyle "Meme Alan" adındaki Kürdçe piye
si olmak üzere iki kitabı yayınlandı. Bu kitapların günümüz edebiyatı ile 
karşılaştırılması sonucunda, gerek düzyazıda ve gerekse şiirde Kürd dilinin 
mükemmellik derecesi bir bakışta anlaşılır. Şu önemli eserleri, Kürdlere ve 
özellikle de Kürdçeye ilgi göstermek isteyenlere tavsiye ederiz: 

ADI GEÇENİN YÖNETİM YERİMİZDE BULUNAN ESERLERi: 

KURUŞ 
S Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler ..... (Türkçe manzum)(1208) 
S Eqida Kurdan .......................... (Kürdçe manzum ilmihal)(1209) 
S Meme Alan ............................................ (düzyazı, Kürdçe piyes) 

10 Gaziya Welat ........................... (manzum, Kürdçe şiir derlemesi) 

(1208) 1191 numaralı dipnota bakınız. 
(1209) 1192 numaralı dipnota bakınız. 
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BELAVOKA ,.. ,.. ,.. 
KOMELA XWENDEKAREN KURD HEVI 

Ji vir tam heft sal her&, ew ciwanen Kurden ku li Stanbole li xwendegehen 
cure-cure dixwendin, dema ku di baxçeyen xwendegehen xwe da xwe bi xwe 
li ser we hepari u nezaniya ku peşkare neteweye wan hatiye kirin peyivibun, 
u dema ku derde hepari ye ye ku ve çiroka azardedi dile wan da pingirandibu 
emanete hev kiribun, bi dafdana ihtiyaca yekbune u xebata tevayi, "Komela 
Xwendekaren Kurd Hevi" damezirandibun.(1210) 

E w mistek ciwan bun ku, wek ewladen neteweyeki ji jine bepar, di goşeyen 
S b ı " " 1 d . " b" R" k d b" '" "" " " 1 k b" tan o e yen çepe a cıvıya un. ı ya u a un ser e, tan u ase u ta u e u. 
Wek ku ji nave komele ji te famkirin, wan, li ser we meledeya lerzak a ku di 
d " d b" "H" "" . ""b" (1211) R"b' "d . h" " este wan a u, evı nıvısı u. e ıre axwaza wan cıwanan evı 

bu;{1212) parola wan sebru sehat bu; di ve dine daxelata wan a yekin ji mirin 
bu.(1213) Bi rasti, ew dinava tunebuneka bebini da diperpitin.(1214) Wan, 
li ser leven gelek kesan kena kemd1tln&, li ser sinçeyen gelek kesan xuyaneka 
diltengiy&, di awiren gelek kesanda ji maneya herse u qehre ditibun.(1215) 
Di oxira h evi u daxwaza xwe da ketibun girtixanan, ketibun bine taqibatan, 
ketibun dadgehan. Digel hemi tunebun u ritman, jiyana we sazgeha xwe ji 

(1210) Azarde: Tişt~ ku azar dide mirov, mirov d~ş~ne. Me ev peyvik di heranbere peyvika 
"acı" ya Tirkf da nivfsl. 
Pingirandin: Civandina di demeka direj da. Me ev peyvik di heranbere peyvika "birik
tirmek" a Tirkf da nivfsl. 
Dafdan: Ajotina tiştek yankesekber bi peş yan ber bi paş yan ji ber bi alfyek, be ku 
ew ji d be rakirin. Me ev peyvik di heranbere peyvika "sewq" a Erebf da nivfsi. 

(1211) Melede: Şivek yan if şişeka direj a ku bi sere we ve maddeyeka teviştine heye u ditevişe, 
ronayf dicle dora xwe. Me ev peyvik di şuna peyvika "meş'al" a Erebi da nivfsl. 
Hevf: Bi nivfslna ve peyvike li vir, awaye "tewrlye"ya edebf hatiye karanfn. "Tewriye" 
peyvikeka Erebf ye u m ana we ev e "ku mirov peyvikeka çendmane bi kar bfne, le bele 
qesta mirov mana we ya durtirfn be". Bi nivfslna peyvika "Hevi" li vir, hem işaret bi 
alfye hevfya wan ciwanan adi heqe peşedema Kurdu Kurdistan& da hatiye kirin, hem 
if işaret bi a!fye nave komela "Hevi" ve hatiye kirin. Belarn qest ew komele ye. 

( 1212) Re bir: Kes yan jf tişte ku re nfşane mirov di de. Me ev peyvik di heranbere peyvika "reh
ber" a Farisf da nivfsl. 

(1213) Yekfn: Kesek yan jf tiştekf ku di babetek da, di karek da tene be, di wf babetf u karf da 
ji bil wf kesekf df yan if tiştekf df tunebe. Me ev peyvik di şuna peyvika "yegane" ya 
Farisf da nivfsl. 

(1214) Perpitln: Hilatin u daketinalaş, xasmadest u lingan, ji bereş u azarek. Bi awaye mecazf 
bi mana ve yeke jf te "ku mirov ji ber hin aluzfyan şaş bi be u nizanibe ka çi bike". Li 
vir mexsed je ev mana mecazf ye. Me ev peyvik di şuna peyvika "çırpınmak" a Tirkf 
da nivfsl. 

(1215) Sfnçe: Awa u şekle ru. Me ev peyvik di heranbere peyvika "çehre" ya Farisi da bi kar 
anf. 

924 

Xuyanek: Tişte ku ji mirov dixuye, mirov wf dibfne. Me ev peyvik di şuna peyvika 
"menzere" ya Erebf da nivfsl. 
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xwe ra kiribun namusa netewey1;{1216) ewle bun ku serpehatiyen we sazge
h&, de jibo heginiya Kurd b ibe numuneyeka bi çuk;( 1217) lo ma ji, be ku bike
rixin u bibetilin, xebitin u ji tunebune hebun çekirin. 

Ew ciwanen ku jimara wan bi sedan bu, li dora ve daxwaza qudsi civiya
bun: Amadekirina derınane jiyane jibo neteweyek ku diroka mirovl'ye bi 
rezdari u şeref qala Wl dike. Bi we daxwaz&, giyane Hclakariye u gurura nete
weyi ket huwiyeta wan a manewl. Ji her dere Kurdistan&, ji mejiyen ciwan, 
denge erin bilind bu.(1218) Rojname u broşuren wan her hefte derdike
tin;{1219) dema ku dihatin girtin ji, yen nu dihatin weşandin. Ew ciwan bi 
wan rojname u broşuren xwe, ji daxwazen neteweyi ra bun tercuman; rojna
me u broşuren xwe gl' handin her goşeyeki Kurdistan& u li ber çaven wan ke
san belav kirin ku, dema ku nave "Kurd" dihat gotin ji çaven wan awiren ti
nazan dirijiyan. Bi civl'nen xwe, bi konferansen xwe, bi musamereyen xwe, 
pewendiyen xwe pit kirin u dostaniya xwe zexm kirin. Digel ciwanen gelen 
dran li ser bingebe rezdariya hevber pewendi saz kirin.( 1220) Bi şaxa komele 
ya ku li Ewrupaye hatibu vekirin, bala biji u ecibandina dost u dijminan ki
şandin ser ciwanen Kurd.( 1221) Li nik zaten peşketi u li nik kesen rewşenbir 
en Stanbol&, Emrikay&, Diyarbekr&, Sawçblaxe u merkezen di yen Kurdista
n& pejnen neteweyi peyda kirin u bere wan pejnan dan xebata netewe
yl.{1222) Xasma li Stanbol&, dinava peşketiyen Kurdan en rewşenbir da bun 
delalen balkeşiye u jibo hişyarkirina wan qlriyan.(1223) 

Di navbere ra demeka direj derhas nebu, şemate u gurina Şere Cihani, 
dinya ji bingeh ve hejand.(1224) E w heja ku neze penc salan dam kir, li mey
dane kavileki belavbuyi hişt. Em ira li ser wl' kavili mehşereka gelan di b inin. 

( 1216) Ritim: Tişte ku rlya pekanina kare k yan jl gl hana daxwazek li mirov digire, nahele ku 
mirov Wl karl bike yan jl biglje we daxwaze Me ev peyvik di şuna peyvika "manle" 
ya Ere bl da nivlsl. 
Sazgeh: Vekxistineka ku li gora hin bingehokan te sazkirin ı1 bi deste hin organan ka
ren we ten geran. Me ev peyvik di şuna peyvika "muessese" ya Erebl da nivlsl. 

( 1217) Heginl: Ku mirov bikare tiştek b ike, ji heqe wl tişt! derkeve, bi kere wl tiştl be, ehle wl 
tiştl be, jibo we yeke hez ı1 zanlna ku pewlst e di mirov da he be. Me ev peyvik di şuna 
peyvika "qabillyet" a Ereb! da nivlsl. 

(1218) Erin: Tişte qebulkirin&, tişte ku mirov wl qebı11 dike ı1 je ra dibeje "ere". Me ev peyvik 
di şuna peyvika "Icabet" a Ere bl da nivlsl. Di zimanen Ewrupl da ji tişte weha ra te go
tİn "positive". 

(1219) Broşur: Pirtuka biçuk. Me ev peyvik diberanbere peyvika "rlsale" ya Erebl da bi kar 
an!. 

(1220) Hevber: Tişte ku du kes yan jl çend kes ji hev ra dikin. Me ev peyvik di şuna peyvika 
"muteqabil" a Erebl da nivlsl. 

(1221) Biji: Pejna der.ma tiştek yan j!xwarinaxurekek, ku bijlya mirov bitiştek yan j!bi xure
kek be ı1 mirov bixwaze wl tişt! bi deste xwe bixe yan jl bixwaze wl xurekl bixwe. Me 
ev peyvik di şuna peyvika "xibte" ya Erebl da nivM. 

(1222) Sawçblax: Bajare Mehabad&. 
(1223) Delal: Kese ku diqlre ı1 tiştekl giring bi xelke dide zanln, bilyereka giring bi xelke ra

diglhlne. 
(1224) Mexsed ji "Şere Cihan!" Şere Cihaniye Peşin e ku di sala 1914'an da derket ı1 heta pa

yiza 1918'an dom kir. 
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Neteweye Kurd, be ku jimane u mahiyeta wan bageran haydar be ku li ha
wirdoren dinyaye u di mala wi bi xwe da ji li hev dikevin u har dibin, penc 
sal raste felaketan hat u derde musibetan kişand.(1225) Icar, pişte wan felaket 
u musibetan, gelo para neteweye Kurd a tarixi de çi be? 

Hin sazgehen neteweyi, jibo ku hersiva layiqtirin bidin ve pirsa tatelde, ji 
tarixa Peymana Agirbirrine vir ve eşkera tekoşin dikin.( 1226) "Komela 
Xwendekaren Kurd Hevi" ji li rexe wan sazgehen neteweyi, bi eyne mele
deya heviye u bi eyne baweri u ewletiye derdikeve huzura neteweye xwe. De
ma ku ev ko m ele derdikeve huzura neteweye xwe, heza xwe ji we ko rta idam 
u tunekirine distine ku di penc salan da dijminan bi pihinan li neteweye 
Kurd xistibun u ew avetibun'e; u ev hez bi şina berzebuna wan endamen fi
dakar u heja zede dibe ku komele ew winda kirine.(1227) 

Bel&, di ve dema bizava gelan da, gelo "Komela Xwendekaren Kurd He
vi" dixwaze çi bike u dixwaze li dora ki jan prensipan xebata xwe bid bike u 
gurr bike?(1228) 

"Komela Xwendekaren Kurd Hevi" beri her tişti bi ve yeke bawer dike 
ku, ew faqtoren bingehin en ku refah u iqbala neteweyek ebedi dikin, ji 
bingehen baweriye, dewlemendiye u zanine pekten. Bi rast! ji, ew neteweyen 
ku li qerekter u baweriya wan sisti peyda buye, hebun u dewlemendiya wan 
winda buye, zanin u rumeten wan en bilinci bi tişten xirab tekil bune, ew ne
tewe duwayiya duwayin dil dikevin, di d1llye da ji rumete dikevin u mehku
me berzebune di bin. Tarix, çiroka minak u emsalen vi hukmi digel huyeren 
ibretde ji neviyan ra qal dike u qal dike, duwayi le nay&.( 1229) 

(Dumayik di jimareya had da) 

(1225) Bag&r: Bay& pirr dijwar & ku carna daran werdigerine, sevgal&n xaniyan hildiweşine. Bi 
awaye mecaz! bi mana "buyera ku li gelek yan ji li çend gelan diqewime u wan dihejine, 
wan dixe rewşen giran u ziyanen mezin" ji t&. Li vir mexsed je Şere Ci hani ye Peşin e. 
Me peyvika "bager" di şuna peyvika "firtina" ya İtali da nivisi. Peyvika "firtina" keti
ye Kurdi ji u di Kurdi da buye "virtone". 

(1226) Tatelde: Tişte ku tatel u endişe u fikar dicle mirov, mirov dixe tatel&, dile mirov ditirsi
ne. Me ev peyvik di şuna peyvika "endişenak" a Farisi da nivisi. 
Peymana Agirbirrine: E w peymana agirbirrin& ku di navbera dewleta Osman! ya zor
biri u dewleten Ewrupaye y&n zorbir da di tarixa 30/10/1918'an da hat imzakirin. 

( 1227) Berzebun: Windabun. Bi awaye mecaz! bi mana "mirin" ji t&. Li vir mexsed je şehidbu
na hin endamen komela "H&vi" ye. Me peyvika "berzebun" di şuna peyvika "ziya" 
a Ere bi da bi kar ani. 

(1228) Bizav: Şoriş, rabuna li dije rejimek yan ji dewleteka dagirkar, serhildana geli. Me ev 
peyvik di şuna peyvika "qiyam" a Erebi da nivisi. Peyvika "qiyam" gerçi di Erebi da 
tenebi mana "rabun" e ji, le di zimane Osman! da bi mana "serhildan" ji hatiye kara
nin; di Tirkiya nu da di beranber& we peyvik& da peyvika "kalkışma" hatiye çekirin. 

(1229) Ibretde: Tişte ku ibret u ders u tecrube dicle mirov. Me ev peyvik di şuna peyvika "ib
retengiz" da bi kar ani, ku ew ji ji peyvika "ibret'' a Erebi u peveka "engiz" a Farisi 
pekhatiye 
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Birinci sene 2 Temmuz 1335 Aded 22 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

N\'v sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

MÜNDERECAT 

TÜRKÇE KlSMI 

İd-i fıtır ............................ . 
Bir mektub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. Ziya 

Bir hitabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encum Yamülk\' 

Kürd masalları(Altun Kaküllü Çocuk) . . . Kemal Fevzi 

Kürd Talebe H~vi Cemiyeti beyannamesi 

Muhterem kari'lerimize ve abonelerimize 

KÜRDÇE KlSMI 

İda Remezane ....................... . 

Munacat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baban Abdurrahman Salim 

Sere sibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H\'lm\'ye Siwerek\' 

Jibo Civata(1230) ..................... E. Rehm\' 

Nüshası 5 kuruştur 

Necm-i İstikbal Matbaası 

(1230) Ev, sernivisara helbestek e, li vir weha nivçe derketiye. Sernivisar di hel best~ bi xwe da 
weha ye: "Jibo Civata Dayikan". 
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KARİ'LERİMİZE 

Bazı zevatın "Jin" kelimesinin medlulünü bulmakta müşkilata düştüğünü 
anlıyoruz. Birtakımları bu tesmiyede, Kürdçe kadın manasma gelen "jin" 
mefhumunu görüyorlar. Halbuki unvanın altındaki "Hayat" kelimesi, doğ
rudan doğruya "Jin"in tam mukabilidir. Kürdçe "Jin=Gin" yaşamak, hayat 
demektir; imlasında "j" ve "n" arasında bir "y", yani mahdud bir kesre var
dır; Farisi "zen" mukabili olan "jin", "y"siz yazılır, kesir ile okunur. 
Şekl-i hurufumuzun ufak bir iltibasla ne ad b manasızlıklar tevlid edebildiği
ni irae eden bu misal, hakikaten feddir. Ne yapalım, Ari bir lisan Sami alfabe 
kisvesiyle ancak bu kadar müfid olabilir. Fe'tebiru! 

JIN 

"MEM Ü ZiN"İN TAB'I HİTAM BULDU 

Mela Ehmede Xani hazretlerinin "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Ce
miyeti" tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem u Zin" na
mındaki kitabı, şimdiye kadar ilan ettiğimiz vechile saha-i intişara çıktı. 
"Mem u Zin", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da 
kağıd fiatının ve tertib masarıfının pek yüksek olmasına rağmen "Mem u 
Zin", mevcud kağıdların en iyisine ve pek nefis surette tab' ettirilmiştir. Ce
miyet hiç bir menfaat-i maddiye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfa
nına hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azime ile meydana gelen 
bu kitaba, idarehaneden alınmak şartıyle 50 ve t:aşraya taahhüdlü olarak pos
ta ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab' ı pek 
az olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi isti
yoruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de 
kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lazımdır. 

TEB'A "MEM Ü ZIN"E TEMAM BÜ 

"Mem u Zin"a Mela Ehmede Xani, di sureteke nefis da hatiye tebi'kirin. 
Her kese arzuya xwendin u kirina we biket, ji iro paşe di idarexana me da 
"50", jibo xarice ji İstanbul digel mesarifa poste "60" quriş e. 
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Birinci sene 2 Temmuz 1335 Aded 22 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

Niv sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyanan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

İD-İ FITIR< 1ı31 >( ~z.) 
Harb-i Umumi ile başlayan Kürd sefalet akını, gittikçe mü tezayı d bir su

retle el'an üzerlerimizd~n geçmekte berdevamdır. 
Sefalet, yani açlık, çıplaklık, yurtsuzluk, hastalık, ölüm ve bunların kafile 

kafile fecaat taşıyan peykleri ... 
Kürd'ü bu ölüme ve yokluğa doğru sürükleyen akın, hal-i tabiinin ve hal-i 

imkanın avdetine rağmen hala durdurulmadı. Durmadı demiyoruz; çünkü 
Kürdleri az-çok bu acılardan kurtarmak o kadar mümkün ve kolaydı ki ... 

(Buradan on sekiz satır sansür tarafından çıkarılmıştır) 

İd-i fıtrı umum Müslümanlada beraber Kürdlere de tebrik ederiz ve 
Cenab-ı vahibulatayadan tazarru' eyleriz ki, dergah-ı izzetine yükselen 
binlerce ah-ı şüheda ve mazlumin hürmetine, üzerierimize çöken şu masaib 
mündefi', Kürdler mes'ud ve Kürdistan az vakitte nail-i ikbal olsun. 

JİN HEYET-İ TAHRİRİYESİ 

(1231) Id-i fıtır: Fitre bayramı, Ramazan bayramı. 
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[ıJ BİR MEKTUB( ~~) 

Gayet eski bir tarihle Bitlis'ten aldığımız bir mektubu aynen zirde dere 
ediyoruz. Wilson cenablarına keşide edildiği mektubda bahsedilen telgrafı, 
kesret-i münderecatımıza binaen ancak bilahare dere edebileceğiz. 

* 
( 1232) Milletimin öksüzlüğüne ağladığım bir anda "Jin" beni buldu. 
"Jin"e, tarif edemeyeceğim derecede minnetdarım. Benden O'na çok se

l~m ve ihtiram. 
Kürdlük, varlığını, o koca mevcudiyetini idrak ediyor; "Jin" gibi mübeşşi

ri var. Fakat varlığını idrak eden Kürdlük, acaba varlıkta sehatını da izhar 
edecek mi? 

Ben, hayat-ı akvamı, hakistede örtülmüş bir ateşpareye teşbih ederim. Ba
zen bir sarsar, bazen bir nesim-i zafer onun nikab-ı ~rızını atabilir. Fakat açı
lan ruhsarını ağyardan muhafaza, muhafızlarının sebat-ü metan etine, bilhas
sa sabr-ü tahammüle tevakkuf eder. Tarih bize birçok misal terketmiştir. An
cak biz, tarihin o pejmürde, o karanlık sahaifi arasından akvamın güzariş-i 
hayatını öğrenmeyeceğiz; gözümüzün önünde cereyan eden vakayi ve hadi
s~tı, bu arada çırpınan, alçalan, yükselen, düşen, kalkan akvamı tedkik ede
cek, ibretbin olmaya çalışacağız. Benim bildiğim e göre, bizim için üssülhare
ke budur. Bu yol bizi, kader-i ictimai m~bedine tevcih eder. 

"Jin", iyi bir meslek t~kib ediyor. O'nun gaye-i hayali, milletini uyandır
mak, ilim ve m~rifetle techiz etmek, Heyet-i Muhtereme-i Tahririyesinin de
diği gibi cemiyetg~h-ı milele bir elinde tarih, diğerinde kamus-ı milli bulun
duğu halde sokmak. İşte bu, üssül-esas .. Yalnız bu, "Jin"in vazifesi. Kürd'ün 
ehım-ı mütefekkirinine, şuyuh-ı muazzamasma düşen vazaif ise daha başka, 
daha etraflıdır. Haddim değil, fakat bitarikirrica, her iki zümre-i muvazzafi
nin her ne suretle olur [3] ise olsun tevhid-i mesai etmesi şarttır diyeceğim. 
Yoksa, bir yenilik eskilik kavgası, bina-i ümidin sebeb-i indirası olur. 

"Jin" Heyet-i Tahririyesi benden daha iyi bilir ki, müstesnası müstesna, 
ancak ekseriyet, "Jin"in iniltilerine mukabil bir ayi'n-i dini icra etmeyi ter
cih ederler. Bundan daha fazla fikrimi izah etmeyeceğim.r~ı 
Kürdlüğün hareket-i milliyesi, varlığını idraki, hiç bir milleti rencide ede

ceğine ihtimal vermiyorum. Ve ümid ederim ki Kürdlerdeki iman ve itikad, 
varlıklarını idrak ile daha ziyade hiss-i irtibat, hiss-i uhuvvet tevlid eder. Şüb
hesiz ki bilerek sevgi ve itaat, muztarıhane irtibattan daha iyidir. Şiddet 
"vahdet" temin etmez, daha ziyade tebrid eder. 

Fahrla, sürurla görüyorum ki "Jin" Heyet-i Muhtereme-i Tahririyesi ara
sında Bitlis'in, bu bedbaht ilin yetiştirdiği feyyaz, münevver dimağlar da var. 

(1232) Mektup burada başlıyor. 
[*] Kari'lerimiz bu fıkra üzerinde biraz düşünseler iyi etmiş olurlar. 

JiN 
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Evet, Bitlis' in, bugün sefil ve zelll bir hayat yaşayan bu harab turab-ı yurd 
insanlarının evvel-ahir kavmiyetine fart-ı sadakat, bilhassa hiss-i hürriyet, 
medar-ı fahr-ü mübahatlarıdır. Pişevalık şerefi daha başka hanedan-ı Ekrada 
aid olsa bile, Bitlisiiierin Kürdlük sandali-i tarihisinde sadra yakın bir mev
ki-i mümtaz ve şerefleri de inkar edilmese gerektir. 

Vakayi-i salife, Bitlisiilerde muhrık bir mefkı1renin vücudunu inkar değil, 
isbat eder. 

Eski istibdada karşı kıyam edenler Bitlisliler, dünkü kanlı, katil müstebid
lere karşı ref'i liva-i iştika ile eazım-ü ekabirini kurban veren, yine Bitlis
lilerdir.( 1233) 

29 Nisan(1234) payrazının darağaciarında sağa sola tahrik ettiği eazım-ı 
Ekradın ecsad-ı mübareki, Bitlis ve muhitinin nasiye-i pakine bir varlık dam
gası, bir hayat, bir hakk-ı beka heratı nakşetmiştir. Havene-i İtti
had'ın,(1235) o sanadid-i istibdadın dediği ve hala bazı evrak-ı matbuatın şu
na buna medar-ı fahr [ 4] olacak tarzda sutur-ü salıaifini doldurduğu o vakayi, 
başa Hilafet-i muazzamaya karşı bir kıyam, bir İrtica değildi; o, İ ttihad ve Te
rakki zulm-ü istibdadını, kanlı ellerini kırmak için bir hareket idi ki, o hare
katın uğradığı akıbet, gördüğü mukabele, iuihadçıların defter-i a'malinde 
kanlı sutur-ü salıaif ile nakşolunmaya sezadır. 

O, öyle bir zulüm ile karşıianmış idi ki, mücerred Mustafa Abdulhalık'la
rın sandali-i ikbalini yükseltmek gayesini istihdaf ediyordu. Bu balısin bura
da yeri yoktur. Bunun için yazdığım yazıları, bunun örtündüğü kisveyi yır
tıp atacak hakayıkı, delail-i müsbitesiyle sonra yazar, teşhir ederim. Geçen 
gün, lazım gelen makamatın tavassutuyle Wilson'a yazılan telgrafın suretini 
takdim ediyorum. 

Baki harr-ü samimi ihtiramatımın kabulünü rica ile, bütün muhterem 
Heyet-i Tahririye ve müteşebbisenizi selamiarım efendim. 

Bitlis, 21 Mart 335(1919) 

Bitlis Kürdlerinden 
Y. Ziya 

(1233) Burada sözü edilen ve "eski diktatörlük" demek olan "eski istibdad", ittihad ve Terak
ki iktidarıdır; sözü edilen ve "kanlı, katil diktatörler" anlamına gelen "kanlı, katil 
müstebidler" de ittihad ve Terakki yöneticileridir. 
Bu ve bundan sonraki paragrafta sözü edilen olaylar ve idamlar, "Jin"in 16. ve 17. sayı
larında yer alan "Bir Hikaye-i Tarih" ba~lıklı yazıda ayrıntılı olarak anlatılan Hizan 
direni~i ve onu izleyen idamlardır. 

(1234) Bu tarih, derginin aslında "329 Nisan" olarak çıkmı~tır. Ancak bunun bir dizgi hatası 
sonucu böyle çıktığı ortadadır. Burada sözü edilen tarih, Hizan direni~inden sonra yö
resel Kürd liderlerinin Bitlis'te idam edildikleri tarihtir. Olayın ve idamların ayrıntılı 
biçimde anlatıldığı 16. ve 17. sayılardaki yazılarda, idamların hangi tarihte yapıldığı ne 
yazık ki belirtilmemi~tir. Bu nedenle biz, bu tarihin en akla yakın ihtimalle 29 Nisan 
olabileceğini dü~ünerek, yukarıdaki tarihi 29 Nisan olarak yazdık. 

{1235) Havene-i İttihad: ittihad'ın hainleri, yani İttihad ve Terakki Partisi'nin hain yöne
ticileri. 
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BİRHİTABE 

Haziranın yirminci çarşamba günü, "Kürd Kadınları Teali Cemiyeti" ta
rafından akutturulan Mevlud-i şerl'fte, Encum Yamülki Hanımefendi'nin ir
ticalen irad ettikleri calib-i dikkat hitabenin mühim aksamını herveeh-i zir 
dere eyliyoruz: 

Muhterem hanımefendiler! 
Pek ali maksadlarla teessüs eden "Kürd Kadınları Teali Cemiyeti", fati

ha-i mesai'si olarak bu Mevlud-i şerl'fi okuttu. 
Evvela, Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve büyük muvaffakıyetlerle devamını te

mennl' edelim ve sonra, bu ictimaa iştirak huyuran hanımlara Kürd milleti 
narnma takdim-i teşekkür.lt etmekle beraber, birkaç söz söylemeye müsaade 
buyurmanızı rica ederim. 

[5] Hanımefendiler, biz Kürdler, ihtil~Ht-ı ümemi, "innemelmü'minune 
ihvetun"(1236) nass-ı cellli ile hertaraf ederek, akvam-ı muhtelifeyi kardeş
leştiren İsl~miyetin zuhurundan, yani asırlardan beri Türk milletinin en sa
dık bir muhibbi, en kavl' bir dostu ve en zahl'r bir kardeşi olarak bu
lunuyoruz. 

Bugün bütün milletierin mukadderatı başka şekiller aldığı ve herkese bir 
hak verildiği bir zamanda, bizler de kendi hakkımızı istiyoruz. Çünkü orta
da milyonlarla Kürd var ve büyük bir Kürdistan var. Mukaddes emeller uğ
runda en ziyade çalışmak isteyenlere ve milletlerine olan muhabbetlerini 
göstermiş oldukları fedak~rlıklarla is bat eyleyenlere cümlemiz mevcudiyet
lerimizle medyun-ı şükranız. 

Cemiyetin küşad-ı merasimine koşarak gelen muhterem hanımlarımız ve 
kardeşlerimiz, her suretle muavenet edeceklerini ve Kürdlüğün tealisi için ne 
yapılmak lazımsa bila tereddüd yapacaklarını Kürd vaadı üzre söz verdiler. 
Öteden beri, "Kürd sözünden dönmez" cümlesi, bir darbımesel olmuştu. 

Ben kanaatlerim ile iman ederek diyorum ki, Kürd her şeye söz vermez; fa
kat vermiş olduğu bir sözden de kat'iyen dönmez. 

İşte, hanımefendil er, bu cemiyete dahil olanlar, Kürd ve Kürd muhibbeleri
dir. Bizim maksadımız Türklüğe karşı durmak değil, belki ona zahl'r olmak 
ve kendimizi tanıtmaktır. Netekim Paris'te tekmil Kürd hukukunu müda
faaya memur edilen Şerif Paşa da, verdiği muhtırada bu maksaddan ayrıl
mamıştır. 

Hiç bir vakit, hakiki Müslüman kalbi birbirinden ayrılmaz; çünkü onları 
en sağlam rab ı ta ile bağlayan din vardır. İnşaallah bundan böyle, biz İslam ka
vimleri, adalet ve saadet gayesini rehber ittihaz ederek öylece çalışır ve İsla
miyetİn medeniyete, insaniyere ne kadar muvafık olduğunu anlatmak için 
harekatımızia kendimizi misal gösteririz. 

(1236) Bir ayetten alınmış olan bu cümle, "iman edenler ancak kardeştirler" anlamına gelir. 
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Müsaadenizle bir-iki sözle de, cemıyetımızın gayesinden bahsetmek 
ısterım: 

Hanımfendiler, cemiyetin gayesi, memleketimizdene kadar muhtac-ı mu
avenet Kürd kadın ve çocukları varsa onlara iş bulmak, idarehaneler küşad 
etmek, mektebler [6] açarak bikes yavrularını maarife davet etmek ve tedrise 
muktedir olanlarımız da fahrl' muallimelikler deruhde etmektir. Demek is .. 
tiyorum ki cemiyet, mümkün olduğu kadar nakden ve bedenen yardım 
edecektir. 

Bu Mevlud-i şerif, Kürd olan ve Kürdleri seven muhterem hanımlarla ilk 
temas oluyor. İnşaallah bunun gibi birçok ictimalar, konferanslar, müsame
reler vesaireler, bizleri birbirierimize tanıttırır ve bu tanışmaktan milletimi
ze pek hayırlı menfaatler doğar. Cemiyet, milletin yaralarını sarmak için siz
lerden fedakarlığa muhtacdır. Her Kürd, bize muavenet için elini uzatır ve 
her fedakarlığı muvaffakıyetle yaparsa, milll emellerimizinde hakikat oldu
ğunu göreceksiniz. 

Hernan Cenab-ı Hak milletimizi mes'ud etsin! 

KÜRD MASALLARI(~~) 

Her milletin başlı başına bir tarihi olmakla beraber, tarihin hudud-ı mek
şufesinden uzak, (yani kabJettarih ezmine-i mütebaidedeki) vakayiin bir 
kisve-i hayale bürünerek masal tarzında nakledilen efsaneleri vardır ki, derin 
ve esaslı bir tefahhus-ı ilmi ile müteselsilen araştırılacak olursa, bunlarla, mu
hakkaktır ki yine o milletin perde-i reyb-ü zalam altında gizlenen birtakım 
ibtidai hakaik-i tarihiyesine imkan-ı vusul temin edilmiş olur. Bugüne kadar 
hiç bir milletin ahval-ı ibtidaiyesinin ilmi usullere ıktifaen bir suret-i muay
yenede keşfedildiği iddia edilemez. 

Tarih, heyet-i hazırası yle, herhangi bir milletin hal-i ibtidaisini göstermek
te izhar-ı acz eder; hususiyle vesaik-i hakikiye ve delail-i mukniaya arz-ı ihti
yac ettikten sonra ... Bununla beraber, hadisat-ı tarihiyenin hemen ekserl'si, 
hakaik-i mutlakanın tercümanı olamazlar. Bir vakanüvisin müşahedat-ı in
diye ve mülahazat-ı hususiyesinde, bir müverrihin tedkikat-ı şahsiye ve 
muhakemat-ı mafruzasında bir hakikat-ı mutlaka vardır demek, adeta hakai
kin taaddüdünü kabul etmek demektir. Zira ki, ictihadat-ı muhtelifenin 
başka başka esaslara istinad [7] veya aynı esaslardan İnşiab ettikleri meydan
dadır. Bir fikir veya bir vak'a-i tarihiyenin etrafında toplanan ri vayatın da ay
nı hakikat olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Fennin nisbet kabul etmez 
tahavvülatı, hadisat-ı tarihiyeyi adeta bir baziçe haline getirdi. Dün bir 
hakikat-ı kat'iye olarak telakki edilen şeylerin bugün duçar-ı tadil olduğunu, 
yarın büsbütün başka bir şekilde tecelll ederek eski halinden ayrılacağını, ya
ni birçok hakaik-i maziye-i tarihiyenin adeta birer efsane-i müstakbel şekline 
gireceğini görmemek, tahmin etmemek mümkün olmuyor. Fennin müsbet 
usulleri, bize bu kanaati pek vazıh bir surette bahş-ü irae ediyor. 
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Tarih, hakiki ulema-i müverrihlne, ezcümle Kizo,(1237) Tyer, Saint Si
mon, Fostel de Qolanj gibi eazım ve hükema-i müverrihine göre, rivayat ve 
menkulatı aynen tesbit etmekle kalmıyor; teakub-ı hadisatın esbab-ı evveli
yesini keşf-ü tedkik etmeyi, yani bir milletin güzariş-i hayatında duçar ola
geldiği vakayiin, derec~i inhitat ve terakkisinin, münasebat-ı beynelmileld~ 
ki kıyınet ve ehemmiyetinin, unsur-ı milll ve büny~i ictimaiyesinin, icabat-ı 
muhitiye ile kabiliyet-i te'lifiyesinin ... ilh. esbab-ı ibtidaiye ve avamil-i fels~ 
fiyesini esas ittihaz ediyor. Şübhesiz ancak bu suretledir ki, tarih denilen bir 
balır-ı bigeran-ı ezelden iktitaf-ı fevaid eylemek kabil olacaktır. 

Tarihin kardeşi ve yoldaşı olan ilirolerin de noksani-i hizmetleri meydan
da! Arkeoloji henüz cenin halindedir. Abideler ise çok defalar bir serdar-ı 
muzlimin, hakikatten biraz inhiraf eden veya pek yanlış, sernüvişt-i zalimi
ni(1238) ahfada yadigar bırakıyor. Asar-ı mektubenin heyet-i umumiyesi de 
daima bir vahdet-i ilmiye temin edememiştir. Halbuki ilim vahdeti emreder. 

Tarihin ihtiyar bir anası sayılan coğrafyaya gelince; maatteessüf o da tarihe 
muavenet hususunda pek tama'kar ve bahll davranmıştır. Henüz tecrübesiz 
bir çocuk olan tarih, ne zaman ki uzun a'sar-ı medeniyenin şehrah-ı müstak
belinde hayli kat' ı merahil ederek, birçok ilim fedallerini kurban verdikten 
sonra, milletierin ahval-ı ibtidaiyesini bir hakikat-ı kat' iye ve mutlaka halin
de ahfada naklederse, o zaman, bugünkü ocak [8] eğlenceleri mesabesinde 
olan tatlı efsanelerden hemen birçoğunun da birtakım hakaik-i ibtidaiyeye 
delalet ettikleri anlaşılacaktır. 

* 

Efsaneler, tarih gibi tamamıyle bir hususiyet arzetmezler. Milel-i muhteli
fenin lisan, ahval ve adat-l ictimaiyesinde olduğu gibi, masallarında da yekdi
ğerine benzer birtakım nıkat-ı müteşabihe izleri müşahede olunur. Bu da in
sanların aynı menşeden teşa'ub ettiklerini gösterir. Binaenaleyh, hiç bir efsa
ne yoktur ki melez bir halde olmasın! Arab efsanelerinin birçokları Acem 
hurafelerinden mülhem olduğu gibi, bugünkü Arab edebiyatında yüksek 
mevziler teşkil eden kadim Yunan esatiri de Şark'ın birçok hurafelerini ihti
va etmektedir. Zaten Şarklı olan Yunan hurafatındaki "Titan"lar ne ise, 
Kürd'ün hikayelerindeki "Yedibaşlı Dev"ler de hemen odur. iddia edebili
riz ki, Kürd hurafeleri büsbütün Şarklı olmak haysiyetiyle diğerlerinden da
ha kadimdir ve bişübhe hiç birisinden mülhem değildir. Aralarında bir nevi 
veeh-i müşabehet olabilir. Kürd'ün de edvar-ı evveliyesinde tanıdığı, itikad 
ettiği şeyler yok değildir. Elbette O'nun da "Kea"sı, "Rea"sı, "Hira"sı, 
"Apollon"u, "Minrev"i, "Zevs"i ilh. vardır. Fakat marifet, onu Kürd'ün 
hurafelerinden çıkarıp ilmin enzar-ı ıttılaına vaz'etmektedir. 

(1237) Bu ve bundan sonraki üç yabancı adın orijinal yazılış biçimlerini, yani Latin harfle
riyle yazılış biçimlerini saptayamadık. Bu nedenle bu adları, Osmanlıcada Arap harf
leriyle yazılıp okundukları biçimde yazdık. Bu yazılış biçimi ise, çoğunlukla orijinal 
yazılış biçiminden farklı olur. 

{1238) Doğrusu "zulmünü" olmalı. 
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Her şeyi gibi, biçare milletin o güzel, o tatlı efsaneleri de remad-ı nisyan al
tında kalmıştır. Ben işittiklerimi, şahsiyetimden hiç bir şey ilive etmeksizin 
aynen naklediyorum. Muhtelif zaman ve mekin zarfında bu efsanelerin şe
kilden şekle girdikleri müsteb'ad değildir. Aynı bir hikiye, Kürd'ün başka 
bir mahallinde başka bir suretle tahkiye edilebilir. Esas bir olduktan sonra te
ferruitta beis yoktur. 

Bu efsaneleri, kari'lerim emin olsunlar ki, Kürd'ün viran köylerinde tan
dır başlarında ihtiyar Kürd kadınlarından tatlı tatlı dinleyerek bugünkü 
Türkçeye gayet açık ve anlaşılır bir lisanla yazdım. Bu hususta uzaktan ve ya
kından olsun bana muavenete şitab edenlere Kürdlük narnma teşekkür et
meyi bir vazife [9] addederim. Muarızlarımızın birçoğu, hurafelerimizin ol
madığını, mevcud olanlarının da İslimiyetten sonra teşekkül ettiğini iddia 
etmektedirler. Dini Sdeta bir şekl-i millide kabul eden Kürd, nasıl oluyor da 
hurafelerini dini ve gayri milli bir mahiyette ortaya koyuyor! Burası cidden 
ca-i teemmüldür. 

Kürd hurafelerini bildiğim, toplayabildiğim kadar "Jin"in muhterem sa
hifelerine ve ulema-i esat!rin enzar-ı insaf ve tedkikine vaz'edeceğim. İlıtirnal 
bu yazılarda, Diyarbekir'in güzel Kürd efsanelerini "Dede Korkut" masalla
rına uydurmak suretiyle tidil ve tağyir eden nankör bir Di yarbekirlinin de 
insafsızlığı meydana çıkacaktır.( 1239) 

Kemal Fevzi 

KÜRD EFSANELERİNDEN 

ALTUN KAKÜLLÜ ÇOCUK(~~) 

İhtiyar padişah, altun şamdanlı, karyolalı sarayının -zümrüd çiçeklerle 
bezenen- bağçesinde malızun ve bikarar dolaşıyordu. Ağır ve üzüntülü dü
şüncelerinin verdiği bir bezginlikle, muattar gölgeler altında titreyen şeffaf 
bir havuzun kenarında oturdu; yorgun başını titrek avuçları arasına aldı. De
rin bakışları uzak, hayall bir ufkun sarayına doğru süzülüyordu. Nagihan, 
bağçe kapısı vuruldu. Kapı kethüdası, 
-Padişahım, bir derviş! dedi. 
-Gelsin! diye ferman edildi. 
Ak sakallı, kıvırcık saçlı, geniş omuzları, uzun boyu ile bir hayali andıran 

derviş içeri girdi; esrarlı birnazarla padişaha doğru yaklaştı. "Otur" emrini 
almadan, 

( 1239) Burada sözü edilen nankör Di yarbekir li, siyasal yaşamının başlangıcında Kürd yurtse
veri olarak yola çıkan ve fakat daha sonra ulusuna ve ulusunun davasına hıyanet ederek 

Türkçü ve Turancı olan Ziya Gökalp olsa gerektir. 
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-Padişahım, niçin böyle düşünüyorsun? sualini ortaya fırlattı. Dervişin 
bakışları altında ürperen padişah, düşüncesinin sebebini ihtiyarsız bir tevek
külle anlattı: 

[10] -Baba dedi, görüyorsun ya, demir kapılarında gürbüz, levend mız
raklılar bekleyen bu elmas sarayın, kenarında neyler çalınan, rakkaseler oy
nayan, kenarında billur kadehlerle gülgün badeler sunan bu gümüş fıskıyeli 
şeffaf havuzun, her dalında başka kuş öten bu zümrüd bağçenin ben öldük
ten sonra kimlere kalacağını düşünüyorum. Ecelin bana ne kadar müsaade 
edeceğini kestirebilir misin! Mezar ile aramızda hemen ölçülebilecek ne ka
dar bir mesafe kalmıştır! Ölümün siyah elleri beni ebediyete davet ettiği gün, 
bu tac-ü tahtın bir tek evl:idıma olsun kalacağını bilseydim dünyaya yanık 
hasretle göz yummayacaktım. 
Padişahın fersiz gözleri bu sözleri söylerken artık yaşarmıştı. Heyecanını 

bir türlü tutamıyor; azıcık bir şikayet daha, hemen gözyaşlarını dam
latacaktı. 
Derviş, padişahın arkasını sıvadı; 
-Hiç merak etme şevketlum! Gelecek sene üç evladın birden olacaktır. 

Fakat bir tanesini herhalde bana nezredeceksin, dedi. 
Dervişin böyle gaibden haber verdiğini gören padişah and içti; 
-Baba, eğer dediğin olursa bir eviadım sana feda olsun, dedi. 
Derviş, bağçe kapısını açmadan göz önünde inip batmıştı. Senesi dolma

dan padişahın üç mini mini erkek yavrusu birden dünyaya geldi. Çocuklar 
günle, ayla büyüyorlardı. Derviş bir sene sonra koşup geldi. Padişah, çocuk
larının henüz süt nineleri kucaklarından ayrılamayacaklarını anlattı; iki se
ne daha müsaade vermesini dervişten rica etti. Çocuklar dört yaşlarına ayak 
basmışlardı. Derviş yine sarayın kapısına dikildi. Kendisine verilecek yavru
yu istiyordu. Padişah babalık merhametine mağlub oluyor, vaadını yerine 
getiremiyordu; dervişi yine aldatırım diye bin türlü vesileler, bahaneler ileri 
sürüyor, uzun yalvarışlarla bir müddet daha müsaade diliyordu. Derviş sö
zünde şiddetle ısrar ediyor, büyük [11] bir sabırsızlık gösteriyordu. Nihayet, 
cevab vermeksizin küskün ayrılıp gitti. 

(Mabadı var) 

K.F. 
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KÜRD TALEBE HEVi CEMİYETİ 
BEYANNAMESi(:~)(:~) 

-GEÇEN HÜSHADAN MABAD VE HİTAM-

İmanını, mefkuresini asabiyetle müdafaa eden ve bu uğurda feda-i nefs et
mekten zevk alan, esbab-ı refah-ü saadetini tarsin-ü tahkim eylemiş, salim, 
metin ve meş'ur bir zihniyet-i dimağıye ile mütehalll olan milletler, görüyo
ruz ki kiinatın nazım-ı mukaddedtı kesiliyorlar. 

Binaenaleyh Kürd gencliği, Kürd milletinin hasail ve tabayi-i mümtazesiy
le mütenasib bir paye-i şerefnake vusulü için, her şeyden evvel Kürd akidesi
ni, namusunu, mefkuresini ölmez bir imanla muhafaza etmesi vücubuna ka
nidirler. 

Bunun gibi, hazain-i milliyesi kataat-ı alemin cümlesinden zengin olan 
milletlerinin sair milletiere karşı ve genelerinin de müessesat-ı umumiye 
önünde bir sail-i zelil vaziyetini iktisab(1240) eylemelerinin Kürd milleti 
için ağır bir felaket olacağına da emindirler. 

Bu emniyet ve kanaatİn sevkiyiedir ki, Kürd milletinin tarik-i ilm-ü İrfan
da bir an evvel ilerlemesi zaruretini, "Kürd Talebe Hevi Cemiyeti" esas 
meslek ittihaz eylemiştir. Ve bu gaye etrafında bu defa nizamnamesini tadil 
ve tevsi' eylemiştir. Bu m aksada vusul için Kürdistan' ın her tarafında şubeler 
küşad eyleyeceği gibi, azasını da, medeniyet-i hazıra esaslarıyle peyda-i istl'
nas eylemek için Avrupa'ya izam eyleyecektir. 

Asur salnamelerinde, Medya ve Part abidelerinde, Arab, Türk ve bilhassa 
İran tarihlerinde medid ve şerefnak bir hayat-ı tarihiyeye malik bulunan 
Kürdistan' ın, birtakım dini ve siyasi müesseseler le, cebri ve askeri saltanatla
rın tasallutundan [12] masun kalabilmiş olduğu devrelerde kendi örf ve ada
tl, ananat ve temayülatı dairesinde adil ve irfanperver hükümetler tesis ey le
yen Kürd milletinin mühmel ve mensi kalmış "tarih-i milli" sini telflk vesai
tini ihzar eylemek dahi, cemiyetin makasıd-ı esasİyesi cümlesindendir. 

Bu cümleden olmak üzre, Fürs ırkının vasi' ve ahengdar lisanından, 
"Acem" dilinekıdem-ı tarihi ile mütefevvik, fakat nesc-ü imal hususlarında 
geri kalmış olan "Kürd" dilinin müfid ve arneli bir surette kabiliyet-i ifadiye
yi haiz ve az bir zaman zarfında "lisan-ı tahrir" olmasına, cemiyetimiz sarf-ı 
mesai eyleyeceh.tir. Bu lüzumun tahakkuku, tasavvur olunduğu kadar güç 
ve uzun değildir. Bugün tali ve arızl birtakım sevaik ve mevani' dolayısıyle 
muhtelif kabail nezdinde şive-i telaffuz ve ufak tefek te beddül-i kelimat itiba
rıyle tahavvüle maruz kalmış olan "Kürdçe"nin bir lisan-ı tahrir ve ifade 
şeklinde tesbiti, kabail-i muhtelife lehceleriyle ilm-i elsineye vakıf zevat-ı ki
ramdan mürekkeb bir heyetin bir an evvel tertib edeceği "Kamus-ı Mil-

(1240) Bu sözcük derginin aslında yanlış dizgi sonucu olarak "iktisat" şeklinde çıkmıştı. Bu
rada tarafımızdan doğru şekli olan ve "kazanma" demek olan "iktisab" yazıldı. 
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ll"nin tanzimine mütevakkıftır. Kürd hayat-ı umumiyesinde atiyen başlaya
cak olan ihtilat ve münasebatın, tedrisat ve neşriyatın, "lisan-ı tahrir"i çok 
zaman geçmeden merakiz-i umumiyede "lisan-ı beyan" haline getireceği, bir 
emr-i muhakkaktır. Bu ümniye-i mübremenin husulünü temin için, huzur
larıyle cemiyetimizi ihya edecek Kürd zevat-ı mütefekkire ve münevveresi
nin himmet ve gayretlerine müracaat edilecektir. Nizamnamenin mevadd-ı 
mahsusası alıkamma tevflkan teşekkül edecek "Tamim-i Maarif Heyeti", bu 
suretle Kürd harsının intibah ve inkişafı hususunda bir arnil-i mühim 
olacaktır. 

"Kürdçe"nin kadim asar-ı edebiyesini toplayıp neşretmek de, cemiyetimi
zin uhdesine müterettib vazaif miyanındadır. Xani'nin "Mem u Zin"ini, 
N ali' nin, Melaye Cizlri'nin "Diwan"ı ile Eli'ye Herlri, Feqiye Teyran, Mis
tefa Bege Kurdi, Şex Qadir, Şex Riza'nın Kürd tarih-i edebiyatını zengin ve 
rengin bedialarla dolduran metrukat-ı edebiyeleri takibedecektir. 

[13] Cemiyetimiz, milletin kesir olan ihtiyacat-ı ictimaiye, iktisadi ye, ilmi
yesi miyanında bugün şediden mahsus ihtiyaclara tekabül eden ve yapılması 
daire-i imkan tahtinde bulunan hususatı saiderine tercihi fikrini muhafaza 
etmektedir. 

Tarik-i mesaimizde tevfikat-ı Samedaniyeye mazhariyetimizle, milletimi
zin milll, mes'ud biridareye nailiyeti temennisini ref'i barigah-ı Ehadiyet 
eyleriz. 

Gayret bizden, Kürdler, yardım sizlerden! 
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MUHTEREM KARİ'LERİMİZE 
VE ABONELERİMİZE( :~) 

1- Mecmuamız narnma posta ile birtakım paralar geliyor. Paraları gönde
ren zevat, isimlerini ve ne için gönderdiklerini bildirmediklerinden, arzula
rını lfa edemiyoruz. 

Bundan başka, bazı zevattan, abone bedeli gönderildiği halde mecmuaları
nın kendilerinevasıl olmadığına dair şikayetnameler alıyoruz. Biz mecmua
mızı her türlü şahsi kar ve menfaat düşüncelerinden azade olarak, yalnız 
milletimizin irfanı maksadıyle neşrettiğimizden, abone olan zevatın mec
mualarını muntazaman göndermeyi de büyük bir vazife biliriz. Binaena
leyh, abone bedelatını gönderdikleri halde mecmua alamayan zevatın parala
rı -birçok emsali gibi- ya idarehanemize gelmemiştir veyahut postahaneye 
tevdi ettiğimiz mecmualar, -keza birçok emsali gibi- kari'lerimize gitme
miştir. Şu halde kabahat idarehanemizde değil, açıkça söyleyelim, postaha
nelerdedir. Ne yapalım, makam-ı all-i aidinin her nüsahamızda eelb-inazar-ı 
dikkatine aid olan fıkramız, bir faide vermiyor demektir. 

Badema, idarehanemize para gönderen zevatın, mikdarını ve ne için gön
derdiklerini ayrıca mektubla bildirmelerini ve mecmualarını tamamen veya 
kısmen almayan zevat-ı kiramın da tekrar gönderilmek üzre muvazzah ad
resleriyle beraber iş' ar buyurmalarını rica ederiz. 

2- Senelik abonemiz kırk dört ve altı aylığımız yiğirmi iki nüshadır. Mec
muamıza altı aylık abone olan zevat-ı kiramın aboneleri bu nüshada hitam 
bulmuş olduğundan, mütebaki nüshalara yeniden abone olmaları lazım 
gelir. 

[14] Mecmuamızın layuadd müşkilat içindeki bu muvaffakıyeti, mesaimi
zin millet-i muhterememizce mazhar olduğu muavenet-i kadirşinasane saye
sindedir. Her muavenet ve teveccüh, bizi, başladığımız tarik-i faaliyette daha 
büyük fedakarlıklada yürümeye saik olacaktır. Teşvik milletten, tevfik 
Allah' tan. 

JINİDARESİ 
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A A 

IDA REMEZANE 

Jibo her milleteki rojed ye(1241) xweşiye hene, dibej11de. Ide ji yan milll 
A A A A •A dA A AdAd dA A k A ı kAf d•k• u ıctımaı, yan Jı ını ne. I e ını, u tername Musu manan e xweş ı ın, 

ji wan yek j11da Remezane ye. Hem! Musulman bi yekdu(1242) şa dibin, bi
çuk diçine deste mezinan, mezin çave biçukan radimusin. Dikine şahiya
ne.( 12 4 3) Lewra roja mexflrete ye,( 12 44) ku X wed e ji ber xatire Remezane he
mi gunehan dibexşit. Lazim tet em bi we hinde zehf şayani bikin. Hal ew 
hal e felaketadi memlekete me da, ah u zariya dayikan, nala(1245) qelbed bi
rindar, cihe şahiyane ronikan li me dibar1nit.{1246) 

Bele, ew ke şahiyane ji menayet ji xere gir1ne,(1247) girin, hem merhemet
kirina bi hale Kurdan, muhaciran; Xweda Teala ideke şahiyane u bi halxweşi 
qismete hem! Musulmanan biket u bi ve munasebete !da hem! Musulmanan 
tebrik dikin, duaya seadete ji bargaha Yezdan hevi dikin.(1248) 

MUNACAT 

Rebbena sakin kewtin, çi xulam u çi emir 
Weku yek ehll niyaz in, çi xeni u çi feqir 

Be umidi keremit şam u seher giryekunan 
deken izhar! heqaret, çi geda u çi wezir 

Be nezer rehmeti to we le nezer ehll beser 
cumle nezdiki necat in, çi qelll u çi kesir 

[15] Sethl dunya weku gewhere ye bo tifll beşer 
şirxwarl: kereml: ton, çi sexir u çi kebl:r 

Kerernek in le keffi: bexşişl: to her weku xak 
Zewerek in le hewadl:s, çi herir u çi hesl:r 

Babanzade 
Merhum Ebdurrehman Salim 

(1241) W isa tezanin ku ev peyvika "ye" redeye u bi ~a~lli vir hatlyeçapkirin. Levraçu mane-
yek je ra tune. 

(1242) Yekdı1: Hevdı1, hevdl, hev. 
(1243) Dikine ~ahlyane: Şayl çedikin, ~ayi pektlnin. 
(1244) Mexflret: Nuxaftin ı1 po~ana gunehan. 
(1245) Nal: N alin. 
(1246) Ronik: Histiren çavan. 
(1247) Ji xere girlne: Ji bil girin&, xeyn ji girin&. Yani "madem ku ji bil girine k&fxwe~l u ~ayi 

ji me naye". 
(1248) Bargaha Yezdan: Huzura Xwed&. 
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JİBO ZARWE KURDAN 
1 

SERESİBE 

Sibe da zu radibim 
Desta dişom, şa dibim 

Daye çediki bo me nan 
Jimira dibe "biwan"(1249) 

(1249) Biwan: Bixwe. 
(1250) Kinc: Cil. 
(1251) Xinc: Kl'n, rik, l'nat. 
(1252) Cotar 1: Cotkar e. 

Meze dikikince min(1250) 
Derbaz diki xince min( 1251) 

Bave min ji cotar 1(1252) 
Xwede biki sitari(1253) 

Xwenga min dew dinire(1254) 
Peze me gişk bişir e 

Dest bire da biltir e(1255) 
Li ber singa ziner e 

Deste daye ramistan 
Eniya min we nivistan 

Ez çum xoce bixwinim 
ke nezanin neminim 

Hilmiye Siwereki 

(1253) Sitarl: Parastin. Yani' "Xwede wl' bipareze". 
(1254) Dinl're: Dikile. 
(1255) Bire: Bira. 

-15- 941 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



[t6JJİBO CİVATA DAYİKAN 

Pirs1 ji esre dewran: "Fenn u tereqqiya te( 1256) 
dewlet sere çi ye?" Got "dewlet sere jinan e"(1257) 

Lewra qe nahewin ew, şev u roj ewan xebat e{1258) 
ca zar1yek mezin kin; jina welat bi wan e 

Insan bi esle fitret ne qenc e, ne xirab e 
Qenc u xirabiya me bi rakirina diyan e{1259) 

Emre Resul e: "Cennet bin piye ummehatan"(1260) 
Lewra deha, zekawet bi terbiya ewan e( 1261) 

İlın, fezlleta wan hindi biket tereqqi, 
techiz bibin mukemmel bi exlaqe maderane(1262) 

em de bilind bin hinde, heta bigihine ewcan(1263) 
Wexte felahbune, zernan ji ev zernan e(1264) 

Gotin vekirine dayan civateke bilindi 
Ya Reb tu pekve bine, tewflqeke de wane(1265) 

Rehm1 nedit ku laiq teqdim biket hediyye 
Hediyye ger qebul bit w1 daye dsm u cane 

Ji Mala Hekar1yan 

Ebdurrehim Rehmi 

(1256) Esre dewran: Sedsala dewran&, sedsala gerdune Mexsed je zernan e. 
Fenn; Teknik. 
Tereqql: Peşketin, 

(1257) Dewlet sere çi ye: Bi saya çi ye, bi xera çi ye. 
(1258) Nahewin: Naqerin, hesa nabin, nasekinin. 
(1259) Peyvika "qenc" diesle kovare da weha derketlye. U bi dltina me ev bi şaşlweha hatiye 

çapkirin ı1 awaye we ye rast "qend" ye. 
(1260) Resul: Pexember. 

U mmehatan: DI yan, dayikan. 
(1261) Deha: Jlrlya pirr zede, aqile pirr zede. 

Zekawet: Zeka, jlrl. 
(1262) Mader: D&, dayik. 
(1263) Ewc: Clye bilintirln. 
( 1264) Felahbun: İflahbun, xilasbun. 
(1265) Tewflq: Rastanin ı1 lekanlna şolan. 

De: Bide. 

Necm-i İstikbal Matbaası Sahib-i İmtiyaz ve Müdir-i Mes'ul: Memduh 
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[t7] KÜRDÇE HARFLERİ(t266) 

(1266) 1148 numaralı dipnota bakınız. 
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ADRES: 

Babı:lli Civarı Ebussuud Caddesinde 
Necm-i İstikbal Matbaasında 
''Jin" İdarehanesi 

TEVZİ MAHALLi: 
Babıali Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi 

EMRAZ-1 CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI 

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY 
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün 
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısındaki Hıristaki ve nam-ı 
diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder. 

Telefon: Beyoğlu, 1812 

Heyet-i Tahririyemizden Hakkarili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu defa da 
"Gaziya Welat" ve "Meme Alan" isimlerinde biri mecmua-i eş' ar ve diğeri 
bir piyes olan iki kitabı mevki-i intişara konuldu. İşbu kitabiarın edebiyat-ı 
hazıra ile mukayesesİ, gerek nesren ve gerek nazmen Kürd lisanının derece-i 
mükemmeliyetini yek nazarda isbat eden şu mühim eserleri Kürdlere ve 
bilhassa Kürdçeye alaka peyda etmek isteyenlere tavsiye eyleriz. 

MUMAİLEYHİN İDAREHANEMİZDE 
BULUNAN ESERLERi: 

KURUŞ 
S Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler ............... Türkçe manzume 
S Eqida Kurdan(manzum ilmihal) .................................... Kürdçe 
S Meme Alan mensur ............................................... Kürdçe piyes 

10 Gaziya Welat manzum ............................ Kürdçe mecmua-i eş'ar 

Sebilürreşad ceride-i İslamiye, kıyınetdar makalelerle intişar etti. Her Müs
lümana tavsiye eyleriz. 

(*)Refik-i mesaimiz "Kürdistan" mecmuasının 10'uncu nüshası da intişar 
etmiştir. Birçok güzide makaleleri havi olan mezkur mecmuayı kariin-i ki
rama tavsiye eyleriz. 
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WERGERANEN JIMAREYA 22'YAN 
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RAMAZAN BAYRAMI 

Büyük Savaş( 1267) ile başlayan Kürd sefalet akını, gittikçe artan bir biçim
de hala üzerimizden geçmeye devam etmektedir. 

Sefalet, yani açlık, çıplaklık, yurtsuzluk, hastalık, ölüm ve bunların öbek 
öbek acılar taşıyan yan etkileri. 

Kürd'ü bu ölüme ve yokluğa doğru sürükleyen akın, doğal duruma ve ola
nakların bulunduğu duruma dönülmüş olmasına rağmen hala durdurulma
dı. "Durmadı" demiyoruz; çünkü Kürdleri az-çok bu acılardan kurtarmak 
o kadar mümkün ve kolaydı ki .. 

(Buradan 18 satır sansür tarafından çıkartılmıştır) 

Ramazan bayramını tüm Müslümanlada birlikte Kürdler için de kutlarız 
ve dilekleri balışeden Allah'a yakarırız ki, ulu dergahına yükselen binlerce 
şehidin ve mazlum un alıının hatırı için, üzerimize çöken bu felaketler defol
sun, Kürdler ve Kürdistan az zamanda baht açıklığına kavuşsunlar. 

JİN YAZI KURULU 

(1267) 1196 numaralı dipnota bakınız. 
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BİRMEKTUP 

Çok eski bir tarihle Bitlis'ten aldığımız bir mektubu aşağıda aynen yayın
lıyoruz. Mektupta, Sayın Wilson'a çekildiğinden sözedilen telgrafı ise, dergi
ınize girecek yazı ve şiirlerin çokluğu dolayısıyle ancak daha sonra yayınla
yabileceğiz. 

* 

(1268) Ulusurnun öksüzlüğüne ağladığım bir anda "Jin" beni buldu. 
"Jin"e, tanımlayamayacağım ölçüde minnettarım. Benden O'na çok se

lam ve saygı. 
Kürdlük, varlığını, o koca varlığını aniayıp kavruyor; "Jin" gibi müjdecisi 

de vardır. Ne var ki varlığını aniayıp kavrayan Kürdlük, acaba varlıkta diren
cini de gösterecek mi? 

Ben, ulusların yaşamını, kül ile örtülmüş bir ateş parçasına benzetirim. Ki
mi zaman bir sert rüzgar, kimi zaman da bir zafer esintisi, onun üstünü geçi
ci olarak kapatan örtüyü atabilir. Fakat açılan yüzünü yabancılardan koru
mak, koruyucularının direnç ve sağlamlığına, özellikle de sabır ve dayanıklı
lığına bağlıdır. Tarih, bize birçok örnek bırakmıştır. Ancak biz, halkların 
yaşamının gidiş ve seyrini tarihin o eski-püskü, o karanlık sayfaları arasın
dan öğrenecek değiliz; gözümüzün önünde olup biten olayları ve bu arada 
çırpınan, alçalan, yükselen, düşen, kalkan ulusları inceleyecek, ibret almaya 
çalışacağız. Benim bildiğime göre, bizim için hareket noktası budur. Bu yol 
bizi, sosyal kader tapınağına yöneJtir.(1269) 

"Jin" iyi bir tutum izliyor. O'nun düşüncesinin amacı, ulusunu uyandır
mak, bilim ve kültürle donatmak, saygıdeğer Yazı Kurulunun dediği gibi 
uluslar topluluğu alanına bir elinde tarih, öbür elinde de ulusal sözlük bu
lunduğu halde sokmaktır. İşte bu, hareketin temel noktası ve ağırlık merke
zidir.( 1270) Yalnız bu, "}in" in görevidir. Kürd'ün büyük düşünürlerine, ulu 
şeyhlerine düşen görevler ise daha başka, daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı dır. 
Haddim değil ama, rica yolu ile, "üzerlerine görev düşen bu her iki zümre
nin her ne şekilde olursa olsun çalışmalarını birleştirmeleri şarttır" diyece
ğim. Yoksa, bir yenilik eskilik kavgası, ümit binasının yıkılmasına neden 
olur. 

(1268) Mektup burada başlıyor. 
(1269) "Sosyal kader tapınağı"ndan maksat, öyle anlaşılıyor ki, ulusların kaderini ve gelece

ğini etkileyip biçimlendiren sosyal olaylardır. Yazar bu olayların ve gelişmelerin ince
lenmesi gerektiğini belirtmiş olabilir. 

(1270) "Hareketin temel noktası ve ağırlık merkezi" sözleri, Arapça bir deyim olup Osman
lıcaya da geçen ve Türkçede tek sözcükle karşılığı bulunmayan "üssül-esas"ın karşılığı 
olarak kullanılmıştır. 
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"Jin" Yazı Kurulu benden daha iyi bilir ki, istisnalar bir yana, çoğunluk, 
dinsel bir tören yapmayı "Jin"in iniltilerine tercih eder. Görüşümü bundan 
daha fazla açıklamayacağım.( 1) 

Kürdlüğün ulusal hareketinin, varlığının bilincine varmasının hiç bir mil
leti inciteceğine ihtimal vermiyorum. Ve ümit ederim ki Kürdlerdeki inanç, 
varlıklarının bilincine varmakla daha çok bağlılık duygusu, kardeşlik duy
gusu doğuracaktır. Kuşkusuz ki bilerek sevgi ve itaat, kargaşalı bağlılıktan 
daha iyidir. Şiddet birlik sağlamaz, daha çok soğukluk getirir. 

Kıvanç ve sevinçle görüyorum ki "Jin"in saygıdeğer Yazı Kurulu içinde 
Bitlis'in, bu talihsiz ilin yetiştirdiği feyizli ve aydın beyinler de vardır. 

Evet, milliyetlerine aşırı ölçüde bağlılık ve özellikle de özgürlük duygusu, 
Bitlis'in, bugün sefaletiçinde bulunan ve düşük düzeyli bir yaşam yaşayan 
bu yıkılmış yurt topraklarının insanları için evvel-ahir kıvanç ve övünç kay
nağıdır.(1271) Önderlik şerefi daha başka Kürd hanedanlarına ait olsa bile, 
Kürdlüğün tarihsel kürsüsünde Bitlisiiierin baş tarafa yakın seçkin ve onurlu 
bir yerinin bulunduğu da inkar edilmese gerektir. 

Geçmiş olaylar, Bitlisiiierde yakıcı bir idealin varlığını inkar değil, ispat 
eder. 

Eski diktatörlüğe karşı ayaklananlar Bitlislilerdir; dünkü kanlı, katil dik
tatörlere karşı şikayet ve yakınma bayrağını kaldırarak ulu büyüklerini kur
ban verenler yine Bitlislilerdir.(1272) 

29 Nisan(1273) payrazının darağaçlarında sağa sola saHadığı Kürd büyük
lerinin mübarek cesetleri, Bitlis ve çevresinin temiz alnına bir varlık damga
sı, bir yaşam ve bir beka(1274) hakkı heratı nakşetmiştir. İttihatçı hainle
rin,(1275) o dikta liderlerinin dediği ve hala kimi basın yapraklarının şuna 
buna övünç dayanağı olacak biçimde sayfa ve satırlarını doldurduğu o olay
lar, başa yüce Halifeliğe karşı bir başkaldırma, bir gericilik değildi; o, İ ttihad 
ve Terakki'nin zulüm ve diktatörlüğünü, kanlı ellerini kırmak için girişilen 
bir hareketti. o hareketin uğradığı akıbet ve gördüğü karşılık, İttihatçıların 
bilanço defterine kanlı satırlar ve sayfalada işlenıneye değer. 

(1) Okuyucularımız, bu paragraf üzerinde biraz düşünseler iyi etmiş olurlar. 
JİN 

{1271) Bu cümledeki "evvel-ihir", iki Arapça sözcükten oluşup Osmanlıcaya da geçen bir de
yimdir ve "eskiden de, sonra da", "önceleri de, sonraları da" anlamına gelmektedir. 
Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için biz deyimi burada aynen kullandık. 

{1272) 1233 numaralı dipnota bakınız. 

{1273) 1234 numaralı dipnota bakınız. 
{1274) Beka: Kalıcılık, kalıcı olma durumu, sonsuz yaşam. 
{1275) 1235 numaralı dipnota bakınız. 
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0,(1276) öyle bir zulüm ile karşılaşmıştı ki o zulüm, sadece Mustafa Ab
dulhalık'ların ik bal sandalyesini yükseltmeyi amaçlıyordu. Bu konunun bu
rada yeri yoktur_ Bunun için yazdığım yazıları, olayın örtündüğü perdeyi 
yırtıp atacak gerçekleri, kanıtlayıcı kanıtlarıyle birlikte daha sonra yazar, 
teşhir ederim. 

Geçen gün, gerekli makamların aracılığıyle Wilson'a yazılan telgrafın 
kopyasını sunuyorum. 

Kalıcı sıcak ve içten saygılarıının kabulünü rica ile, bütün saygıdeğer Yazı 
Kurulunuzu ve girişiıncilerinizi selamlarım efendim. 

Bitlis, 21 Mart 335(1919) 

Bitlis Kürdlerinden 
Y. Ziya 

BİRKONUŞMA 

20 Haziran çarşamba günü Kürd Kadınları Teall Cemiyeti tarafından 
okutulan kutsal Mevlüd sırasında Encum Yamülki Hanımefendi'nin irtica
len yaptığı ilgi çekici konuşmanın önemli bölümlerini aşağıda ya
yınlıyoruz:( 1277) 

* 

Saygıdeğer hanımefendiler! 
Pek yüce amaçlarla kurulan Kürd Kadınları Teali Cemiyeti, çalışmaları

nın başlangıcı olarak bu kutsal Mevlüdü okuttu. 
Önce, Cenab-ı Hak'tan hayırlı olmasını ve büyük başarılarla devamını di

leyelim; sonra da, bu toplantıya lütfedip katılmış bulunan hanımiara Kürd 
ulusu adına teşekkürler sunar ve birkaç söz söylememe müsaade buyurma
nızı rica ederim. 
Hanımefendiler, bizKürdler, ulusların anlaşmazlıklarını, Allah'ın "iman 

edenler ancak kardeştirler" huyuran yüce sözü ile bir kenara atıp, değişik 
halkları kardeşleştiren İslam dininin doğuşundan beri, yani yüzyıllardan be
ri Türk ulusunun en içtenlikli bir sevgi besleyeni, en güçlü bir dostu ve en 
destekleyici bir kardeşi olarak bulunuyoruz. 

(1276) Bitlis'i kastediyor. 
(1277) Bu cümledeki "irticalen" sözcüğü Arapça bir sözcük olup Osmanlıcaya da geçmiştir 

ve "hazırlık yapmadan konuşma yapılması, fazla düşünmeden ve kağıda bir şey yaz
madan konuşma yapılması" demektir. Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için biz 
sözcüğü burada aynen kullandık. 
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Bugün bütün milletierin mukadderatı başka şekiller aldığı ve herkese bir 
hak verildiği bir zamanda, bizler de kendi hakkımızı istiyoruz. Çünkü orta
da milyonlarla Kürd var ve büyük bir Kürdistan vardır. Kutsal amaçlar uğ
runda en çok çalışmak isteyenlere ve uluslarına olan sevgilerini göstermiş ol
dukları fedakarlıklarla kanıtlayanlara, hepimiz teşekkür borçluyuz. 
Derneğin açılış törenine koşarak gelen saygıdeğer hanımlarımız ve kardeş

lerimiz, her türlü yardımı yapacaklarına ve Kürdlüğün gelişmesi için ne ya
pılması gerekirse tereddütsüz olarak yapacaklarına Kürd sözü üzerine söz 
verdiler. "Kürd sözünden dönmez" cümlesi, öteden beri bir atasözü 
olmuştur. 

Ben kanılarımla inanarak diyorum ki, Kürd her şeye söz vermez, fakat ver
miş olduğu sözden de kesinlikle dönmez. 

İşte, hanımefendiler, bu derneğe girenler Kürddür ya da Kürdlere sevgi 
besleyen hanımlardır. Bizim maksadımız Türklüğe karşı durmak değil, ter
sine ona destek olmak ve kendimizi tanıtmaktır. Netekim Paris'te tüm Kürd 
haklarını savunmakla görevlendirilmiş olan Şerif Paşa da verdiği muhtırada 
bu amaçtan ayrılmamıştır. 

Gerçek Müslümanların gönülleri hiç bir zaman birbirlerinden ayrılmaz; 
çünkü onları en sağlam bağlarla bağlayan din vardır. İnşallah bundan böyle, 
biz Müslüman halklar, adalet ve mutluluk amacını kılavuz alarak öylece çalı
şacağız ve İslam dininin uygarlığa, insanlığa ne denli uygun olduğunu anlat
mak için davranışlarımızia kendimizi örnek göstereceğiz. 

Müsaadenizle bir-iki sözle de, derneğimizin amacından sözetmek isterim: 
Hanımfendiler, derneğin amacı, ülkemizde yardıma muhtaç ne kadar 

Kürd kadın ve çocukları varsa onlara iş bulmak, yönetim merkezleri açmak, 
okullar açarak öksüz yavrularını bilgilenmeye çağırmak ve öğretmenlik ya
pabilenlerimizin de gönüllü öğretmenlik yapmalarıdır. Demek istiyorum ki 
dernek, mümkün olduğu kadar nakd~ ve beden~ yardımda bulunacaktır. 

Bu kutsal Mevlüd, Kürd olan ve Kürdleri seven saygıdeğer hanımlarla ilk 
ilişki oluyor. İnşallah bunun gibi birçok toplantılar, konferanslar, müsame
reler ve benzeri çalışmalar, bizleri birbirimize tanıtır ve bu tanışmadan ulu
sumuza pek hayırlı yararlar doğar. 

Dernek, ulusun yaralarını sarmak için sizlerin fedakarlığına muhtaçtır. 
Her Kürd, yardım için bize elini uzatır ve her fedakarlığı başarı ile yaparsa, 
ulusal isteklerimizin gerçekleşeceğini de göreceksiniz. 
Cenab-ı Hak ulusumuzu her zaman mutlu kılsın! 
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KÜRD MASALLARI 

Her ulusun başlı başına bir tarihi olmakla birlikte, tarihin görünen sınırla
rından uzak, tarihöncesi uzak dönemlerdeki olaylara ait, bir düş perdesine 

bürünerek masal biçiminde aktarılıp anlatılan efsaneler de vardır. Bu efsane
ler, derin ve köklü bir bilimsel araştırma ile ve birbirlerine zincirleme bağla
narak araştırılacak olursa, bunlarla, kesin olarak, yine o ulusun kuşku ve ka

ranlık perdesi altında gizlenen birtakım ilkel tarihsel gerçeklerine ulaşma 

olanağı sağlanmış olur. Bugüne kadar hiç bir ulusun ilkel durumlarının bi

limsel yöntemlere uygun olarak ve belli bir biçimde keşfedildiği iddia 

edilemez. 
Tarih, bugünkü durumu ve biçimiyle, herhangi bir ulusun ilkel durumu

nu göstermekte güç yetmezliğini ortaya koyar; özellikle gerçek belgelere ve 
inandırıcı kanıtlara gereksinme gösterdikten sonra ... Bundan başka, tarih

sel olayların hemen hemen çoğunluğu, salt gerçekleri yansıtamazlar. Bir va

kanüvisin (1278) kişisel ve sübjektif gözlemlerinde ve özel düşüncelerinde, 

bir tarihçinin kişisel incelemelerinde ve varsayımlara dayanan yargılarında 
bir salt gerçek vardır demek, adeta gerçeklerin çokluğunu kabul etmek de

mektir. Çünkü değişik görüşlerin başka başka temellere dayandıkları ya da 

aynı temellerden çıkıp çeşitli dallara ayrıldıkları ortadadır. Bir düşüncenin 
ya da tarihsel bir olayın çevresinde toplanan söylentilerin de aynen gerçek 

olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Tekniğin oran kabul etmez dönüşüm

leri, tarih olaylarını adeta bir oyuncak durumuna getirdi. Dün tarihsel bir 
gerçek olarak anlaşılan şeylerin bugün değişikliğe uğradığını, yarın büsbü
tün başka bir biçimde ortaya çıkarak eski durumundan ayrılacağını, yani 

birçok geçmiş tarihsel gerçeğin adeta geleceğin birer efsanesi biçimine girece

ğini görmemek ve tahmin etmemek olanaksızdır. Tekniğin tanıdanmış yön
temleri, bize bu kanıyı pek açık bir biçimde veriyor ve gösteriyor. 

Gerçek tarih bilginlerine ve bu arada Kizo,( 1279) Tyer, Saint Simon, Fostel 
de Qolanj gibi büyük tarih bilginlerine ve tarih düşünürlerine göre tarih, 

söylentileri ve alıntıları olduğu gibi saptamakla kalmıyor; olayların birbiri
ni izlemesinin ilk nedenlerini ortaya çıkarıp incelerneyi esas alıyor. Yani ta

rih, bir ulusun yaşamını geçirirken uğrayageldiği olayların, o ulusun düşüş 

ve gelişme ölçüsünün, uluslararası ilişkilerdeki değer ve öneminin, ulusal 

ögelerinin, sosyal yapısının, çevre koşullarının gereklerine uyum sağlama 
yeteneğinin ve benzeri durumlarının ilk nedenlerini ve felsefi etmenlerini 

esas alıyor. 
Kuşkusuz ancak bu şekildedir ki, tarih denilen ezell' bir dipsiz denizden 

yarar elde etmek mümkün olacaktır. 

(1278) Vakanüvis: Osmanlılar döneminde, meydana gelen olayları yazıp kaydetmekle görev
li devlet tarihçisi. "Olay yazıcısı" demek olan bu terim, Türkçe tam karşılığı bulun
madığı için burada tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(1279) 1237 numaralı dipnota bakınız. 
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Tarihin kardeşleri ve yoldaşları olan bilimlerin de hizmetteki eksiklikleri 
ortadadır. Arkeoloji henüz yavru durumundadır. Anıtlar ise, çok kez, karan
lık bir komutanın, gerçekten biraz sapan ya da pek yanlış bir biçimde, zul
münün özetini tomnlara anı olarak bırakıyor. Yazılı eserlerin toplamı da her 
zaman bilimsel bir bütünlük sağlayamamıştır. Oysa bilim birliği emreder. 

Tarihin yaşlı bir anası sayılan coğrafyaya gelince; ne yazık ki o da tarihe 
yardım etmek konusunda pek cimri davranmıştır. Henüz tecrübesiz bir ço
cuk olan tarih, ne zaman, uzun yüzyıllar süren uygarlığın gelecekteki geniş 
yolunda hayli mesafe alarak, birçok bilim fedallerini kurban verdikten son
ra, ulusların ilkel durumlarını kesin ve salt bir gerçek biçiminde torunlara 
aktarırsa, o zaman, bugünkü ocakbaşı eğlenceleri niteliğinde olan tatlı efsa
nelerden hemen birçoğunun da birtakım ilkel gerçekleri içerdikleri anlaşı
lacaktır. 

* 

Efsaneler, tarih gibi tümüyle bir özellik göstermezler. Çeşitli ulusların dil
lerinde, sosyal durumlarında ve sosyal geleneklerinde olduğu gibi, masalla
rında da birbirlerine benzeyen birtakım benzer noktaların izleri görülür. Bu 
da, insanların aynı kökenden doğup değişik koliara ayrıldıklarını gösterir. 
Bu nedenle, hiç bir efsane yoktur ki melez bir durumda olmasın. Arap efsa
nelerinin birçoğu Acem efsanelerinden esinieniimiş olduğu gibi, bugünkü 
Arap edebiyatında yüksek mevziler oluşturan eski Yunan efsaneleri de Do
ğu'nun birçok boşinanlarını içermektedirler. Zaten Doğulu olan Yunan 
haşinanlarındaki Titanlar ne ise, Kürd'ün masallarındaki Yedibaşlı Devler 
de hemen odur. İddia edebiliriz ki Kürd boşinanları, büsbütün Doğulu ol
maları nedeniyle öbürlerinden daha eskidir, ve kuşkusuz ki hiç birinden 
esinieniimiş değildir; aralarında bir çeşit benzerlik bulunabilir. Kürd'ün de 
ilkel dönemlerinde tanıdığı, inandığı şeyler yok değildir. Elbette O'nun da 
"Kea"sı, "Rea"sı, "Hira"sı, "Apollon"u, "Minrev"i, "Zeus"u vb. vardır. 
Ne var ki önemli olan, bunları Kürd'ün haşinanlarından çıkarıp bilimin 
gözleri önüne koymaktır. 

Her şeyi gibi, çaresiz ulusun o güzel, o tatlı efsaneleri de unutulmuşluk kü
)ü altında kalmıştır. Ben işittiklerimi, kendimden hiç bir şey eklemeksizin, 
olduğu gibi aktarıyorum. Değişik zamanlarda ve değişik yerlerde bu efsan~ 
lerin biçimden biçime girdikleri uzak bir ihtimal değildir. Aynı masal, başka 
bir Kürd yöresinde başka bir biçimde anlatılabilir. Esas bir olduktan sonra 
ayrıntılarda sakınca yoktur. 

Okuyucularım emin olsunlar ki bu efsaneleri Kürd'ün viran köylerinde 
tandır başlarında yaşlı Kürd kadınlarından tatlı tatlı dinleyerek bugünkü 
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Türkçeye gayet açık ve anlaşılır bir dille yazdım.( 1280) Bu konuda uzaktan 
yakından bana yardıma koşanlara Kürdlük adına teşekkür etmeyi bir görev 
sayarım. Bize karşı olanların birçoğu, boşinanlarımızın olmadığını, var 
olanların da İslam dininden sonra oluştuklarını iddia etmektedirler. Dini 
adeta ulusal bir biçimde kabul eden Kürd, nasıl oluyor da boşinanlarını din
sel bir nitelikte ve ulusal olmayan bir nitelikte ortaya koyuyor! Bunun üze
rinde gerçekten düşünülmesi gerekir. 

Kürd boşinanlarını bildiğim, toplayabildiğim kadar "Jin"in saygıdeğer 
sayfalarına ve mitoloji bilginlerinin gözleri önüne serip insaf ve incelemele
rine sunacağım. Ola ki bu yazılarda, Diyarbekir'in güzel Kürd efsanelerini 
"Dede Korkut" masallarına uydurarak değiştiren nankör bir Diyarbekirli
nin de insafsızlığı meydana çıkacaktır.(1281) 

KÜRD EFSANELERİNDEN 

ALTIN KAKÜLLÜ ÇOCUK 

Kemal Fevzi 

Yaşlı padişah, altın şamdanlı, karyolalı sarayının zümrüt çiçeklerle beze
nen bahçesinde üzgün ve kararsız bir durumda dolaşıyordu. Ağır ve üzüntü
lü düşüncelerinin verdiği bir bezginlikle, güzel kokuların saçıldığı gölgeler 
altında titreyen duru bir havuzun kenarına oturdu ve yorgun başını titrek 
avuçları arasına aldı. Derin bakışları, uzak, hayal~ bir ufkun sarayına doğru 
süzülüyordu. Ansızın bahçe kapısı vuruldu. Kapıcı, 
-Padişahım, bir derviş! dedi. 
-Gelsin, diye emir verildi. 
Ak sakallı, kıvırcık saçlı, geniş omuzları ve uzun boyu ile bir hayali andı

ran derviş içeri girdi ve esrarlı bir bakışla padişaha doğru yaklaştı. Daha 
"otur" emrini almadan, 
-Padişahım, niçin böyle düşünüyorsun? sorusunu ortaya attı. 
Dervişin bakışları altında ürperen padişah, elinde olmadan işi Tanrı'nın 

buyruğuna bıraktığını gösteren bir tavırla, düşüncesinin nedenini şöyle 
anlattı: 

(1280) Yazarın bu cümledesözünü ettiği "bugünkü Türkçe" den maksat o günkü Türkçedir, 
yani Osmanlıcanın o günkü biçimidir. Oysa, derginin bu sayısında yayınlanmı~ olan 
masalın ilk bölümü, bugünkü ku~aklarca anla~ılması güç bir dille yazılmı~tır. Bu ne
denle, biz masalın bu bölümünü ayrıca günümüz Türkçesine de çevirdik. Masalın 
bundan sonraki sayılarda yayınlanacak olan iki bölümü ise daha kolay anla~ılabilir bir 
dille yazılmı~tır. Bu nedenle biz onları günümüz Türkçesine çevİrıneye gerek görme
dik, sadece içlerinde yer alan bazı Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçe kar~ılıklarını 
dipnot olarak yazmakla yetindik. 

(1281) 1239 numaralı dipnota bakınız. 
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-Baba, görüyorsun ya! Demir kapılarında gürbüz, boylu poslu mızraklı
ların beklediği bu elmas sarayın, kenarında neyierin çalındığı, rakseden kız
ların oynadığı, billur kadehlerle gülrengi içkilerin sunulduğu bu gümüş fıs
kıyeli duru havuzun, her dalında başka bir kuşun öttüğü bu zümrüt bahçe
nin ben öldükten sonra kimlere kalacağını düşünüyorum. Ecelin bana ne ka
dar müsaade edeceğini kestirebilir misin! Mezar ile aramızda hemen ölçüle
bilecek ne kadar bir mesafe kalmıştır! Ölümün siyah elleri beni sonsuzluğa 
çağırdığı gün, bu taç ve tahtın bir tek çocuğuma olsun kalacağını bilseydim, 
dünyaya yanık bir özlemle göz yummayacaktım. 
Padişahın fersiz gözleri, bu sözleri söylerken artık yaşarmıştı. Heyecanını 

bir türlü tutamıyordu. Azıcık bir yakınma daha, hemen gözyaşlarını dam
latacaktı. 
Derviş padişahın arkasını sıvadı ve şöyle dedi: 
-Hiç merak etme şevketh1m!(1282) Gelecek yıl üç çocuğun birden ola

cak. Fakat bir tanesini herhalde bana adayacaksın. 
Dervişin böyle geleceğe ilişkin haber verdiğini gören padişah ant içti ve de

di ki: 
-Baba, eğer dediğin olursa bir eviadım sana feda olsun. 
Derviş bahçe kapısını açmadan, adeta yere batmış gibi göz önünden kay

boldu. Bir yıl dolmadan padişahın üç mini mini erkek yavrusu birden dün
yaya geldi. Çocuklar günden güne, aydan aya büyüyorlardı. Derviş bir yıl 
sonra koşup geldi. Padişah, çocuklarının henüz süt nineleri kucaklarından 
ayrılamayacaklarını anlattı ve dervişten iki yıl daha müsaade vermesini rica 
etti. Çocuklar dört yaşına ayak basmışlardı. Derviş yine sarayın kapısına di
kildi. Kendisine verilecek yavru yu istiyordu. Padişah ise babalık merhameti
ne yeniliyor, sözünü yerine getiremiyordu ve "dervişi yine aldatırım" diye 
bin türlü neden ve bahaneler ileri sürüyor, uzun yalvarışlarla bir süre daha 
müsaade diliyordu. Derviş, sözünde şiddetle diretiyor ve büyük bir sabırsız
lık gösteriyordu. Sonunda, yanıt vermeksizin küskün olarak ayrılıp gitti. 

(Devamı var) 

K.F. 

( 1282) Şevketlı1: Osmanlılar döneminde padi~ahlar için kullanılan bir un van olan bu sözcük, 
"güç ve kudret sahibi, güç ve kudretten doğan görkemli bir saltanatın sahibi" anlamı
na gelmektedir. Sözcük, Türkçede tam kar~ılığı bulunmadığı için burada tarafımızdan 
aynen kullanıldı. 
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KÜRD TALEBE HEVI CEMİYETİ BiLDİRİSİ 
-GEÇEN SAYlDAN DEVAM VE SON-

İnan c ını, idealini asabiyede( 1283) savunan ve bu uğurda canını feda etmek
ten zevk alan, refah ve mutluluğunun yol ve etmenlerini sağlamlaştırıp pe
kiştiren, sağlıklı, sağlam ve bilinçli bir beyinsel kavrayışasahip olan uluslar, 
görüyoruz ki dünyanın mukadderatının düzenleyicisi kesiliyorlar. 

Bu nedenledir ki Kürd gençliği, Kürd ulusunun kendi seçkin nitelik ve 
özelliklerine uygun şerefli bir konuma ulaşması için, her şeyden önce Kürd 
inancının, namus ve idealinin ölmez bir inançla korunması gerektiği kanı
sındadır.( 1284) 
Ayrıca Kürd gençleri, ulusal zenginliklerinin tüm dünya kıtalarınınkin

den daha zengin olan uluslarının öteki uluslara karşı ve gençlerinin de kamu 
kuruluşları önünde düşük düzeyli bir dilenci durumunu kazanmalarının 
Kürd ulusu için ağır bir felaket olacağına da emindirler. 

Bu güven ve bu inancın itici gücüyledir ki, Kürd ulusunun bilim ve kültür 
yolunda bir an önce ilerlemesi zorunluluğunu, Kürd Talebe H evi Cemiyeti 
esas tutum olarak kabul etmiştir. Ve bu amaç çevresinde bu kez tüzüğünü de
ğiştirip genişletmiştir. Bu amaca ulaşmak için Kürdistan'ın her tarafında şu
beler açacağı gibi, üyelerini de, çağdaş uygarlığın temel kuralları ile alışkan
lık edinmeleri için Avrupa'ya gönderecektir. 

Asur yıllıklarında, Medya ve Part anıtlarında, Arap, Türk ve özellikle de 
İran tarihlerinde uzun ve şerefli bir tarihsel yaşama sahip bulunan Kürdis
tan' ın, ve birtakım dinsel ve siyasal kurumların ya da zorba ve askeri otorite
lerin tasallutundan uzak kalabilmiş olduğu dönemlerde kendi gelenek ve gö
renekleri ve kendi eğilimleri sınırları içinde adaletli ve kültürsever hükümet
ler kuran Kürd ulusunun ihmal edilmiş ve unutulmuş olarak kalmış bulunan 
"ulusal tarih" ini toplama olanaklarını hazırlamak da, derneğin temel amaç
larındandır. 

Bu arada, Fars ırkının geniş ve uyumlu dilinden olup "Acem dili" ne tarih
sel kıdem ile üstün olan ve fakat sözcüklerin dokusuvetüretimi konuların
da geri kalmış olan "Kürd dili"nin yararlı bir duruma gelmesi ve pratik bir 
biçimde anlatım yeteneğine sahip ve az bir zaman içinde "yazı dili" olması 
için derneğimiz çalışmalar yapacaktır.( 1285) Bu gereğin yerine getirilmesi, 

(1283) Asabiyet: Arapça olup Osmanlıcaya da geçen bu sözcük şu iki anlama gelir: 1- Sinirli
lik, sinirli olma durumu. 2- Kişinin kendi yakınlarını, yurdunu, ulusunu ya da dinini 
koruması ve savunması, bunlardan birine ya da bazılarına ya da tümüne karşı duyduğu 
bağlılık. Burada sözcüğün ikinci anlamı söz konusudur. Sözcük, Türkçede tam karşılı
ğı bulunmadığı için tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(1284) "Kürd inancı, namus ve ideali"nden maksat, Kürdlük inancı, Kürdlük namusu ve 
Kürdlük idealidir. 

(1285) Bu cümlenin başındaki "Fars ırkının geniş ve uyumlu dili" nden maksat, Kürdçenin 
de içinde bulunduğu İran dil topluluğudur. Cümledeki "Acem dili" nden maksat ise 
Farsçadır. Cümledeki "doku" sözcüğü "nesc" sözcüğünün, "türetim" sözcüğü ise 
"imal" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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sanıldığı kadar güç ve uzun değildir. Bugün ikincil ve geçici birtakım itici et
menler ve engeller dolayısıyle, telaffuz biçimi ve ufak tefek sözcük değişik
likleri bakımından çeşitli kabilelerde değişikliğe uğramış olan Kürdçenin ya
zı ve anlatım dili biçiminde saptanması, değişik kabilderin lehçelerini ve dil
bilgisini bilen saygıdeğer zatlardan oluşan bir kurulun bir an önce 
hazırlayacağı "ulusal sözlük"ün düzenlenmesine bağlıdır. Kürd genel yaşa
mında gelecekte başlayacak olan karışım ve ilişkilerin, öğretim ve yayınla
rın, çok zaman geçmeden, yazı dilini büyük merkezlerde konuşma dili duru
muna getireceği kuşkusuzdur. Vazgeçilmez olan bu özlernin gerçekleşmesini 
sağlamak için, hazır bulunmalarıyle demeğimize yaşam verecek olan Kürd 
düşünür ve aydın zatlarının himmet ve gayretlerine başvurulacaktır. Tüzü
ğün özel maddelerinin hükümlerine uygun olarak oluşacak olan "Tamim-i 
Maarif Heyeti"(1286) böylece Kürd kültürünün uyanışı ve gelişmesi konu
sunda önemli bir etmen olacaktır. 

Kürdçe eski edebiyat eserlerini toplayıp yayınlamak da, derneğimizin 
omuzlarına yüklenen görevler arası~dadır. Xanl'nin "Mem u Zin"ini, Na
ll' nin ve Melaye Ciz1r1'nin "Diwan"ı ile Ellye Her1r1'nin, Feqiye Teyran'ın, 
Mistefa Bege Kurdi'nin, Şex Qadir'in ve Şex Riza'nın Kürd edebiyat tarihini 
zengin ve renkli bedialarla dolduran edebiyat eserleri izleyecektir.( 1287) 
Derneğimiz, ulusun çok olan sosyal, ekonomik ve bilimsel ihtiyaçları ara

sında bugün şiddetli bir biçimde duyulan ihtiyaçları karşılayan ve yapılması 
olanak sınırları içinde bulunan konulara öncelik verme görüşünü koru
maktadır. 

Çalışmalarımız yolunda Tanrı'nın bizi başarılı kılması ve ulusumuzun 
ulusal ve mutlu bir yönetime kavuşması dileğini eşsiz olan Cenab-ı Allah'ın 
yüce huzuruna sunarız. 

Gayret bizden, Kürdler, yardım sizlerden! 

(1286) Tamim-i Maarif Heyeti: Bilgi ve kültürü yaygınlaştırma kurulu. 
(1287) Bedla: Arapça olup Osmanlıcaya da geçen bu sözcük "gözalıcı, gözü gönlü okşayan, 

herkes tarafından beğenilen güzel şey" demektir. Burada aniatılmak istenen, bu eserle
rin taşıdıkları gözalıcı ve gözü gönlü okşayan üstün sanat değerleridir. Sözcük, Türk
çede tam karşılığı bulunmadığı için çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 
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SAYIN OKUYUCULARIMIZA 
VE ABONELERİMİZE 

1- Dergimiz adına posta ile birtakım paralar geliyor. Paraları gönderen zat
lar, adlarını ve ne için gönderdiklerini bildirmediklerinden, isteklerini yeri

ne getıremıyoruz. 
Bundan başka, bazı zatlardan, abone bedeli gönderildiği hal da dergilerinin 

kendilerine ulaşmadığına ilişkin yakınma mektupları alıyoruz. Biz dergimi

zi her türlü kişisel kar ve çıkar düşüncelerinden uzak olarak, yalnız ulusu

muzun bilinçlendirilmesi amacıyle yayınladığımızdan, abone olan zatların 
dergilerini düzenli olarak göndermeyi de büyük bir görev biliriz. Bu neden

le, abone bedellerini gönderdikleri halde dergi alamayan zatların paraları, 

birçok benzeri gibi, ya yönetim yerimize gelmemiştir ya da postaneye verdi

ğimiz dergiler, yine birçok benzeri gibi, okuyucularımıza gitmemiştir. O 
halde kusur yönetim yerimizde değil, açıkça söyleyelim, postanelerdedir. Ne 

yapalım, yüce ilgili makamın dikkatini çekmeye ilişkin olan ve her sayımız
da çıkan paragrafımız bir fayda vermiyor demektir. 

Bundan böyle, yönetim yerimize para gönderen zatların, paranın miktarı

m ve ne için gönderdiklerini ayrıca mektupla bildirmelerini ve dergilerinin 

tümünü ya da bir bölümünü almayan saygıdeğer zatların da, yine kendileri

ne dergi gönderilmek üzere, açık adresleriyle birlikte lütfen durumu bildir

melerini rica ederiz. 
2- Yıllık abonemiz 44, altı aylık abonemiz ise 22 sayı dır. Dergimize altı ay

lık abone olan saygıdeğer zatların aboneleri bu sayıda tamamlanmış oldu

ğundan, bundan sonraki sayılara yeniden abone olmaları gerekir. 

Dergimizin sayısız güçlükler içindeki bu başarısı, çalışmalarımızın saygı

değer ulusumuzca gördüğü kadirbilirce yardım ve destek sayesindedir. Her 

yardım ve ilgi, bizi, başladığımız faaliyet yolunda daha büyük fedakarlıklar
la yürümeye teşvik eden bir etmen olacaktır. 
Teşvik ulustan, başarı Allah'tandır. 

JIN YÖNETİMİ 

* '~ 

* 

Çalışma arkadaşımız "Kürdistan" dergisinin lO'uncu sayısı da yayınlan

mıştır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyucula

ra tavsiye ederiz. 
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BELAVOKA 
" " " KOMELA XWENDEKAREN KURD HEVI 

-Jİ JİMAREYA BERİN DEWAM Ü DÜWAYİ-

Neteweyen ku xwediye hiş u mejiyen sax u zexm u teglnlşti ne,(1288) her 
weha baweri u ideala xwe bi xlret mudafee dikin u di we oxire da ji fldakirina 
giyane xwe zewq distinin,( 1289) re u wasiteyen dewlemendi u bextyariya 
xwe zexm dikin,(1290) em diblnin ku ew netewe dibin karsazen peşedema 
dinyaye(1291) 

Ji her ve yek&, ciwanen Kurd bawer dikin ku, jibo ku neteweye Kurd biglje 
mertebeka xwedlşeref a ku layiqe xislet u xwiye wl ye bijare be, beri her tişti 
dive ku baweri u namus u ideala Kurd1tlye bi baweriyeka nemir be 
parastin.( 1292) 

Her weha, ciwanen Kurd ewle ne ku, neteweye wan e ku xizneyen Wl yen 
neteweyi ji yen hem! parçeyen dinyaye dewlementir in, eger li peşbere nete
weyen di tekeve rewşa parseken kemqedir, u eger ciwanen Kurd ji li her sazge
hen gişti tekevin rewşa parseken kemqedir, ev yek de jibo neteweye Kurd bi
be felaketeka giran.(1293) 

"Komela Xwendekaren Kurd Hevi"y&, zertireta peşveçuna neteweye 
Kurd di ri ya zanlne da, jibo xwe şopa sereke qebul kiriye u li do ra ve amance 
ve care nizarnnama xwe guhartiye u fire kiriye. "Hevi", jibo gl hana ve mex
sed&, de li her dere Kurdistane şax veke;(1294) her weha, jibo hinbuna mede
nlyeta nuhayin ji de endamen xwe bişlne Ewrupaye 

Kurdistan di salnameyen Asuriyan da, di ab ideyen Med u Farisan da, di ta
rixen Erehan u Tirkan u xasma ji İrane da xwedlye .iiyaneka tarixi ya direj u 
bişeref e;(1295) her weha neteweye Kurd jl, di wan dewran da ku kariye xwe 
ji hin sazgehen dini u siyasi u ji teselluta hin selteneten wrdar u eskeri bi par&-

( 1288) Sax: 1- Kese ku dijl', ne m iri. 2-Kese li ser sihheta xwe, ne nexwe§. 3- Ti§te yeker, ne n! v
çe u parçe. 4- Ti§te ne puç u rizi. Li vir mexsed je mana 4'an e. Me ev peyvik di §Una 
peyvika "salim" a Erebl da nivlsi. 

( 1289) Ideal: Arnane u daxwaza ku mirov bi fikra xwe, bi ramana xwe pe bawer dike u di rlya 
pekhatina we da diko§e, we di fikra xwe da tim dijlne u dixwaze ku biglje we. Me ev 
peyvika Yunan! di §Una peyvika "mefkure" ya Erebl da nivlsi. 

(1290) Me peyviken "re u waslte" di heranbere beyvika "esbab" a Erebl da bi kar anin. 
(1291) Karsaz: Kes yan jl sazgeha ku kar u baren kesan, weletan, dewletan, vekxistinan saz di

kin, sererast u organize di kin. Me ev peyvik di §Una peyvika '' nazim" a Ere bl da nivlsi. 
( 1292) X wl: Teblet, qerekter, awaye te bl! ye jlyan u tevgeren mirov. Me ev peyvik di §Una pey

vi ka "tebayi" a Erebl da nivlsl, ku ew jl pirani'ya peyvika "tebl'et" e. 
(1293) Mexsed ji "xizneyen wl yen neteweyl" serwet u dewlemendlyen Kurdistane yen 

bin'erd u ser'erd e. Bi peyva kurt, yani "dewlemendlyen Kurdistane". 
( 1294) Şax: Gullya biçılk a ku ji gullya dare ya mezin vediqete. Bi awaye mecaz! bi m ana" mile

ki vekxistinek" jl te. Li vir mexsed je mana mecaz! ye. Me ev peyvik di §Una peyvika 
"şu'be" ya Erebl da nivlsi. 

( 1295) Ablde: Avayl'ya ku bu yereka giring temsl'l dike u diglhlne neslen peşedeme. Bi Inglizi 
"monument". 
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ze, di nava çarçova tore u adet&n xwe da u li gora k&fxwestina xwe hin huku
met&n dadevin u zaninevin sazkirine;( 1296) 1& bel&, tarixa neteweyi ya Kurd 
u Kurdistan& ihmalkir1 u b irkiri maye. Aha, hazirkirina wasitey&n berhevki
rina v& tarix& ji, di nava mexsed&n bingehin &n komel& da ye. 

"Ziman& Kurdi" y& ku yek ji ziman&n irq& Faris &n fire u ahengdar e, li gora 
qidema tarixi bi ser "ziman& Ecem" ra ye; 1& bel& di babet& raçandin u ç&kiri
na peyvikan da li paş maye.( 1297) Jibo ku ziman& Kurdi b ibe zirnaneki mefa
dar u k&rhad, bigije h&giniya ifadekirin& u di demeka kurt da bibe "ziman& 
nivlsin&", komela me d& xebat b ike.( 1298) P&kanina vi kar& p&wist, bi qas& ku 
t& texminkirin ne zor e, ne ji demeka dir&j dixwaze. Ji r'lly& hin semed u rit
m&n peyin u berdem, li nik qebiley&n cure-cure away& teleffuza hin peyvikan 
guheriye u di hin peyvikan da ji hin guhartin&n hurik-murik peyda bu
ne;{1299) Aha ji ber v& yek&, iro di ziman& Kurdi da hin guhartin qewimine. 
Jibo ku ziman& Kurdi wek zirnaneki nivisin& u peyivin& b& tespitkirin, div& 
ku gavek zutir "Ferhenga Neteweyi" ji aHy& qomitek ve b& amadekirin; div& 
ku ew qomite ji ji zat&n berr&z &n wisa p&kb& ku bi zar&n cure-cure bizanin 
u zimanzan bin. E w t&kilhevi u p&wendi u xwendin u weşan&n ku d& di p&şe
dem& da di jiyana Kurdana gişd da dest p& kin, d& di merkez&n gişd da "zima
n& nivisin&" di demeka kurt da hernin bikin "ziman& peyivin&" jl.( 1300) Ji
bo p&kanina v& xweziya ku dest j& nay& kişandin, d& muraceet& Mınınet u xi
reta zat&n birewer u rewşenbir &n Kurd b& kirin ku ew'& bi haziriya xwe jiyan 
bidin komela me.(1301) "Qomita Belavkirina Zanin&", ku d& li gora madde
y&n taybed y&n nizamnam& b& p&kanin, di babet& hişyari u p&şketina çande
ya Kurd da d& bibe faqtoreka giring. 

Berhevkirin u weşandina eser&n edebi y&n m&jin &n Kurdi ji, di nava wan 
wezifan da ye ku hatine ser mil& komela me.(1302) Pişt& "Mem u Zin"a Xa-

( 1296) Dadevln: Kes yan jl vekxistina ku dad&, edalete di evine, allkarl ya dade dike. Me ev pey
vi k di heranbere peyvika "adil" a Erebl da nivlsl. 
Zanlnevln: Kes yan vekxistina ku zanlne dievlne, allkarlya zanlne dike. Me ev peyvik 
di şuna peyvika "lrfanperwer" da bi kar ani, ku ew jlji peyvika "lrfan" aEreblu peve
ka "perwer" a Farisi da nivlsl. 

(1297) Mexsed ji "irqe Faris" irqe gelen Iran! ye ku yek ji wan jl gele Kurd e. 
(1298) Mefadar: Tişte kumefa u fede dide, mirov mefa u fede je dibine. Me ev peyvik di şuna 

peyvika "mufld" a Erebl da nivlsl. 
(1299) Peyln: Tişre ku ne di dereca peşin da ye, li pey e dereca peşin te; tişte ne sereke ye ku 

li pey tişre sereke te Me ev peyvik di şuna peyvika "tali" ya Erebl da ni vis!. 
Berdem: Tişte ku di demek da heye u bi we deme ve giredayl ye, bi rabuna mercen we 
deme ew jl ji hole radibe u tune dibe, ne tim! u daimi ye. Me ev peyvik di şuna peyvika 
"arizi" ya Erebl da nivlsi. Peyvika "muweqqet" ji hema-hema bi we mane ye. 

( 1300) Mexsed ji "merkezen giştl" bajaren mezin, sazgehen wek karxanan u zanlngehan u da
Iren dewlete u wd. ne, ku ji hem! heremen welet hevwelat di wan de dicivin. 

(1301) Mexsed ji "hazirl"ye hatin uçuyin, dayin ustandin u pewendlyen bi komele ra ne. Me 
ev peyvik di şuna peyvika "huzur" a Erebl da ni vis!. 

(1302) Weşandin: Çapkirin u belavkirina pirtukan, kovaran, rojnaman u wd. Me ev peyvik 
di heranbere peyvika "neşr" a Erebl da bi kar ani. 
Mejln: Tişte ku di demen bere da, di mej da çebune, hatine afirandin, yan jl bu yeren 
ku di mej da qewimlne. Me ev peyvik di şuna peyvika "qedlm" a Erebl da nivlsi. 
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A dA "D.. , N 1A A "D.. , M 1 A c· A A A .. A d bA A ElA A 
nı, e ıwan a a ı u ıwan a e aye ızırı u mırasen e e ı yen ıye 

Herlr!, Feqiye Teyran, Mistefa Bege Kurdi, Şex Qadir u Şex Riza ben weşan
din, ku h emi ji diroka edebiyata Kurdi b~ xeml u xezen dewlemend u rengin 
dadigirin.( 1303) 
İhtiyacen neteweye me yen komeli, aburi u zanyari gelek in;(l304) ditina 

komela me ev e ku, ji nava van ihtiyacan, ihtiyacen ku pirrtir ten hiskirin u 
pekanina wan ji mimkun e, dive ku ji yen di ben peşxistin. 

Em ve daxwaza xwe bilinde bargaha Xwedaye beheval dikin ku, di ri ya xe
bata me da me bigihine kargeriyeka neteweyi u bextyar. 

Kurdno, xiret ji me, allkarl ji ji we! 

(1303) Me peyviken "xeml uxez" di heranbere peyvika "bedre" yaErebl da bi kar anrn. "Be
die" bi mana "tişte pirrxweşike ku dile mirov ber bi xwe dikişine u zewqeka pirr dicle 
mirov" te Ji ber ku peyvikeka bi ve m ane di zirnan e Kurdl da tune, me mana peyviken 
"xeml u xez" di vir da neze mana peyvika "bedre" drt 'l di şuna we da ew her du pey
viknivMn. 

( 1304) Ko m eli: Tişte ku pewendlya wl di gel ko m ele h eye, ko m el wl bi kartine yan jl dixwaze. 
Me ev peyvik di şuna peyvika "ictlmalye" ya Erebl da nivM. 
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Birinci sene 28 Ağustos 1335 Aded 23 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

Niv sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

MÜNDERECAT 

TÜRKÇE KlSMI 

İtizar .............................. . 

Bir haber(yevmi gazetelerden) ......... . 

Hicran-ı Bohtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirzaye Ciziri 

Baban Kürdlerinde kabiliyet-i harbiye 

ve Nali'den bir parça .................. Emin Feyzi 

Kürd geneleri kavuk sallamaz ........... Necmeddin Hüseyin 

Kürd masalları(Altun Kaküllü Oğlan) .... Kemal Fevzi 

KÜRDÇE KlSMI 

Le ber ruhi Kurde biçılkan . . . . . . . . . . . . . Lahuti Xan 

Gaziya dümalıike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Rehmi 

Nüshası 5 kuruştur 

Necm-i İstikbal Matbaası 
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MUHTEREM KARİ'LERİMİZE 
VE ABONELERİMİZE( ~z.) 

Gerek "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" ve gerekse "Jin" 
gazetesi narnma abone, teberru ve sair suretlerle gönderilecek her türlü me
balığın doğrudan doğruya "cemiyet" ve "Jin" narnma gönderilmelerini ka
ri'lerimizden ehemmiyetle rica eyleriz. Başka vasıtalarla ve başka narnlara 
gönderecekleri paraların zıyaından ve bu sebeble arzularının is' af olunama
masından dolayı kari'lerimizce mes'ı11 tutulamayacağımızı arzederiz. 

MUHABERE-İ ALENİYE(~z.) 

El'an ku disekine li qeza Kilisi 
Meşxul e bi tehsila pare, filusi 
Ya Reb tu ji cemaeta Kurdan binivisi 
Mexmum u feqir Yusife Bitlisi(1305) 

sözleriyle tazallum eyleyen Yusuf Ziya Bey' e: 

Faaliyetinize pek çok teşekkür ederiz. Emirlerinizi lfa ettik. Faaliyetinizin 
devamını harniyet-i milliyenizden bekleriz. 

(1305} Kürdçe olan bu dörtlüğün Türkçe çevirisi şöyledir: 

"Şimdilerde Kilis ilçesinde oturan 
Para ve mangır tahsiliyle uğraşıp duran 
üzgün ve yoksul Bitlisli Yusuf 
Tanrım, Kürd toplumundan yazıver O'nu". 
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Birinci sene 

Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur 

28 Ağustos 1335 

A 

JIN 

Aded 23 

Salek 220 quriş e 

Nfv sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

KARİ'LERİMİZDEN İTİZAR(~~) 

Kürdistan'ın ihtiyacını ve Kürdlerin arzularını tatmin etmek üzre "Jin"i 
siyasi olarak neşretmeye teşebbüs ettik. Muamele-i resmiye henüz maalesef 
hitam bulmamıştır. Bu nüshamızın teahhur-ı intişarı da bu muamelenin hi
tamına intizar ve mükemmel, mütenevvi münderecat ile neşrini arzu ettiği
mizdendir. "Jin" kari'lerini sabırsızlıktan kurtarmak için daha fazla bekle
rneyerek bu defa da böyle çıkardık. Yed-i ihtiyarımızda olmayan ve bizi de 
rendde eden bu ufak sekte-i teahhurdan dolayı muhterem kari'lerimizden 
itizar ve temenni-i af eyleriz. 
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YEVMI GAZETELERDEN(~z.) 

Ağustosun on birinci pazarertesi günü, Amerika Tahkik Komisyonu tara
fından Kürd demokratları narnma kabul edilen Necmeddin Hüseyin, Dava
vekili Aziz, "Jin" gazetesi Sermuharriri Memduh Beyler, hulasaten şu beya
natta bulunmuşlardır: 

Kürdlerin ekseriyetle sakin oldukları mahallerde ancak Kürd hukuk-ı mil
liyesi mevzu-i bahs olabilir. Kürdlerin o havailde asırlardan beri haiz olduk
ları ekseriyet-i kahire bugüne kadar herdevam ve bu, ecnebi tedkikatıyle da
hi sabittir. Bundan başka, Kürdlerin oralarda hukuk-ı ırkiye ve tarihiyesi [2] 
dahi gayri kabil-i inkardır. Kürdlerin bugün istedikleri hak, yalnız kendi ar
zuları yle değil, Amerika efkar-ı umumiyesinin ve onun mümessili olan Wil
son'ın prensipleriyle de teyid olunmuş bir haktır. 

Heyet-i mümessile, bu vadide lazım gelen delail ve malumatı irad ettikten 
sonra, suret-i cebriyede tehcir edilerek elyevm Konya, Adana ve bu havalide 
açlık ve sefaletiçinde mahvolmakta ve alem-iinsaniyet için feci' bir manzara 
teşkil etmekte bulunan yedi yüz bini mütecaviz Kürd hakkında Amerika he
yetinin nazar-ı dikkat ve merhametini celbetmişt.ir. 

HİCRAN-1 BOHTAN(~z.) 

Milyonlarca ehl-i vatandan bahsetmeyeceğim. Kürdleri herkes tanıyor. Be
nim, bunlardan başka daha vefadar, daha hassas ve fedakar vatandaşlarım var. 
Kimlerdir bilir misiniz? Kimi, sergerdan ve pürheyecan, taştan taşa çarparak 
gülzar-ı vatan etrafında bir umman-ı mevani vücuda getirmek için koşuyor, 
meftun olduğu o hak-i paki derağuş etmeye çalışıyor.(1306) Kimi kemal-i 
temkin ve iclal ile merkez-i vatancia bir heykel-i mehabet gibi dikilmiş, 
nigehban-ı vatandır. Bir diğeri. hak-i payı endaz-ı tecavüz olmak isteyen ağ
yan iltikam için timsah-ı zil'ecnah gibi ağzını açmış, müdhiş ve mehib bir ta
vır ve eda ile "sakın gelme" diyor. 
Bunların hepsi benim vatandaşlarım. Hepsi o arz-ı mukaddes evladı. Hep

si Kürdistan' ı hıfz-ü hiraset için, vatanlarına izafe-i ruh ve ifaza-i hayat için 
hilkatten beri halecanlı bir faaliyette. Ben onları ömrümde bir kere olsun 
görmek bahtiyarlığına nail olamadım. Onlar da beni görmemişlerdir. Fakat 
hüviyetimi derhatır ettikçe, namım yad olundukça bu vatandaşları tahattur 
etmemek mümkün olmuyor. Afak-ı vatan etrafında koşan bu fedakaranı te-

{1306) Bu cümledeki "umman" sözcüğü "engin deniz, okyanus" demektir; "mevani" ise, 
"engel" demek olan "mania" nın çoğuludur ve "engeller" anlamın dadır. Yazar, yazısı
na konu yaptığı ve aşağıda bazılarının adlarını belirteceği Kürdistan ırmaklarının yur
dun çevresinde bir "engeller okyanusu" oluşturduğunu anlatmak istemiştir. 
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fekkür [3] edince ruhum onları rakibe başlar; yetişemez, yorulur, durur. Ha
yalim, o Tur-ı mukaddesin damanına sarılarak, vatanın masuniyeti hakkın
da ilahi bir müjde-i temin e intizar ederim.( 1307) 

Fikrim her zaman bu Çihar Yar-ı Güzin ve bunların sünnet-i vefa ve sada
katine peyrev olan Tabiin ile meşguldür.( 1308) Çünkü ma ye-i hayatı m onla
rın(1309) mahiyetiyle, bad-ı azarnet ve daratma cevelangah olan bu kıta-i ce
simenin merkezinden etrafına doğru cereyan eden enhar-ı hadisatı tasavvur 
ediyordum. Nazarım birdenbire bir dairede tevakkuf etti. Bütün havassım o 
muhite inhisar etti. Fikrimi, ihtisasatımı başka cihata tahvil etmek istedikçe 
cümlesinde irademe karşı bir tavr-ı tuğyan gördüm. Ruhum da onlara iştirak 
etti. Bütün benliğimle o mutalsam daire-i efsunkar içinde kaldım. Bir müd
det hayal ile hakikat arasında seyran ettikten sonra, bir nefha-i i'cazkar ile, 
harita üzerindeki hutut ve işadt o derece tecessüm etti ki, her birinazar-ı ha
yalimde bir şekl-i hakikate girdi. Ruhum bu hakayıkın aşina-i ezelisi idi. 
Derhal kaffesiyle kesb-i ülfet ettim. Bir gün Fırat'a sordum ki: 

-Bu cuş-ü huruşun nedir? Niçin gece-gündüz bikararsın? 
-Ben aşk-ı vatanla biser-ü saman oldum. Vatandaşlarım saf ve bi kes. Bun-

lar, Ashab-ı Kehf gibi a'sar-ı medideden beri derin uykuya dalmışlar.(1310) 
Onlar an-ı mukadderde uyanacaklar ve bütün cihan-ı insaniyete ders-i hak ve 
madelet göstereceklerdir. Ben o zaman kendilerini enzar-ı leimandan sakla
mak, vatanıma uzanacak eyadi-i ihtirası kesrnek için leyl-ü nehar durmayıp 
budud-ı vatanın garb ve şimalini beklerim, dedi. 

Dedim ki: 
-Fırat, sen ağlış-ı maderden çıkar, bin naz-ü girişme ile uzun uzun akar gi

dersin. Vatanın birçok kapıları açık kalıyor. Vazife-i hiraseti böyle mi lfa 
ediyorsun? ~ 

Müstehziyane bir tebessümle: 
-Pek aldanıyorsun, kardeşim Murad' ı görmüyor musun?( 1311) Benim [ 4] 

( 1307} "Kutsal Tur" anlamına gelen "Tur-ı mukaddes"ten maksat, Musa Peygamberin Tanrı 
ile konuştuğu dağdır. Yazar, Kürdistan ırmaklarını kutsal Tur dağına benzetmiştir. 
"Daman" sözcüğü ise "etek" demektir. 
Böylece yazar, hayalinin, Tur dağı gibi kutsal olan Kürdistan ırmaklarının eteklerine 
sarıldığını belirtmek istemiştir. 

{1308} "Dört seçkin dost" demek olan "Çihar Yar-ı Güzln", Hz. Muhammed'in en önde ge
len sahabeleri olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'dir. "Tabi in" ise, 
Hz. Muhammed'i göremeyen ve fakat onun sahabelerini görmüş olan Müslü
manlardır. 
Yazar, Kürdistan'ın dört büyük ırmağını "Çihar Yar-ı Güzln"e, bu ırmakların kolları
nı da "Tabiln"e benzetmiş ve fikrinin onlarla meşgul olduğunu belirtmek istemiştir. 

( 1309} "Ma ye-i hayatı m olan onların" demektir ve ':yaşamımın mayası olan onların" anlamı
na gelmektedir. 

( 131 O} "Mağara arkadaşları" anlamına gelen "Aslıab-ı Kehf", Kur' an-ı kerimin Kehf suresin
de kendilerinden sözedilen ve bir mağarada 309 yıl uykuya daldıktan sonra uyandıkla
rı bildirilen yedi kişi ile köpekleri için kullanılan bir unvandır. O yedi kişinin adları 
şöyledir: Yemllha, Meksellna, Misllna, Mernuş, Dcbernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş. Kö
peklerinin adı ise Kıtmlr'dir. 

{1311} Murad: Fırat'ın bir kolu olan Murad ırmağı. 
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giremediğim, benim takbil-i damanına nail olamadığım hiç bir köşe-i vatan 
yoktur ki O, dağlarını taşlarını öpmeden geçsin. Vatanınşimal-ı şark! kapıla
rını da alıret hemşirem Aras'a tevdi ettiğim için, oraları da taht-itemine alın
mıştır. İşte biz üç kardeş, mevlid-i pakimizin tecavüz-i ağyara maruz cihatını 
efsunkar bir hilal-ı himayetle çevirdik. Şarkdaki vazife-i nigehban1, bazı yerli 
akrabalarımızia büyük hemşireme mev'liddur, cevabını verdi. 

Ben bu sohbet-i ruhnevaz ile kendimden geçmiş idim ki, uzaktan çağlaya
rak, köpürerek, bir tavr-ı gazlihane ile şahin gibi süzülen Murad, o germa
germl-i ülfetimize soğuk sular kattı. Fırat karşıladı. Murad çırpınarak, Fı
rat'ın kulağına bir peyam-ı keder söylüyordu. Fırat'ın yüzü bir anda hüzün 
ve hiddetten toprak rengi bağladı. Murad devam ediyordu: 

-Tehlike pek büyük, uyandıralım, diyordu. 
Fırat, derin bir tefekküre dalarak: 
(1312) 
-Fakat tehlike büyüyor; vakit, fırsat geçiyor; son pişmanlık fayda vermez, 

diyordu. 
Aralarındaki esrarengiz muhavereyi tamamıyle işitip anlayamadımsa da, 

anladım ki vatan tehlikededir. Lakin bu iki ejder-i elişanın h urliş-ı alarnından 
titremeye başladım ve hiç bir şey sormaya cesaret edemedim; hatta veda et
meden şarka doğru revan oldum. Henüz Murad'ın avaze-i dehşeti, Fırat'ın 
enin-i hüzn-ü elemi samah-ı teessürümden uzaklaşmadan, nazarım nahlf ve 
nazik bir nazen1ne tesadüf etti. Bir anda meczub-ı Iatafeti oldum ve hemen 
bu perireftare takarrub ettim. Gliya bu dilber-i nazperverle ezelden bir aşi
nalığımız var idi. Dedim ki: 

-Ey ruh-ı revan, sen kimsin? Hangi sedef-i zarafetin dürdane-i an-ü 
şanısın? 

[5] o da bir aşina-i kadimin hitabına maruz kalmış gibi, tavr-ı dilbe
ranesiyle: 

-Ben bir Kürd kızıyım. Şu karşıda, havz-ı Kevser'e benzeyen küçük gölü 
görüyor musun?(1313) İşte O, benim maderimdir. Ben, cihanın o define-i 
servetinden nebean ederim ve bir aşk-ı ihtiyarsliz ile gah-ı garbe koşar gide
rim, dedi ve mü te bessim nazariarıyle ruhumu o kadar teshi:r etti ki bila ihti
yar cereyanına tabi oldum. O, daima nevazişkar sözleriyle,iltifatperver göz
leriyle kalbi mahmur ediyordu. 

(Mabadı var) 

M1rzaye Cizi:ri: 

( 13 12) Burada derginin aslında birkaç satırlık yer bo~ çıkmı~tır. Anla~ıldığına göre bu söyle~i
de Fırat'ın ağzından söylenip yazılmak istenen sözler sansür edilerek çıkarılmı~tır. 
"Fakat" sözcüğüyle b~layan bundan sonraki sözün de Murad'a ait olduğu anla~ıl
maktadır. 

(1313) Kevser: Cennetteki havuz. Öyle anla~ılıyor ki yazarın burada konu~turduğu ırmak, 
Botan ırmağıdır. Ne yazık ki yazının devamı bundan sonraki sayılarda yayınianmadı
ğı için, yazarın bu ırınakla olan söyle~isinin tamamını öğrenmek olanaksızdır. 
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TARiHi TEDKİKAT 

BABAN KÜRDLERİNDE KABİLİYET-İ 
HARBİYE( ~z.) 

Baban Kürdlerinin bazu-i himmederi birer gürz-i şecaat, sine-i harniyetleri 
birer siper-i satvettir. Bunlar bulundukları muhareb.itın hiç birinde icab-ı 
gayret ve besaleti ifada kusur etmemiş olan akvamın birincilerinden dir. De
nilebilir ki Baban paşalarının zir-i hükmünde bulunmuş olan Süleymaniye 
ve tabi mülhakatı, altı yü~ seneden beri mühacem.it-ı şarkiyeye karşı yıkıl
mak bilmez bir istihkam mesabesinde idi. 

Sultan Selim-i Evvel'in Çaldıran muzafferiyetinde ve bilhassa Sultan 
M urad-ı Rabı'nın Bağdad' ı feth-ü istirdadında, himaye-i şan-ü şeref için en zi
yade cansiperlik eden, Süleymaniyeliler yani Baban Kürdleridir. 

Bu ulviyetler, hep Müslümanlık ve Kürdlük cevherlerinin şa'şaa-i istidad
ları eseridir. 

Asr-ı ahirde dahi ad k Altıncı Ordunun en güzide askerleri Süleymaniyeli
lerden ibaret idi. 

[6] Necid ve Mentefik(1314) isyanlarını bastırmakta, müteaddid defalar 
eşkıyayı darb-ü tenkilde en ziyade hizmet eden, keza onlardır. 

Demek isteriz ki Süleymaniye, merkez-i inayetten mehcur ve her cihetten 
mağdur olmakla beraber, daima ahd-ü vefasında sehat ve bab-ı HilMete karşı 
sadakatı isbattan geri durmamıştır. Fakat gördüğü mükMat nedir? Hiç! 

Yine mezalim acısını çeken, malları yağma edilen, halleri sorulmayan, Sü
leymaniyeliler oldu. 
Bağdad'ın zaman-ı müstesna valileri ve kumandanları, Süleymaniye aske

rinden hiç bir vakit istiğna göstermek şöyle dursun, kabiliyet-i harbiyelerine 
dair olan vukufları hasebiyle her zaman, hususen ahval-ı fevkal.1dede vücud
larından istifade etmişlerdir. 

Baban Kürdlerinin en büyük, en mühim hizmetleri, o müstesna zamanlar
da icra olunanlardır. Çünkü kıymetlerini az-çok takdir edenler bu
lunmuştur. 
Eğer Baban hükümeti hal-i sabık üzre bırakılmış olsaydı, bugün Al

manya'nın müteşekkil olduğu hükümetlerden biri derecesinde bir istinad
gah olurdu.(1315) 

Baban Kürdlerinin ne derecede askerliğe müstaid olduklarını şundan anla
malı ki, hükümet-i Osmaniyece Nizam-ı Cedid(1316) teşkil olunmadan, 
belki daha mukaddem, asakir-i muntazama yetiştirmek kaziyesine sarf-ı fi-

{1314) Bu adın doğru yazılış biçimini saptayamadık. Yazıldığı biçimde olabileceği gibi, 
"Mentef" ya da "Müntef" de olabilir. 

(1315) "Almanya'nın müteşekkil olduğu hükümetler'' den maksat, Almanya'yı oluşturan fe
dere dev letlerdir. 

( 1316) "Yeni düzen" anlamına gelen "Nizam-ı Cedld", Osmanlı padişahı Selim III tarafından 
kurulmuş olan yeni ordunun adıydı. 
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kir ve ibzal-ı himmet eden, Baban paşaları olmuştur. Ahmed Paşa, sunUE-ı 
muhtelife-i askeriyenin her birinden muntazam alay lar, taburlar teşkil etmiş 
ve bu suretle kuvvetli bir ordu vücuda getirmiştir. 

Bir de Süleymaniye'nin, hükümet-i malıalliye sayesinde vücuda gelmiş 
olan m~muriyet-i sabıkası ne derecede olduğu kazİyesi vardır ki o da şayan-ı 
dikkattir. O zamanlar ağaların, beylerin malikanelerinden istifadeleri tama
mıyle taht-i teminde olduğu gibi, zikrolunduğu üzre mühim bir kuvve-i 
askeriyenin de iaşe ve idaresine [7] imkan hasıl edilmişti. Bundan maada, 
fazla-i varid~ttan, yevmiye beş bin kuruş hesabıyle senevi mühim bir mebl~
ğın Bağdad'a gönderilmesi ~deti muhafaza olunabiliyordu. 

Sonra ne oldu? Sonra, hanedanları munkarız etmek, yaşatmamak idare 
için bir düstur-ı hikmet zannolunduğu cihetle, Baban paşaları yerlerinden 
kaldırılarak, yabancısı oldukları sair vil~yetlere vali t~yin olunmakla, 
hükümet-i mümtazelerine nihayet verildi. Müşarünileyhim paşalar, yine 
sa'ylarına fütur getirmeyerek, t~yin olunmuş oldukları Hale b, Yemen, Basra 
gibi mühim vil~yetlerde büyük büyük hizmetler Ha edip vefatiarına kadar 
sıdk-ü istikametlerini muhafaza ettiler. 
Artık sakim sakim usul-ı idareler sayesinde Süleymaniye m~muriyetçe ol 

derece tenezzül etti ki kadrosu natamam bir taburu iaşe edemediği gibi, 
memurin-i mahalliyenin de maaşlarını veremez bir hale geldi. Köyler harab 
oldu; ahalisi de kimi öldü, kimi İran'a hicret etti. Bu mebhaslar pek ciğersı1z 
olduğundan, bundan ziyade tatviiine lüzum göremem. 

Hasılı, Baban ricalinin kabiliyet-i harbiyeden istifade hususundaki isabet-i 
rey-ü tedbirleri, elhak şayan-ı hayrettir. 

Ahmed Paşa topçu, istihkam, piyade, süvarİ sınıfları için hastaneler, kışla
lar, debboylar inşa ettiği gibi, levazım-ı askeriyenin hemen kısm-ı azamını 
yerli m~mul~tından tedarik ve ihzar etmiştir. 

Alaylar, taburlar sınıf sınıf talimler ve toplu olarak resmi geçitler İcrasına 
başladıkları vakit, ahali fevkalhad mesrur olmuşlar. Ordunun manzara-i 
ruhperveri yle hakikat ~şığı olan merhum N all Efendi'nin de hissiy~t-ı şaira
nesi galeyana gelerek, paşanın asker nazmına karşı o da şiir nazmına başla
mış. Ben de, teşkil~tın fevkal~de mükemmeliyetine dair olan beyiderini 
herveeh-i ~d arz ile sözüme bitarn veriyorum.(1317) 

Emin Feyzi 

(1317) N all'nin yazartarafından buradasözü edilen ve aşağıda yayınlanan bu şiiri, başka yer
lerde de yayınlanmıştır. Kür~ yazarı Mihemede Mela Kerim tarafından yazılmış olan 
"Nali le Kilawrojney Şi'rekanyewe" adlı araştırmada da(Irak Akademisi Matbaası, 
Bağdad-1979) yayınlanmış olan bu şiirin oradaki metni ile "Jin"de yayınlanan metni 
arasında bazı farklar bulunmaktadır. Her iki metnin karşılaştırılmasım sağlamak için 
o metni de "Jin"in bu sayısının sonunda hem Arap harfleri yle, hem de Latin harfle
riyle yayınlayacağız. 
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[sl EW TAQİME MUMTAZ E(Bts) 

E w taqime mumtaz e kewa xasseti şah in 
Aşubl' dill memleket u qelbl' supah in 

Yeksef ke dewestin be nezer xetti şua in 
Helqe ke debestin weku xermaneyi malı in 

Nergisnl'geh u saqesemen u kurtewenewşen 
Musunbul u rumetgul u hem lalekulah in 

Gulzarl' der u deşt in u xilmanl' beheşt in 
Ahusef u ateşbekef u tl'jenl'gah in 

Salıra be tecelll dekene Wadl'yi Eymen 
Qametşecer u mezherl' eltafl Ilah in 

Geh tawis u geh kebk in u geh buqelemun in 
Geh ateş u geh şu'le u geh dudl' siyah in 

Layiq be beden etles u exzer ke depoşin 
Newreste gul u bestelegel destegiyah in 

Bo seyr u xeramiden ew seriwqeddane 
Sofl le teleb dan u hemu saliki rah in. 

N all' Merhum 

(1318) Emey !ere da deynuslnewe helbestekey N aliye, b'ew şeweyey le kovarl "Jin" da bilaw 
kirabuwewe. Belarn le hendl cegey d lke da teksıl her ew helbeste be şeweyekl dik he
ye-w !ege! tekstekey "Jin" da le çend ruwewe ciyawazlyan heye. Le kotayem jimareye 
da tekstek be tipi Ere bl u be tipi Latin! denuslnewe ke le pertukl Mihemedl Mela Ke
rim "N ali le Kilawrojney Şi'rekanyewe"(Çapxaney Ekademyay Iraq, Bexda-1979) da 
bilaw kirawetewe. 
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KÜRD GENCLERİ 
KAVUK SALLAMAZ(t3t9)( :z.) 

Mebde-i alemde insanlar münferiden yaşamayı hislerine daha muvafık bu
lurlardı. Nisbi bir surette terakkiyat-ı fikri ye neşv-ü nema bulduğu zaman in
sanlar her vakit ve her şeyde hissiyata artık müracaat etmeyip, biraz da, in
sanlar için rehber ve mürşid olarak yaratılan akıl ve mantığa müracaat ettiler. 
Münferiden yaşamayı [9] bittabı' akıl ve mantıkla gayri kabil-i tev'em bulun
ca, heyet-i ictimaiye halinde yaşamaya ferden ferden karar verdiler. Bu ferdi 
karar, çok sürmeden umumlleşti. İş ferdiyetten çıkıp ictima! halini aldı. Fer
di yaşamak yerine ictima! hayat ikame edildi. İnsanlar artık cemiyet halinde, 
hükümet halinde yaşadılar. Hükümet halinde yaşama, tabi! menfaatlerine 
daha muvafık oldu. Maatteessüf söyleriz ki, beşer, hükümet halinde yaşa
makla beraber, fikren o kadar yükselmemişti. İnsanlar cemiyet halinde yaşa
makla beraber, ferdi menfaatlerinin heyet-i ictimaiye menfaatinden ayrı ol
duğunu farz ettiklerinden, daima ve daima ferdi menfaatlerini istihsal ve is
ticlabe çalışıyorlardı ve bu tarik-i sa'yde ictima1 menfaatlerini ayaklar altında 
çiğnemeden çekinmiyorlardı ve bilmeyerek kendi menfaatlerini de beraber 
çiğnemiş ve malıvetmiş oluyorlardı. 

Bu muharrib fikri ilk ortadan kaldıran, medeniyet-i İslamiye idi. Kemal-ı 
hüzünle söyleriz ki, devr-i saadet{1320) ve devr-i saadetin tevlld ettiği 
medeniyet-i İslamiyenin an-ı inkırazında, terakkiyat-ı ictimaiyenin düş
man-ı b lamanı olan ferdi fikirler şedid bir surette tehacüm etti ve mühaceme
sinde o kadar muvaffak oldu ki, ictima1 mefkılrelerden zerre kadar eser bı
rakmadı. A'sarın teval!siyle beraber baran-ı fazilettenhasıl olan verd-i mari
federin muh!timizde değil, muhltimizin etrafında demet demet görünmesi
ne rağmen, ictima! menfaatlere dair ne konuşuldu ve ne de ulv! mefkılreye 
dair bir şey hatıra geldi. 

Avrupa afakı ve Avrupalılar fikren yükselince şahsi menfaatten tamamen 
tenezzüh ettiler; hayat-ı ictimaiye yolunda hayat-ı şahsi ye ve maliyelerini fe
da ettiler ve feda ediyorlar ve el'an da fedakarlıkta berdevamdırlar. İşte, ha
yat-ı ictimaiyelerine yaptıkları fedakarlık yüzünden Avrupa ve Avrupalıla
rın terakkisini ifade edecek kelime bulmadan bugün beşer acizdir. 

* 

Kavuk sallamanın, birincisinden daha muharrib ve daha ad! ikinci bir za
rarı vardır. Kavuk sallamanın ikinci zararıdır ki kitle-i ictimaiyeden bir veya 

(1319) Kavuk sallamak: Osmanlılar döneminde kullanılan bu deyim, "riyakarlık yapmak, 
dalkavukluk yapmak" anlamına gelmektedir. Yazar bu deyimi başlıkta kullanmakla, 
Kürd gençlerinin kimseye dalkavukluk ve riyakarlık yapmayacağını belirtmek is
temiştir. 

(1320) "Mutluluk dönemi" anlamına gelen "devr-i saadet", Hazreti Muhammed dönemi 
için kullanılan bir addır. O döneme "asr-ı saadet" de denir. 
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birkaçma istibdad fikrini verip müstebid kılmak ve bünye-i ictimaiyeyi de 
bir veya birkaç müstebiddin idare-i zalimanesinde [10] azmak ve azdırmak
tır.(1321) Bir şahıs ne kadar iyi yaratılırsa yaratılsın, yine bilkat-ı beşerde 
meknuz ve merkuz olan fenalığa az-çok meyil ve arzusu vardır. 

Hazreti Yusuf bir peygamber-i zlşan idi; o kadar zlşan, peygamberan ara
sında o kadar mümtaz idi ki, Kur'an-ı azlmüşşanda gerek ulviyetine ve gerek
se sergüzeştine dair bir sure-i eellle tesbit edilmiştir. İşte, "inne'n-nefse le em
maretun bi's-sui, illa men rahime Rabb1"(1322) buyuran, o aıt peygamber
dir. Hissiyat-ı beşeriye fenalığa maildir, meğer rahmet-İ ilahiye beşerin 
fenalığına mail olsun.(1323) Masum, ve ismeti Cenab-ı Hakk'ın şehadetiyle 
sabit olmakla beraber, şimdilik mevcud edyan-ı semaviyeye mensub umum 
ehl-i kitab,(1324) yani İslam, Hristiyan, Yahudice takdls kılınan Hazreti Yu
suf, hayat-ı beşeriyenin fenalığa mail olduğunu ikrar ve itiraf ediyor. Cenab-ı 
Hak da Hazreti Yusuf'un ikrarını tesbitle, Yusuf'un bu itirafı hakikate mu
karın olduğunu bize bildiriyor. 
Yalnız istibdadı değil, hatta putperestliği de kavuk saHamak vücuda getir

miştir. Put dedikleri heykellerin sahibierine vaktiyle o kadar kavuk sallamış
lar, her şeylerine iyi, her sözlerine "keramet buyurdunuz" demişler ve bu 
tasvib ve tasdiki o kadar tekrlr, te'kld etmişlerdir ki yar-ü ağyarı, hatta bizzat 
heykel sahibierini kendi uluhiyetlerine inandırmışlardır. İşte bu kavuk salla
yanların aleme verdikleri kanaat muktazası olarak, binlerce sene yüzlerce 
milyon insanları ilah-ı kazibin putune taptırmışlardır. 

* 

(1321) Bu cümledeki "bünye-i ictimaiye" derginin aslında "bakiye-i ictimaiye" şeklinde çık
mıştır. Ancak bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı açıktır. Çünkü "bakiye-i 
ictimaiye"nin anlamı "toplumsal kalıntı"dır ve o anlamın burada yeri yoktur. 
"Bünye-i ictimaiye" ise "toplumsal yapı" demektir ve buraya uygun olan da budur. 
Bu nedenle biz doğrusu olan "bünye-i ictimaiye" yazdık. 

(1322) Bir ayetten alınmış olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şöyledir: "Nefs, yani duygular 
kötülüğü emreder; Rabbimin esirgediği kişiler hariç". 

(1323) Yukarıdaki ayet parçasının çevirisi niteliğinde olan bu cümlenin sonundaki" fenalığı
na mail olsun" sözlerinde kanımızca bir dizgi yanlışlığı vardır. Çünkü ayet parçasının 
son bölümü, yukarıdaki dipnotta da belirtildiği gibi "Rabbimin esirgediği kişiler ha
riç" anlamındadır. Buna göre, ayet parçasının yazar tarafında yapılmış olan çevirisinin 
son cümlesi, "meğer rahmeı-i ilahiye beşerin imdadına nail olsun" olmalıdır. Yani 
"meğer Tanrı'nınrahmeti insanlığın imdadına yetişsin". 

(1324) "Kitap sahipleri" anlamına gelen "ehl-i kitab", bir terim olarak Müslümanlar, Hristi
yanlar ve Yahudiler için kullanılır. Onların bağlı bulundukları peygamberlere Allah 
tarafından birer kitap gönderildiği için kendilerine böyle denilmektedir. Bu peygam
berlerden Hz. Muhammed'e Kur'an-ı kerim, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Musa'ya da Tevrat 
gönderilmiştir. 
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Bizim Kürdlerde de kavuk sallayan vardır. Bu kavuk sallayanların nereye 
mensub bulunduklarını muhtasar, lakin sari h bir surette ifade edebiliriz. La
kin şimdilik bu babdaki malumatımızı "Jin" kari'lerinden esirger ve bu 
ervah-ı habise hakkındaki malumatımızı vakt-i merhununa terkederiz. 
Yalnız makalemizin hatimesinde o kadar söyleriz ki, iyice tahsil görmüş, 

ulum-ı nazariye ve fünıln-ı müsbete hakkında malumat edinmiş, hayat-ı icti
maiyeye vakıf, hiss-i milll ile kalbieri çarpar Kürdlerin bir sınıf-ı münevveri 
vardır. Bu sınıf-ı münevver, dalkavukluğun izzet-i nefis ve hayat-ı milliyeyi 
rahnedar edeceğine iman ettiğinden, kimseye kavuk sallamaz ve sallamaya
caktır. Ve Kürdlüğün felahı, işte bu andan başlayacaktır. 

Necmeddin Hüseyin 

[ıı] ALTUN KAKÜLLÜ OGLAN 
-GEÇEN NÜSHADAN MABAD-(1325) 

Güneşli bir bahar sabahı idi. Çocuklar saray önünde cirid oyunu taklid 
ediyorlardı. Köşe başında bir ihtiyar ayakta durmuş, oyunu seyre dalmıştı. 
Ansızın, çocuklardan en çeviğinin kolundan yakaladı, bir anda kayboldu. 

Heyhat!(1326) Derviş, çocuğu artık kaçırmıştı. Arkadan koşan atlılar, 
mızraklılar ağlayarak, me'yıls dönüp geliyorlardı.(1327) Derviş, günlerle 
uzak mağarasına bir yıldırım çabukluğuyle uçup gitmişti. Saray içinde ko
pan vaveylinın derin akisleri, uzun mesafelerde çalkanıyordu.(1328) 
Derviş yüksek, vahşi kayalıklar arasında oyulan dolambaç mağarasında, 

gözü bağlı şehzadeyi oturttu:(1329) 
-Yavrum, sana yarın bir kızkardeş getireceğim, onunla her gün oynar, eğ

lenirsin, dedi. 
Gönlü açık çocuk, yabancı babasının sözlerini saf gülümsemelerle dinli

yordu. Akşam derviş, uzun hırkası altından küçük bir kız çıkardı, küçük 
şehzadeye: 
-İşte bu da senin kardeşin, dedi ve başlarını okşadı. 
Mağaradaki esrarengiz ahırı kendilerine gösterdi.(1330) At önünde et, it 

önünde ot duruyordu. 

(1325) Geçen nüshadan mabad: Geçen sayıdan devam. 
(1326) Heyhat: Yazık, çok yazık, ne yazık, ne yazık ki. 
(1327) Me'yl1s: Ümitsiz. 
(1328) Akis: Yankı. 
(1329) Şehzade: Şahoğlu, padişah çocuğu, prens. 
(1330) Esrarengiz: Esrarlı, sırları olan. 
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-Bunları her gün nöbetle bekleyeceksiniz, dedi. -
Sabah olur olmaz, yine dışarı çıkıp gitti. 
Derviş, çocukları her gün başka bir çeşit yemekle besliyordu. Küçük kız, 

dervişin bulunmadığı zamanlar köşe bucağı tecessüsle arayıp tarıyor

du.(1331) Günün birinde duvar arasında kırk anahtarlı bir halka buldu. 
Ahır tarafındaki iç kapıya anahtarlardan birini uydurdu. Kapı açıldı. Oda
nın karşılıklı köşelerinden altun ve gümüş pınarlar akıyor, ortada zümrüt ve 
yakuttan ehram kümeleri duruyordu.( 1332) Küçük kız kapıyı kilitledi, gör
düklerini kardeşine anlattı. Küçük şehzadenin canı sıkıldı. [12] Hemşiresine 
kızdı:(1333) 
-Derviş baba duyarsa ne yapacağız! Sakın, kapıyı açtığını çaktırmayasın, 

dedi. 
Bulutlu bir akşam mağaranın debiizlerini karartıyordu. Derviş geldi. Etra

fı keskin bakışlada süzdü. Biraz çekingen duran kızın gözlerine dikkatle 
baktı. Gündüzün yapılan şeyleri sormaya lüzum görmeden anladı. Kızın ya
ramaz olduğuna şübhe etti. Mühim bir tecrübe yapmak icab ediyordu.( 1334) 
Her gün eve nefls yemekler getiren derviş, ertesi akşam köpek eti getirdi: 
-Yarınki yiyeceğiniz budur çocuklar, dedi. 
Derviş gidince küçük kız eti evdeki kediye yedirdi. Akşam derviş eve 

geldiğinde: 
-Eti yediniz mi? diye sordu. 
Küçük kız: 
-Evet babacığım, eti ben yedim, dedi. 
Derviş: 

-Eti yemediğin halde ne için yalan söylüyorsun? Ben şimdi etten sorar, yi-
yip yemediğini anlarım: 

-Et et, neredesin? 
-Kedinin bağırsakları içindeyim! 
Yavrucuklar dervişin bu halinden korkarak titrediler, etin dile gelmesin

den pek çok ürktüler. 
Derviş kızın hilesini artık anlamıştı. Tanyeri ağarırken küçük kızı omuz

layıp götürdü. Şehzade uyandığında, kardeşimağarada yoktu. "Zalim derviş 
yine bir iş kayırdı, kardeşimi benden ayırdı, kim bilir hangi kuşa, kurda gö
türüp yedirdi" diye için için ağladı. Dikkatle baktığı atların yanına gitti. Her 
gün yaptığı gibi, dervişe inaden etleri köpeklerin, otları atların önüne koy
du.(1335) Duru aygır bir at, şehzadenin bu büyük kalbiiliğine memnun kal
mıştı. Ertesi gün çocuk alııra girince yanına çağırdı: 

-Güzel şehzade, dedi. Seni ben bu hain dervişin elinden kurtaracağım. 
Duvar köşesinde asılı duran anahtarları al. Şu gördüğün kapı, kırk adalı 
köşkün birinci kapısıdır. Aç, odaya gir. Akan altun çeşmelerden kaküllerini 

(1331) Tecessüs: Anlama merakı, bilme merakı. 
(1332) Ehram: Piramitler. "Piramit" demek olan "herem"in çoğuludur. 

(1333) Hemşire: Kızkardeş, bacı. 
(1334) Mühim bir tecrübe yapmak icab ediyordu: Önemli bir deneme yapmak gerekiyordu. 

(1335) Dervişe inaden: Dervişin inadına, dervişe inat olsun diye. 
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yıka. İkinci odadan bir kalıp sabun, üçüncüden bir demir tarak al. [13] Dör
düncüdeki mavi çeşmeden bir desti su doldur. Kuyruğumdan iki uzun kıl 
kopar. Yularımı tak, hemen yola çık. Derviş arkadan bize yetişirse evveh1 sa
bunu at, bir müddet sonra tarağı fırlat, en so nda destiyi şiddetle yere çal. Ay
rıldıktan sonra darda kaldığın zamanlar kılları birbirine dokundurursun, 
ben karşma çıkarım. 

Gene şehzade, güzel atın dediklerini birer birer yaptı. U zun ve çamlı bir 
ormandan geçtiler. Yüksek kayalardan, derin yarlardan atlayarak geniş bir 
ovaya indiler. Arkadan dervişin korkunç naraları gürlüyordu. Derviş bir yıl
dırım gibi koşup geliyordu. Arada adımlanamayacak bir mesafe kalmıştı. 
Çocuk sabunu attı. Ortalık, şiddetle kaydırıcı bir buz deryası kesildi.(1336) 
Gene şehzade hayli yol aldı. Arkadan derin akislerle dağları inleten bir sada 
uzanıyordu.(1337) Derviş buzluktan kurtulmuş, arada adımlanamayacak 
bir mesafe kalmıştı. Gene şehzade demir tarağı fırlatıyordu. Dervişin uğrağı, 
uzun ve geçilmez bir dikenlik oldu. Can kurtaran kahramanlar hayli yol al
mışlardı. Derviş dikenlikten kurtulmuş, arada adımlanamayacak bir mesafe 
kalmıştı. Gene şehzade su destisini yere çaldı. Dervişin uğrağı derin ve engin 
bir umman oldu.(1338) Derviş artık geçemez oldu. Me'yfis, mağarasına 
döndü. 

Gene şehzade rehakar atıyle birlikte kurtuldu. Yeşil bir bostanlığa atladı; 
sevgili atma, gözlerini öperek veda etti. Tarla kenarında bir müddet oturup 
dinlendi. Biraz sonra kalktı. Başına, civarda bulduğu bir deriyi geçirerek al
tun kaküllerini gizledi, doğru tarla sahibinin yanına gitti, uşkalığa alınması
nı rica etti. Tariacı kabul etti. Nankör tariacı nadasın çabuk bittiğini, ekinie
rin vaktinden evvel uzandığını görünce şaştı. Artık çocuğu bir türlü çeke
mez oldu. Kıskançlığı gittikçe artıyordu. Kızgınlığını dindirmek, 
azgınlığını gidermek için vire çırağını haylıyordu.(1339) 
Şehzadenin buna pek canı [14] sıkıldı. Tarlaemın yolsuzlukianna artık da

yanamadı. Ertesi gün kılları birbirine tokuşturdu. Güzel at çıkıp geldi. Bir 
kat sırma elbise, bir altun tae istedi. Göz yumulup açılması kadar bir zaman 
geçmeden, şehzadenin istedikleri önüne konmuştu. Gene şehzade atlas boğ
çayı açtı, elbiseleri giydi ve taclandı. Atın sırtına atladı, tarlayı baştan ayağa 
çiğnedi, örümcek ağı gibi karmakarışık bir hale getirdi. Atını elbisesiyle geri 
yolladı, karşı tepelere çekildi, yüksek bir çam ağacına çıkıp oturdu, altun ka
k~llerini güneşe doğru salıverdi. 

Iran şahı, ailesiyle birlikte ava çıkmıştı. Şahın küçük kızı, çam üstünde, 
uzaktan, sanki ikinci bir güneş parlıyor gördü. Bu parlak hayalin füsunuyle 
gözlerini ağaçtan bir türlü ayırmadı.(1340) Diğer iki hemşiresine de göster
di. Çam üstünde oturanınkakülleri altundandır diye ısrar ediyordu. Hemşi
releri inanmaz oldular: 

(1336) Derya: Deniz. 
(1337) Sada: Yankı yapan ses. 
(1338) Umman: Büyük deniz, okyanus. 
(1339) Vire: Aralıksız, sürekli. "Vira" diye de söylenir. 
(1340} Füsun: Büyü. "Efsun" biçiminde de söylenir. 
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-Mutlaka ağacın ya kendisinde veya bir yaprağında parlamak hassası var
dır, dediler,( 1341) küçük hemşire ile uzlaşamadılar. 

Üç hemşire aralarında şart koştular, meseleyi babalarına anlattılar. Şah, 
kızlarını evermek çağının artık yaklaştığını anladı, kendi kendine, "kızla
rım besbelli koca istiyorlar" dedi. 

Tarla sahibi akşam otlaktan kulübesine dönüyordu. Gelip ortalığı alt üst 
olmuş görünce, uşağa: 

-Kim yaptı be? diye dırlandı. 
Miskin çırak(şehzade}: 
-Bilmiyorum, demin bir atlı geldi, tarla üstünde koşu yaptı. Bağırdım ça

ğırdım, yalvardırnsa da hiç aldırış etmedi. İri yarı olduğu için kendisine gü
cüm yetmedi. Ekinleri çiğnedi, geçip gitti, dedi. 

Kemal Fevzi 

( 1341) Hassa: Özgül ük, özellik. 
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[15] Kürdistan-ı İran! üdeba-i muhteremesinden şair-i şöhretşiar "Lahuti 
Xani Kermanşahi" tarafından mecmuamıza ihda huyurulan işbu şiir-i dil.i
rayı derc-i sahife-i mefharet eyler ve bu gibi milli asar-ı aliyelerine kemal-i ha
hişle intizar ederiz: 

LE BER ROHİ KURDE BİÇÜKAN 

Xelqi Kurd bo kesbi şeref haziri ceng e 
Ey millet\' Kurd, helse ku em nustine neng e 

Fermuye N ebi: Hubb1 weten mayei din e 
Munkir bi Xude kafir u mel'un u neng e 

Her qewme ku esl u nesebi xo nezanit 
ruy roşini elbette siya, weku şewezeng e 

Hem tenbeli-w xeflet, u hem izzet uiqbal 
Em kare muhalat e u em qaflle leng e 

K d k h A "M dA" A lA K . ur an u emuyan e ı u nes ı eyan ın 
l'em fikre çi lewn xefletyan kird erne renge 

Ey Kurd1 biçukan, hemu tarix bixwanin 
ta babi xotan zu bişinasin, ku dereng e 

İran wetena Kurd e, u Kurd milleta İran 
Xesmilegel xaki weten zlllet u neng e 

Her kese ku denli kird, le İran ciya bu 
A AK d A A A ya xaını ur an e, u ya şet u ceveng e 

Tarixi "Med" u Kurd, ku ewladi Keyan in, 
sabit le nik xelqi Ewrupa u Fereng e 

İran weku cismek e, u Kurmanc e le w! dest 
Deste ku cuda bu le beden, mirdu uleng e 

[16] Kurmanca de llhaq be İran biki axir 
Dest, weqte ku mulheq we ten xo bu qeşeng e 
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Nesli "Med" u Sasani-w begane le İran 
Em mesele keyfiyyet ayine be seng e 

Regey terebu meykede Lahud dezanit 
Emma le Hraqi weteni hewsele teng e 

" " " " GAZIYA DUMAHIKE 

Rabe ey Kurde ji Kurdan 
Ser ji hsMye hiH'n 
Daweşe ji toz u xubare 
İlın u irfane bibin 

De heta kenge xulam bi 
tu di bin pişdyan hernal 
Şev me burand, roj derket 
Rabe ca em çine mal 

Mala min god xirab e 
Te ni ye bab, bira 
Hindek etim mayne şeve 
tariye da, be çira 

Lah u d 

8 Tirmeh 335{1919) 

JiMala Hekariyan 
E. Rehmi 

Necm-i İstikbal Matbaası Sahib-i İmtiyaz ve Müdir-i Mes'ul: Memduh 
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[17] KARİ'LERİMİZE 

Bazı zevatın "Jin" kelimesinin medh1lünü bulmakta müşkilata düştüğünü 
anlıyoruz. Birtakımları bu tesmiyede, Kürdçe kadın manasma gelen "jin" 
mefhumunu görüyorlar. Halbuki unvanın altındaki "Hayat" kelimesi, doğ
rudan doğruya "Jin"in tam mukabilidir. Kürdçe "Jin=Gin" yaşamak, hayat 
demektir; imlasında "j" ve "n" arasında bir "y", yani mahdud bir kesre var
dır; Farisi "zen" mukabili olan "jin", "y"siz yazılır, kesir ile okunur. 
Şekl-i hurufumuzun ufak bir iltibasla ne acib manasızlıklar tevlid edebildiği
ni irae eden bu misal, hakikaten fecidir. Ne yapalım, Ari bir lisan Sami alfabe 
kisvesiyle ancak bu kadar müfid olabilir. Fe'tebin1! 

"MEM Ü ZİN"İN TAB'I HİTAM BULDU 

Mela Ehmed& Xani hazretlerinin "Kürd Tamirn-i Maarif ve Neşriyat Ce
rniyeti" tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mern u Zin" na
mındaki kitabı, şimdiye kadar ilan ettiğimiz vechile saha-i intişara çıktı. 
"Mern u Zin", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da 
kağıd fiatının ve tertib masarıfının pek yüksek olmasına rağmen "Mern u 
Zin", mevcud kağıdların en iyisine ve pek nefis surette tab' ettirilmiştir. Ce
miyet hiç bir menfaat-i maddi ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfa
nına hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azime ile meydana gelen 
bu kitaba, idarehaneden alınmak şartıyle SO ve taşraya taahhüdlü olarak pos
ta ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab' ı pek 
az olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi isti
yoruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de 
kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lazımdır. 

A A A A 

TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU 

"Mern u Zin"a Mela Ehmed& Xani, di sı1reteke nefis da hatiye tebi'kirin. 
Her kes& arzı1ya xwendin ı1 kirina w& biket, ji iro paş& di idarexana me da 
"50", jibo xaric& ji İstanbul digel mesarifa post& "60" quriş e. 
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ADRES: 

Babıaıl Civarı Ebussuud Caddesinde 
Necm-i İstikbal Matbaasında 
"Jin" İdarehanesi 

TEVZİ MAHALLi: 
Babıaıl Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi 

EMRAZ-1 CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI 

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY 
Hemşehrileri mizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün 
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısındaki Hıristaki ve nam-ı 
diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder. 

Telefon: Beyoğlu, 1812 

Heyet-i Tahririyemizden Hakkoirili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu defa da 
"Gaziya Welat" ve "Meme Alan" isimlerinde biri mecmua-i eş'ar ve diğeri 
bir piyes olan iki kitabı mevki-i intişara konuldu. İşbu kitabiarın edebiyat-ı 
hazıra ile mukayesesİ, gerek nesren ve gerek nazmen Kürd lisanının derece-i 
mükemmeliyetini yek nazarda isbat eder. Şu mühim eserleri Kürdlere ve 
bilhassa Kürdçeye alaka peyda-etmek isteyenlere tavsiye eyleriz: 

KURUŞ 

MUMAİLEYHİN İDAREHANEMİZDE 
BULUNAN ESERLERi: 

5 Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler .................... Türkçe manzume 
5 Eqida Kurdan(manzum ilmihal) .......................................... Kürdçe 
5 Meme Alan mensur .................................................... Kürdçe piyes 

10 Gaziya Welat manzum ................................ Kürdçe mecmua-i eş'ar 

Sebllürreşad cerl'de-i İslamiye, kıyınetdar makalelerle intişar etti. Her Müs
lümana tavsiye eyleriz. 

Refik-i mesaimiz "Kürdistan" mecmuasının 10'uncu nüshası da intişar et
miştir. Birçok güzl'de makaleleri havl' olan mezkt1r mecmuayı karil'n-i kira
ma tavsiye eyleriz. 
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(1342) 

Em taqime mumtaz e kewa xassey~ şah in 
Aşub~ dili memleket u qelb~ supah in 

Gulzari der u deşt in, u xilman\' beheşt in 
Ahusef u ateşbekef u tizn~gah in 

Selıra be tecelll deken Wad~y~ Eymen 
Qametşecer u mezheri eltafl Ilah in 

Geh tawis u geh kebk in, u geh buqelemun in 
Geh ateş u geh şu'le, gebe dud~ s~yah in 

Lale'n be beden, etles\' exder ke le her ken 
Newreste gul in, bestelegel desteg~yah in 

Tenhay~ semen berg~ benewşe ke le her kin 
wek nur~ dill mu' min u zulmatl gunah in 

Bo seyri xeram~den~ em serwqedane 
Soflle telebdan u hemu salik~ rab in 

Bo zulf u rux u ebruw~ çun zulH s\'yatan 
Alem weku Nal~ hemu hanale u ah in 

N all, be Xuda heyf e derencen~ dili xot 
Em taqime mexsuse hemu sahib~ cah in 

(1342) Bu, N ali'nin şiirinin Mihemede Mela Kerim'in kitabında yayınlanmış olan metnidir. 
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(1343) 

~u ıs..~ .a .,p\.> '~ e.,j~ Y' ~\i r~ 
~t.~ ~ .,o~~\U~ uı~ ~,_,.-;,u 

U:,:·,~ ~~ j~O~ JJO~ f.5Jljl./ 

~~ H ' ,._s~ ~ ~~-u ' ,.J4\..cıP .,~u 

~4\~Aj u!~.llJ 4j~o~ uU..ı~-.iJ ~ \.,r-4 ... a 

u~~~ '-'9U:J~.J t..S;~~~~ , ,_..>~~"..;;:, 04..o13 

v;_,_,A4!49 J! ...A~ ' Jv'~ JJ4! ' -'v_._,u~ ~41 
~~ ~.ljJ.l c;sW ' ~ ~~ ...fbtJi ' J~.aj-\.i ....lt14!' 

\)4> J~4J d! ,.) ..... ~~ u-:·4Ii~ ' ~0.)~ ~ ~4Ü~ 
v~l!f ~o~ J~~ ~~ '~jf' ~o~~ 

' 4;~ .>~!4.1 A5 ~-,.,~.~ ~ .J·~ ~.,_.4-1 u~ \~.Y 
v~ll_,f ,,iWJı; !~~~ ul.l ~.;Jj .iloj 

~1.)4.9 j,J4-1 r.,j uje.J~l;~ ~J-4...""" j~ 
v~1~ ~\_, J~' Ju1~~ 4 uS~ 

ülr~ uil'J.,j UJ~ ~.3J..t.A,j Jt.3.ı J~JJ j~ 
y~li jj4J1j ~ JY'U ( utli ) ~oJ r6\JU. 

oj> ul.l u-=.~~o~o.) ~~4> 1.l_,> ~ (<.)li) 
v~~ ~>u JJAö ~ J,_.a.>«A 4..9\ı rA,j 

(1343) Erne ye tekst1 helbest1 Nal! ke le pertukl Mihemed1 Mela Ker1m da derçuwetewe. 
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" . 
WERGERANEN JIMAREYA 23'YAN 

23'ÜNCÜ SAYININ Ç~VİRİLERİ 
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SAYIN OKUYUCULARIMIZA 
VE ABONELERİMİZE 

Gerek "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" ve gerek "Jin" ga
zetesi adına abone, bağış ve başka biçimlerde gönderilecek tutarların doğru
dan doğruya dernek ve "Jin" adına gönderilmelerini okuyucularımızdan 
önemle rica ederiz. Başka aracılarla ve başka adiara gönderecekleri paraların 
kaybolmasından ve bu nedenle isteklerinin yerine getirilememesinden dola
yı okuyucularımızca sorumlu tutulamayacağımızı arzederiz. 

AÇIK HABERLEŞME {1344) 

Şimdilerde Kilis ilçesinde oturan 
Para ve mangır tahsiliyle uğraşıp duran 
üzgün ve yoksul Bitlisli Yusuf 
Tanrım Kürd toplumundan yazıver O'nu 

sözleriyle sızlanıp yakınan Yusuf Ziya Bey' e: 

Etkinliğinize pek çok teşekkür ederiz.( 1345) Emirlerinizi yerine getirdik. 
Etkinliğinizin sürekli olmasını ulusal onur ve gayretinizden bekleriz.(1346) 

· (1344) Aşağıda yer alan ve Kürd şehidi Bitlisli Yusuf Ziya Bey tarafından yazılmış olan dört 
dizelik mektup-şiirin aslı Kürdçe olup, burada tarafımızdan Türkçeleştirildi. 

(1345) Buradaki "etkinlik" sözcüğü, "faaliyet" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 
(1346) "Ulusal onur ve gayret" sözcükleri, "hamiyet-i milli ye" sözcüklerinin yerinde kulla

nılmıştır. 
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OKUYUCULARIMIZDAN ÖZÜR DİLEME 

Kürdistan'ın ihtiyacını ve Kürdlerin isteklerini karşılmak üzere "Jin"i si
yasal olarak yayınlamak girişiminde bulunduk. Resmi işlem ne yazık ki he
nüz sona ermemiştir. Bu sayımızın yayınlanmasının gecikmesi de, bu işle
min sona ermesini beklediğimizden ve eksiksiz, çeşitli içerikler le yayınlan
masını istediğimizdendir. "Jin" okuyucularını sabırsızlıktan kurtarmak 
için, daha fazla beklerneyerek bu kez de böyle çıkardık. Elimizde olmayan 
ve bizi de inciten bu ufak gecikme ve duraksamadan dolayı, sayın okuyucu
larımızdan özür ve af dileriz. 

GÜNLÜK GAZETELERDEN 

11 Ağustos pazartesi günü Amerikan Araştırma Komisyonu tarafından 
Kürd demokratları adına kabul edilen Necmeddin Hüseyin, Davavekili 
Aziz ve "Jin" gazetesi Başyazarı Memduh Beyler, özet olarak şu açıklamada 
bulunmuşlardır: 

Kürdlerin çoğunluk olarak bulundukları yerlerde ancak Kürd ulusal hak
ları söz konusu olabilir. Kürdlerin o dalaylarda yüzyıllardan beri sahip bu
lundukları ezici çoğunluk bugüne kadar sürmektedir ve bu durum yabancı
ların incelemeleriyle de sabittir. Bundan başka, Kürdlerin oralarda ırksal ve 
tarihsel haklarının inkarı da olanaksızdır. Kürdlerin bugün istedikleri hak, 
yalnız kendi istekleriyle değil, Amerikan kamuoyunun ve bu kamuoyunun 
temsilcisi olan Wilson'ın prensipleriyle de doğrulanıp sağlamlaştırılmış bir 
haktır. 

Temsilci heyet, bu konuda gereken kanıtları ve bilgileri verdikten sonra, 
zorla göç ettirilerek bugün Konya, Adana ve bu dolayiarda açlık ve yoksul
luk içinde yok olmakta ve insanlık dünyası için acıklı bir manzara oluştur
maktabulunan 700 bini aşkın Kürd hakkında Amerikan heyetinin acıma ve 
dikkatini çekmiştir. 
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BOTAN AYRlLlGI 

Yurdun milyonlarca insanından sözetmeyeceğim. Kürdleri herkes tanıyor. 
Benim bunlardan başka daha vefalı, daha duygulu ve özverili yurttaşlanın 
vardır. Kimlerdir bilir misiniz? Kimi, başı dönmüş ve çok heyecanlı bir du
rumda taştan taşa çarparak, gül bahçesi güzelliğindeki yurdun çevresinde bir 
engeller okyanusu oluşturmak için koşuyor; tutkun olduğu o temiz toprak
ları kucaklamaya çalışıyor. Kimi, büyük bir temkin ve ağırbaşlılıkla yurdun 
merkezinde heybetli bir heykel gibi dikilmiş; yurdun kollayıcısıdır. Bir 
başkası, ayağını uzatıp yurt topraklarına saldırmak isteyen düşmanları ka
pıp yutmak için yüzgeçli timsah gibi ağzını açmış; müthiş ve heybetli bir ta
vır ve davranışla, "sakın gelme" diyor. 
Bunların hepsi benim yurttaşlarımdır. Hepsi, o kutsal toprakların ev lada

ndır. Hepsi de Kürdistan'ı korumak ve kollamak için, yurtlarına can kat
mak ve yaşam saçmak için yaratılıştan beri çarpıntılı bir etkinliktedir. 

Ben onları ömrümde bir kez olsun görmek mutluluğuna eremedim. On
lar da beni görmemişlerdir. Ne var ki kimliğiınİ amınsadıkça ve adım anıi
dıkça bu yurttaşları anımsamamak mümkün olmuyor. Yurdun ufukları çev
resinde koşan bu fedakarları düşününce ruhum onları izlemeye başlar. An
cak yetişemez; yorulur ve durur. Hayalim, o kutsal Tur'un eteklerine 
sarılarak, yurdun dokunulmazlığı konusunda ilahi bir güvence müjdesini 
beklerneye koyulurum.(1347) 
Düşüncem, her zaman bu Çihar Yar-i Güzin ve bunların vefa ve doğruluk 

yolunda yürüyen Tabiin ile uğraşmaktadır.(1348) Çünkü yaşamıının maya
sı olan onların özü ile, görkemli ve şanlı rüzgarlarının dolaşım yeri olan bu 
büyük toprak parçasının merkezinden çevresine doğru ırmaklar gibi akan 
olayları zihnimde canlandırıyordum. Bakışlanın birdenbire bir dairede du
ruverdi. Bütün duyularım yalnız o çevrede kaldı. Düşüncemi, duygularımı 
başka yönlere döndürmek istedikçe, hepsinde irademe karşı bir başkaldırma 
tavrını gördüm. Ruhum da onlara katıldı. Bütün benliğimle, o tılsımlı, bü
yüleyici dairenin içinde kaldım. Bir süre hayal ile gerçek arasında dolaştık
tan sonra, olağanüstü bir esintiyle, harita üzerindeki çizgiler ve işaretler o de
rece somut bir biçimde belirlendi ki, her biri hayalimin gözünde gerçek bir 
biçime girdi. Ruhum, bu gerçekleri ezelden beri tanıyordu. Derhal hepsiyle 
alışkanlık edindim. Bir gün Fırat'a sordum: 

-Bu coşkunluğun ve gürültülü çağlayışın nedir? Niçin gece gündüz ka
rarsızsın? 

Dedi ki: 
-Ben vatan aşkıyle perişan oldum. Yurttaşlanın saf ve kimsesizdir. Bun

lar, Aslıab-ı Kehf gibi uzun yüzyıllardan beri derin uykuya dalmışlar-

(1347) 1307 numaralı dipnota bakınız. 
(1348) 1308 numaralı dipnota bakınız. 

986 -IV-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dır.(1349) Onlar, saptanan anda uyanacklar ve tüm insanlık dünyasına hak 
ve adalet dersi göstereceklerdir.( 1350) Ben o zaman, kendilerini aşağılık kim
selerin kemgözlerinden saklamak, yurduma uzanacak ihtiras ellerini kes
rnek için gece gündüz durmayıp yurdun batı ve kuzey sınırlarını beklerim. 

Dedim ki: 
-Fırat, sen ana kucağından çıkar, bin naz-ü cil ve ile uzun uzun akar gider

sin. Yurdun birçok kapıları açık kalıyor. Kollama görevini böyle mi yerine 
getiriyorsun? 
Alaycı bir gülümsemeyle şu karşılığı verdi: 
-Pek aldanıyorsun, kardeşim Murad' ı görmüyor musun?( 1351) Benim gi

remediğim, benim eteklerini öpme olanağını bulamadığım hiç bir yurt köşe
si yoktur ki O, dağlarını taşlarını öpmeden geçsin. Yurdun kuzeydoğu kapı
larını da alıretlik hacım Aras'a emanet ettiğim için, oraları da güvence altına 
alınmıştır. İşte biz üç kardeş, temiz doğum yerimizin düşmanların saldırısı
na uğrayabilecek yörelerini büyüleyici bir koruyucu hilalle çevirdik. Doğu
daki nöbet ve kollama görevi de bazı yerli akrabalarımıza ve abiama bıra
kılmıştır. 

Ben, ruhumu okşayan bu söyleşiyle kendimden geçmiştim ki, uzaktan 
çağlayarak, köpürerek, telaşlı ve öfkeli bir tavırla şahin gibi süzülen Murad, 
o sıcacık ahbaplığımıza soğuk sular kattı. Fırat, Murad'ı karşıladı. Murad 
çırpınarak Fırat'ın kulağına bir acı haber söylüyordu. Fırat'ın yüzü bir anda 
üzüntü ve kızgınlıkla toprak rengine girdi. Murad sözünü sürdürüyor ve di
yordu ki: 

-Tehlike pek büyüktür, uyandıralım. 
Fırat derin bir düşüneeye dalarak: 

(1352) 

-Fakat tahlike büyüyor; vakit, fırsat geçiyor; son pişmanlık fayda vermez, 
diyordu. 
Aralarındaki esrarlı konuşmayı tümüyle işitip anlayamadımsa da, yurdun 

tehlikede olduğunu anladım. Ne var ki, coşan bu iki ejderhanın acılardan do
ğan gürültülerinden titremeye başladım ve hiç bir şey sormaya cesaret ede
medim; veda bile etmeden doğuya doğru yürüyüp gittim. 
Murad'ın dehşetli sesleri, Fırat'ın üzüntülü ve acıklı iniltileri, üzüntülü 

kulağırndan henüz uzaklaşmadan, bakışlanın ince ve nazik bir nazenine 
rastladı. Bir anda güzelliğinin çekiciliğine kapıldım ve hemen peri yürüyüş
lü bu güzele yaklaştım. N azla büyütülmüş olan bu dilher le sanki ezelden be
ri bir tanışıklığımız varmış gibi, kendisine sordum: 

(1349) 1310 numaralı dipnota bakınız. 
(1350) Bu cümledeki "saptanan" sözcüğü, "mukadder" sözcüğünün karşılığı olarak kulla

nılmıştır. 

(1351) 1311 numaralı dipnota bakınız. 
(1352) 1312 numaralı dipnota bakınız. 
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-Ey yürüyen ruhlar gibi zarif olan güzel, sen kimsin? Hangi zarif sedefin 
bir anda ortaya çıkan şanlı incisisin? 

O da, eski bir tanıdığın sesienişine muhatap olmuş gibi, gönül kapan bir 
tavırla şöyle dedi: 

-Ben bir Kürd kızıyım. Şu karşıda bulunan ve Kevser havuzuna benzeyen 
küçük gölü görüyor musun?(1353) İşte o benim anamdır. Ben, dünyanın o 
servet hazinesinden doğanın ve seçme irad~mi yakıp yok eden bir aşkla batı 
yörelerine doğru koşar giderim. 

Gülümseyen bakışlarıyle ruhumu o kadar istila etmişti ki, elimde olmaya
rak akışına kapıldım. O, okşayıcı sözleriyle, tatlı ve gönül okşayan gözleriyle 
sürekli olarak gönlümü sersemletiyordu. 

(Devamı var) 

Mirzaye Ciziri 

TARİH İNCELEMELERİ 

BABAN KÜRDLERİNDE SAVAŞ YETENEGİ 

Baban Kürdlerinin himmet dolu pazuları birer yiğitlik gürzü, ulusal duy
gu ve gayretle dolu olan göğüsleri de sindirme gücünün birer siperiydi. On
lar, bulundukları savaşların hiç birinde gayret ve kahramanlığın gereklerini 
yerine getirmekte kusur etmemiş olan halkların önde gelenlerindendi. De
nilebilir ki Baban paşalarının egemenliği altında bulunan Süleymaniye ve 
ona bağlı olan yerler, 600 yıldan beri doğudan gelen saldırılara karşı yıkıl
mak bilmez bir istihkam niteliğindeydi. 

Sultan Selim I' in Çaldıran zaferinde ve özellikle Sultan Murad IV' ün Bağ
dad'ı fethedip geri almasında şan ve şerefin korunması için en çok cansİper
lik eden, Süleymaniyeliler yani Baban Kürdleridir. 

Bu yücelikler, hep Müslümanlık ve Kürdlük cevherlerinin parlak kabili
yederinin eseridir. 

Son yüzyılda dahi, eski Altıncı Ordunun en seçkin askerleri Süleymaniye
lilerden oluşmuştu. 

Necid ve Mentefik(1354) ayaklanmalarını bastırmakta, eşkıyaları çok kez 
vurup tepelen: ~ 1 \:te de en çok hizmet eden yine onlardır. 

Demek isteriz ki Süleymaniye, dikkat ve ilgi merkezinden uzak tutulmuş 
ve her yönden haksızlığa uğramış olmakla birlikte, her zaman söz ve vefasm
da durmuş ve Hilafet kapısına karşı bağlılığını kanıtlamaktan geri durma
mıştır. Fakat gördüğü karşılık nedir? Hiç! 

(1353) 1313 numaralı dipnota bakınız. 
(1354) 1314 numaralı dipnota bakınız. 
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Yine zulüm ve baskıların acısını çeken, malları yağma edilen, halleri sorul
mayanlar da Süleymaniyeliler oldu. 
Bağdad'ın olağanüstü dönemlerdeki valileri ve komutanları, hiç bir za

man Süleymaniye askerlerine gereksinme duymazlık etmemişlerdir. Gerek
sinme duymazlık şöyle dursun, onların savaş yeteneklerini bildikleri için, 
her zaman ve özellikle de olağanüstü durumlarda onların varlığından yarar
lanmışlardır. 

Baban Kürdlerinin en büyük, en önemli hizmetleri de, o olağanüstü za
manlarda yapılan hizmetleri olmuştur. Çünkü o durumlarda değerlerini 
az-çok takdir edenler bulunmuştur. 
Eğer Baban hükümeti eski durumu üzerine bırakılmış olsaydı, bugün Al

manya'nın oluşmuş olduğu müttefik hükümetlerden biri düzeyinde bir da
yanak olurdu.(1355) 

Baban Kürdlerinin ne ölçüde askerliğe yetenekli olduklarını şundan anla
malı ki, Osmanlı hükümetince Nizam-ı Cedid( 1356) kurulmadan, hatta da
ha önce, düzenli askerler yetiştirme konusunu düşünen ve bu alanda çaba 
harcayan, Baban paşaları olmuştur. Ahmed Paşa, değişik askeri sınıfların her 
birinden düzenli alaylar ve taburlar kurmuş ve böylece güçlü bir ordu mey
dana getirmiştir. 

Bir de, Süleymaniye'nin yerel hükümet sayesinde gerçekleştirilmiş olan 
eski bayındır durumunun ne düzeyde olduğu sorunu vardır ki o da dikkate 
değer. O zamanlar ağaların, beylerin malikanelerinden yararlanmaları tü
müyle güvence altında olduğu gibi, yukarıda da belirtildiği gibi önemli bir 
askeri gücün de beslenmesine ve diğer gereksinmelerine olanak vardı. Bun
dan başka, gelir fazlasından da, gündelik SOO kuruş hesabıyle her yıl önemli 
bir tutarın Bağdad'a gönderilmesi geleneği de korunabiliyordu. 

Sonra ne oldu? 
Sonra, hanedanları ortadan kaldırmak, yaşatmamak, yönetim için bir 

bilgelik ölçütü sanıldığı için Baban paşaları yerlerinden kaldırılarak, yaban
cısı oldukları öbür iliere vali atandılar ve böylece seçkin hükümetlerine son 
verildi. Sözü edilen paşalar, yine çabalarında bezginlik getirmeyerek, atan
mış oldukları Hal ep, Yemen, Basra gibi önemli illerde büyük büyük hizmet
ler yerine getirip, vefatiarına kadar doğruluk ve dürüstlüklerini korudular. 
Artık yanlış ve bozuk yönetim biçimleri yüzünden Süleymaniye bayın

dırlık bakımından o kadar düşük düzeye düştü ki, eksik kadrolu bir taburu 
bile besleyemediği gibi, yerel memurların maaşlarını da veremez bir hale gel
di. Köyler viran oldu; halkı da kimisi öldü, kimisi de İran'a göç etti. Bu konu
lar pek yürek yakıcı olduğundan, bundan fazla uzatmaya gerek göremem. 

Kısacası, Baban devlet adamlarının, savaş yeteneğinden yararlanma konu
sundaki isabetli görüş ve tedbirleri, gerçekten hayrete değer. 

(1355) 1315 numaralı dipnota bakınız. 
(1356) 1316 numaralı dipnota bakınız. 
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Ahmed Paşa topçu, istihkam, piyad~ süvarİ sınıfları için hastaneler, kışla
lar, depolar kurduğu gibi, asker~ gereçlerin hemen hemen en büyük bölümü
nü yerli üretimden elde edip hazırlıyordu. 

Alay lar, taburlar sınıf sınıf eğitim yaptıkları ve toplu olarak resmi geçitler 
yaptıkları zaman, halk haddinden fazla sevinirdi. Gerçeğin aşığı olan rah
metli N ali Efendi'nin şairce. duyguları ordunun ruhları okşayan manzarasıy
le galeyana gelerek, Paşa'nın askeri düzenlemesine karşı O da şiir düzenle
miştir. Ben de, ordunun örgütlenmesinin olağanüstü mükemmelliğine 
ilişkin olan beyiderini aşağıda arzederek sözlerime son veriyorum.(1357) 

KÜRD GENÇLERİ KAVUK 
SALLAMAZ(Bss) 

Emin Feyzi 

Dünyanın ilk dönemlerinde insanlar birey durumunda yaşamayı duygula
rına daha uygun bulurlardı. Düşünce alanındaki ilerlemeler göreceli bir bi
çimde gelişip boy attığı zaman, insanlar her zaman ve her şeyde duygulara 
başvurmayıp, biraz da, insanlar için kilavuz ve yönlendirici olarak yaratılan 
akıl ve mantığa başvurdular. Birey durumunda yaşamayı doğal olarak akıl ve 
mantıkla bağdaşmaz .bulunca, toplum biçiminde yaşamaya tek tek bireyler 
olarak karar verdiler. Bu bireysel karar çok sürmeden genelleşti, iş bireysel
likten çıkıp toplumsallık durumunu aldı; bireysel yaşam yerine toplumsal 
yaşam kuruldu. İnsanlar artık toplum halind~ hükümet halinde yaşadılar. 
Hükümet halinde yaşamak, doğal çıkarlarına daha uygun oldu. 

Üzülerek söyleyelim ki, insanlık hükümet halinde yaşamakla birlikt~ dü
şünce alanında o kadar yükselmemişti. İnsanlar toplum halinde yaşamakla 
birlikte, bireysel çıkarlarının toplum çıkarlarından ayrı olduğunu farz ettik
lerinden, daima ve daima bireysel çıkarlarını elde etmeye çalışıyorlardı. Ve 
bu çalışma yolunda toplumsal çıkarlarını ayaklar altında çiğnetmekten çe
kinmiyorlardı. Gerçekten qe toplumsal çıkarlarını çiğniyorlardı ve bilmeye
rek kendi çıkarlarırtı da birlikte çiğnemiş ve yok etmiş oluyorlardı. 

Bu yıkıcı fikri ilk ortadan kaldıran, İslam uygarlığıydı. Büyük bir üzün
tüyle söyleyeliın ki, d~vr-i saadet(1359) ve devr-i saadetin doğurduğu İslam 
uygarlığı ortadan kalktılı·anda, toplumsal gelişmelerin amansız düşmanı 
olan bireysel fikirlel§iddetli bir biçimde saldırıya geçti ve bu saldırısında o 
kadar başarıya ulaştı ki, toplumsal ideallerden zerre kadar eser bırakmadı. 

(1357) 1317 numaralı diphöta bakınız. 
(1358) 1319 numaralı clipnota bakınız. 
(1359) 1320 numar-ıJı dipnota bakınız . 

• < 
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Yüzyılların birbirlerini izlemesiyle birlikte erdem yağmurundan oluşan 
bilgi güllerinin yöremizde değil de yöremizin çevresinde demet demet görün

mesine rağmen, toplumsal çıkarlar konusunda ne konuşuldu ve ne de bu 
yüce ideale ilişkin bir şey hatıra geldi. 

Avrupa yöreleri ve Avrupalılar düşünce alanında yükselince, kişisel çıkar
lardan tümüyle uzaklaştılar; toplumsal yaşam yolunda kişisel ve mali: yaşam
larını feda ettiler ve feda ediyorlar ve Mla da fedakarlığı sürdürmektedirler. 
İşte, toplumsal yaşamiarına yaptıkları fedakarlık yüzünden Avrupa'nın ve 
Avrupalıların gelişmişliğini anlatacak sözcük bulmaktan insanlar bugün 
acizdir. 

* 

Kavuk sallamanın birincisinden daha yıkıcı ve daha adi bir ikinci zararı da
ha vardır. Kavuk sallamanın ikinci zararı da, toplumsal kitleden birine ya da 
birkaçma baskıcı yönetim düşüncesini verip onları baskıcı yönetici kılmak 
ve toplumsal yapıyı da bir ya da birkaç baskıcı yöneticinin zalimce yöneti
minde azmak ve azdırmaktır. Bir kişi yaratılış olarak ne kadar iyi yaratılırsa 
yaratılsın, yine de, insan yaratılışında gizli bulunan ve toplanmış olan fenalı
ğa az-çok eğilimi ve isteği vardır. 

Hazreti Yusuf şanlı bir peygamberdi. O kadar şanlıydı ve peygamberler 
arasında o kadar seçkindi ki, ulu şanlı Kur'an'da gerek yüceliğine ve gerekse 
başından geçeniere ilişkin ulu bir sure vardır. İşte, "nefs, yani duygular kötü
lüğü emreder; Rabbimin esirgediği kişiler hariç" diye buyuran, o yüce pey
gamberdir. İnsan duyguları fenalığa eğilimlidir, meğer Tanrı' nın rahmeti in
sanın imdadına yetişsin. Masumluğu, temizliği ve günahsızlığı Cenab-ı 
Hakk'ın tanıklığıyle tanıtılmış olan ve ayrıca, şimdilik var olan gökten in
miş dinlere bağlı tüm ehl-i kitapça,( 1360) yani Müsülmanlar, Hristiyanlar ve 
Yahudilerce kutsanan Hazreti Yusuf, insan duygularının fenalığa eğilimli ol
duğunu ikrar ve itiraf ediyor. Cenab-ı Hak da Hazreti Yusuf'un ikrarını sap
tamakla, Yusuf'un bu itirafının gerçeğe uygun olduğunu bize bildiriyor. 
Yalnız baskıcı yönetimi değil, hatta putperestliği de kavuk saHamak mey

dana getirmiştir. Put dedikleri heykellerin sahiplerine vaktiyle o kadar ka
vuk sallamışlar, her şeylerine "iyi", her sözlerine "keramet buyurdunuz" 
demişler ve bu o nama ve uygun görmeyi o kadar yineleyip pekiştirmişlerdir 
ki, dost ve düşmanları, hatta heykel sahiplerinin kendilerini de kendi tanrı
lıklarına inandırmışlardır. İşte bu kavuk sallayanlar, dünyaya verdikleri ka
nının bir gereği olarak, binlerce yıl yüz milyonlarca insanı yalancı tanrıların 
putlarına taptırmışlardır. 

* 

(1360) 1324 numaralı dipnota bakınız. 
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Bizim Kürdlerde de kavuk sallayanlar vardır. Bu kavuk sallayanların nere
ye bağlı bulunduklarını özetle, fakat açık bir biçimde belirtebiliriz. Ancak 
şimdilik bu konudaki bilgilerimizi "Jin" okuyucularından esirgiyor, bu ha
his ruhlar hakkındaki bilgilerimizi belirli ve uygun zamana bırakıyoruz. 

Yalnız, yazımızın sonunda şu kadarını söyleriz ki, iyice öğrenim görmüş, 
teorik bilimlerde ve tanıtılmış teknik bilimler konusunda bilgiler edinmiş, 
toplumsal yaşamı bilen, yürekleri ulusal duygularla çarpan Kürdlerin aydın 
bir bölümü vardır. Bu aydın bölüm, dalkavukluğun ulusal onuru ve ulusal 
yaşamı yaraladığına inandığın dan, kimseye kavuk sallamaz ve sallamayacak
tır. Ve Kürdlüğün kurtuluşu, işte bu andan başlayacaktır. 

Necmeddin Hüseyin 
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Birinci sene 3 Eylül 1335 Aded 24 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

N!v sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

MÜNDERECAT 

TÜRKÇE KlSMI 

İd-i adha(1361} 

Tükenmeyen derd(Hicret Levhalarından} . . . . . . . . . . . . . Kemal Fevzi 

Hudud-ı vazife- tecavüz-i had(ReH' Cevad Bey 

hammallar arasında) .............................. . 

Bir tarih- bir tes'i:d(Hevi hakkında nutuk} .......... . 

Altun Kaküllü Oğlan(Kürd masallarından}. . . . . . . . . . . . K. F. 

Kürd darbımeselleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilmi 

KÜRDÇE KlSMI 

İda qurbane ..................................... . 

Fi:rqet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Rehmi: 

Kari'lerimize ve abonelerimize ..................... . 

Nüshası S kuruştur 

Necm-i İstikbal Matbaası 

(1361) Id-i adha: Kurban bayramı. 
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MUHTEREM KARİ'LERİMİZE 
VE ABONELERİMİZE 

1- Mecmuamız narnma posta ile birtakım paralar geliyor. Paraları gönde
ren zevat, isimlerini ve ne için gönderdiklerini bildirmediklerinden, arzula
rını lfa edemiyoruz. 

Bundan başka, bazı zevattan, abone bedeli gönderildiği halde mecmuaları
nın kendilerinevasıl olmadığına dair şikayetnameler alıyoruz. Biz mecmua
mızı her türlü şahsi kar ve menfaat düşüncelerinden azade olarak, yalnız 
milletimizin irfanı maksadıyle neşrettiğimizden, abone olan zevatın mec
mualarını muntazaman göndermeyi de bir vazife biliriz. Binaenaleyh, abo
ne bedelatını gönderdikleri halde mecmua alamayan zevatın paraları, 
-birçok emsali gibi- ya idarehanemize gelmemiştir ve yahut postahaneye 
tevdi ettiğimiz mecmualar, -keza birçok emsali gibi- kari'lerimize gitme
miştir. Şu halde kabahat idarehanemizde değil, açıkça söyleyelim, postaha
nelerdedir. Ne yapalım, makam-ı ali-i aidinin her nüshamızda eelb-ınazar-ı 
dikkatine aid olan fıkramız bir fayda vermiyor demektir. 

Badema, idarehanemize para gönderen zevatın, mikdarını ve ne için gön
derdiklerini ayrıca mektubla bildirmelerini ve mecmualarını tamamen veya 
kısmen almayan zevat-ı kiramın da, tekrar gönderilmek üzre muvazzah ad
resleriyle beraber iş'ar buyurmalarını rica ederiz. 

2- Senelik abonemiz kırk dört ve altı aylığımız yiğirmi iki nüshadır. Mec
muamıza altı aylık abone olan zevat-ı kiramın aboneleri yiğirmi ikinci nüs
hada hi tam bulmuş olduğundan, mü te baki nüshalara yeniden abone olmala
rı lazım gelir. 

3- Gerek "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" ve gerek "Jin" 
gazetesi narnma abone, teberru ve sair suretlerle gönderilecek her türlü me
balığın doğrudan doğruya "cemiyet" ve "}in" narnma gönderilmelerini ka
ri'lerimizden ehemmiyetle rica eyleriz. Başka vasıtalarla ve başka narnlara 
gönderecekleri paraların zıyaından ve bu sebeble arzularının is' af olunama
masından dolayı kari'lerimizce mes'ı11 tutulamayacağımızı arzederiz. 
Mecmuamızın Iayuadd müşkilat içindeki bu muvaffakiyeti, mesaimizin 

millet-i muhterememizce mazhar olduğu muavenet-i kadirşinasane sayesin
dedir. Her muavenet ve teveccüh, bizi başladığımız tarik-i faaliyette daha bü
yük fedakarlıklarla yürümeye saik olacaktır. Teşvik milletten, tevfik 
Allah'tan. 

}IN İDARESi 
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Birinci sene 3 Eylül1335 Aded 24 

Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur 

A 

JIN 
HAYAT 

Salek 220 quriş e 

N!v sal130 " 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

İD-İ ADHA(~~) 

Bugün de 1337 sene-i Hicriyesinin mübarek kurban bayramını idrak edi
yoruz. Böyle günler, kal b lerimizdeki acılara reşaşat-ı tesliye serpen birer ves~
le olur. İnsanlar bu günlerde her acıyı muvakkaten olsun uyutmak isterler. 
Halbuki Kürdler için böyle olmuyor. Kaç Ramazan ve kaç bayramdır ki 
Kürd kendi vatanından cüda düştü; garib ellerde, en~ni dinlenmeyen, bir 
nazra-i merhamete mazhar edilmeyen yabancı ellerde işkenceli bir sefaletin 
her türlüsünü gördü. Vatanında nice meserretlerle tes'id ettiği bu bayramlar, 
O'na düşkünlüğünü ve bedbahtlığını bir derece daha hissettiren birer sebeb 
oldu. V atanda kalanlar da, her dakika zalim bir tehdidin mağdur-ı b~kesi ol
dular. İlk defa va'd-ü tesliye şuleleriyle tul-a' eden dokuz ay evvelki devrin 
Kürdleri ~sal ettiği, kurak bir nevmid~ sahrasıdır.( 1362) Kürd mühacirlerinin 
yabancı topraklardaki iniltilerine hatime vermek, salahiyetdar ve mütenef
fizler için pek kolay bir emir işi idi. Bu yapılamaz mı idi? Yapılamazdı diyen
ler, kebairden bir günah işlemiş olurlar. İşte Kürdlerin derdi ... Bu mübarek 
günlerde yaralarımızın sızısını daha yanık hissettiğimizdendir ki, bayramı 
dindaş ve millettaşlarımıza tebrik etmek isterken, maceraları datahattura ve 
tahtire mecbur oluyoruz. 

(1362) "Dokuz ay önceki dönem" anlamına gelen "dokuz ay evvelki devir"den maksat, I. 
Dünya Savaşı sonunda Osmanlı devletiyle itil~f devletleri arasında ateşkes antlaşması
nın imzalanmasından sonra İ ttihad ve Terakki Fırkası' nın iktidardan düşmesi ve Hür
riyet ve İtilaf Fırkası'nın iktidara gelmesiyle başlayan dönemdir. 
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[2] (Buradan altı satırı sansür çıkarmıştır). 

Mübarek kurban bayramını umum Müslümanlada beraber Kürdlere de 
tebrik eylerken, şu tazarruitımızı da bargih-ı ehadiyyete ref'eyleriz: İlihl, 
sen Kürdleri ve Kürdistan'ı şu masaib-i dünyeviyeden tahlis ve az vakitte 
mes'ud-ü kamyab eyle! 

JİN HEYET-İ TAHRİRİYESİ 

TÜKENMEYEN DERD(~~) 

Hicran yaralarının hangi sızıltılarını, hicran sahifelerinin hangi acılıkları
nı açayım! Hava-i mateminde Kürd'ün melil-ü büsranı ağlayan kimsesiz yur
dumun iniltilerini hala işiten yok! Bu sıcak Temmuzun şu son günleri, bana 
Urfa'da, Musul'da, Mardin'de, Diyarbekir'de, Adana'da, Konya'da ebediy~ 
tin zılal-ı sükununa tevdi-i can eden hemşehrilerimi hatırlatıyor.{l363) Beş 
yıl evvel bu imdadsız ellere göçen o canlı ölüler, eminim ki bugün nişansız 
birer makber-i pürsükun içinde perdepuş-i nisyan oldular. Ben yine bu hic
ran sahifelerinde, -hissiz ve sağır kulaklara sesini işittiremediğim kırık 
kalemimle- bir parça daha ağlamak istiyorum. 

Yine bu aylardı. Kışın canlı sefaletlerini kızgın sıcaklığıyle örten bu ateşin 
aylardı. Çoluk-çocuk, kadın-erkek, genc-ihtiyardan mürekkeb bir kitl~i 
hicran ve sefalet, Urfa selhhanelerinin önünde birikiyor,(1364) çalkanıyor, 
dalgalanıyor, itişiyordu. Etrafı süngülü jandarmalar, polis nöbetçileri sar
mıştı. Bu kitle kimlerdi? 

Bir zamanlar zengin ve yeşil mezralarında sürüler otlayan, zümrüt korula
rında guya bugünün matemlerini ezelden yad eder gibi derdli kavallar ağla
yan, zümrüt [3] koruları beyaz küheylinların derin kişneyişleri yle çınlayan 
Kürd'ün nedb aileleriydi! 

Bunlar, kahraman kocalarını şehidlik yollarına gönderen ve sonra bir lo k
ma ekmek için mahrum-ı insaniyet ve timsal-ı mezellet binakım ırz ve mil
let düşmanı dindaşların sin~ i şehvetine zorla çekilen kardeşsiz, babasız, ko
casız, kimsesiz gelinlerdil 

Bunlar, eviidiarını Hilifet uğruı:,ıda okşayarak ölüme sevkeden gözü yaşlı, 
bağrı taşlı analar, evlid acısıyle gözlerinin feri sönen, saçı sakalı ağarmış 
babalardı! 

Bunlar, babalarını, kardeşlerini bududda düşmanlara, analarını karlı yol
larda kara topraklara terkeden çıplak ve kimsesiz yavrulardı! 

(1363) Derginin bu sayısı3 Eylül tarihini taşıdığı halde, yazar bu cümlenin başında "bu sıcak 
Temmuzun şu son günleri" dediğine göre, bu yazısını o yılın, yani 1919 yılının Tem
muz ayı sonlarında yazmış olduğu anlaşılmaktadır. 

(1364) Selhhane: Salhane, kasaphane, mezbaha, hayvanların kesildiği yer. 
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Polis bu kitleyi dağıtmak için muttasıl kamçılıyor, jandarmalar süngüler le 
tehdid ediyorlardı. Ne mümkün! Bir an için dağılan, yayılan o yığın yine bi
rikiyor, toplanıyor, itişiyor, kalkışıyor, sıkışıyordu. Büyük bir müşkilitla 
can kurtaranlar, ellerinde birer toprak kapla bu kitlenin arasından sıvışıyor, 
kısmetini kapan kurtulmaya çabalıyordu. 

Bunlar, kesilen koyunların bıçak altından sızan sıcak kanlarını satın almak 
için didişiyorlardı. Eyvah boş dönenierin haline! Bir okka kan yiğirmi beş 
kuruş gümüş akçe ile satılıyordu.(1365) Ya parası olmayanlar ne yapacaklar
dı? Ölüm tehlikesi ona da bir çare bulduruyordu: Sokaklara atılan kemik 
parçalarından bir eser görülmezdi; köşe başlarında yığın yığın çömelen yav
rucuklar, ele geçirebildikleri kemik parçalarını çakıl taşları altında ezip öğüt
tükten sonra yiyorlardı. 
Urfa'nın böyle sıcak günlerinden birinde idi. Şehrin tenha, uzak yerlerin

de, kuru, çıplak ağaçların üryan gölgeleri altında açlıktan can çekişen, ölen 
yoksullar, dullar, kimsesizler vardı. Hiç bir garib yolcunun bile uğramadığı 
bu yerlerde, hiç bir kimsenin belki görmek, gezmek istemediği bu ıssız yer
lerde insaniyetİn şekva-i zah1mü inlerdi. 

[4] Sabahleyin insan cesedieri aramaya konan,(1366) kefensiz ölü gömm~ 
ye koşan belediye memurları, o üryan gölgeler altına sinmiş bir yığın kadi:d 
insan kümeleri görür, geri dönerlerdi. Bir gün evvel gördüklerini ertesi gün 
görnıneye gelirlerdi. Heyhat!. . Çok defalar cesed bile bulmak mümkün ol
mazdı. Yalnız, oralarda birikenlerin, taşlar, topraklar içinde perişan çırpı
nanların her gün bir parça daha azaldıklarını görürlerdi. Bu hal şübheyi cel
betti. Her gün eli boş gelen memurlar, bu ölüm ve sefalet ziyaretçileri, artık 
öte-heriyi sık sık aramaya, yoklamaya konuldular.(1367) 

* 

Mehtaba küskün, derin bir gurbet akşamı, soluk ve yorgun gölgeleriyle 
şehri örtüyordu. Memurlar, vazif~i tecessüsü i:faya şi tab eylemişlerdi. Karan
lık, dolambaç bir çukurluktan birtakım sesler işitiliyor, ince, zayıf bir du
man ağır ağır yükselerek yayılıyordu. Galiba memurlar, orada bir şeyler his
setmişlerdi. Ateş başına konmuş bir yığın insan gördüler. Bunlar, açlığın 
korkunç savletiyle, yanlarından ayrılıp ebediyete göçen ya bir hemşirenin 
veya bir kardeşin cesedinden koparılan etler le temin-i hayat eden bir kafil~i 
mevt-ü sefalet idi. 

Ertesi gün zavallılar sıkı bir kordon altına alındılar. Arada iki gün geçm~ 
den, birbirinin ölümünü bekleyen, birbirinin ölüsüyle biraz daha yaşayan 
bedbalıdar hep birlikte ölmüşlerdi. 

((1365)0kka: 1 kilo 283 gram gelen eski bir ağırlık ölçüsü. 
Akçe: Para. 

{1366) Aramaya konan: Aramaya koyulan. 
{1367) Yoklamaya konuldular: Yoklamaya koyuldular. 
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333 senesinde(1368) Urfa'nın yine böyle sıcak günlerinden birinde idi. 
Gözlerden saklı ve gizli tutulan birkaç çürük tabut, biraz daha ötede bad' bir 
meşy-ü hareketle yola düşen bir araba(1369) kabristana doğru yollanıyorlar
dı. Sordum. "Yine onlar" dediler. 

Evet, onlar! Hani Bitlis'ten, Muş'tan, Van' dan, Erzurum'dan kalkarak di
yar diyar göçen, sürüneoler yok mu? İşte onlar! Urfa topraklarında ebediye
tin sükun ve tesliyetini arayan kimsesizler? Ah evet, onlar! Bir iklim-i(1370) 
perişanın [5] sahibisiz, kimsesiz, yurtsuz kalan ve sonra bir lokma ekmek 
bulmadan ölen evladları! Onlar ki, işte bize yadigar bıraktıkları derdler tü
kenmiyor ve tükenmeyecektir. 

Kemal Fevzi 

HUDVD-I VAZiFE- TECAVÜZ-İ HAD(~~) 

Ne çok uzun bir tahsil ister, ne derin bir teemmül. .. Biraz tahsili olanlar, 
onu daha idad~ sıralarında" malumat-ı kanuniye" derslerinin ilk sahifelerin
de öğrenmiş olurlar.(1371) Efrad arasındaki münasebatı hangi kuvvetler, ef
rad ile devlet arasındaki münasebatı hangi vesait tanzim ve muhafaza eder? 
Hukuken ve şekl-i kanunice çabuk öğrenilecek şeylerdendir. Mekteb gör
memiş olanlarsa, uzun düşünmeye muhtac olmadan bunu bilirler. Onların 
mantığı şu suretle amel~ ve basittir: "Alıp vereceğimiz olmayan şeye karış
mak ne haddimiz!" derler. 

Sırf ilm~ ve hukuk~ -kat' iyen siyas~ değil- nokta-i nazardan bir-iki sözle 
meseleye bir vaziyet ve biçim vermek isteriz: 
İstanbul'da senelerden beri teşekkül etmiş ve elyevm mevcud bir Kürd ko

lonisi var.(1372) Bu koloniyi, başkalarının "hammal" namı verdikleri pek 
büyük mikdarda Kürd arnele teşkil eder. Bu adamcağızlar, Kürdistan'ın 
muhtelif yerlerinden hem kendi, hem ailelerinin rızklarını kazanmaya gel
miş, burada en namuskarane bir surette, bihakkın alınlarının terleriyle sa
bahdan akşama kadar yorulan, didinen, yıpranan zavallılardır. Her memle
kette emsali olduğu gibi, bunların da hükümetçe musaddak bir "lonca" he
yetleri vardır.(1373) Kendilerine aid hususatı, ınİyanlarında -meşgale-i 
mahsusaları dolayısıyle-- tehaddüs e?en ihtilafat vesaireyi bu "lo nca" heyeti 

(1368) Milad! takvime göre 1917 yılı. 
(1369) Doğrusu "araba ile" olmalıdır. 
(1370) İklim: Yöre, bölge. 
(1371) İdadl: Eskiden lise düzeyinde olan okul. 
(1372) Koloni: Kendi ülkelerinden çıkıp başka bir ülkeye gitmiş ve oraya yerleşmiş olan bir 

insan topluluğu. 
(1373) I.onca: Osmanlılar döneminde meslek kuruluşları, esnaf dernekleri ve işçi sendikaları 

için kullanılan ad. 
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hall-ü fasl eder. Hükümet de, şehremaneti vasıtasıyle bu heyeti ve arnelenin 
harek~tını kontrol eder.(1374) Demek ki arnele umurü, [6] iyi-kötü her ne 
suretle olursa olsun bir teşkil~ta, resmi bir başa marbuttur. 

Buna haricden bir şahıs veya kuvvetin el uzatması, hadn~şinaslık, cüret
kirlık t~birleriyle de izah edilemeyecek kadar çirkin ve kapkara bir ha
rekettir. 

Bu zavallı amele, bu ana kadar mükteseb~t ve mesai-i şahsiyelerinden bir de 
menfaat-i amme tahassul etsin mül~haza-i safiyanesiyle siyasi~ta el uzattı
lar. Kendinde siyasi~ta karışmak salahiyetini ve saha-i siyasiy~tta sözünü 
dinletmek kudretini gören herkes, bu Kürd arnelesini de kendi mecra-i siya
setine sokmak istedi. Bunda muvaffak oldular mı, olmadılar mı? İzaha lü
zum yoktur. Yalnız şu muhakkaktır ki, birkaç sebeble ezilen bu zümre-i 
sa'y, bazı zev~t-ı mahsusa tarafından el'an baziçe-i heves~t edilmek is
teniliyor. 

* 

Geçen Ağustosun nısf-ı ahi:rinde "Alemdar"( 1375) Sermuharriri ReH' Ce-
vad Bey, Arnele Loncası K~tib-i Mes'alü olan mezkar gazete Müdiir-i Umu
rü Ahmed Kadri Efendi de maiyetinde olduğu halde, Sirkeci'deki(1376) iske
lelerden birine uğrayarak, ameleye istedikleri birisini lonca reisi yapmak ve
ya yaptırmak üzre, kendisine biat etmelerini teklif eder ve daha birtakım 
beyan~tta bulunur.( 1377) Künh-ü tafsil~t-ı meseleyi söylemek muradımız 
değildir. Ancak işin m~nasını ve gayesini bizim kadar birçoklarının da teyak
kun ettiklerine eminiz. Yalnız bunun ilm en ve hukuken kitabda yeri var mı, 
veya avamca karışılmak haddine dahil midir? 

Kuvve--i teşriiye, adliye, İcraiyeden sonra matbu~ta "dördüncü kuvvet" de
nildiğini bilirdik. Fakat bilfiil ve bizzat matbu~tçıların -velev fuzuli ve has
bi olsun- böyle miyanecilik ve fassallık ettiklerini, edebileceklerini öğren
memiştik.(1378) Bu harekete vermek istediğimiz hukuki ve ilmi biçimi bu 
sözlerimizle biz veremedikse, lütfen bilenler ve bilhassa Refi' Cevad Bey
efendi versinler. 

Biz bundan fazlasına salahiyetdar ve kadir değiliz. Yalnız, hammal denilen 
bu arnelenin Refi' Cevad Bey gibilere de sakal saHayacak kadar seeiyesiz ol
madıklarına kaniiz. İşte en basit misali ... (1379) 

(1374) Şehremaneti: Osmanlılar döneminde İstanbul Belediyesi için kullanılan ad. O dö-
nemde İstanbul Belediye başkanlarına da "Şehremini" denilirdi. 

(1375) "Alemdar", o dönemde İstanbul'da yayınlanan bir gazetenin adıydı. 
(1376) Sirkeci: İstanbul'un bir semti. 
(1377) Blat: Bir kimsenin egemenliğini tanımak. 
(1378) Miyanecilik: Aracılık. 

Fassallık: Övücülük, başkalarına övgüler döşeme. 
(1379) Burada, "işte en basit örneği" demek olan "işte en basit misali" denildiği halde her

hangi bir misal, yani örnek belirtilmeden yazıya son verilmiştir. Yazının, söz konusu 
örneği de içeren son bölümü sansür edilmiş olabilir. 
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[7l BİR TARİH- BİR TES'ID(~~) 

Temmuzun 27'nci cuma günü, "Hevi Talebe Cemiyeti"nin sekizinci 
sene-i devriye-i teessüsü olmak münasebetiyle, merasim-i mahsusa İcra edildi. 
Kürd genelerinden ve muhtelif Kürd müessesatı mümessillerinden mürek
keb bir ekseriyetin bulunduğu merasim-i mezkurede, Kürd talebesi namına 
Diyarbekirli Tevfik Hamid Bey'in irad ettiği nutkun bazı aksamını her
vech-i zir dere ediyoruz: 

Muhterem huzzar! 
Bugün "Hevi"nin sekizinci sene-i devriyesini tes'id ile mübahiyiz. Bu mü

nasebetle şerefli bir mazi-i mesainin tarihini, "Hevi"nin istikbaldeki ümid 
ve temennilerini arzedeceğim. 

Bu tarih, teceddüd-i millimizde, vakayii bugünkü şekle sokan hadisatta, 
hulasa genelik vahdetinde derin ve bariz varlıklar yaratan "I-levi" tarihidir. 
"Hevi" tarihi demek, Kürdlük tarihi içinde genelik tarihi demektir. 

Sekiz sene evvel üç-dört gene, başlarında muhterem bir zat olduğu halde, 
Halkalı Ziraat Mektebinin bir köşesinde "Hevi"nin temelini kuru
yorlardı.( 1380) 

Onlar dünya hadisatının cereyanını, etraftaki milletierin tarik-i temeddün 
ve tealide nasıl yürüdüklerini görmüş, Kürd milletini kurtarmak ve yaşat
mak için Kürd gendiğini i'Iadan başka çare-i felah bulunmadığına iman et
mişlerdi. 

Onlar, Kürdleri, asırlardan beri yuvarlandıkları zulmetten, asrın hayat ve 
saadet vadeden mertebe-i medeniyetine ıs'ad etmek istiyorlardı. 

Bunun için düşündüler. Bir mahfel-i ilmi yapalım dediler. Bu mahfelde 
Kürdlüğün atisi için bizim sönmez ümidlerimiz yaşasın; o mahfelde Kürdl ü
ğün ölmeyen hakları, dinlenmeyen emelleri ve elemleri telaffuz edil
sin;(1381) orada Kürdlüğün yarınki sahibieri olan geneler tanışsın, birleşsin 
ve kuvvetlensin. O mahfelden aksendaz olacak sesler, Kürdistan'ın ve Kürd
lüğün yarınki selamet ve saadet müjdecileri olsun.(1382) 

(1380) Burada kendisinden "muhterem bir zat" diye sözedilen zat, Halil Hayal!' dir. Zinnar 
Silopi'nin "Doza Kurdistan" adlı kitabında belirttiğine göre, Halil Hayall "He

, vl"nin kuruluşundan önce ve kuruluş çalışmaları sırasında gençleri teşvik edip yön
lendirmiştir. "Hevl"nin kurucuları ise Kadri Cemilpaşa(Zinnar Silopi), Ömer Ce
milpaşa, Fuad Temo ve Cer.rahzade Zeki'dir(Zinnar Silopi, "Doza Kurdistan", s. 28, 
Stewr Matbaası, Beyrut-1969). 

(1381) "Edilsin" sözcüğü derginin aslında "edilen" şeklinde çıkmıştı. Ancak bunun bir dizgi 
yanlışlığı olduğu açıktır. Bu nedenle biz doğrusu olan "edilsin" yazdık. 

(1382) Aksendaz: Yankılanan, yankı yapan. 
Aksendaz olacak sesler: Yankı yapacak sesler. 
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İşte o mahfele "Hevi" dediler. 
[8] "Hevi" üç sene, aziınkar genelerin kavi imanları, fakat zayıf omuzları 

üzerinde yaşadı. "Hevi" bayrağını taşıyanlar iman etmişlerdi ki, O'nu yere 
koymak, O'nu sarmak ve köşeye dayamak, millet için bir hayat ve haysiyet 
meselesi idi. Vatanın meş'al-ı ümidi bişübhe o mahfelde yanıyordu. 

Onlar ümidlerinden ve imanlarından aldıkları kuvvetle, etrafiarını ihata 
eden mahrumiyet ve yokluklar içinde bir eser, bir varlık göstermek için çır
pınıp durdular. Bir "Roji Kurd" neşrettiler; bir darbe-i istibdad ile kapandı; 
bir gene aylarca malıbeslerde süründü.(1383) Diğer birisini, "Hetawi 
Kurd"ü çıkardılar. 

Geneleri bu dava-i milli uğrunda ıtmaa yeltenen, bu tehlikeli yollardan 
döndürmek için sarf-ı mesai eden, "ben bu işlere karışamam" diyen eazım da 
oldu. Resmi, gayri resmi ne tehdidler, ne engeller, bu vatan mücahidlerini bir 
lahza yollarından çevirmedi. 

Ortada yalnız geneliğin yılmaz, yıkılmaz iman-ı millisi vardı. Geneler o 
müesseseyi üç sene mütemadiyen yaşattılar. Eğer onlar tehlike karşısında her 
kudsiyeti, her emeli unutmak zaafına düşseydiler, bu anı idrak edemeyecek
tik. Eğer bu teşebbüs layık olduğu yardım ve müzahereti görseydi, bugünkü 
heyet-i milliyemiz daha revnaklı ve daha kuvvetli olacaktı. Harb, o cehenne
m! hayat, "Hevi"nin pek az olan mesnedlerini de alıp götürdü.(1384) 

Geneler, yürekleri sızlayarak, başları önlerinde, fakat kalbierinde bir ateş-i 
ümid, ruhlarında kırılmaz bir cesaretle ayrıldılar. Onlardan kaç tanesi, muh
telif cebhelerin siyah topraklarında rahmet-i Rahman'a kavuştu! 

Kürdler için pek büyük hata ve mesuliyet, ihmal ve teseyyüblerle dolu 
uzun bir mazi-i mesaiyi rahatturdan maksadımız, bundan böyle takibine 
azınettiğimiz tarik-i tealide esbab-ı muvaffakiyeti ihzar, kaçınılması Lhım 
hataya-i maziyeyi tekrar etmemek içindir. Mazllerinden ders alan ve o dersin 
alıkamma tebaiyet eden milletler, istikballerinden emin olabilirler. 

[9] Dört harb senesinden sonra "Hevi" yine işe başladı. Bugün karşınıza 
çıkan geneler, büyük mahrumiyedere katılan "Hevi"nin eski azim ve cesa
retiyle mücehhezdirler. 

Geneler, vakayiin er-gee bu şekli alacağını daha yedi sene evvelki teşebbüs
lerle anlamış olduklarını isbat ettiler. 

Vakayi, bugün bizi tasdik ediyor. Geneler yarını keşfetmeseler bile, faali
yet ve emellerini asrın icabatından istidlal ve istinbat ederek yarına hazırlan
maya mecburdurlar. 

Biz, yükseleı1 ve ilerleyen, yenileşen ve kuvvetleşen milletierin tarihinde 
genelerin icra ettikleri tesiratı bildiğimizdendir ki, kaç senedir çırpındık 
durduk. 

Biz Kürdlerin ve Kürdistan'ın terakki ve tealls inin, ancak geneler le büyük
lerimizin, asrın kabul ve işaret ettiği hedeflere, ilmin kabul ettiği esasat dahi
linde müştereken yürümekle mümkinülhusul olacağına kani bulunmak ve 
bunun temini için çalışınakla mübahiyiz. 

(1383) Mahbes: Hapishane, tutukevi. 
(1384) Sözü edilen harb, yani savaş, I. Dünya Savaşıdır. 
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Her sınıf halkımız, tekamül ve teceddüd kanunlarının layetegayyer ahka
mına iman ediyorlarsa, geneliğin kabil-i ihmal olamayacağını, yarının onla
rın olduğunu, yarını arzu ettiğimiz tarz-ı teall'de ancak onların temsil ede
ceklerine kani olmalı, onları asra layık bir surette yetiştirmek için bütün ve
saiti ve varlığıyle çalışmalıdır. 

Bu vadi de çok söz söylemeyi zaid görürüm. Maksaclım sırf bir hasbıhaldir. 
Milliyetimizden istediğimiz, pek kat'! ve aşikardır: 

Biz, Kürd heyet-i milliyesindeki bize aid vazaifi gücümüzün yettiği derece
de lfaya çalışıyoruz. Bu vazifeleri lfa ederken, büyüklerimiz, alimlerimiz, 
zenginlerimiz, bilumum Kürdler, malik bulundukları maddi ve manevi ve
sait ile mulnimiz olmalıdırlar. Genclik, bu vazifelerin lfasından kaçmaya
caktır. Ecdadımızın asırlardan beri [10] yazdığı tarih-i hamaset buna şahid
dir. Biz cehl-ü zulmün keslf karanlık bulutlarıyle örtülen Kürdistan'ı ilmin, 
irfanın, ahiakın daima parlayan nurlarıyle aydınlatmak isteriz. 

Sa'y bizden, muvaffakiyet Allah'dandır. 

A •• •• V 

ALTUN KAKULLU OGLAN 
-YİGİRMİ ÜÇÜNCÜ NÜSHADAN MABAD VE HİTAM-(1385} 

Aradan beş-on gün geçti. Şah altun bir köprü yaptırdı. Üç taneelmas top 
yuvadağını kızlarının ellerine verdi. Dellal çağırttı.(1386) Şah'ın kurdurdu
ğu altun köprü altından -ayırd edilmeksizin- herkes geçecekti. Kızlar köp
rü kenarında duracak, geçenlerden beğendiklerine elmas yuvarlaklarını ata
caklardı. Büyük kızlar toparlaklarını birer şehzadeye vurdular. Küçük kız 
topunu kimseye atmadı. Köprünün altından geçecek kalmamıştı. Dellallar 
dört bucağı aramaya konuldular.( 1387) Bir tarla kulübesinde çömelmiş, yal
nız başına, düşünen bir çocuk gördüler. Hemen kolundan tutup getirdiler. 
Küçük kız topariağını bu tariacı yamağına fırlattı. Şah bundan huylandı: 

-Bu çoban kılıklı herifi mi beğenecektin! diye kızına darıldı. Sarayına ya
kıştıramadığı biçimsiz damadını içeri almadı, kızıyle birlikte karanlık bir iz
beye attırdı. Küçük kız bu insan kümesine girince süslü ve yaldızlı odalar, el
mas lambalar, ipek halılar gördü. İki şehzade sönmez, ebedl sevgilerle ku
caklaşıyor, sevişiyor, esiri bir hayat yaşıyorlardı.(1388) Kendilerini bir 
kerecik olsun ne soran, ne de sorduran vardı. 

(1385) Yiğirmi üçüncü nüshadan möiböid ve hitam: 23'üncü sayıdan devam ve son. 
( 1386) Dellal: Tellal, çağırıcı. 
( 1387) Aramaya konuldular: Aramaya koyuldular. 
{1388) EsM bir hayat: Havadaymış gibi tatlı, romantik ve insanı uçacakmış gibi zevke daldı

ran bir yaşam. 
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Şah sınır düşmanlarına cenk açmıştı.( 1389) Oklu süvari_ler kavga meydanı

na koşuyorlardı. Küçük darnacl kılları birbirine tokuşturdu. Eski [11] aşinası 
çıkıp geldi.( 1390) Güzel, sevimli at, şehzadesinin önünde dikildi. Gene şeh

zade, atın getirdiği keskin kılıcı kuşandı. Gözlerini öperek, yelesini okşaya

rak üstüne atladı. Doğruca düşman saflarına daldırdı. Her ölümlü vuruşun

da binlercesini toprağa seriyordu. Düşman umulmaz bir bozgunluğa uğradı, 

Şah'ın askerleri önünde dikiş tutturamaz oldu. Kolundan yaralanan Şah, bu 

gene kahramana saatlerce bayılıp kaldı, kim olduğunu tanıyamadı. Küçük 

damad, kolundan al kan sızan pederinin yarasını beyaz çevresiyle sar

dı,(1391) göz önünden sıvışıp kayboldu. Şah cengi kazanmış, sarayına dönü

yordu. Kolundaki sargıyı çözdürdüğü zaman, yarasını sağalmış gördü.( 1392) 

Şaşakaldı. Aklından, gördüklerini bir türlü çıkaramaz oldu. 

* 

Aradan bir müddet geçmişti. Şah dermansız bir hastalığa tutuldu. 

Hekimler: 
-Bu keyifsizlik ancak arslan sütüyle geçer, dediler. 
Saray damadları atlandılar, arslan sütü aramaya koyuldular. U zak ve kim

sesiz bir köye vardılar. Bir kaynak başında oturdular. Duru bir atlı, ufuktan 

kopmuş siyah bir fırtına bul u tu gibi, çalakamçı geliyordu. Bekleyenlere yak
laşınca sordu. 
-Şah babamız hastadır, arslan sütü bulmaya çıktık, dediler. 

Gene atlı gülümsedi: 
-Siz burada biraz daha eğlenin, ben size aradığınız sütü bulur getiririm, 

dedi. Dik ve sarp bir tepenin yalçın eteklerine kadar dolu dizgin bir koşuda 

vardı. Bacaklarını tek bir kaya üstünden derin bir uçuruma sallayan ak sakal

lı bir ihtiyar seslendi: 
-Delikanlı, uğrağın neresi? Buraları kuş uçmaz, kervan konmaz yerlerdir. 

Yolun sapa düştüyse çekil, geri dön git. Uçurumlarda boğulmak istiyorsan 

var önümden geç, dedi. 
Küçük şehzade, atının [12] verdiği büyük bir pervasızlıkla ihtiyara yanaştı, 

derdini döktü ve anlattı: 
-Arslan sütü istiyorum baba, dedi. 
Gene şehzadenin yakıcı güzelliğine, sevimli gencliğine, düşüncesiz ataklı

ğına, tosunluğuna bakakalan ihtiyar: 
-Yavrum, dedi, bu yolda nice canlar yandı, nice kahramanlar kıyıldı. Sana 

acıyorum. Kendini iyi koru, söylediklerime de kulak ver, dinle. Arslan şu 

karşıdaki dere içinde uyukluyor. Sağ ayağında çıkan büyük bir çıbanı inieye 
inieye yalıyor. Okla, çıbanına nişan alır vurursun. Yarası deşilirken ortalığı 

{1389) Cenk: Savaş. 
{1390) Aşina: Tanıdık, bildik. "Eski tanıdık" anlamına gelen "eski aşina"dan maksat, şehza

denin kıllarını birbirine dokundurduğu attır. 

{1391) Çevre: Sırma ile işlenmiş olan mendil. 
{1392) Sağalmış: Sağlamlaşmış, iyileşmiş, onulmuş. 
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sarsan korkunç bağırtıianna kulak asmazsın. Seni çağırırsa aldırmaz, bekler
sin. İrinieri bir müddet aktıktan sonra istirahate çekilir, "beni vuran kimse 
gelsin, dilediğini vereyim" der. O vakit koşar, yanına gidersin. 

Gene şehzade, ihtiyarın dediklerini tıbkı tıbkısına yaptı. Varıp arslandan 
dilediğini istedi. Ağzından beyaz köpükler akan arslan: 

-Ey beni okiayan bahtiyar delikanlı, dilediğini vermek borcumdur, dedi, 
şu gördüğün karşıki yarda bir çift yavrum vardır. Beraberine al, sesleri kula
ğıma ermeyecek uzak bir dağ ardına götür, kes, derilerini soy, iki tulum yap, 
getir. Tulumun birine, akıttığın şu kanlı irinieri doldur. Ötekisine, daha in
san eli dokunmayan memelerimden sütümü sağ. Gözümün ilişemeyeceği 
yerlerden uzaklaş, git. 

Gene şehzade, arslanın dediğini de aynıyle yaptı. Yola düştü. Öğüt veren 
yaşlı başlı sakallıyı gördüğü yerde rastladı.(1393) İhtiyar, şehzadenin bu 
umulmaz işleri başa çıkarabilmesinden memnun kaldı: 
-Oğlum, dedi, bu kahramanlığını, ancak şu gördüğün damgayı sana hedi

ye etmekle mükafat edebileceğim.(1394) Al da cebine at. Geçtiğin dağlar ar
dında, senden arslan sütü bekleyenler var. Onlar uzun bir su akıntısı kena
rında karınca aviarnakla uğraşıyorlar. Önlerinden geçerken, korkak ve ümit
siz bir yürekle, [13] senden, elde edemediklerini isterler. İrin dolu tulumu 
kendilerine arslan sütü yerine verirsin. Fakat sağ kollarını şu damga ile dağla
maksızın dediklerini yerine getirmezsin. Var git arslanım, yolun uğurlu, işin 
doğru düşsün! 

Gene şehzade, yolunu bekleyenlere irin tulumunu vermiş, dağiatmak üzre 
güle güle uzattıkları kollarını damgalamış, o da sevgilisine kavuşmuştu. Da
madların Şaha arslan sütü bulup getirdikleri haberi ortaya yayıldı. Şahın o 
kadar sevdiği, yanından ayıramadığı damadlar, büyük bir muzafferiyet neşe
siyle, gt1ya bizzat elde ettikleri sütü takdim ettiler.( 1395) Doktorlar, getiri
len sütün arslan sütü olmadığını ileri sürdüler: 
-Şaha bundan içirirsek, şakasız ağulanacaktır, dediler. 
Küçük kız bunu haber aldı, kocasının getirdiği arslan sütünü babasına gö

türdü. Doktorlar: 
-İşte arslan sütü, diye Şaha içirdiler. Şah, ilk yudumda yataktan irkilip a

yağa kalktı. Hastalığından hiç bir eser kalmadı. Gene, dinç bir halde saray 
içinde gezinmeye başladı. Ürkek, beceriksiz damadlar gururlandılar: 

-Bu sütü de biz getirdik, diye iddia ettiler. 
Küçük kız buna dayanamadı: 
-Hayır babacığım, dedi, bu sütü senin beğenmediğin, yüz vermediğin da

madın getirdi. Doktorların beğenmedikleri, irin dedikleri sütü yine o, sen
den hiç yüz bulmayan damadın bunlara vermiş. İnanmazsan çağır da sor. 

(1393) Doğrusu "sakallıya" olmalıdır. 
{1394) Mükafat edebileceğim: Ödüllendirebileceğim. 
(1395) Muzafferiyet: Zafer kazanmış olma durumu, üstün gelme, giriştiği işin üstesinden 

gelme. 
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Küçük şehzade içeri girince damadların beti benzi attı. Şahın sorgusuna 

meydan vermeden, içinin yanık elemlerini acı bir dille döktü:(1396) 

-Şevketh1m,(1397) dedi, zafer kazandığın gün yaralı kolunu beyaz çevre

siyle saranduru atlı kahraman kimdi?(1398) O kahraman ki göz önünden sı

vışıp belirsiz olmuştu. Senin de bakakaldığın o güzel delikanlı ardınız sıra 

koşup gelmeseydi, mızraklılarınız ilk bozgunluğu bu parlak sarayınızın 

yüksek surları önünde son kanlarını akıtmakla temizleyeceklerdi. [14] Ars

lan sütünü getiren de benim. Getirdim diye karşında iftihar eden yiğit, getir

diğinden bir nişane göstersin! Yanından ayırınadığın sevgili damadlarının 

kollarını açtır da bak! Elimde tuttuğum şu esrarengiz damganın yanık izleri

ni göreceksin! 
Şah işi anlamış, yaptıklarına pişman olmuştu. Damadlar birer utangac kö

le gibi, boynu bükük, yere bakarak düşünüyorlardı. Gene şehzade odadan 

çıkarken Şah seslendi: 
-Gel eviadım gel! Bu tae ve tahtın layıkı sensin! Ülkemin ziveri sen, veziri 

de ben olalım!(1399) 
Küçük damad, büyük ve ziynetli bir alayla tahta çıkarıldı.(1400) Küçük 

kız sarayın sultanı oldu. Gene Şah ve gene Sultan, lahuti bir örnrün lahzaları

nı yaşayarak muradlarına erdiler.(1401) 

(Hi tam) 

K.F. 

(1396) Elem: Acı, dert, keder. 

(1397) 1282 numaralı dipnota bakınız. 

(1398) Bu cümledeki "duru" sözcüğü derginin aslında "dört" biçiminde çıkmıştı. Ancak bu

nun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı açıktır. Bu nedenle biz sözcüğün doğru bi

çimi olan "duru" yazdık. 
( 1399) Ziver: Süs. Burada maksat şah tır. Eskiden şahlar ve padişahlar ülkelerin süsü sayıldık

larından, yaşlı Şah genç Şaha böyle demiştir. 

(1400) Ziynetli: Süslü. 
(1401) U.hut!: İl:ihl, kutsal. 

Lahza: Sözlük anlamı, "göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman parçası" demek olan 

bu sözcükten buradaki maksat, genel olarak zamandır. 
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KÜRDLERDE DURÜB-1 EMSAL(~~) 

-EVVELKi NÜSHALARDAN MABAD-

"Jin hene, jinik hene".{1402) 
Kadın var, kadıncık var. 

Hakkari şivesinde de buna göre: 

"Hinek jin in, hinek jan in, hinek melhema dilan in, hinek xenim~ 
kundiran in".{1403) 

Burada kadınları dört sınıfa taksim ediyor: 
Bir kısmı hakkıyle kadındır, bir kısmırefikiiçin daima muacciz bir hasta

lık, bir kısmı da melhem-i dildir, diğer bir kısmı da hiç bir şey bilmez, ziyan
dan başka bir şeye yaramaz. 

"De u dote pev çini, kemaqilan inan kir".( 1404) 
Ana ve gelin kavga etmişler, aklı noksan olanlar bunu ciddi telikki 
etmişlerdir.( 1405) 

[15] Türkçe mukabili: 
Et ile tırnak arasına girilmez. 

Fransızca: 

Ağac ile kabuk arasına parmak sokmamalıdır. 
{Entre l'abre et l'ecorce, il ne faut pas mettre le doigt). 

"Xidiro, her şev li viro".( 1406) 
Hıdır her akşam buradadır. 

Bu darbımesel, sık sık ınİsafirliğe gidip konak sahibierini taciz edenler 
hakkında irad olunur. 

(1402) Ev Peyva peşlyan li hin helen Kurdistan& F weha ti! gotin: "Jin hene, jinikok hene". 
(1403) Peyvika "kundiran" di esle kovaredabi xeletl "kurdinan" hatibu çapkirin. Me li vir 

ew rast nivisf. 
(1404) Awaye rast e ve peyva peşl'yan weha ye: "De u dote §er kir, kemaqilan bawer kir". 
(1405) Doğru çeviri, "ana ve kız kavga etmişler" şeklindedir. 
(1406) Ev peyva peşlyan li hin helen Kurdistan& jl weha te gotin: "Mame Xidir e, her roj li 

vir e". 
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"Nivişt, nabi be tişt".(1407) 
Nusha bedelsiz olmaz.(1408) 

Bu darbımesel, cehele-i nası soymak için nusha ve tılsımcılar tarafından 
uydurulmuştur. 

"Deng li xwediyan xweş te".(1409) 
Ses, sahibierine hoş gelir. 

"Giyaye hewşe tal e". 
Havlide biten otlar acıdır.(1410) 

Hanesinden memnun olmayanlar hakkında zikredilir. 

"Dur e, nur e".(1411) 
Uzaktır, nurdur. 

Uzakta olan, nur kadar sevimlidir. 

"Kef li Erehan naye". 
Sevinmek Arablara gelmez. 

Bir adam yaptığı işten dolayı memnun olup, sonra herhangi bir sebebden 
dolayı sukut-ı hayale uğrarsa söylenir.( 1412) 

(Mabadı var) 

Si verekli 
Hilmi 

( 1407) Ev peyva peşlyan li hin helen Kurdistan& jl weha te gotin: "Nivi§t be ti§t, eceb xwedi· 
ye xwe neku§t". 

(1408) Nusha: Muska. 
(1409) Peyvika "xwedlyan" di esle kovare da "xwedrlyan" hatibu çapkirin. Me li vir ew rast 

nivlsl. 
(1410) Havli: Avlu. 
(1411) Ev peyva peşlyan li piranlya Kurdistane weha te gotin: "Dur e, binur e". 
(1412) "Söylenir" sözcüğü derginin aslında "sevinir" biçiminde çıkmıştı. Biz burada doğru 

biçimi olan "söylenir" yazdık. 
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[16] İDA QURBANE 

Ev roj em l'da qurbane da nin. Roje mubarek de her kes dixwaze ki' nav mal 
u zare xwe da şad bibe.(1413) Hemu kesan li roye wisa de derd u xince xwe 
bir dike. Çi fayde ki' jiboy Kurda wer nabe. Çend rod u çend ldl' ye ku Kurdan 
ji welate xwe dur ketin.(1414) Li ser rl'ya de, çol u çolistana de, li memlekete 
xerl'ba de, ti, birçl', tazl', xwas man. Mal, zaru, bav u biraye xwe winda kirin. 
Xelk Id u erefata dike, em şl'n u şewanl'ye da nin. Va derdana te bl'ra me, dil u 
hundire me tijl' xwl'n dibe. Bira Xwedaye Teala hemu Kurdan mes'ud u mu
reffeh bike.(1415) Heyeta "Jin"e Id u erefata Kurdan tebrl'k dike, ji wan ra sa
xl' u silarneti dixwaze. 

(1413) Zar& xwe: Zaruy&n xwe, zaruk&n xwe. 
(1414) Rod: Roj!. 
(1415) Bira: Bila. 
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JİBO "JİN"E Dİ ŞEMENDUFERE DA [t] 
A 

FIRQET(t4t6) 

HatiH w& gote min: Hl'cran e, z-11 kar& xwe ke(1417) 
Aşiqan ser bir girl'ne, rohniyan bi nar& xwe ke(1418) 

Rohniyan bi agir bireje, da nesojit alem& 
Der'eqeb çavan cihab da'y&, mijan ketine xem&(1419) 

Kaniya derdan ku der b-11, c-11, c-ı1bar ketine r-11(1420) 
Reng& simay& mulewwen gah sipi, gah zer dib-11(1421) 

Min nema taqet, her dem r-ı1h& medh-ı1ş b&xeber(1422) 
Saiqa hl'cr& ku v&ket, min nema ji jin& eser(1423) 

Ş&niya roy& li me girti tariya di şikl& me da(1424) 
Wan di navbeyna xwe ç&kir, qet ruhi emrek neda 

25 Tirmeh 335{1919) 

[ı) Şemenduferin Kürdçe mukabili "rlya hesin"dir. JİN 

Ji Mala Hekariyan 
E. Rehmi 

(1416) Flrqet: Cudayl, dı1rketina ji kesek yan ji clyek yan jl ji tiştek. 
{1417) Hatif: Kese ku denge wl tf, le ew bi xwe naxuye, dlyar nabe. 

Hlcran: Dı1rketin, barkirin. 
(1418) Rohnl: Ronik, histiren çavan. 

Nar: Agir. 
Yani, "histiran li agire xwe ke, li agire xwe bireje". 

{1419) Der'eqeb: Hema paş&, pişte ve peyv&. 
Cihab: Cewab, berslv, welam. 
Mijan: Bijangan. 

{1420) Ketine rı1: Bi rı1 ketin, derketin, pekhatin. 
(1421) Mulewwen: Rengin, xwedlreng. 

Gah: Geh, carna. 
{1422) Medhı1ş: Sersem, sergej. 
(1423) Saiqa hicr&: Birı1ska dı1rketin&, birı1ska bark.irin&. 
(1424) Şenlya roye: Şenayi ı1 geşlya roje. 

Necm-i İstikbal Matbaası Sahib-i İmtiyaz ve Müdir-i Mes'-111: Memduh 
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[17] KARİ'LERİMİZE 

Bazı zevatın "Jin" kelimesinin medlulünü bulmakta müşkilata düştüğünü 
anlıyoruz. Birtakımları bu tesmiyede Kürdçe kadın manasma gelen "jin" 
mefhumunu görüyorlar. Halbuki unvanın altındaki "Hayat" kelimesi, doğ
rudan doğruya "Jin"in tam mukabilidir. Kürdçe "Jin=Gin" yaşamak, hayat 
demektir; im!Ssında "j" ve "n" arasında bir "y", yani mahdud bir kesre var
dır; Farisi "zen" mukabili olan "jin", "y"siz yazılır, kesir ile okunur. 
Şekl-i hurufumuzun ufak bir iltibasla ne ad b manasızlıklar tevlld edebildiği
ni irae eden bu misal, hakikaten feddir. N e yapalım, Ari bir lisan Sami alfabe 
kisvesiyle ancak bu kadar müfid olabilir. Fe'tebiru! 

''MEM Ü ZİN''İN TAB'I HİTAM BULDU 

Mela Ehmede Xani hazretlerinin "Kürd Tamim-i Maarif ve Ne§riyat Ce
miyeti" tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem u Zin" na
mındaki kitabı, şimdiye kadar ilan ettiğimiz vechile saha-i intişara çıktı. 
"Mem u Zin", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da 
kağıd fiatının ve tertib masarıfının pek yüksek olmasına rağmen "Mem u 
Zin'~ mevcud kağıdların en iyisine ve pek neHs surette tab' ettirilmiştir. Ce
miyet hiç bir menfaat-i maddi ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfa
nına hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı azime ile meydana gelen 
bu kitaba, idarehaneden alınmak şartıyle SO ve taşraya taahhüdlü olarak pos
ta ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab' ı pek 
az olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi isti
yoruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de 
kitab bedelini posta ile nakden göndermeleri lazımdır. 

A A A A 

TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU 

"Mem u Zin"a Mela Ehmede Xani, di sureteke nt>Hs da hatiye tebi'kirin. 
Her kese arzuya xwendin u kirina we biket, ji iro paş&, di idarexana me da 
"50", jibo xarice ji İstanbul digel mesarifa poste "60" quriş e. 
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ADRES: 

Babıaıl Civarı Ebussuud Caddesinde 
Necm-i İstikbal Matbaasında 
"Jin" İdarehanesi 

TEVZİ MAHALLi: 
Babıaıl Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi 

EMRAZ-1 CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI 

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY 
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün 
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi Karşısında Hıristaki ve nam-ı 
diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder. 

Telefon: Beyoğlu, 1812 

Heyet-i Tahririyemizden Hakkarili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu defa da 
"Gaziya Welat" ve "Meme Alan" isimlerinde biri mecmua-i eş'ar ve diğeri 
bir piyes olan iki kitabı mevki-i intişara konuldu. İşbu kitabiarın edebiyat-ı 
hazıra ile mukayesesİ, gerek nesren ve gerek nazmen Kürd lisanının derece-i 
mükemmeliyetini yek nazarda isbat eder. Şu mühim eserleri Kürdlere ve 
bilhassa Kürdçeye alaka peyda etmek isteyenlere tavsiye eyleriz. 

KURUŞ 

MUMAİLEYHİN İDAREHANEMİZDE 
BULUNAN ESERLERi: 

5 Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler ................. Türkçe manzum 
5 Eqida Kurdan(manzum ilmihal) .................................... Kürdçe 
5 Meme Alan mensur ............................................... Kürdçe piyes 

10 Gaziya Welat manzum ........................... Kürdçe mecmua-i eş'ar 

Sebilürreşad ceri:de-i İslamiye, kıyınetdar makalelerle intişar etti. Her Müs
lümana tavsiye eyleriz. 

(*)Refik-i mesaimiz "Kürdistan" mecmuasının 12'nci nüshası da intişar et
miştir. Birçok güzide makaleleri havi: olan mezkılr mecmuayı karii:n-i kira
ma tavsiye eyleriz. 
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WERGERANEN JİMAREYA 24'AN 

24'ÜNCÜ SAYININ ÇEVİRİLERİ 
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KURBAN BAYRAMI 

Bugün de 1337 Hi cr~ yılının mübarek kurban bayramına ermiş bulunuyo
ruz. Böyle günler, yüreklerimize avunma çiseleri serpen birer vesile olur. 
İnsanlar bu günlerde her acıyı geçici bir biçimde olsun uyutmak isterler. Oy
sa Kürdler için böyle olmuyor. Kaç Ramazan ve kaç bayramdır ki Kürd, ken
di yurdundan ayrı düştü; yabancı ellerde, inihisinin dinlenilmediği, bir acı
malı bakışa kavuşmadığı yabancı ellerde işkenceli bir sefaletin her türlüsünü 
gördü. Yurdundanice sevinçler le kutladığı bu bayramlar, O'na düşkünlüğü
nü ve talihsizliğini bir kat daha hissettiren birer neden oldu. Yurtta kalanlar 
da her dakika, zalim bir tehdidin mağdur kimsesizleri oldular. İlk kez vaat 
ve avutma ışınlarıyle doğan dokuz ay önceki dönemin Kürdleri ulaştırdığı 
yer, kurak bir ümitsizlik salırası oldu.(1425) Kürd göçmenlerinin yabancı 
topraklardaki iniltilerine son vermek, nüfuz sahibi yetkililer için pek kolay 
bir emir işiydi. Bu yapılamaz mıydı? Yapılamazdı diyenler, büyük günahlar
dan birini işlemiş olurlar. İşte Kürdlerin derdi ... Bu mübarek günlerde yara
larımızın sızısını daha yanık hissettiğimizdendir ki, dindaş ve millettaşları
mızın bayramını kutlamak isterken, başımızdan geçenleri de hatırlamaya ve 
hatırlatmaya zorunlu oluyoruz. 

(Buradan altı satırı sansür çıkarmıştır). 

Bütün Müslümanlarla birlikte Kürdlerin de mübarek kurban bayramını 
kutlarken, şu yakarışlarımızı da bir ve eşsiz olan Cenab-ı Allah'ın huzuruna 
sunuyoruz: 

Allah' ı m, sen Kürdleri ve Kürdistan' ı şu dünya felaketlerinden kurtar ve az 
zamanda mutlu ve bahtiyar kıl. 

JIN YAZI KURULU 

(1425) 1362 numaralı dipnota bakınız. 
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TÜKENMEYEN DERT 

Göç yaralarının hangi sızıltılarını, keder sayfalarının hangi acılıklarını 
açayım! Matemli havasında Kürd'ün bezginlik ve hüsranını ağlayan kimsesiz 
yurdumun iniltilerini hala işiten ve dinleyen yok! Bu sıcak Temmuzun şu 
son günleri, bana Urfa'da, Musul'da, Mardin'de, Diyarbekir'de, Adana'da, 
Konya'da canlarını sonsuzluğun sessiz gölgelerine bırakan hemşehrilerimi 
anımsatıyor.(1426) Beş yıl önce bu imdadsız ellere göçen o canlı ölüler, emi
nim ki bugün belirsiz birer durgun mezar içinde unutkanlık perdesine bü
ründüler. Ben yine bu keder sayfalarında, duygusuz ve sağır kulaklara sesini 
işittiremediğim kırık kalemirole bir parça daha ağlamak istiyorum. 

Yine bu aylardı. Kışın canlı sefaletlerini kızgın sıcaklığıyle örten bu ateşli 
aylardı. Çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlılardan oluşmuş bir göç ve sefa
Jet kitlesi, Urfa mezbahalarının önünde birikiyor, çalkanıyor, dalgalanıyor, 
itişiyordu. Çevreyi süngülü jandarmalar, polis nöbetçileri sarmıştı. Bu kitle 
kimlerdi? 

Bir zamanlar zengin ve yeşil otlaklarında sürüler otlayan, zümrüt korula
rında sanki bugünün matemlerini ezelden anar gibi dertli kavallar ağlayan, 
zümrüt koruları beyaz küheylanların derin kişneyişleriyle çınlayan 
Kürd'ün soylu aileleriydi! 

Bunlar, kahraman kocalarını şehitlik yollarına gönderen ve sonra bir lok
ma ekmek için insanlık yoksunu ve alçaklık simgesi birtakım ırz ve ulus düş
manı dindaşların cinsel istekli göğüslerine zorla çekilen kardeşsiz, babasız, 
kocasız, kimsesiz gelinlerdil 

Bunlar, evlatlarını Hilafet uğrunda okşayarak ölüme gönderen gözü yaşlı, 
bağrı taşlı analar ve evlat acısıyle gözlerinin feri sönen, saçı sakalı ağarmış 
babalardı! 

Bunlar, babalarını, kardeşlerini sınırlarda düşmanlara, analarını karlı yol
larda kara topraklara bırakan çıplak ve kimsesiz yavrulardı! 

Polis bu kitleyi dağıtmak için sürekli olarak kırbaçlıyor, jandarmalar da 
onları süngüleri e korkutuyorlardı. N e mümkün! Bir an için dağılan, yayılan 
o yığın yine birikiyor, toplanıyor, itişiyor, kalkışıyor, sıkışıyordu. Büyük 
bir güçlükle can~arını kurtaranlar, ellerinde birer toprak kapla, bu kitlenin 
arasından sıvışıyor, kısmetini kapan kurtulmaya çabalıyordu. 

Bunlar, kesilen koyunların bıçak altından sızan sıcak kanlarını satın almak 
için didişiyorlardı. Eyvah boş dönenierin haline! Bir okka kan 25 kuruş gü
müş akçe ile satılıyordu.(1427) Ya parası olmayanlar ne yapacaklardı? Ölüm 
tehlikesi ona da bir çare bulduruyordu: Sokaklara atılan kemik parçaların-

(1426) 1363 numaralı dipnota bakınız. 

(1427) 1365 numaralı dipnota bakınız. 
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dan bir eser görülmezdi. Köşe başlarında yığın yığın çömelen yavrucuklar, 
ele geçirebildikleri kemik parçalarını çakıl taşları altında ezip öğüttükten 
sonra yiyorlardı. 
Urfa'nın böyle sıcak günlerinden birinde idi. Kentin tenha, uzak yerlerin

de kuru, çıplak ağaçların çıplak gölgeleri altında açlıktan can çekişen, ölen 
yoksullar, dullar, kimsesizler vardı. Hiç bir yabancı yolcunun bile uğrarnaclı
ğı bu yerlerde, hiç bir kimsenin belki görmek, gezmek istemediği bu ıssız 
yerlerde, çok zalim olan insanlıktan yapılan yakınmalar inlerdi. 

Sabahleyin insan cesetleri aramaya koyulan, kefensiz ölüleri görnıneye ko
şan belediye memurları, o çıplak gölgelerin altına sinmiş bir yığın insan iske
leti kümeleri görür, geri dönerlerdi. Bir gün önce gördüklerini ertesi gün 
görnıneye gelirlerdi. Ne yazık ki çok kez ceset bile bulmak mümkün olmaz
dı. Yalnız, orada birikenlerin, taşlar ve topraklar içinde perişan durumda çır
pınanların her gün bir parça daha azaldıklarını görürlerdi. Bu durum kuşku
ya yolaçtı. Her gün eli boş gelen memurlar, bu ölüm ve sefalet ziyaretçileri, 
artık öte heriyi sık sık aramaya, yoklamaya koyuldular. 

Mehtaba küskün, derin bir gurbet akşamı, soluk ve yorgun gölgeleriyle 
kenti örtüyordu. Memurlar, durumu anlama merakı görevini yerine getir
meye koşmuşlardı. Karanlık, dolambaç bir çukurluktan birtakım sesler işiti
liyor, ince ve zayıf bir duman ağır ağır yükselerek yayılıyordu. Anlaşılan, 
orada bir şeyler hissetmişlerdi. Ateş başına konmuş bir yığın insan gördüler. 
Bunlar, açlığın korkunç saldırısı yle, yanlarından ayrılıp sonsuzluğa göçen ya 
bir hacının ya da bir kardeşin cesedinden koparılan etlerle yaşamlarını gü
vence altına alan bir ölüm ve sefalet topluluğu idi. 

Ertesi gün zavallılar sıkı bir kordon altına alındılar. Aradan iki gün geçme
den, birbirinin ölümünü bekleyen, birbirinin ölüsüyle biraz daha yaşayan 
talihsizler hep birlikte ölmüşlerdi. 

333 senesinde(1428) Urfa'nın yine böyle sıcak günlerinden birindeydi. 
Gözlerden saklı ve gizli tutulan birkaç çürük tabut, biraz daha ötede ağır bir 
yürüyüş ve hareketle yola düşen bir arabay la mezarlığa doğru yollanıyorlar
dı. Sordum. "Yine onlar" dediler. 

Evet onlar! Hani Bitlis'ten, Muş'tan, Van' dan, Erzurum'dan kalkarak di
yar diyar göçenler, sürünenler yok mu? İşte onlar! Urfa topraklarında son
suzluğun durgunluk ve avuntusunu arayan kimsesizler? Ah evet, onlar! Peri
şan bir yörenin sahİpsİz, kimsesiz, yurtsuz kalan ve sonra bir lokma ekmek 
bulmadan ölen evL1tları! Onlar ki, işte bize anı olarak bıraktıkları dertler tü
kenmiyor. Ve tükenmeyecektir. 

Kemal Fevzi 

(1428) 1368 numaralı dipnota bakınız. 
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GÖREV SINIRLARI - HAD Dİ AŞMA 

Ne çok uzun bir öğrenim ister, ne de derin bir düşünüp taşınma ... Biraz 
öğrenimi olanlar, onu daha idadi sıralarında "kanun bilgileri" derslerinin 
ilk sayfalarında öğrenmiş olurlar.(1429) Bireyler arasındaki ilişkileri hangi 
güçler, bireyler ile devlet arasındaki ilişkileri hangi araçlar düzenleyip ko
rur?(1430) Bunlar, hukukça ve yasal bir biçimde çabuk öğrenilecek şeyler
dendir. Okul görmemiş olanlarsa uzun düşünmeye gereksinme duymadan 
bunu bilirler; onların mantığı şu şekilde pratik ve sadedir: "Alıp vereceğimiz 
olmayan şeye karışmak ne haddimize!" derler. 

Asla siyasal açıdan değil de, salt bilimsel ve hukuksal açıdan bir-iki sözle so
runa bir durum ve biçim vermek istiyoruz: 

İstanbul'da yıllardan beri oluşmuş ve bugün var olan bir Kürd kolonisi 
vardır.(1431) Bu koloniyi, başkalarının "hammal" adını verdikleri pek bü
yük bir sayıdaki Kürd işçiler oluşturur. Bu adamcağızlar, Kürdistan'ın deği
şik yerlerinden hem kendi ve hem de ailelerinin rızklarını kazanmaya gel
miş, burada en namuslu bir biçimde, hakkıyle alınterleriyle sabahtan akşa
ma kadar yorulan, didinen, yıpranan zavallılardır. Her ülkede benzerleri ol
duğu gibi, bunların da hükümetçe onaylanmış bir lonca kurulu 
vardır.( 1432) Kendilerine ilişkin konuları, özel uğraşları dolayısıyle araların
da başgösteren anlaşmazlıkları ve diğer işleri bu lonca kurulu çözüp sonuca 
bağlar. Hükümet de belediye aracılığıyle bu kurulu ve işçilerin hareketlerini 
kontrol eder. Demek ki işçilerle ilgili işler, iyi-kötü her ne şekilde olursa ol
sun bir örgüte, resmi bir başa bağlıdır. Buna dışardan bir kişinin ya da bir gü
cün el uzatması, haddini bilmezlik ve kendini bilmezlik deyimleriyle dahi 
açıklanamayacak kadar çirkin ve kapkara bir davranıştır. 

Bu zavallı işçiler, bu ana kadarki kişisel kazanımlarından ve çalışmaların
dan bir de kamu yararı elde edilsin diye safça bir düşünceyle, siyasal işlere de 
el uzattılar. Kendinde siyasal işlere karışma yeteneğini ve siyasal alanda sözü
nü dinietme gücünü gören herkes, bu Kürd işçilerini de kendi siyasetinin yö
rüngesine sokmak istedi. Bunda başanya ulaştılar mı, ulaşmadılar mı? Açık
lamaya gerek yoktur. Yalnız şu muhakkaktır ki, birkaç nedenle ezilen bu ça
lışan kesim,(1433) bazı kimseler tarafından şu anda kendi hevesleri için 
oyuncak edilmek isteniliyor. 

* 

(1429) 1371 numaralı dipnota bakınız. 
(1430) "Vesait" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan buradaki "araçlar" dan maksat "alet

ler, aygıtlar" değil, devlet-birey ilişkilerini düzenleyen ve bu konuda aracılık yapan 
kurum ve kuruluşlar, organlardır. 

(1431) 1372 numaralı dipnota bakınız. 
(1432) 1373 numaralı dipnota bakınız. 
(1433) "Kesim" sözcüğü "zümre" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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Geçen Ağustosun ikinci yarısında '1\.lemdar"(1434) Başyazarı Refl' Cevad 
Bey, İşçi Loncası Sorumlu Katibi olan söz konusu gazetenin Yazıişleri Mü
dürü Ahmed Kadri Efendi de yanında olduğu halde, Sirkeci'deki(1435) iske
lelerden birine uğrayarak, işçilere, istedikleri birisini lonca başkanı yapmak 
ya da yaptırmak üzere kendisine biat etmelerini önerir ve daha birtakım söz
ler söyler.(1436) Amacımız, sorunun özünü ve ayrıntılarını söylemek değil
dir. Ancak, işin anlamını ve amacını bizim kadar birçoklarının da iyiden iyi
ye bildiklerine eminiz. Yalnız, bunun bilim ve hukuk bakımından kitapta 
yeri var mı? Ya da halkın diliyle soralım, karışılmak haddine dahil midir? 

Yasama, yargı ve yürütme güçlerinden sonra basma dördüncü güç denildi
ğini bilirdik. Ne var ki bizzat basın mensuplarının, fuzull ve karşılıksız bile 
olsun, fiilen böyle aracılık ve başkalarına övücülük ettiklerini, edebilecekle
rini öğrenmemiştik. Bu davranışa vermek istediğimiz bilimsel ve hukuksal 
biçimi bu sözlerimizle biz veremedikse, lütfen bilenler ve özellikle de Refl" 
Cavad Beyefendi versinler. 

Biz bundan fazlasına yetkili değiliz ve bundan fazlasına gücümüz de yet
miyor. Yalnız, "hammal" denilen bu İşçilerin, Refl' Cavad Bey gibilere de 
sakal saliayacak kadar karaktersiz olmadıkları kanısındayız. Işte en basit 
örneği.(1437) 

{1434) 1375 numaralı dipnota bakınız. 
{1435) 1376 numaralı dipnota bakınız. 
{1436) 1377 numaralı dipnota bakınız. 
{1437) 1379 numaralı dipnota bakınız. 
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BİR TARİH - BİR KUTLAMA 

27 Temmuz cuma günü "Hevi Talebe Cemiyeti"nin kuruluşunun seki

zinci yıldönümü olması dolayısıyle özel tören yapıldı. Kürd gençlerinden ve 

değişik Kürd kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir çoğunluğun bulunduğu 
adı geçen törende, Kürd öğrencileri adına Diyarbekirli Tevfik Hamid Bey'in 

yaptığı konuşmanın bazı bölümlerine aşağıdaki şekilde yer veriyoruz: 

* 

Törene katılan saygıdeğerler!(1438) 
Bugün "Hevi"nin sekizinci yıldönümünü kutlamakla övünüyoruz. Bu 

münasebetle, şerefli bir çalışmanın geçmişinin tarihini ve "Hevi"nin gele

cekteki ümit ve dileklerini arzedeceğim. 
Bu tarih, ulusal yenileşmemizde, işleri bugünkü şekle sokan olaylarda, kı

sacası gençliğin birliğinde derin ve açık varlıklar yaratan "Hevi"nin tarihi

dir. "Hevi"nin tarihi demek, Kürdlük tarihi içinde gençlik tarihi demektir. 
Sekiz yıl önce 3-4 genç, başlarında saygıdeğer bir zat olduğu halde, Halkalı 

Ziraat Okulunun bir köşesinde "Hevi"nin temelini kuruyorlardı.(1439) 

Onlar dünya olaylarının akışını, çevredeki ulusların uygarlık ve gelişme 

yolunda nasıl yürüdüklerini görmüş, Kürd ulusunu kurtarmak ve yaşatmak 

için Kürd gençliğini yükseltmekten başka kurtuluş çaresi bulunmadığına 

inanmışlardı. 
Onlar, Kürdleri, yüzyıllardan beri yuvarlandıkları karanlıktan, yaşam ve 

mutluluk vadeden çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek istiyorlardı. 

Bunun için düşündüler, "bir bilim derneği kuralım" dediler. Demekte 

Kürdlüğün geleceği için bizim sönmez ümitlerimiz yaşasın; o demekte 

Kürdlüğün ölmeyen hakları, dinlenmeyen özlemleri ve acıları dile getirilsin; 

orada Kürdlüğün yarınki sahipleri olan gençler tanışsın, birleşsin, güçlensin. 
O dernekten yankılanacak sesler Kürdistan'ın ve Kürdlüğün yarınki esenlik 

ve mutluluk müjdecileri olsun. 
I. d V "HA A, d d'l 
şte o ernege evı e ı er. 

"Hevi" üç yıl süreyle, kararlı gençlerin sağlam inançları, fakat zayıf 

omuzları üzerinde yaşadı. "Hevi" bayrağını taşıyanlar inanınışiardı ki, 

O'nu yere koymak, O'nu sarıp köşeye dayamak ulus için bir yaşam ve onur 
sorunuydu. Yurdun ümit meşalesi, kuşkusuz ki o demekte yanıyordu. 

Onlar ümitlerinden ve inançlarından aldıkları güçle, çevrelerini saran 

yoksunluklar ve yokluklar içinde bir eser, bir varlık göstermek için çırpınıp 

(1438) "Törene katılan saygıdeğerler" sözcükleri, "muhterem huzzar"ın karşılığı olarak 

kullanılmıştır. Aslında "muhterem huzzar"ın Türkçedeki tam karşılığı, "sayın hazır

lar" ya da "saygıdeğer hazırlar" dır. Ancak Türkçede böyle bir söz kullanılmadığı için 

biz "törene katılan saygıdeğerler" sözcüklerini kullanmayı yeğledik. 

(1439) 1380 numaralı dipnota bakınız. 
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durdular. Bir "Roj i Kurd" yayınladılar. Bu, diktatörlüğün bir darbesiyle ka
pandı. Bir genç aylarca hapishanelerde süründü. Bir başkasını, "Hetawi 
Kurd"ü çıkardılar. 

Gençleri bu ulusal dava uğrunda açgözlülüğe itmeye yeltenen, bu tehlikeli 
yollardan döndürmek için çaba harcayan, "ben bu işlere karışamam" diyen 
ilerigelenler de vardı. Resm~ olan ve resm~ olmayan tehditler de, engeller de 
bu vatan mücahidlerini bir an dahi yollarından çeviremedi.(1440) 

Ortada yalnız gençliğin yılmaz, yıkılmaz ulusal inancı vardı. Gençler o 
kuruluşu üç yıl süreyle yaşattılar. Eğer onlar, tehlike karşısında her kutsallığı 
ve her özlemi unutmak zaafına düşseydiler, biz bu anı göremeyecektik. Eğer 
bu girişim layık olduğu yardım ve desteği görseydi, bugünkü ulusal yapımız 
daha gözalıcı ve daha güçlü olacaktı. Savaş, o cehennemlik yaşam, "He
vi"nin pek az olan dayanaklarını da alıp götürdü.( 1441) 

Gençler, yürekleri sızlayarak, başları önlerinde, fakat yüreklerinde bir 
ümit ateşi, ruhlarında kırılmaz bir cesaretle ayrıldılar. Onların kaç tanesi de
ğişik cephelerin kara topraklarında Allah'ın rahmetine kavuştu! 

Kürdler için pek büyük yanlışlık ve sorumluluklarla, savsaklama ve bo
zukluklarla dolu uzun bir çalışma geçmişini anımsamaktan amacımız, bun
dan böyle izlemeye azınettiğimiz yükselme ve ilerleme yolunda, başanya 
götüren etmen ve araçları hazırlamak, kaçınılması gereken geçmiş yanlışları 
yinelemernek içindir.(1442) Geçmişlerinden ders alan ve o dersin sağladığı 
yargılara uyan uluslar, geleceklerinden emin olabilirler. 

Dört savaş yılından sonra "Hevi" yine işe başladı. Bugün karşınıza çıkan 
gençler, büyük yoksunluklara katılan "Hevi"nin eski kararlılık ve cesaretiy
le donanmış bulunmaktadırlar. 

Gençler, olayların er-geç bu şekli alacağını daha yedi yıl önceki girişimle
riyle anlamış olduklarını kanıtladılar. 

Olaylar bugün bizi onaylıyor ve bize hak veriyor. Gençler yarını keşfet
meseler bile, çalışma ve özlemlerini çağın gereklerinden elde ederek yarına 
hazırlanmak zorundadırlar. 

Biz, yükselen ve ilerleyen, yenileşen ve güçlenen ulusların tarihinde 
gençlerin yaptıkları etkileri bildiğimizdendir ki kaç yıldır çırpınıp durduk. 

Biz, Kürdlerin ve Kürdistan'ın ilerleme ve gelişmesinin, ancak gençlerle 
büyüklerimizin, çağın kabul edip belirlediği hedeflere, bilimin kabul ettiği 
temel ilkeler içinde birlikte yürümeleriyle gerçekleşmesinin mümkün olaca
ğına inanınakla ve bunun sağlanması için çalışınakla övünüyoruz. 
Halkımızın her sınıfı, evrim ve yenileşme yasalarının değişmez yargıianna 

inanıyorlarsa, gençliğin ihmal edilmesinin mümkün olamayacağına, yarının 

(1440) Mücahid: Kutsal idealler için savaşan, kavga veren kimse. Sözcük, Türkçede tam karşı
lığı bulunmadığı için çeviride aynen kullanıldı. 

(1441) 1384 numaralı dipnota bakınız. 
(1442) "Etmen ve araçlar" sözcükleri, "esbab" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 

1020 

Arapça "sebeb" sözcüğünün çağulu olan "esbab", Osmanlıcada bir terim olarak, "bir 
amaca ulaşmak için kullanılması gerekli olan araç ve gereçler, faktör ve etmenler" an
lamında da kullanılmıştır. 
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onların olduğuna, yarını istediğimiz gelişme ve ilerleme biçiminde ancak 
onların temsil edeceklerine inanmalı, onları çağımıza layık bir biçimde ye
tiştirmek için bütün araçlarla ve tüm varlıklarıyle çalışmalıdırlar. 

Bu konuda çok söz söylemeyi gereksiz görüyorum. Amacım sadece bir 
söyleşidir. Milliyetimizden istediğimiz, pek kesin ve açıktır: 

Biz, Kürd ulusal yapısındaki bize ait görevleri gücümüzün yettiği ölçüde 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu görevleri yerine getirirken, büyüklerimiz, 
bilginlerimiz, zenginlerimiz ve tüm Kürdler, sahip bulundukları madd~ ve 
manev~ araç ve olanaklarla bize yardımcı olmalıdırlar. Gençlik bu görevleri 
yerine getirmekten kaçmayacaktır. Atalarımızın yüzyıllardan beri yazdığı 
yiğitlik tarihi buna tanıktır. 

Biz, bilgisizlik ve zulmün karanlık bulutlarıyle örtülen Kürdistan'ı bili
min, kültürün, ahiakın daima parlayan ışıklarıyle aydınlatmak istiyoruz. 
Çalışma bizden, başarı Allah'tandır. 
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KÜRDLERDE ATASÖZLERİ 
-ÖNCEKi SAYILARDAN DEVAM-

"Jin hene, jinik hene".(1443) 
Kadın var, kadıncık var. 

Hakkari şivesinde de buna göre: 

"Hinek jin in, binek jan in, binek melhema dilan in, binek xenime 
kundiran in". 

Burada kadınları dört bölüme ayırıyor: 
Bir bölümü gerçekten kadındır, bir bölümü eşi için daima rahatsız edici bir 

hastalıktır, bir bölümü gönül merhemidir, başka bir bölümü de hiç bir şey 
bilmez ve zarardan başka bir şeye yaramaz. 

"De u dote pev çini, kemaqilan inan kir".(1444) 
Ana ve gelin kavga etmişler, aklı eksik olanlar bunu ciddiye almış
lardır.( 1445) 

Türkçe karşılığı: 
Et ile tırnak arasına girilmez. 

Fransızca karşılığı: 
Ağaç ile kabuk arasına parmak sokmamalıdır. 
(Entre l'abre et l'ecorce, il ne faut pas mettre le doigt). 

"Xidiro, her şev li viro". {1446) 
Hıdır her akşam buradadır. 

Bu atasözü, sık sık ınİsafirliğe gidip ev sahiplerini rahatsız edenler hakkın
da söylenir. 

"Nivişt, nabi be tişt".(1447) 
Muska karşılıksız olmaz. 

Bu atasözü, bilgisiz insanları soymak için muskacılar ve büyücüler tarafın
dan uydurulmuştur. 

(1443) Li jerenota 1402'yan binerin. 
(1444) Li jerenota 1404'an binerin. 
(1445) 1405 numaralı dipnota bakınız. 
(1446) Li jerenota 1406'an binerin. 
(1447) Li jerenota 1407'an binerin. 
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"Deng li xwediyan xweş te". 
Ses, sahiplerine hoş gelir. 

"Giyaye hewşf tal e". 
Avluda biten otlar acıdır. 

Evinden memnun olmayanlar hakkında söylenir. 

"Dur e, nur e".(1448) 
Uzaktır, nurdur. 

Uzakta olan, nur kadar sevimlidir. 

"Kef li Erehan naye". 
Sevinmek Araplara gelmez. 

Bir adam, yaptığı işten memnun olup da sonra herhangi bir nedenden do
layı düş kırıklığına uğrarsa söylenir. 

* * 
* 

(Devamı var) 

Si verekli 
Hilmi 

Çalışma arkadaşımız "Kürdistan" dergisinin 12'nci sayısı da yayınlanmış
tır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara 
tavsiye ederiz. 

(1448) Li j&renota 1411'an bin&rin. 
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Birinci sene 2 Teşrin-i Evvel 1335 Aded 25 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

N1v sal130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

(1449) 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

D1yar1ya Civata Hevi(1450) 

Paris'te Kürd hukukunu ve Kürdistan'ı müdafaa eden 
Heyet-i Murahhasa Reisi Şerif Paşa hazretleri(1451) 

( 1449) Şerif Paşa' nın "Jin"in bu sayısının kapağında ve 9'uncu sayfasında basılıp yayınlanmış 
olan fotoğrafı, aradan geçen uzun zaman içinde solup silikleştiği için yeniden basılına
sı olanaksızdı. Bu nedenle biz Şerif Paşa'nın yukandaki fotoğrafını başka bir yerden 
bulup burada ve iç sayfalarda bastık. 

(1450) Dtyarlya Civata Hevi: Hevi Derneğinin armağanı. 
(1451) Heyet-i Murahhasa Reisi: Delegasyon Başkanı. 
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MÜHİM BİR TEŞEBBÜS- iLAN(~:·) 

Kürdistan'daki bütün erbab-ı masalıha sühulet ve menfaat olmak üzre, "Jin 
idarehan esi" müfld bir teşebbüs düşündü. Maksad, sırf Kürd kardeşlerimize 
bir hizmet ve İstanbul'daki işlerini teshlldir. 
Teşebbüs şudur: 
Küridstan'daki zevatın İstanbul'da ticar~, ceza~, asker~, idar~ bilcümle davlan 
ve devair-i askeriye ve mülkiyedeki alelumum işleri takib ve intac edilecektir. 
Burada bir işi olanların meseleyi bir mektubla etraflıca ve iş devairde ise mua
mele tarih ve numrolarıyle bildirmeleri kafidir. İdarehane, bu işleri bir 
hizmet-i müftahare olarak takib edecek ve ancak yapılan masarıftan başka 
bir şey istemeyecektir. Masanfa mahsub olmak üzre, erbab-ı masalıh, mek
tublarıyle beraber peşin olarak tensib edecekleri bir mikdar meblağ gönder
melidirler. Bilahare masarıf pusulası takdim edilir. 
Gönderilecek mektubların taahhüdlü olması daha iyidir. Bu işleri görecek 
olanlar, faal ve müteşebbis genclerdir. 
Adres: Babıali, Ebussuud Caddesinde Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin 
Takib-i U m ur İdarehanesi". 

SATILIK HANE(~~) 

Beşiktaş'ta Şenlikdede Mahallesinde Mekteb Sokağında Ihlamur Caddesi ya
nında, Bağçesi, sekiz adayı, kuyuyu, matbahı hav~, üç yüz arşun(1452) arsa 
üzerine mebni "9" numrolu, kullanışlı, ahşab bir hane satılıktır. Tali b olan
ların Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin" idarehanesine müracaatları. 

DAGTİLOGRAF MAKİNESİ iSTiYORUZ(~~) 

Müstamel bir dağtiloğraf makinesi satın almak istiyoruz. Böyle bir makinesi 
olanların Ebussuud Caddesinde Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin" idareha
nesine şifahen veya tahriren malumat vermeleri. 

(1452) Arşun: Metrenin üçte ikisi kadar olan eski bir uzunluk ölçüsü. 
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Birinci sene 2 Teşrin-i Evvel 1335 Aded 25 

A 
Seneliği 220 kuruştur 

Altı aylığı 130 kuruştur JIN Salek 220 quriş e 

Niv sal 130 " 

HAYAT 

Mesleğimize muvafık makalat 
maalmemnuniye dere olunur 

Dere olunmayan makaleler 
iade edilmez 

Din, edebiyat, ictimaiyat ve iktisadiyattan bahseder 
Türkçe-Kürdçe mecmuadır 

MİLLI-İCTİMAi MEBAHİS 

İSTANBUL'DA KÜRD AMELESİ( :~) 

"Pahalılığa Karşı Mücadele Heyeti" 
ictima etmiş, Hammallar ve Mavnacı
lar Cemiyeti Reisi Refl' Cevad Bey 
nakliyat ücretini tenkls ettirmeyi 
taahhüd eylemiş. 

-Yevml gazetelerden-

Bu millet ne kadar b1'kes ki Refl" Cavad ve Ahmed Kadri gibilere boyun 
vermiş ve bu adamlar ne kadar açıkgöz ki koca Kürd milletinin bir unsur-ı 
faalı olan beş-on bin kişiye musaHat olabilmişler! Bu meselenin cihet-i icti
maiyesi teemmüle değer. 

Geçen nüshamızda Refi' Cevad Bey'in bir hammal mahfelinde yaptığı ha
yırnahane propagandayı tahlil etmiştik. Kürd milletinin başka bir memle
kette bir arnele kolenisini teşkil eden bu namuskar adamlarla şimdiye kadar 
Kürdlerden ve Kürd genelerinden başka herkes meşgul oldu. O adamların 
yaşadığı yerler ve onların kafaları ne kadar menfaat propagandalarına sahne 
olmuştur! 
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Sabahtan akşame kadar kim bilir kaç bin kilogram yükü kaç kilometre 
mesafeden kanter içinde taşıyan bir düşkünün haline, gıbtabahştır denile
mez. [2] Vücudunu -tam manasıylc- yıprandıran bir sa'y, boğazını besle
mek ve ailesini öldürmeyip geçindirmekten başka ne temettu hasıl edebilir! 
Böyle yıkıcı bir meşakkatın fedaisi olan zavallıların ce bine giren beş-on para
ya göz dikmek ne hısset-ı tab', o alın terinden intifaa kalkışmak ne hasaset-i 
ruhtur ya Rabbi! Bir muhitte ki umumhanecilerin ve kumarhanecilerin karı 
da birçok adamları o sanayi-i zel ll eye intisa b ettirecek kadar uyandırdığı gıb
tayı faaliyete kalb eden bir ruh-ı müteaffin vardır, öyle bir yerde hammalla
rın karına göz dikenler pek fena görülmez! Ancak o mezahım-ı bedeniyenin 
binde birine iştirak etmeden intifaa kalkışmak da, tarif edilebilecek küçük
lüklerden olamaz. Hammalların beş-on para kazaneını fazla, fahiş gören na
zenin bey ve efendilerin sa' y-ı akall bile denile m eyecek eğlence kabllinden iş 
mukabilinde kazandıkları servetlerle yaşadıkları şerait-i hayatiyeyi, bir de o 
zavallıların mezahım ve mazhariyet-i hayatiyelerini karşılaştırmalı. Bunla
rın kazanelarına fazla ve fahiş diyebilmek için ne kadar acgöz olmak lazım 
gelir! 

Biz, Mücadele Heyetinin her şeyle beraber nakliyatta da bir ucuzluk yap
masını en harr memnuniyetlerle karşılarız. Müşkilat çıkarmak değil, mua
veneti bile vazife addederiz. Yalnız bize asıl tuhaf ve tehlikeli görünen cihet, 
bir gün evvel birkaç yüz hammalın kendisine biat( 1453) etmesini teklif eden 
ve gazetesinin Müdir-i Umurü pehlivan Kadri'nin katib-i mes'ülleri(!!) bu
lunduğu Kürd arnele ile dolayısıyle alakadar olan bir zatın onlara müteallik 
bir maslahat-ı umumiyeyi tefavvuz etmesidir. 

* 

Artık bu arnelenin kazandığı, taksime uğramadan kendi ce bine girmeli ve 
orada kalmalıdır. Muharrir Refi' Cevad Bey, pehlivan Kadri Efendi gibiler 
bir Kürdün sa'yına, kazancına, en adi(1454) hakkına ve vazifesine karışacak 
mevkide olmadıklarını anlamalıdırlar. Her Kürd işçi, artık kumarbazları, 
şantajcıları beslemek mecburiyetinde olmadığına karar vermeli, sa' yının se
meresinden kendisinden başkasının istifadeye müstahak olmadığını iyice bil
melidir. Kürd, artık suyu, toprağı, ağacı mubah tarla halinden çıkmalıdır. 

[3] Bir harbe sebeb, bir sulha müessir olacak kadar cihanda kavi varlıklar 
gösteren arnele hareketinin, Kürdlere gelince ve bir-iki yaygaracı önünde te
vakkuf etmesinin manasını anlayamıyoruz. Bu zavallıların şahısları ve şahsi
yetleri, her tecellüd etmek isteyenin ayakları altına -hammal diye tezyif 
edilerek- atılmış bir mal-ı umumi gibi oldular. 

(1453) 1377 numaralı dipnota bakınız. 
(1454) Adi: Normal, tabii, doğal, adete uygun olan. 
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Şimdiye kadar bu arnele ile kafasını ve lisanını en az yoran, bizler, bizzat 
Kürdler, Kürd geneleri olduk. Sükutumuz meskenet telakki edildiğindendir 
ki başımıza vurup ekmeğimizi elimizden almak, cür'et-i müstemirre halini 
aldı. 

Hulasa demek isteriz: Kürd işçileri yle( ı 455) bizler uğraşalım ki yabancılar 
parmak karıştırmasın. Müstakbel Kürdistan'ın iyi bir tohumu olan bu ame-
leyi .......... (ı 456) zavallıların semerat-ı sa' ylarını ellerinden kapanları 
teşhir edelim. Şimdilik bu kadar. 

KAWE YEVM-İ MAHSUSU 
31 TABAX(AGUSTOS)(~~) 

M. S. 

Bir maksadımız da millete kendisini tanıttırmak olduğu için, milll ey
yam-ı mahsusaya bir kıyınet vermek lüzumuna kailiz. ı6'ncı "Jin" nüsha
sında buna tahsis ettiğimiz bir makalemizde, yevm-i mahsusların hayat-ı 
milliyedeki tesirlerini tesbit etmeye çalıştık.(ı457) Mesela Kawe'nin De
hak'e karşı kıyamı, Kürd tarihinde kaydından sarfınazar edilemeyecek bir 
azameti haizdir. Hukuk-ı esasiye, milletiere bir hakk-ı ihtilal, zulme karşı kı
yam hakkını tabii görüyor. Netekim hukuk-ı esasiye denilen şeyin vücudun
dan haberdar olmayan kitleler zam:in zaman bu hakkı istimal etmişlerdir. 
Kawe, cebabire-i alemin seramedanından olanDehak-i Zalim' e karşı bir mil
leti kıyam ettirmekle, nesillerin iftihar edeceği bir eeladet-i m edeniye abidesi 
rekzetmiştir. "Kıyamımız kıvamımızdır" tırazını(ı458) en [4] itisafkar hü
kümet idarelerine karşı bile en mütecellidane yükselten milletlerdir ki, 
hakk-ı hayatlarını her kanunun ve her kuvvetin kuvve-i te'dlbiyesinden aza
de olarak ve yalnız kendi idareleriyle te'bld etmiş olurlar.(ı459) Daima ihti
lal edenler değil, fakat lazım olduğu zaman ihtilal edebilenlere karşı hiç bir 
idarenin idame-i zulüm ettiğini göremiyoruz. Kawe zamanından bugüne ka
dar akan suyul-ı a'sar bile bu hakikat-i zaruriyeyi milletierin defter-i mukad
deratından silememiştir. 

(1455) "İşçileriyle" sözcüğü derginin aslında "işleriyle" biçiminde çıkmıştı. Ancak bunun 
bir dizgi yanlışlığı olarak böyle çıktığı açıktır. Bu nedenle biz doğrusu olan "işçileri y
le" yazdık. 

(1456) Burada derginin aslında yarım satırlık kadar bir yer boş çıkmıştır. 

(1457) 16'ncı sayıdaki "Eyyam-ı Muhsusamızı Tesbit Meselesi" (Özel Günlerimizi Saptama 
Sorunu) başlıklı yazıyı kasdediyor. 

(1458) "Kıyamımız kıvamımızdır" tırazı: "Başkaldırmamız pekişmemizdir" yöntemi. Yani 
başkaldırmayı ve direnişi, pekişip güçleomenin yöntemi olarak benimseme işi. 

(1459) Te'bid etmiş olurlar: Ebedileştirmiş olurlar, sonsuza dek yaşatmış olurlar. 
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Bugün nazım-ı cihan olmak kudret-i harikasını gösteren heyetler, bu hak
larından en ziyade istifade yolunu vaktiyle bilmiş olanlardır. Hakk-ı iddia ve 
tazallümünü değil, fakat kat'iyetle hakkı ihtiıalini istimal etmeyen milletie
rin ise -tarih ve hadisat bize binlerce misallerle is bat ediyor ki- nasibeleri, 
ancak birman ve nekbettir. 

* 

İşte, pek yüksek bir timsal-ı celadeti Kürd tarih-i milllsinde layezal hatlarla 
yaşatan Kawe Yevm-i Millisi münasebetiyle "Kürd Tamim-i Maarif ve Neş
riyat Cemiyeti" bir müsamere tertib etti. Müsamereye gösterilen alakayı, 
ümidlerimizi takviye eden pek hayırlı bir alarnet teL1kki ediyoruz. Bir zat ta
rafından Kürd maarifi hakkında Türkçe bir konferans, iki zat tarafından 
Kürdçe birer konferans verildi. Kürdçe bir şiir ok undu. Ve bir zat tarafından 
atideki hikaye nakledilerek, müsamereye, Kürdlüğün itilasına müteallik te
menniyat arasında hitam verildi. 
Eyyam-ı mahsusamızın böyle merasimle tebcil edilmesini ne kadar temen

ni etsek yeri dir. Hele bu müsamereler, Kürdlerin muhtelif heyetlerini birbir
lerine tanıtıp sevdirmek, milli umur-ı hayriyeye nafi olmak gibi mübarek 
neticeler de verirse, ne şayan-ı arzu harekat olur! 

M. S. 
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BİR HiKAYE-İ ZAMAN 

GÜLÜNÇ, FAKAT ACIKLI 

Vaktiyle delikanlı, yakışıklı bir çoban varmış. Günün birinde köy [S] kah
yasının kızına fena halde tutulur. Maşukasını bir türlü elde edemeyen M çare 
çoban, akşamları sürüsünü savdıktan sonra köyün çeşmesi önünde münferid 
bir kayaya yaslanarak, derdli derdli kavalını öttürürmüş.(1460) Eğlence bu 
ya, köyün bazı şımarık, haylaz kızları pınardan su almaya gelirlerken, zavallı 
çobanın bu haline dalar, "aşık, sevgilin kim?" diye takılırlarmış. 

Gel zaman git zaman, çobanın bir gün dağ başında kendinden vazgeçmiş
çesine aşkı tombalır. Bir düziye kaval çalar. Tesadüf, Hızır(A)(1461) da o an
da civardan geçiyormuş. Çobanın derdli derdli kavalı çaldığını görünce ona 
yaklaşır, yakından dinler, çobanı büsbütün saf ve mütevekkil bulunca da 
"buna kendimi tanıttırayım" der:(1462) 

-Bana bak delikanlı, ben Hızır'ım; muradın ne ise söyle, vereyim! der. 
-Ya, öyle mi? Demek sen Hızır'sın? 
-Evet. 
-Kavalımı dinledin mi? 
-Evet. 
-Nasıl kaval çaldığıını da gördün ya! 
-Hay hay. 
-Ben senden dünyada hiç bir şey istemiyorum. Yalnız şu kavalımı çalar-

ken kim işitirse yerinde durarnayıp vira(1463) ayağa kalksın oynasın. 
-Peki, öyle ise verdim, der geçer. 
Çobancağız akşam sürüyü köye getirirken Hızır hatırına düşer. Kendi 

kendine, "yahu, Hızır bana dileğimi vermişti. Acaba doğru mu? Evvel be ev
vel( 1464) şunu koyunlar üzerinde tecrübe edi vereyim" diyerek kavalı ağzına 
tutuşturur. Sürünün bütün koyunları, kavalın sesini duyunca arka ayakları 
üzerine kalkıp raksa başlarlar. Çoban, "vallahi Hızır'ın dediği doğru çıktı, 
artık şübhem kalmadı" deyip köyün yolunu tutar. Bermutad, sürüyü dağıt
tıktan sonramahud kaya başına çömelir, ( 1465) pınar [ 6] başına karşı küskün 
bir vaziyet alıp durur. Suya varan kızlar, çobanın kaval çalmadığını görünce 
merak ederler. İçlerinden birisi çobana yaklaşır: 

(1460) M~şuka: Sevilen kız, sevgili. 
Blçare: Çeresiz. 
Münferid: Tek başına. 

(1461) Buradaki "N', harfi, "sel~m O'nun üzerine olsun" anlamındaki "aleyhissel:1m"ın kı-
saltılmışıdır. 

(1462) Mütevekkil: İşi oluruna bırakan kimse. 
(1463) 1339 numaralı dipnota bakınız. 
(1464) Evvel be evvel: Her şeyden önce, ilkönce. 
(1465) Bermutad: Adet olduğu gibi, her zamanki gibi, alışılagelmiş gibi. 

M~hud: Bilinen, söz konusu olan. 
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-Yahu, sana bu akşam ne oldu? Bak, işte seninki de gelip içimize girdi. Et
me çoban, yapma çoban, şu düdüğünü n'olur bir defa çal, der. 
Kızın ısrarına dayanamayan çoban: 
-Peki, senin dediğin olsun, diyerek kavalı çalmaya başlar başlamaz, kızlar 

hemen destileri yere bırakıp oynamaya başlarlar. Köy halkı kızların pınarba
şında eğlendiklerini görünce, "acaba bunlara ne oldu da gelmiyorlar?" diye 
koşup gelirler, başta imam olduğu halde çeşmeye yaklaşır yaklaşmaz, "ne ya
pıyorsunuz, niçin gelmiyorsun uz?" demeye vakit kalmadan sazın sesini işi
tir işitmez, el ele verip dönmeye başlarlar. 
Şimdi imam, o uzun, beyaz sakalıyle hepsinden fazla bir zevkle fırıldak gi

bi dönüyor. Köyün kahyası da çarkıfelek gibi dönüyor. Hulasa, koşup gelen
lerin hepsi dönüyor, dönüyor, dönüyorlar. Kaval da muttasıl çalınmakta 
berdevam.(ı466) Maskaralık iki saat kadar devam eder. Bu kadarını kafi gö
ren çoban, kavalının sesini keser.(ı467) Köylünün cümlesi bağırarak çobana 
hücum ederler: 

-Sersem herif, biz senin çocuğun muyuz! Bizi neye bu kadar oynattın! di
ye haykırırlar. Zaten canından bezgin, içi kızgın çoban, bilmukabele hiddet
ten çekinmez:( ı 468) 

-Ben istediğim kadar çalabilirim. Sizin arzunuz var da oynuyorsunuz. Ba
nane! 

Köylü, çobana fena halde içedenerek hakkında şikayet etmek için kadı ya 
müracaataittifak-ı ara( ı 469) ile karar verirler, ileri gelenlerinden bir heyetle 
mahkeme kapısına dayanırlar: 
-Kadı efendi, bu nasıl iş! Bizim artık namusumuz, haysiyetimiz iki para 

oldu! Evimizi barkımızı, çoluk çocuğumuzu bırakıp nereye gidelim! Köyün 
edebsiz, çapkın çobanının elinden dad, feryad!(ı470) Nerede bizi ve kızları
mızı görürse kavalını çalıp zıp zıp oynatıyor! [7] diye püsküllü bir şikayete 
başlar lar. 

Böyle esassız bir mesele üzerine saf şikayetleri dinleyen hakim: 
-Size kim diyor oynayın! Çoban çalıyorsa kendine çalıyor. Size ne! 
Köylü: 
-Efendim oynatıyor, efendim oynatıyor ... Valiahi de oynatıyor, billahi 

de oynatıyor ... diye bağrışırlar. 
Kadı bu hale şaşıverir: 
-Canım, çağırın bakalım, bu adam nasıl oynatıyor, bir görelim, emrini 

verır. 

İhtiyarbir muhzır,(ı471) kadının kulağına eğilerek: 

(1466) Muttasıl: Sürekli, aralıksız. 
Berdevam: Devamlı, sürüp giden. 

(1467) Kafi: Yeterli. 
(1468) Bilmukabele: Kar~ılık olarak. 

Hiddet: Öfke, kızgınlık. 
( 1469) İttifak-ı ara: Oybirliği. 
(1470) Dad: Adalet. Bu sözcük, bir kimsenin ya da bir ~eyin elinden yaka silkindiği zaman 

söylenir. 
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-Efendim, köylü haklıdır. Bu çocuk kavalını çalarken herkes gayri ihtiya
r! oynuyor.( 1472) Efendimiz, huzurunuza celb ettirmeden evvel bir çare dü
şünelim.(1473) Zira burada kaval çaldırırsanız, muhakkak zatıaliniz de ihti
yarsız oynamaya başlarsınız.(1474) İyisi mi, şimdiden bir tedbir ittihaz ede
lim,( 1475) sözünü fısıldar. 

Bu gizli müşavere(1476) neticesinde, kadının eteklerini iplerle yere çakılı 
kazıkiara bağlamaya karar verirler. Kadı oturduğu yerde mükemmel kazık
lanır. Uzun cübbesi ile kazıkiarı örttükten sonra heybetli bir vaziyet alır. 
Artık çobanın çağrılmasında bir mahzur kalmaz: 

-Çoban içeri gelsin. 
Cılız bir çocuk içeri girer. 
-Oğlum, senin hakkında şikayet vardır. Sen köylünün kıziarına ve kendi

lerine takılıyormuşsun, kaval çalıp oynatıyormuşsun. Ayıb değil mi sana? 
Niçin böyle yapıyorsun? Utanmıyor musun? 

-Hakim efendi, ben onlara oynayın diye ısrar etmiyorum. Ben kaval çal
dığım zaman kendileri gelip dinliyor, oynuyorlar. Bunda benim ne taksira
tım olabilir!( 14 77) 

-Çok doğrusun oğlum, haklısın. Hele bir çal da görelim. 
[8]Çoban çalmaya başlar başlamaz, köylüler hemen oldukları yerden aya

ğa kalkıp parmaklarını şakırdatarak oynarlar. Mahkeme salonuna giren me
mur ve müstahdemler de bu sebebi duyar duymaz köylünün hareketine dal
madan oynarlar. İhtiyar muhzır da hepsinden daha iştihalı oynuyor. Zavallı 
kadının oyun hissi canlanıyorsa da kazıklar mani oluyor, ikide birde "hım, 
hım" diye sıçramak için uğraşıyor. Kadıcağız bir müddet bu arneliyesine de
vam ede ede,(1478) nihayet kazıkiarı yerinden koparır ve 

Ne olduysa oldu bize 
Savulun, kazıklar değmesin size 

teranesiyle oyuna başlar.( 1479) Çoban kavalını susturduğunda kadı bundaki 
esrarı sorar. Kurnaz çoban sırrını vermez: 

-Ben de bilmiyorum, der. 
Nihayet, köylünün biri kadıya: 

-Efendim, çoban kahyanın kızına vurgundur. Onun için sazı dokunaklı
dır da bizi oynatıyor. 

{1471) Muhzır: Sanık ve tanıkları mahkeme huzuruna çağıran görevli, mübaşir. 
(1472) Gayri ihtiyar!: Elde olmadan, elde olmayarak. 
{1473) Celb ettirmek: Çekmek, bir yerden bir yere almak. 
{1474) Zatıa!iniz: Yüce zatınız, yüce kişiliğiniz. 

İhtiyarsız: Elde olmadan, elde olmayarak. 
(1475) İttihaz etmek: Almak. 
(1476) Müşavere: Danışma. 
(1477) Taksirat; Kusurlar, suçlar. "Kusur" demek olan "taksir" sözcüğünün çoğuludur. 
{1478) Ameliye: Eylem. 
{1479) Terane: Ezgi, melodi. 
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Kadı bunu işitir işitmez kahyaya kızar: 
-Sersem herif! Niçin şimdiye kadar kızını çobanın başına bağlamadın da 

başınıza böyle bir belayı saldırdın! Haydi, çabuk kızını nikah ettirin de bir 
daha bu yüzden mahkeme kapılarını çalmayın, diyerek işi oluruna bağlar. 

Bu suretle çoban aşkın belasından, köylü de çobanın belasından kur
tulurlar. 

Bir Kürdçe hikayeden aynen naklettiğim. 

(Sansürce buradan dokuz satır çıkarılmıştır). 

KAWE HAKKINDAKi FlKRA-İ TARİHİYE(~~) 

Kadim İran'da icra-i hükümet eden tabaka-i mülı1kün birincisi P1şdad1yan 
olup Keyomers, Huşeng, Tahmures, Cemşid bu sülaledendir. Meşhur 
Rüstem-i Zal(1480). 

(1480) Derginin burada biten sekizinci sayfasından sonra gelen dokuzuncu sayfaya boydan 
boya ŞerifPaşa'nın fotoğrafı basılmış, fotoğrafın altında da Kürdçe ve Türkçe birer re
simaltı yazısı yazılmıştır. Yukarıdaki "Kawe Hakkındaki Fıkra-i Tarihiye" başlıklı ya
zının devamı ise onuncu sayfada yayınlanmıştır. Bu nedenle biz de yukarıdaki yazıyı 
burada keserek bundan sonraki sayfaya Şerif Paşa' nın fotoğrafını koyduk. Yazının de
vamı ise fotoğraftan sonraki sayfadadır. 
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[9] 

Heyeta ku li Parise de heqe Kurdan 
ı1 Kurdistan ra xizmete dike, reise 
wan cenabe Şerif Paşa( 1481) 

Paris'te Kürd hukukunu ve Kürdistan'ı 
müdafaa eden Heyet-i Murahhasa Reisi 
Şerif Paşa hazretleri 

( 1481) W e n eya ŞerH Paşa ya ku di ve jimareya kovara "Jin" da hem li ser qabe kovar&, hem ji 
di rupela 9'an da hatibu çapkirin, ji ber ku demeka direj bi ser ra derhas bubu, gelek 
xirab bu bu u çilmisibu, w isa bu bu ku çapkirina we ji nu ve bemikun bu. Ji ber vi se me
di, me weneya ŞerH Paşa ya jorln ji clyeki di peyda kir u hem li ser qab, hem jili vir 
çap kir. 
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[10] dahi bu sül:ale zamanında yaşamıştır. Cemşid'i bir darbe-i hükümetle 
tahtından ıskat ile yerine geçen Dehak, ahaliye zulm-ü taaddi etmeye başla
dı.( 1482) Her gün memleket ahalisinden bir-iki çocuğu keserek yemek, De
hak'in bir zevki idi.(1483) Bütün memleket ahalisi onun bu havsalaya sığ
maz zulmünden bizar ve bir halaskarın zuhuruna muntazır idiler. Nihayet, 
Kawe isminde bir demirci meydana çıktı. Deri önlüğünü bir sırığın başına 
takarak sokaklarda dolaştı ve ahali yi "zulme karşı kıyam"a teşvik eyledi. Bü
tün halk Kawe'nin arkasına düşerek Dehak-i Zalim'i katl ve Fereydun ismin
deki şehzadeyi tahta i das ettiler. Memleket bu mezalimden kurtulmuş oldu. 
Kawe'nin bayrak olarak kullandığı deri ''Direfş-i Kawyani"(1484) namıyle 
ahali nezdinde mukaddes tanıldı. Bir rivayetenazaran Kadisiye Muharebe
sinde(1485) Arabların eline geçen "Direfş-i Kawyani"den herkes bir parça 
keserek teberrüken hıfzetmek üzre aldıklarından, elyevm bayrak mevcud 
değildir. 

Kawe'nin Kürd olduğu, tahkikat-ı tarihiye ile sabittir. Şu halde Kawe bir 
"kahraman-ı milli" miz, ve Dehak'e karşı kıyam ettiği gün bir "yevm-i mah
susumuz" oluyor. 

(1482) "Jin"in ilk sayısında yayınlanan Kurdiye Bitllsl'nin "Dehak Efsanesi" başlıklı yazı· 
sında, Dehak'in İran' ı işgal eden bir Arap fatihi olduğu belirtilmişti. 

(1483) Yukarıdaki nottasözü edilen yazıda, Dehak'in, iki omuzundaki yılanları beslemek 
için her gün dört kişinin beynini çıkarttığı belirtilmişti. 

(1484) Direfş-i Kawyanl: Kawe'nin bayrağı. 
{1485) Kadisiye Muharebesi: Bugünkü Irak'ın güneybatısındaki Kadisiye bölgesinde 635 yı

lında Arap İslam ordusu ile İran ordusu arasında yapılan ve İranlıların yenilgisiyle so
nuçlanan savaş. 
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MEBAHİS-İ TARİHİYE 

BABAN KÜRDLERİNİN 
KABİLİYET-İ SINAiYE VE İLMİYELERİ(~~) 

Baban Kürdlerinde ihtiyacat-ı mahalliyelerini temin edebilecek pek çok 
nafi sanatlar mevcuddur. Fakat sanayi-i saireye nisbeten en ziyade terakki 
eden sanat, silah imalidir. Demek isterim ki Baban Kürdleri silahın yalnız is
timalinde değil, imalinde dahi kesb-i meleke ve meharet etmişlerdir. 

Baban hükümeti hengamında, zamanına göre mükemmel denecek derece
de bir tophane tesis olunmuş, bu'd-ı mevkiden dolayı Dersaadet'ten(1486) 
celbi müteassir [11] olan esliha-i sakile nefs-i Süleymaniye' de yerli ustalar ma
rifetiyle ısağa ve imal ettirilmiştir. 

Sanayi-i mahalliyeden olarak kalmış olan bir top, son zamanlara kadar 
eyyam-ı resmiyede istimal olunmakta idi. 

Arkadan dolar esliha-i nariyenin icadından mukaddem, Avrupa'da müsta
mel tüfenglerin, tabancaların en alası Süleymaniye'de imal olunduğu gibi, 
muahharen arkadan dolar tüfengierin imalide pek cüz'i bir zaman zarfında 
oranın mebzul bir sanatı sırasına geçti. Süleymaniye bir kasaba olduğu halde, 
içinde ayda iki yüz-üç yüz "Hanri Martini" tüfengi imal olunurdu. 

Doksan üç Muharebesinde( 1487) Ruslar eline geçmiş olan Osmanlı tüfeng
Ieri ve cephaneleri, İran tarikıyle Süleymaniye sancağına getirildi.(1488) 
Onlar dahi bir taraftan aşair vesaire tarafından sarf ve istimal olunurdu. 
Şu silah inhimakinin bir sebebi de, hükümet asayişi temin edemediğinden, 

herkesin muhafaza-i nefs için kendi silalıma müracaata lüzum görmesi idi. 
Herhalde merakiz-i sanattan baid, bir köşeye tıkılmış öyle bir kasahada 
fenn-i eslihanın terakkisine muin ve müşevvik, şübhesiz ki ahalideki 
kabiliyet-i harbiye ve temayülat-ı askeriyedir. 

Atik Altıncı Orduyazabit yetiştirmek üzre nefs-i Bağdad'da bir mekteb-i 
idadi-i askeri tesis edilmiş olduğu malumdur.(1489) ibtidaları, ordu-i mez
kur dairesinde bulunan vilayat-ı selaseden mekteb-i mezkure talebe gönde
ren, yalnız Süleymaniye idi. Öylece seneler geçti. Yani idadi talebesinin 
kısm-ı azaını -tabii nüfus nisbetinde- Bağdadlı ve kısm-ı cüz'isi Süleyma
niyeiiierden ibaret idi. 

(1486) Dersaadet: "Mutluluk yeri" anlamına gelen bu ad, Osmanlı döneminde İstanbul için 
kullanılırdı. 

(1487) Doksanüç Muharebesi: 1877-78 yıllarında meydana gelen Osmanlı-Rus savaşı. O dö
nemdekullanılan Rumi takvime göre 1293 yılında başladığı için "Doksan üç Muhare
besi" ve "Doksanüç Harbi" adlarıyle adlandırılmıştır. 

(1488) Sancak: Osmanlı döneminde il ile ilçe arasında yer alan ve mutasarrıflarca yönetilen 
bir idari bölüm. 

( 1489) İdadi-i askeri: Askeri lise. 
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Fakat Süleymaniyeliler ekseriya mükemmel tahsil eder ve saf, nezih ahlak 
gösterirlerdi. Bu ahvale vikıf olan MeHtib-i Askeriye Nazırı merhum Müşir 
Zeki Paşa,(1490) Süleymaniyeiiierin kabiliyet-i ilmiye ve askeriyelerini tak
dir edenlerden biri olmuştu. 

[12] Irak'ta Arab ümera ve zabitanı kadar ve belki onlardan ziyade Kürd 
ümera ve zabitanı yetiştirmeyi hem asıl maksad için, hem sair bazı makasıd-ı 
siyasiye için lazimeden addetmişti. Binaen ali haza, mevcud olan rüşdiye-i 
mülkiyeye ilaveten(1491) ve birçok viliyet merkezlerine tercihan bilhassa 
Süleymaniye'de bir de rüşdiye-i askeriye(1492) tesisi lüzumunu re'sen padi
şaha arzetti ve iradesini istihsal eyledi. Bu babdaNazır-ı Sani Fedk Rıza Pa
şa' nın dahi himmet ve muaveneti gayri kabil-i inkardır.(1493) 

İşte o rüşdiye-i askeriye ve evvelce mevcud olan rüşdiye-i mülkiye mekteb
leri sayesinde Süleymaniyeiiierden birçok muktedir ümera ve zabitan yetişti. 
Elhaletü hazihi dahi Ordu-i Osmanide gerek erkan-ı harbiyeden( 1494) ve ge
rek sunılf-ı saireden bir hayli mukaddem ve gayı1r ümera ve zabitan 
mevcuddur. 

Baban Kürdlerinin silk-i eelil-i askeride gösterdikleri istidad nisbetinde 
ulı1m ve fünı1nda dahi ibraz-ı liyakat edebilmişlerdir. Hele son zamanlarda 
Bağdad'ı ilmiyle ihya edenler, hep Süleymaniye efazılıdır. Bağdad'ın en bü
yük ilim hanedanlarını Süleymaniyeliler teşkil etmiştir. Zehavizadeler, 
Haydarizadeler hep tahsillerini ya Süleymaniye'de veyahut mülhakatında 
ikmal eylemişlerdir. 

Süleymaniye sancağı daire-i hududuna, muhalefet-i mezhebiye ayak bas
mamıştır. Bu da, ilme rağbet olunmasından ve bu münasebetle ulemanın te
kessüründen neşet etmiştir. 

Ca-i dikkattir ki mukaddemleri, Süleymaniye'nin hemen her bir köyünde 
ya bir fazıl veyahut bir şeyh-i kamil bulunuyordu. 

Tarikat-ı aliyye-i Nakşiye( 1495) Şeyh-i alicenabı Ziyaeddin Mevlana Halid 
hazretleri dahi tahsilinin bir kısmını köylerde ikmal buyurmuştur. Baban 
hükümeti zamanında tahsil-i ilim, hükümete bar değildi. Her bir mahalle, 
her bir köy ahalisi, camilerinde bulunan talebe-i ulı1m ister az, ister çok ol
sun, cümlesinin emr-i iaşe ve idaresini deruhde etmiş olmakla, şu alıdierini 
tamamıyle ve gayet halisane olarak ifa ederlerdi. 

[13] (Şimdi ol halatın oldu her biri hab-ü hayal)(1496} 

{1490) Müşlr: Mareşal. 
{1491) Rüşdiye-i mülkiye: Sivil ortaokul. 
{1492) Rüşdiye-i askeriye: Askeri ortaokul. 
{1493) Nazır-ı Sani: İkinci Bakan, Bakan Yardımcısı. 

Ferlk: KorgeneraL 
{1494) Erkin-ı harbiye: Kurmay, kurmay sınıfı. 
{1495) Tarikat-ı aliyye-i Nakşiye: Yüce Nakşibendl tarikatı. 
{1496) Derginin aslında böyle tek başına parantezler içinde yayınlanmış olan bu satır, öyle 

anlaşılıyor ki bir şiirin bir dizesidir. Bugünkü Türkçesi şöyledir: "Şimdi o durumların 
her biri düş ve hayal oldu". 
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Medeniyet-i hazıra bir ifrit oldu, o saadet temsillerini yedi, yuttu, bitirdi. 
Alıkim-ı celile-i diniyeden mütevellid güzel güzel adetlerle beraber ananat-ı 
milliye mahv-ü heba oldu. Yerine Garb adetleri yerleşti. O adetler ki bizzat 
Garblilerin de mucib-i şikayetidir. 
Seramedan-ı şiirden merhum Şeyh Rıza hazretleri, ahval-ı ahireye karşı 

olan hüzn-ü esefini izhar için, Baban hükümetinin zaman-ı idaresini bir 
manzume ile tavsif etmiş olmakla, müşarünileyhin o manzumesini buraya 
dere ile hatm-ı makal eyliyorum. 

Emin Feyzi 

ALIBABAN 

Le fikrim de Silemani ke dari mulki Baban bu( ı 497) 
Ne mehkumi Ecem, ne suxrekeşi Ali Sasan bu(1498) 

Le her qapi sera sefyan debest şex u mela-w zahid 
Metafi Ka'be bo erbabi hacet Girdi Seywan bu 

Le her taburl esker re nebu bo meclisi Paşa 
Seday moziqe u neqqare ta eywani Keywan bu 

Direx bo ew zemane, ew deme, ew umre, ew roje(1499) 
Ke meydan! ciritbazi le deşti Kanlaskan bu 

Be derbe-w hemleye Bexday tesxir kird u teyhelda 
Silemani zernan rastit dewe bawki Silernan bu 

Ereb, inkari fezli ewe naken, efzel in emma 
Selaheddin ke dinyay girt le zumrey Kurdi Baban bu 

[14] Quburi pirrlenuri Ali Baban pirr lerehmet be 
Ke barani kefi ihsanyan wek ehri Nisan bu(lSOO) 

Ke Ebdullah Paşa leşkeri wali Siney şirr kird 
Reza l'ew weqte umri penc u şeş, tifli debistan bu 

Şex Reza 

(1497) Le çapekanl dlwanl Şex Reza da, le cey "le fikrim de" m1srawe "le birim de". 
(1498) Le çapekanl dlwanl Şex Rezada le cey "All Sasan" nusrawe "All Osman". 
(1499) Le çapekanl dlwanl Şex Reza da, le cey "ew umre" nusrawe "ew esre". 

(1500) Le çapekanl dlwanl ş&x Reza da, le cey "ehri Nisan" nusrawe "hewrl Nisan". 
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KÜRD KADlNLARI TEALi CEMİYETİ 
MÜSAMERESİ MÜNASEBETİYLE(~:-) 

İstanbul'da mukimasil ve nedb Kürd ailelerinin fikir birliğiyle, Kürd ka
dınlığının asri bir zihniyetle teali ve inkişafını temin ve aile hayatında esasi, 
ictimai ıslahatı İstİhsal eylemek, tehcir ve taktil münasebetiyle sefil bir hale 
gelen Kürd eytam veeramiline iş bulmak ve bunları sefaletten kurtarmak ga
yesiyle teşkil edilmiş olan "Kürd Kadınları Teali Cemiyeti", geçenlerde Ca
ğaloğlu'nda kıraat ettirdikleri Mevh1d-i Nebevi gibi mübeccel bir ictima ile 
resm-i küşadlarını İcra, bu kere de bayramın ikinci günü Şişli Etfal Hastaha
nesinde altı koğuş dolduran birçok fukara çocuklarını meccanen sünnet etti
rerek, verdikleri müsamere ile de hem mevcudiyetlerini ilan ve hem de men
sub oldukları büyük Kürd kavminin intibah-ı milliye doğru atmakta olduğu 
fedakarane adımlarda kendilerinin dahi büyük bir hisseye malik olduklarını 
ve olacaklarını göstermiş oldular. 

İleaat-ı zaman ile bir müddet tevkif ve ihata edilmiş Kürd tarih-i terakkisi
nin safahat-ı ahiresinde Kürd kadınlığının göstermeye başladığı cesaret-i 
medeniye, azim bir şükranla görülmeye layıktır. Çünkü her millette olduğu 
gibi, Kürd medeniyetinin teallsinde de en mühim rüknünü, nisvanın teali ve 
tekemmülü temin edecektir. Bunların tekemmülü, yetiştirecekleri evlad ve 
bu ev lada ağuş-ı roaderde verecekleri terbiye-i diniye ve milli ye, anane-i kav
miye, daha sonra ırkına, milletine sadakat, altı bin [15] senelik tarihi vatanı
na bağlı olarak ibraz edecekleri fedakarlıkların nüvesini teşkil eder. Bu nüve
nin filizlenmesi ise, kendine hizmet isteyerek ağuş-ı mukaddesini açan anava
tanın senelerden beri harabiyetine sed, içinde puyan olduğu derd-i ateşine 
çare, sızlayan yaralarma şifa bulduracak ve bunun için de bitmez tükenmez 
sehat ve metanetle çalışmak hissini verecektir. 

İşte bu hissiyada mülhem ve vatanın ihtiyacını müdrik olan hanımları
mız, daha ilk teşebbüslerinde terakkinin irfanla kaim ve irfanın da terakki ile 
tev'em olduğunu pekala bilerek, yalnız kendi gayret ve himmetleriyle çalış
maya başladılar. Başladılar da en evvel birçok müşkilat karşısında bir cemi
yet teşkil ve bu cemiyeti her tarafa tanıtmak ve öylece işe başlamak istediler. 
Bu isteyişlerindeki azİm ve kat'iyet, kendilerini az zamanda her şeye muvaf
fak etmeye başladı. Netekim verdikleri müsamere, programlarında bir meta
net ile yürüdüklerini ve nasıl bir cesaret-i medeniyeye malik olduklarını is
hata kafidir. 

Biz bu vesile ile, müteşebbislerine azim takdirat ve tebrikatımızı takdim 
eder ve muvaffakiyetlerini temenni ederiz. 

19 Eylül 335(1919) 

Aziz Yamülki 
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MİHEMED AXAYE KELHOKi(~~) 

....!'HEVI"NİN İMANDAR GENCLERİNE-

Mihemed Axaye Kelhoki, Kürd tarihinde pek şayan-ı dikkat bir s!madır. 
"Bitlis Hanlığı"nın ikbal ve mukadderatı etrafında yetişmiş bir zat olmakla, 
sergüzeştine nakl-ı kel~m etmeden evvel, mezkur Hanlık hakkında bir neb
ze izahat vermek faydadan hali değildir. 

"Bitlis Hanlığı"nı tesis ve teşkil eyleyen, "Rojki" aşiret-i kebiresi
dir.( 1501) "Rojki"liler, müteaddid rivay~t mi yanında assalı ve evfak bir riva
yete istinaden, "Bohti-Boti" nam aşiret ile birlikte "Baban" [16] kabilesin
den İnşiab ile şimaleteveccüh eylemiştir.[*] Filhakika, İsl~miyeti kabul et
mekle çehre-i tarihisi az-çok tavazzuh etmeye başlayan Kürd milleti, 
Arabların üflllünden sonra sultanlık, hakimlik, emirlik, hanlık. .. şekille
rinde birçok müesse~t-ı tarihiye meydana getirmiş ve bu suretle ed var-ı kadi
meden beri devam edegelen hayat-ı tarihiyesine birçok maceralar kaydetmiş 
ise de,[*] zikredilen üç aşiret in menakıbı milli ve şerefli olmak itibarıyle daha 
kıymetdardır. Her üç aşiret de, az-çok farklada bir karabet ve müşabehet-i ta
rihiye ibraz ederler. Denilebilir ki "Baban" diyarında paşalar, "Botan"da 
emirler, "Rojkan"da ağalar, vakayide muhtelif, fakat esas~tta müttehid bir 
hayat-ı tarihiye yaşayamamışlardır.(1502) 

Bunlardan Rojkililer, evvelce kaydolunduğu üzre, müesses~t ve measiri, 
ilim ve irfana hadem~tı, Kürdistan mukadderat-ı umumiyesine İcra-i tesir ey
lem esi itibarıyle kıyınet ve ehemmiyet-i tarihiyesi aşikar bulunan "Bitlis 
Hanlığı"nın vhı'larıdırlar. Esamisi sahaif-i tevarihte[*] mastur olduğu üzre 
cemaat-ı mebhuse on iki taifeden terekküb ediyordu. Elhaletü hazihi, bu on 
iki taifenin enkazı olarak, yalnız nefs-i Bitlis kasabası sekene-i hicretzedesiy
le Mutki, Xwet nevalıisi ahalisi mevcud bulunmaktadır. 

Cemaat-ı mebhuse, ağalarının zir-i idaresinde "Welate Rojkan" denilen 
geniş bir saha-i arazi üzerinde fermanferma idiler. Aşiret, ağalarının aziınkar 
ve dirayetk~r ellerinde gittikçe nüfuz, servet ve ehemmiyet iktisab etmekte 
idi. Muhitlerine, zamanlarına ve emsallerine göre yaşamak ve cidal etmek 
için her türlü vesait-i mükemmeleye malik idiler. Peyyaz bir toprak üzerin
de, feyyaz bir ır kın evl~dı. . Kavi seciyeler, metin pazular .. Zer' den, ra'yden 
mütahassıl umumi bir refah .. Müreffeh ailelerin taşkın nesli .. Hepsi mev
cud idi. Fakat yalnız bir şey noksan idi, bir ihtiyac eksik idi. O da, aşiret 
teşkil~tı fevkında "hükümet" teşkil~tı idi. 

(1501) Aşiretinadı burada "Rojkl" biçiminde yazılmışsa da, aslında "Rojkan"dır. Netekim 
aşağıdaaşiretinadı iki yerde doğru biçimi olan "Roj kan" diye yazılmı~tır. "Roj k!" ise 
bu aşirete mensup olmayı ifade eder ve "Rojkanlı" anlamına gelir. 

rı Şerefnam e. 
(1502) Doğrusu "yaşamışlardır" olmalıdır. 
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Filhakika, bu noksanı ve bu ihtiyacı aşiret erkanı idrak etmiyor değildi. 
Bir gün ağalar, ilerigelenlerden mürekkeb, Xwet'in [17] "Tap" karyesinde 
akdedilen bir ictima-i mahsusta bu mesele mevzu-i bahs olmuş idi. Tap kar
yesi, esasen aşiretin makarr-ı idaresi idi. Ağalar, temayüz edenler orada otu
rurlardı. Ağaların oturup müşavereler akdettiği beyaz mermer havuz ile 
"Rewaq-salon"lar, elhaletü hazihiTap karyesinde payıdar durmaktadır. Ak
dedilen böyle bir ictimada, "Rojki"nin şerefini i'li edecek bir prensin lüzum 
ve mevcudiyetinde ittifak edilmiş ve münasebit-ı kadime-i tarihiye ve ırkiye 
nazar-ı dikkate alınmış olacak ki, Ekasire-i İraniyeden(1503) "Nuşirevan" ai
lesine mensub olup "Ahlat"ta ihtiyar-ı ikamet etmiş olan prensiere müracaa
ta karar verilmiştir. Prenslerden "Ziyaeddin" ve diğer bir kardeşi, müracaat-ı 
vakıayı kabul ile Ziyaeddin Bitlis, kardeşi de "Xerzan" emirliklerine şeref
bahş olmuşlardır.[*] Makarr-ı hükümet ittihaz edilen Bitlis, "Darulhukume
ta Rojki" tevsim edilmiştir.(1504) 

"Bitlis Hanlığı" bu suretle teşekkül ettiği gibi, sülile dahi Ziyaeddin ailesi
ne münhasır kalmıştır. Mezkılr Hanlık on asra karib bir zaman devam ede
rek, "Bitlis" i Kürdlüğün türlü türlü havatır-ı tarihiyesi ile memlı1 bir medi
nesi haline ifrağ etmiş ve Kürd harsını birinkişaf-ı mahsusa mazhar eylemiş
tir. Hakikaten "Rojki"lilerin bu müracaatı ve "Ziyaeddin Han" ın Bitlis'te 
ibkası, büyük bir isabet-i tarihiye suretinde tecelli etmiş ve az zaman zarfın
da aşiret erkanı arasında derin bir muhabbet ve sadakat rabıtası teessüs et
mekle beraber, Hanlık dahi gerek Kürdistan ve gerekse haric-i Kürdistan'da 
teşekkül etmiş emsalinin fevkında bir hatıra-i irfan ve şeref bırakmıştır. Aşi
ret ile Han ailesi arasındaki muhabbet ve sadakate, nakli sadedinde olduğu
muz "Kelhoki Mihemed Axa"nın hayat-ı güzeştesi parlak bir misaldir. 
Hanlığın hatıra-i irfan ve şerefi ise, bugün bile enkazına Bitlis'te ve civarın

da yer yer tesadüf edilen -üslub-ı mahalli ile inşa edilmiş- camiler, medrese
ler, hanlar, karvansaray lar, köprüler, türbeler, mezarlıklar, hamamlar şahid-i 
kavi oldukları gibi, o vakit seyyahları, müverrihleri ve Hanlığın son zaman
larını idrak etmiş ihtiyarlar bile, Hanlığın measir-i medeniyesini tahsin ve 
takdirlerle tizkar ede ede bitiremiyorlar. 

(Mibidı var) 

(1503) Ekasire-i İraniye: "Kisra" ya da "Kesra" unvanıyle anılan İran hükümdarları. 
[ *] Şerefnam e. 
(1504) Darulhukumeta Rojkl: Rojkan Hükümet Merkezi. 
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[1sJ BO NEJADA KURD 

Le derda weten cergim biryan en 
Henasem serd en, didem giryan en 

Ji kureysinem şerar mexizo 
Le kahni çavim xunav merizo 

Ba te bimrim l'em dax u derde 
L'em xwar u zari, l'em berdelberde 

İran nejadan we du reng bibun 
Weha mubtelay ar u neng bibun 

Hey dad, hey bedad, Kurd bedar ni: yen 
Le nejadi: xo xewerdar ni: yen 

Felek, erkanıt ji hev cuda bo 
Çerxit çenber bo, kaxit fena bo 

Ta key be ni:kan cefa rnekiri 
Ta key perdey bext pakan mediri: 

Em qewmi: xeyur çilon beyar bun 
Weku esiran zeli:l u zar bun 

İran şehinşah hemu dinya bi: 
Hukmiş le hemu alem rewa bi: 

Edl u merhemet, lutf u şefeqet 
AI f ~ ~h d~ ~ nsa u ı san, ın u muruwwet 

İlın u şecaet, qanun u kerem 
Cud u sexawet, şimer u qelem 

Wefa-w muhebbet, mi:hmannewazi 
Le ruy heqiqet, ne ku mecazi 

İlın u hewsele, bexşiş we jerdes 
[19] Weha ku rahet mejiya her kes 

Rast u rastperest, dijmini(duşmani) diro 
Heq u heqşinas, heqbin u heqco 
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1044 

Zalim fena kir, diro riswa kir 
Derdi mezluman we edil dewa kir 

Mexsusen slfat ehli İran bu 
Qet meşhur u nav wan dileran bu 

Heta ku bibin yekdil u yekcan 
Alemşan awerd we jeri ferman 

Axir le xeflet meyl u nlfaqbun 
Le bedanişi, beittifaqbun 

Her kes ji xeflet we reki rakird 
Felek cemi' şan ji hem cuda kird 

Lewra ku nema ittlfaqşan 
mye mayey neng em nlfaqşan 

Le şera Ereb, le zulma Romiyan 
Kewtin be zillet gelek buzurgan 

İran hemişe meri mekerda 
Le meydan! şer şeri mekerda 

Lewra ku be hem bibun bedxwahan 
Esir bun be dest henek ruhahan 

Weku dsmeka ji hem cuda bu 
Ne bed ne bedişle hem sewa sewa bu 

Her weha İran mitelaşl bu 
Qismet qismet bu we dya wa çu 

Weha zelil bin İran nejadan 
Kurd u Lur u Fars nlkunlhadan 

' 

[20] Ku nesll xoyan feramoş kirdin 
Le cehla herfl dijmin goş kirdin 

İran be mesel weku dsma bu 
Kurdu Lur u Fars le wi e'za bu 

Eger ji beden e'za cuda bo 
Elbet ew beden mehw u fena bo 
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Mexsı1sen Kurdan qelb1 Iran en 
Tuxmat\' keyan, nesll şeran en 

Eger çend roje her jar ı1 zebı1n bı1n 
Es1r we dest\' dijmin1 dı1n bı1n 

De biken le nı1 yek 1ttl'had1 
Legel Irane be hawnejad1 

Da xoyan le em bende reha kin 
Hem Turk, hem Ereb le xofa rakin 

Kurdan b' em şeref, b' em qed1m1ye 
Çilon fexir deken be yetl'm1ye 

Sa esta bem1hr e l'em derde 
Kes weha nejad xo gum nekerde 

Weha esaret pag1rişan bı1 
Goya pey xoyan le w1rişan bı1 

Kurd her Iran!, Iran her Kurd en 
Kurd be luxet we manay1 "gurd" en 

Le Iran1yet ferd1 wa~id en 
Tar1x1 dinya hemı1 şahiden 

Hawar hey Kurdan, hey namedaran 
Hey qewm! qed1m, Iran medaran 

[21] Em esarete derd1 nlfaq en 
Derda esaret dewaş tifaq en 

Hawar hey Kurdan we bext ı1 benan 
Dijmin fen ı1 flt we rneki-w p1yan(1505) 

Bo fenay em qewm heşt hezar sal e 
Dijminan eykin xele-w taxale 

( 1505) Herçende "we rneki-w piyan" rnanayeki re k ı1 rewaniş nadat, belarn le her ewey le ko

vareke da her wa nılsrawe, hiç destkarirnan nekird. 
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Kurdan mindalan xakl' İran en 
"Medl'" nejadan, dı1dey keyan en 

Hawar hey Kurdan, hey nesil' şeran 
Tuxmad keyan, dı1dey dileran 

Waney Lahı1d hun we goş biken 
Zemzemey nl'faq feramoş biken 

Eger mexwazin necatitan bo 
İttl'faq mayey heyatİtan bo 

Lahı1d Xan 

NALi MERHUMUN BU GAZELi 
ŞEYHÜLFUZALA MUHAMMED FANi EFENDi HAZRETLERİ 

TARAFINDAN iHDA OLUNMUŞTUR(1506) 

Bl'dl' mecnı1n e wicı1dim le hemı1 berberl' ye 
Ne kese muntefil' yek bed, ya seberl' ye 

Çl't le kakoll' ser ı1 muyan dawe ke mu 
H "h h " " "d d" " emu er em u pereşan u er ı serı ye 

Be rl'yabarl' tekall'H rusuml' bo xeliq 
Çi dekeşi erne barek e elawey kerl' ye 

Mutmel'nxatir ı1 eymen mebe hergl'z le şerl' 
nefsl' emmare, ke em mare legel to şerl' ye 

Lomey~ Nall'yl' dewane mekin ey uqela 
Ke demek e zill.eyl' letmeyl' desd perl' ye(1507) 

( 1506) Bu sunu§ cümlesinin bugünkü Türkçesi §Öyledir: Rahmetli N ali' nin §U gazeli, Şeyhül
fuzala(erdemli ki§ilerin önderi, ba§ta geleni) Muhammed Fanl Efendi hazretleri tara
fından armağan edilmi§tir. 

( 1507) Egerçl le kovareke da hen d& heley çap l'em beyte da rıly dabu, belarn leweye xw&ndine
wey b' em §&weye rasttir bk 
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[22] WİSLET(ısos) 

Çı1me welatl:, halek hezin dit 
Dayika xwe v& car bi xwin, birin dit{1509) 

Guhan zuha bı1, dayika birindar 
neşiya xwedan ket mindal, biçı1k& jar(1510) 

Çı1me li ser, min z&n da birin&(1511) 
Rohnik reşandin, berda girin&:(1512) 

Dad&, te x&r e! G&sı1belav&!(1513) 
Kan& ji te nay&t b&hna gulav& 

gava te qiz bı1y. Bisk&t perişan(1514) 
Toz& p&çawtiye xal, nişan(1515) 

Dest& xwe nadi ramı1stin, gur 
şefqet, mehebbet rakir, te bir kir(1516) 

P&nc sal e iro ji te cuda bı1m 
Dil bı1m, birindar. Hatim, xuya bı1m 

Eve vegeriyam, hatim huzı1r& 
Ger d& hebitin, bexşe qusı1r&(1517) 

Deng& mi guh ket, çav& xwe rakir(1518) 
Rohnik nemabı1n, xwin j& vala kir 

(1508} Wislet: Glhana pişt& cudayly&, ku mirov pişre cudayly& dlsa biglje hev, hev biblne. 
(1509} Mexsed ji dayik& wel&t e, Kurdistan e. 
(1510} Neşlya: Nekarl. 

Xwedan ket: Xwedl ke. 
(1511} Z&n da: Wisa re zanln kumana van her du peyvikan, min "bala xwe day&" ye. 
(1512} Rohnik: Histiren çavan. 

Berda girin&: Min dest bi girin& kir. 
(1513} G&su: Ke;-~ gıılly&n por. 
(1514} Gava te qlz buy: Dema tu keç buyl. Yanl"ew b&hna gulav& ya ku dema tu keç buyl ji 

te dihat, nuha ew b&hn ji te nay&". 
Bisk&t perişan: Bisken te perişan bılne. 

(1515} Pfçawtlye: Pfçaye. 
(1516} Şefqet: Şewata dil, dilşewatl, dilgerml. 

Mehebbet: Evin. 
Wisa re zanln ku mana v& malik& ıl malika beri w& weha ye: 
Tu desre xwe nadl ramlsan. Lewra guran dilgerıni ıl evin rakir, te jl ew tişt jiblr kirin. 

(1517} Bexşe: Bibexşe, bibexşlne, bibılre. 
(1518} Guh ket: Ket guh& w&, ket guhe dayike 
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Got: Ey kure min, bi xer tu hat! 
Tu l'ke dere bu, dur bu j'welat1? 

Paş ku tu çuy1, dost bune dijmin 
Herdu digel yek rabune ser min(1519) 

Her 1nsaf nemabu, din bir kirin wan 
[23] Xwarin, vexwarin xw1na mirovan 

Talan kir! namusan ji q1ze 
Serje dikirin wan bona ley1ze 

·~ * 

Ez çume baxan; bedar, dur bun 
Meş1yame raxan; behespe gewr bun(1520) 

Min gote bilbil: Ma gul te der da?(1521) 
Min di ku kundek derhal cewab da: 

Ka bilbile jar! Qa din buy1 tu(1522) 
Serhed xirab in, penc sal e !ro 

Sotin, qelandin bax, gulistan 
Sorgul nehelan, bilbil newestan(1523) 

Heleb, 9 Tabax 335(1919) 

Ji Mala Hekar1yan 
Ebdurrehlm Rehm1 

(1Ş19) Digel yek: Digel hev, bi hev nt. 
(1520) Rax: Lehf~ ç~ya, hintara ç~ya. 
{1521) Der da: Bi der da. 
(1522) Qa: Wisa t~ zan~n ku ev peyvik bi mana "qey" e. 
(1523) Newestan; Nesekin~n. 
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JİBO ZARWE KURDAN 
2 

YEKDENG 

Em ne beg in, ne paşa nin 
Em gişk kek in, gişk bira nin 
Ji dostan ra canHda nin 
Em belaye dişminan in 

Bave me ye her heft ezman(1524) 
Dl'ya me ye xweş Kurdistan 

[24] Em ewlade hemll Kurdan 

(1524) Ezman: Astman. 

Em dixwazin ilm lll'rfan 

Ders ll rast! me heval e(1525) 
Şllr ll qelem me hemhal e(1526) 
Derbaz nebl' meh ll sale 
Her d bibl' gul ll lale 

İstanbul, 21 Tlrmeh 1919 

Hllml'ye Siwerekl' 

(1525) Me heval e: Hevale me ye. 
(1526) Me hemhal e: Hevhale me ye, hevale hal u rewşa me ye. 
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MUHTEREM KARİ'LERİMİZE 
VE ABONELERİMİZE 

1- Abone bedeli gönderildiği halde mecmualarının kendilerinevasıl olma
dığına dair bazı zevattan şikayetnameler alıyoruz. Biz mecmuamızı her tür
lü şahsi kar ve menfaat düşüncelerinden azade olarak, yalnız milletimizin ir
fanı maksadıyle neşrettiğimizden, abone olan zevatın mecmualarını m uma
zaman göndermeyi de büyük bir vazife biliriz. Binaenaleyh, abone 
bedelatını gönderdikleri halde mecmua alamayan zevatın paraları -birçok 
emsali gibi- ya idarehanemize gelmemiştir veyahut postahaneye tevdi etti
ğimiz mecmualar -keza birçok emsali gibi- kari'lerimize gitmemiştir. Şu 
halde kabahat idarehanemizde değil, açıkça söyleyelim, postahanelerdedir. 
Ne yapalım, makam-ı all-i aidinin her nüshamızda eelb-inazar-ı dikkatine 
aid olan fıkramız bir fayda vermiyor demektir. 

Badema, idarehanemize para gönderen zevatın, mikdarını ve ne için gön
derdiklerini ayrıca mektubla bildirmelerini ve mecmualarını tamamen veya 
kısmen almayan zevat-ı kiramın da, tekrar gönderilmek üzre muvazzah ad
resleriyle beraber iş'ar buyurmalarını rica ederiz. 

2- Senelik abonemiz kırk dört ve altı aylığımız yığirmi iki nüshadır. Mec
muamıza altı aylık abone olan zevat-ı kiramın aboneleri yiğirmi ikinci nüs
hada hi tam bulmuş olduğundan, mü te baki nüshalara yeniden abone olmala
rı lazım gelir. 

Necm-i İstikbal Matbaası Sermuharrir ve Müdir-i Mes'al: Memduh 
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[ıs] İHTAR 

Gerek "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" ve gerekse "Jin" ga
zetesi narnma abone, teberru ve sair suretler le gönderilecek her türlü me balı
ğın doğrudan doğruya "cemiyet" ve "Jin" narnma gönderilmelerini kari'le
rimizden ehemmiyetle rica eyleriz. Başka vasıtalarla ve başka narnlara gön
derecekleri paraların zıyaından ve bu sebeble arzularının is'af 
olunamamasından dolayı kari'lerimizce mes'ul tutulamayacağımızı 
arzederiz. 

"MEM Ü ZİN"İN TAB'I HİTAM BULDU 

Mela Ehmed~ Xan1 hazretlerinin "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Ce
miyeti" tarafından öteden beri tab'ettirilmekte bulunan "Mem u Zin" na
mındaki kitabı, şimdiye kadar ilan ettiğimiz vechile saha-i intişara çıktı. 
"Mem u Zin", cemiyetin neşredeceği külliyatın birinci kitabıdır. İstanbul'da 
kağıd fiatının ve tertib masarıfının pek yüksek olmasına rağmen, "Mem u 
Zin" mevcud kağıdların en iyisine ve pek nefls surette tab' ettirilmiştir. Ce
miyet hiç bir menfaat-ı maddi ye gözetmeyerek, yalnız Kürd edebiyat ve irfa
nına hizmet etmek istediğinden, bu kadar masarıf-ı az1me ile meydana gelen 
bu kitaba idarehaneden alınmak şartıyle 50 ve taşraya taahhüdlü olarak posta 
ile gönderilmek üzre 60 kuruş fiat konulmuştur. Kitabın aded-i tab' ı pek az 
olduğundan, en evvel Kürdistan'daki kari'lerin arzularını is'af etmeyi istiyo
ruz. Arzu edenlerin idarehaneye müracaat etmeleri ve taşradakilerin de ki
tab bedelini posta ile nakden göndermeleri lazımdır. 

A A A A 

TEB'A "MEM U ZIN"E TEMAM BU 

"Mem u Zin"a Mela Ehmed~ Xan1 di suretek~ nefls da hat!' ye tebi'kirin. Her 
kes~ arzuya xwendin u kirina w~ biket, ji !ro paş~ di 1darexana me da "50", 
jibo xaric~ ji İstanbul digel mesarifa post~ "60" quriş e. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ADRES: 

Babıal\' Civarı Ebussuud Caddesinde 
Necm-i İstikbal Matbaasında 
"Jin" İdarehanesi 

TEVZİ MAHALLi: 
Babıali: Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi 

EMRAZ-1 CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI 

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY 
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün 
sabahtan akşama kadar Galatasaray Mektebi karşısındaki Hıristaki ve nam-ı 
diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder. 

Telefon: Beyoğlu, 1812 

Heyet-i Tahririyemizden Hakkarili Abdurrahim Rahmi Bey'in bu defa da 
''Gaziya Welat" ve "Meme Alan" isimlerinde biri mecmua-i eş'ar ve diğeri 
bir piyes olan iki kitabı mevki-i imişara konuldu. İşbu kitabiarın edebiyat-ı 
hazıra ile mukayesesİ, gerek nesren ve gerek nazmen Kürd lisanının derece-i 
mükemmeliyetini yek nazarda isbat eder. Şu mühim eserleri Kürdlere ve 
bilhassa Kürdçeye alaka peyda etmek isteyenlere tavsiye eyleriz. 

KURUŞ 

MUMAİLEYHİN İDAREHANEMİZDE 
BULUNAN ESERLERi: 

S Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler ............... Türkçe manzume 
S Eqida Kurdan(manzum ilmihal) .................................... Kürdçe 
S Meme Alan mensur ............................................... Kürdçe piyes 

10 Gaziya Welat manzum ........................... Kürdçe mecmua-i eş'ar 

Sebilürreşad ceride-i İslamiye, kıyınetdar makaleler le intişar etti. Her Müs
lümana tavsiye eyleriz. 

(*)Refik-i mesaimiz "Kürdistan" mecmuasının 14'üncü nüshası da intişar 
etmiştir. Birçok güzide makaleleri havi olan mezkur mecmuayı kariin-i ki
rama tavsiye eyleriz. 
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WERGERANEN JİMAREYA 25'AN 

25'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM: iLAN 

Küridstan'daki tüm iş sahiplerine kolaylık ve yarar sağlamak üzere "Jin yö
netimi" yararlı bir girişim düşündü. Amaç, sadece Kürd kardeşlerimize bir 
hizmet ve İstanbul'daki işlerini kolaylaştırmaktır. 
Girişim şudur: 
Kürdistan'daki zatların İstanbul'daki ticari', ceza\', asker\', idari' tüm davaları 
ile asker\' ve sivil dairelerdeki bütün işleri takibedilip sonuçlandırılacaktır. 
Burada bir işi olanların, sorunu bir mektupla ayrıntılı biçimde ve iş daireler
de ise işlemin tarih ve numaralarıyle birlikte bildirmeleri yeterlidir. Yöneti
mimiz bu işleri övünülecek bir hizmet olarak takibedecek ve zorunlu olarak 
yapılan masraflardan başka bir şey istemeyecektir. İş sahipleri, masraflar he
sabına geçirilmek üzere, mektuplarıyle birlikte peşin olarak, uygun görecek
leri bir tutar göndermelidirler. Daha sonra masraflar pusulası sunulacaktır. 
Gönderilecek mektupların taahhüdü olması daha iyidir. Bu işleri görecek 
olanlar, çalışkan ve girişimci gençlerdir. 
Adres: BabıaH, Ebussuud Caddesinde Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin 
Takib-i Umur İdarehanesi".(1527) 

SATILIK EV 

Beşiktaş'ta Şenlikdede Mahallesinde Mektep Sokağında, Ihlamur Caddesi 
yanında, bahçesi olan ve sekiz odayı, kuyu ve mutfağı içeren, 300 arşun
luk(1528) arsa üzerinde yapılmış olan 9 numaralı, kullanışlı, ahşap bir ev sa
tılıktır. İstekli olanların, Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin" yönetim yerine 
müracaatları. 

DAKTİLO MAKİNESİ İSTiYORUZ 

Kullanılmış bir daktilo makinesi satın almak istiyoruz. Böyle bir makinesi 
olanların, Ebussuud Caddesinde Necm-i İstikbal Matbaasında "Jin" yöne
tim yerine sözlü ya da yazılı olarak bilgi vermeleri. 

{1527) Takib-i Umur İdarehanesi: İşleri takibetme yönetim yeri. Bu sözcükler adresin bir 
parçası olarak gösterilclikleri için, çeviride tarafımızdan aynen kullanıldılar. 

{1528) 1452 numaralı dipnota bakınız. 
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ULUSAL-SOSYAL KONULAR 

İSTANBUL'DA KÜRD İŞÇiLERİ 

"Pahalılığa Karşı Mücadele Heyeti" top
lanmış, Hammallar ve Mavnacılar Derne
ği Başkanı Refi' Cevad Bey, taşıma üc
retini düşürmeyi taahhüt etmiştir. 

(Günlük gazetelerden) 

Bu ulus ne kadar kimsesiz ki ReH' Cevad ve Ahmed Kadri gibilerine bo

yun vermiş ve bu adamlar da ne kadar açıkgöz ki koca Kürd ulusunun faal 
bir unsuru olan beş-on bin kişiye musaHat olabilmişler. Bu sorunun sosyal 

yönü, düşünülmeye değer. 
Geçen sayımızda Refl" Cevad Bey' in bir hammal derneğinde yaptığı ve iyi

liksever olmayan propagandayı incelemiştik. Kürd ulusunun başka bir ülke
de bir işçi kolanisini oluşturan bu namuslu adamlarla şimdiye kadar Kürd

lerden ve Kürd gençlerinden başka herkes meşgul oldu. O adamların yaşadı
ğı yerler ve onların kafaları, ne kadar çıkar propagandalarına sahne 

olmuştur! 
Sabahtan akşama kadar, kim bilir kaç bin kilogram yükü kaç kilometre 

mesafeden kanter içinde taşıyan bir düşkünün durumuna "imrendiricidir" 

denilemez. Vücudu tam anlamıyle yıpratan bir çalışma, yıprananın boğazı
nı beslemek ve ailesini ölmeyecek kadar geçindirmekten başka ne kazanç ge
tirebilir! Böyle yıpratıcı(1529) bir zorluğun fedaisi olan zavallıların cebine 
giren beş-on paraya göz dikmek, ne karakter adiliği ve o alın terinden çıkar 
elde etmeye kalkışmak ne ruh adiliğidir ya Rabbi! Bir çevrede ki, genel ev iş

letmecilerinin ve kumarhane işletmecilerinin işi de birçok adamları o aşağı
lık işlere girmeye itecek kadar uyandırdığı imrenmeyi pratiğe dönüştüren 

bir ko kuşmuş ruh vardır, öyle bir yerde hammalların kazancına göz dikenler 
pek fena görülmezlerı Ancak, o bedeni zahmetlerin b inde birine katılmadan 
çıkar elde etmeye kalkışmak da tanımlanabilecek küçüklüklerden olamaz. 

Hammalların beş-on para kazaneını fazla, aşırı gören nazenin bey ve efendi
lerin, en az çaba bile denilemeyecek, eğlence türünden işler karşılığında ka

zandıkları servetler le yaşadıkları yaşam koşullarını, bir de o zavallıların zah

metleri ile yaşam düzeylerini karşılaştırmalı. Bunların kazançlarına fazla ve 
aşırı diyebilmek için ne kadar aç gözlü olmak gerekir! 

( 1529) "yıpratıcı" sözcüğü, derginin aslındaki "yıkıcı" sözcüğünün karşılığı olarak kullanıl

mıştır. "Yıkıcı" sözcüğü o dönemlerde "yıpratıcı" anlamında kullanılmışsa da, günü

müz Türkçesinde daha çok siyasal anlamda kullanılmaktadır. Bu nedenle biz çeviride 
"yıpratıcı" sözcüğünü kullanmayı daha uygun gördük. 
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Biz, Mücadele Heyetinin her şeyle birlikte taşımada da bir ucuzluk yap
masını en sıcak sevinçlerle karşılarız. Güçlük çıkarmak şöyle dursun, yar
dımcı olmayı bile görev sayarız. Yalnız, bize asıl tuhaf ve tehlikeli görünen 
yön, bir gün önce birkaç yüz hammalın kendisine bl'at(1530) etmesini öne
ren ve gazetesinin Yazıişleri Müdürü pehlivan Kadri'nin sorumlu katibi(!) 
bulunduğu Kürd işçilerle dolayısıyle ilgilenen bir kişinin onlara ilişkin bir 
kamu hizmetini üstlenmesidir. 

Artık bu işçilerin kazandığı, bölünmeye uğramadan kendi ceplerine gir
meli ve orada kalmalıdır. Yazar Refl' Cevad Bey, pehlivan Kadri Efendi gibi
leri, bir Kürdün emeğine, kazancına, en doğal hakkına ve görevine karışacak 
konumda olmadıklarını anlamalıdırlar. Her Kürd işçi, artık kumarbazları, 
şantajcıları beslemek zorunda olmadığına karar vermeli, emeğinin ürünün
den kendisinden başkasının yararlanmaya hakkı olmadığını iyice bilmelidir. 
Kürd, artık suyu, toprağı, ağacı mubah olan bir tarla durumundan 
çıkmalı dır. 

Bir savaşa neden olacak, bir barışa etkili olacak kadar dünyada güçlü varlık
lar gösteren işçi hareketinin, Kürdlere gelince ve bir-iki yaygaracı önünde 
durmasının anlamını anlayamıyoruz. Bu zavallıların kendileri ve kişilikleri, 
hammal diye aşağılanarak, her yiğitlik göstermek isteyenin ayakları altına 
atılmış bir genel mal oldular. 
Şimdiye kadar bu işçilerle kafasını ve dilini en az yoran, bizler, bizzat 

Kürdler, Kürd gençleri olduk. Suskunluğumuz miskinlik olarak anlaşıldı
ğındandır ki başımıza vurup ekmeğimizi elimizden almak, sürekli bir cüret 
durumunu aldı. 

Özet olarak, demek istiyoruz ki Kürd işçileriyle bizler uğraşalım ki yaban
cılar parmak karıştırmasın. Gelecekteki Kürdistan'ın iyi bir tohumu olan 
bu işçileri ....... (1531) zavallıların emek ürünlerini ellerinden kapanları 
teşhir edelim. Şimdilik bu kadar. 

(1530) 1453 numaralı dipnota bakınız. 
(1531) 1456 numaralı dipnota bakınız. 

1056 

M. S. 
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KAWE ÖZEL GÜNÜ: 31 TABAX(AGUSTOS) 

Bir amacımız da ulusa kendisini tanıttırmak olduğu için, özel ulusal günle
re bir değer vermek gereğine inanıyoruz. "Jin"in 16'ncı sayısında buna ayır
dığımız bir yazımızda, özel günlerin ulusal yaşamdaki etkilerini saptamaya 
çalışmıştık.(1532) Örneğin Kawe'nin Dehak'e karşı başkaldırması, Kürd ta
rihinde kaydedilmesinden vazgeçilemeyecek bir büyüklüğe sahiptir. 
Hukuk-ı esasiye(1533) uluslara bir ihtilal hakkını, zulme karşı başkaldır

ma hakkını doğal görüyor. Netekim, hukuk-ı esasiye denilen şeyin varlığın
dan dahi haberleri olmayan kitleler, zaman zaman bu hakkı kullan mışlardır. 
Kawe, dünyadaki ceberrut zalimlerin önde gelenlerinden olan Zalim De
hak'e karşı bir ulusu ayaklandırmakla, kuşakların kıvanç duyacağı bir me
deni yiğitlik anıtı dikmiştir. "Başkaldırmamız pekişip güçlenmemizdir" 
yöntemini en sapık ve zalim hükümetlerin yönetimlerine karşı bile en yiğit
çe yükselten uluslardır ki, yaşam haklarını her kanunun ve her kuvvetin yıl
dırma gücünden özgür olarak ve yalnız kendi yönetimleriyle ebedlleştirmiş 
olurlar.(1534) Her zaman ihtilal yapanlar değil, fakat gerektiği zaman ihtilal 
yapabilenlere karşı hiç bir yönetimin zulmünü sürdürdüğünü göremiyoruz. 
Kawe zamanından bugüne kadar akan yüzyıllar seli bile bu zorunlu gerçeği 
ulusların kaderleri defterinden silememiştir. 

Bugün dünyanın düzenleyicisi olmak gibi olağanüstü bir kudret gösteren 
topluluklar, bu haklarından en fazla yararlanma yolunu vaktiyle bilmiş 
olanlardır. Tarih ve olaylar bize binlerce örnekle ispat ediyor ki, iddia ve ya
kınma hakkını değil, fakat kesinlikle ihtilal hakkını kullanmayan ulusların 
payına düşen ise, ancak yoksunluk ve felakettir. 

İşte, pek yüksek bir yiğitlik örneğini Kürd ulusal tarihinde silinmez çizgi
lerle yaşatan "Kawe Ulusal Günü" dolayısıyle Kürd Tamim-i Maarif ve 
Neşriyat Cemiyeti bir müsamere düzenledi. Müsamereye gösterilen ilgiyi, 
ümitlerimizi pekiştiren pek hayırlı bir belirti olarak kabul ediyoruz. Bir zat 
tarafından Kürd kültürü konusunda Türkçe bir konferans, iki zat tarafından 
da Kürdçe birer konferans verildi. Kürdçe bir şiir ok undu ve bir zat tarafın
dan aşağıdaki hikaye anlatılarak, Kürdlüğün yücelmesine ilişkin dilekler ara
sında müsamereye son verildi.(1535) 

(1532} 1457 numaralı dipnota bakınız. 
(1533} Hukuk-ı esasiye: Temel hukuk, insanların vazgeçilemez olan temel hakları. Arapça iki 

sözcükten oluşan ve Osmanlıcada bir terim olarak kullanılan "hukuk-ı esasiye", Türk
çede tam karşılığı bulunmadığı için çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(1534} "Yıldırma gücü" sözcükleri, "kuvve-i te'd~biye"nin karşılığı olarak kullanılmıştır. 
(1535} Burada sözü edilen ve "Gülünç, Fakat Acıklı" adıyle yayınlanmış olan hikaye, günü

müzde dahi anlaşılabilecek bir Türkçe ile yazıldığından, ayrıca Türkçeye çevrilmesine 
gerek görmedik. 
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Özel günlerimizin böyle törenlerle yüceltilmesini ne kadar dilesek yeri
dir. Hele bu müsamereler, Kürdlerin değişik topluluklarını birbirlerine tanı
tıp sevdirmek, hayırlı ulusal işlere yararlı olmak gibi kutlu sonuçlar da verir
se ne arzu edilmeye değer hareketler olur! 

M. S. 

KAWE HAKKINDAKi TARİHSEL FlKRA 

Eski İran'da hükümet eden krallar sınıfının birincisi P1şdadiyan olup, Key
omers, Huşeng, Tahmures ve Cemşid bu soydandır. Ünlü Rüstem-i Zal da 
bu soy zamanında yaşamıştır. Cemşid'i bir hükümet darbesiyle tahtından 
düşürerek yerine geçen Dehak, halka zulüm ve aşırı bir baskı yapmaya başla
dı.(1536) Her gün ülke halkından bir-iki çocuğu keserek yemek, Dehak'in 
bir zevki idi.(1537) Bütün ülke halkı, onun bu akla sığmaz zulmünden usan
mış ve bir kurtarıcının ortaya çıkmasını beklerneye başlamıştı. Sonunda Ka
we adında bir demirci meydana çıktı, deri önlüğünü bir sırığın başına taka
rak sokaklarda dolaştı ve halkı "zulme karşı başkaldırma"ya teşvik etti. 
Tüm halk Kawe'nin arkasına düşerek Zalim Dehak'i öldürdü ve Fereydun 
adındaki şehzadeyi tahta çıkardı. Ülke de böylece bu zulümden kurtulmuş 
oldu. Kawe'nin bayrak olarak kullandığı deri, "Direfş-i Kawyan1" adıyle 
halk katında kutsal tanındı.( 1538) Bir söylenti ye göre Kadisiye Savaşın
da(1539) Arapların eline geçen "Direfş-i Kawyani"den herkes bir parça kese
rek uğurlu olsun diye korumak üzere aldığından, bugün bayrak yoktur. 

Kawe'nin Kürd olduğu, tarihsel incelemelerle sabittir. Şu halde Kawe 
"ulusal kahramanımız", Dehak'e karşı başkaldırdığı gün de bir "özel günü
müz" oluyor. 

(1536) 1482 numaralı dipnota bakınız. 
(1537) 1483 numaralı dipnota bakınız. 
(1538) 1481 numaralı dipnota bakınız. 
(1539) 1485 numaralı dipnota bakınız. 
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TARİHSEL KONULAR 

BABAN KÜRDLERİNİN 
SANAYİ VE BİLİMDEKİ YETENEKLERİ 

Baban Kürdlerinde, yöresel ihtiyaçlarını karşılayabilecek pek çok yararlı 
sanayi vardı. Fakat öbür sanayi daUarına oranla en çok gelişen sanayi dalı, si
lah yapımıydı. Demek istiyorum ki Baban Kürdleri, yalnız silah kullanımın
da değil, silah yapımında da yetenek ve beceri elde etmişlerdi. 

Baban hükümeti döneminde, zamanına göre mükemmel denilecek ölçüde 
bir tophane kurulmuştu. Mesafe uzaklığından dolayı İstanbul'dan getirtil
ınesi güç olan ağır silahların dökümü ve yapımı bizzat Süleymaniye'de yerli 
ustalar eliyle gerçekleştiriliyordu. 

Yerli sanayiden kalmış olan bir top, son zamanlara kadar resmi günlerde 
kullanılmaktaydı. 

Arkadan dol.an ateşli silahların icadından önce, Avrupa'da kullanılan tü
feklerin ve tabancaların en iyisi Süleymaniye'de yapıldığı gibi, son zaman
larda, arkadan dolan tüfeklerin yapımı da pek az bir zaman içinde oranın bol 
ve yaygın bir sanayii durumuna geçti. Süleymaniye bir kasaba olduğu halde, 
içinde ayda 200-300 "Hanri Martini" tüfeği yapılırdı. 

Doksanüç Savaşında(1540) Rusların eline geçmiş olan Osmanlı tüfekleri 
ve cephaneleri İran yoluyle Süleymaniye sancağına getirildi.( 1541) O silah
lar da bir yandan aşiretler ve başkaları tarafından kullanılırdı. 

Silaha olan bu düşkünlüğün bir nedeni de, hükümetin düzen ve güvenliği 
sağlayamamasından ötürü herkesin canını korumak için kendi silahına baş
vurmaya gerek görmesiydi. Herhalde, sanayi merkezlerinden uzak, bir köşe
ye tıkılmış olan öyle bir kasahada silah sanayiinin gelişmesine yardımcı olan 
ve bunu teşvik eden etmen, kuşkusuz ki halktaki savaş yeteneği ve askeri eği
limlerdi. 

Eski Altıncı Orduya subay yetiştirmek üzere Bağdad kentinde bir askeri 
lisenin kurulmuş olduğu bilinmektedir. Önceleri, adı geçen ordunun bölge
si içinde bulunan üç ilden, söz konusu okula öğrenci gönderen, yalnız Süley
maniye idi. Öylece yıllar geçti. Yani, lisenin öğrencilerinin nüfus oranına gö
re en büyük bölümü Bağdadlı, küçük bölümü de Süleymaniyeiiierden 
oluşuyordu. 

Ne var ki Süleymaniyeliler, çoğunlukla mükemmel öğrenim yapar, duru 
ve temiz ahlak gösterirlerdi. Bu durumları bilen Askeri Okullar Bakanı rah
metli Müşlr Zeki Paşa,( 1542) Süleymaniyeiiierin bilim ve askerlik alanların
daki yeteneklerini takdir edenlerden biri olmuştu. 

(1540) 1487 numaralı dipnota bakınız. 
(1541) 1488 numaralı dipnota bakınız. 
(1542) 1490 numaralı dipnota bakınız. 
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Zeki Paşa Irak'ta Arap amir ve subayları kadar, belki de onlardan çok Kürd 
amir ve subayları yetiştirmeyi hem asıl amaç için, hem de bazı siyasal amaç
lar için gerekli saymıştı. Bu nedenle, var olan sivil ortaokula ek olarak ve 
birçok il merkezlerine yeğlenerek özellikle Süleymaniye'de bir de askeri or
taokul kurulması gerekliliğini doğrudan doğruya padişaha arzetti ve onayını 
aldı. Bu konuda Bakan Yardımcısı Ferik Rıza Paşa'nın dahimmet ve yardımı 
inkar edilemez.(1543) 

İşte o akseri ortaokul ve daha önce de var olan sivil ortaokul sayesinde, Sü
leymaniyelilerden birçok güçlü ve yetenekli amir ve subay yetişti. Bugünkü 
durumda dahi Osmanlı ordusunda gerek kurmay sınıfından ve gerekse diğer 
sınıflardan, birçok önde gelen ve gayretli amir ve subay vardır. 

Baban Kürdleri, yüce askerlik mesleğinde gösterdikleri yetenek oranında, 
bilim ve sanayi dallarında dahi değerli nitelikler gösterebilmişlerdir. Hele 
son zamanlarda Bağdad'ı bilimle diriltip canlandıranlar, hep Süleymani
ye'nin erdemli bilginleridir. Bağdad'ın en büyük bilim hanedanlarını Süley
maniyeEler oluşturmuştur. Zehavizadeler, Haydarizadeler hep öğrenimleri
ni ya Süleymaniye'de ya da Süleymaniye'ye bağlı yörelerde tamamla
mışlardır. 

Süleymaniye sancağının sınırları içine mezhep ayrılığı ayak basmamıştır. 
Bu da, bilime ilgi ve istek gösterilmesinden ve bu nedenle bilginierin çoğal
masından doğmuştur. 

Dikkate değer ki eskiden Süleymaniye'nin hemen hemen her bir köyünde 
ya erdemli bir bilgin ya da ermiş bir şeyh bulunuyordu. 

Yüce N akşibendi tarikatının yüce gönüllü şey hi Mevlana Halid hazretleri 
dahi öğreniminin bir bölümünü köylerde tamamlamıştır. Baban hükümeti 
zamanında bilim öğrenimi hükümete yük olmuyordu. Her bir mahallenin, 
her bir köyün halkı, camilerinde bulunan bilim öğrencileri, ister az ister çok 
olsun, hepsinin geçim ve yönetim işlerini üstlenmişlerdi ve bu üstlenme gö
revlerini tümüyle ve son derece içtenlikli olarak yerine getiriyorlardı. 

(Şimdi o durumların her biri düş ve hayal oldu)(1544) 

Şimdiki uygarlık bir ifrit oldu ve o mutluluk simgelerini, o mutluluk ör
neklerini yedi, yuttu, bitirdi. Dinin yüce hükümlerinden doğmuş olan gü
zel güzel geleneklerle birlikte ulusal gelenek ve görenekler de yok oldu ve 
boşu boşuna ortadan kalkıp gitti. Yerine de Batı gelenekleri yerleşti. O gele
nekler ki, bizzat Batılıların da yakırı,malarına neden olmaktadır. 

Şiirde önde gelenlerden biri olan Şeyh Rıza hazretleri, son zamanlardaki 
durumlara karşı duyduğu üzüntü ve acınmasını belirtmek için Baban hükü
metinin yönetim zamanını bir şiir ile nitelendirmiştir. Ben de, adı geçenin o 
şiirini buraya almakla sözüme son veriyorum. 

(1543) 1493 numaralı dipnota bakınız. 
(1544) 1496 numaralı dipnota bakınız. 
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KÜRD KADlNLARI TEALİ CEMİYETİ'NİN 
MÜSAMERESİ DOLAYlSIYLE 

İstanbul'da oturan soylu ve temiz Kürd ailelerinin görüş birliğiyle, Kürd 
kadınlığının çağdaş bir anlayışla yükselip gelişmesini sağlamak ve aile yaşa
mında köklü sosyal reformlar gerçekleştirmek, göç ettirme ve öldürme dola
yısıyle yoksul bir duruma düşen Kürd öksüz ve dullarına iş bulmak ve bun
ları yoksulluktan kurtarmak amacıyle kurulmuş olan Kürd Kadınları Teall 
Cemiyeti, geçenlerde Cağaloğlu'nda okuttuğu Hazreti Peygamber Mevlü
dü gibi yüce bir toplantıyle açılış törenini yaptı. Dernek mensubu kadınlar 
bu kez de, bayramın ikinci günü, Şişli Çocuk Hastanesinde altı koğuş doldu
ran birçok yoksul çocuklarını bedava sünnet ettirmekle ve verdikleri müsa
mere ile de hem varlıklarını duyurdular ve hem de mensup oldukları büyük 
Kürd ulusunun ulusal uyanışa doğru atmakta olduğu fedakarca adımlarda 
kendilerinin de büyük bir payın sahibi olduklarını ve olacaklarını göstermiş 
oldular. 
Zamanın getirdiği zorlamalarla bir süre durdurulup kuşatılmış olan Kürd 

gelişme ve ilerleme tarihinin son evrelerinde Kürd kadınlığının gösterdiği 
medeni: cesaret, büyük bir şükran gözüyle görülmeye layıktır. Çünkü her 
ulusta olduğu gibi, Kürd uygarlığının gelişip ilerlemesinde de en önemli öge
yi, kadınların gelişip ilerlemesi ve yükselmesi sağlayacaktır.( 1545) Bunların 
gelişip yükselmesi, yetiştirecekleri çocuklar ve bu çocuklara ana kucağında 
verecekleri dinsel ve ulusal terbiye, ulusal gelenekler, daha sonra ırklarına ve 
uluslarına bağlılık, altı bin yıllık tarihsel yurtlarına bağlı olarak gösterecek
leri fedakarlıkların çekirdeğini oluşturur. Bu çekirdeğin filizlenmesi ise, ken
disine hizmet edilmesini isteyerek kutsal kucağını açan anavatanın yıllardan 
beri uğradığı yıkılmışlığa set çekecek, içine yuvarlandığı yakıcı derde çare ve 
sızlayan yaralarma şifa bulduracak ve bunun için de bitmez tükenmez karar
lılık ve dirençle çalışma duygusunu verecektir. 

İşte bu duygulada esinlenen ve yurdun ihtiyaçlarının bilincinde olan ha
nımlarımız, daha ilk girişimlerinde, gelişmenin kültür le ayakta durahileceği
ni ve kültürün gelişme ile ikiz kardeş olduğunu pek iyi bilerek, kendi gayret 
ve himmetleriyle çalışmaya başladılar. Başladılar da, en önce birçok güçlük
ler karşısında bir dernek kurmak ve bu derneği her tarafta tanıtmak ve öyle
ce işe başlamak istediler. Bu isteyişlerindeki kararlılık ve kesinlik, kendileri
ni az zamanda her şeyde başarılı kılmaya başladı. Netekim verdikleri müsa
mere, programlarında nasıl bir dayanıklılıkla yürüdüklerini ve nasıl bir 
medeni: cesarete sahip oduklarını kanıtlamaya yeterlidir. 

Biz bu vesileyle, girişimcilerine büyük takdirlerimizi ve kutlamalarımızı 
sunar, başarılı olmalarını dileriz. 

19 Eylül 335{1919) 

Aziz Yamülki: 

(1545) Bu cümledeki "öge" sözcüğü, "rükün" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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MİHEMED AXAYE KELHOKİ 

.2'HE.VI"NİN iNANÇLI GENÇLERİNE-

Mihemed Axaye Kelhok!, Kürd tarihinde pek dikkate değer bir kişilik
tir.(1546) "Bitlis Hanlığı"nın yücelmesi ve yazgısının çevresinde yetişmiş 
bir zat olduğu için, O'nun başından geçenleri anlatmadan önce, adı geçen 
Hanlık hakkında biraz açıklama yapmak yararlı olacaktır. 

Bitlis Hanlığını kuran ve örgütleyen, büyük "Rojkan" aşiretidir. Çeşitli 
söylentiler arasında en doğru ve en uygun bir söylentiye göre Rojkanlılar, 
Botan adlı aşiret ile birlikte Baban aşiretinden ayrılarak kuzeye yönelmişler
dir. [*] Gerçekte, Müslümanlığı kabul etmekle tarihsel yüzü az-çok belirle
meye başlayan Kürd ulusu, Arapların yıldızının sönmesinden sonra sultan
lık, hükümdarlık, beylik, hanlık. .. biçimlerinde birçok tarihsel kurumlar 
meydana getirmiş ve böylece eski dönemlerden beri süregelen tarihsel yaşa
mına birçok serüvenler kaydetmişse de,[*] adı geçen üç aşiretin çevresinde 
olup bitenler, ulusal ve şerefli olması dolayısıyle daha değerlidir. Her üç aşi
ret de, az-çok farklada tarihsel bir akrabalık ve benzerlik gösterirler. Denile
bilir ki Baban ülkesinde paşalar, Botan'da emirler, Rojkan'da da ağalar, olay
larda değişik ve fakat temelde bir olan tarihsel bir yaşam yaşamışlardır. 

Bunlardan Rojkanlılar, daha önce kaydedildiği gibi, kurumları ve güzel 
eserleri, bilim ve kültüre hizmetleri, Kürdistan'ın genel yazgısına etki yap
ması bakımından tarihsel önem ve değeri aşik~r bulunan Bitlis Hanlığının 
kurucuları dır. 
Adları tarih sayfalarında[*] yazılı olduğu gibi, söz konusu olan topluluk, 

on iki kabileden oluşuyordu. Bugünkü durumda, bu on iki kabilenin kalın
tıları olarak yalnız Bitlis kasabasına göç etmiş olup da orada yaşayanlar ile 
Motki ve Xwet yöreleri halkı bulunmaktadır. 

Söz konusu olan topluluk, ağalarının yönetimi altında, "Welate Roj
kan''( 154 7) denilen geniş bir toprak üzerinde egemen idiler. Aşiret, ağlarının 
kararlı ve yetenekli ellerinde, gittikçe nüfuz, servet ve önem kazanmakta idi. 
Çevrelerine, zamanlarına ve benzerlerine göre yaşamak ve mücadele etmek 
için her türlü mükemmel araç-gereçlere sahip idiler. Verimli bir toprak üze
rinde verimli bir ırkın çocukları ... Sağlam ve güçlü karakterler, sağlam ve 
dayanıklı pazular .. Tarımdan ve hayvancılıktan elde edilen genel bir bolluk 
ve dir lik. . Bolluk içinde yaşayan ailelerin çoğalan soy ları .. Hepsi mevcuttu. 
Yalnız bir şey eksikti, bir ihtiyacın eksikliği vardı. O da, aşiret örgütü üzerin
de hükümet örgütüydü. 

(1546) Buradaki "kişilik" sözcüğü "s!ma" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. 
[*ı Şerefnam e. 
[*ı Şerefname. 
(1547) Welate Rojkan: Rojkan ülkesi, Rojkan vatanı. 
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Gerçekte bu eksikliği ve bu ihtiyacı, aşiretin önde gelenleri anlamıyor de
ğildi. Bir gün ağalardan ve ileri gelenlerden oluşan ve Xwet'in Tap köyünde 
yapılan bir özel toplantıda bu sorun söz konusu edilmişti. Tap köyü aslında 
aşiretin yönetim merkezi idi. Ağalar ve seçkin duruma gelmiş olanlar orada 
oturuyorlardı. Ağaların oturup danışma toplantıları yaptıkları beyaz mer
mer havuz ile "rewaq" denilen salonlar, günümüzde de Tap köyünde varlık
larını korumaktadır. 
Yapılan böyle bir toplantıda, Rojkanlıların şerefini yüceltecek bir prensin 

gerekliliği ve varlığı konusunda görüş birliğine varılmış ve eski tarihsel ve 
ırksal ilişkiler göz önüne alınmış olacak ki, İran Kisralarından(1548) Nuşire
van ailesine mensup olup Ahlat'ta yaşamayı yeğlemiş olan prensiere başvu
rulmasına karar verilmiştir. Prenslerden Ziyaeddin ve başka bir kardeşi, ya
pılan başvuruyu sevinerek kabul etmişler ve Ziyaeddin Bitlis, kardeşi de 
Xerzan beyliklerine onur vermişlerdir.[*] Hükümet merkezi durumuna ge
tirilen Bitlis, "Darulhukumeta Rojki" adıyle adlandırılmıştır.(1549) 

Bitlis Hanlığı böylece kurulduğu gibi, hanedanlık da Ziyaeddin ailesine 
özgü kalmıştır. Adı geçen Hanlık, on yüzyıla yakın bir zaman devam ede
rek, Bitlis' i Kürdlüğün türlü türlü tarihsel anılarıyle dolu bir kent durumun
da biçimlendirmiş ve Kürd kültürünü özel bir gelişme düzeyine ulaştırmış
tır. Gerçekten de Rojkanlıların bu başvurusu ve Ziyaeddin Han'ın Bitlis'te 
bırakılması, büyük bir tarihsel isabet olarak ortaya çıkmış ve az zaman için
de aşiretin ileri gelenleri arasında derin bir sevgi ve bağlılık ilişkisi kurulmuş
tur. Ayrıca Hanlık da, gerek Kürdistan'da ve gerekse Kürdistan dışında ku
rulmuş olan benzerlerininkilerden üstün bir kültür ve şeref anısı bı
rakmıştır. 
Aşiret ile Han ailesi arasındaki sevgi ve bağlılığa, söz konusu ettiğimiz Kel

hoki Mihemed Axa'nın geçmiş olan yaşamı parlak bir örnektir. 
Hanlığın kültür ve şeref anılarına ise, bugün bile kalıntılarına Bitlis ve do

laylarında yer yer rastlanılan ve yerel mimarlık tarzıyle yapılmış olan cami
ler, medreseler, hanlar, kervansaraylar, köprüler, türbeler, mezarlıklar, ha
mamlar ... sağlam birer tanık oldukları gibi, o zamanın gezginleri, tarihçile
ri ve Hanlığın son zamanlarına yetişmiş olan yaşlılar bile, Hanlığın bıraktığı 
uygarlık eserlerini iyilikle ve takdirle ana ana bitiremiyorlar. 

(Devamı var) 

* * 
* 

Çalışma arkadaşımız "Kürdistan" dergisinin 14'üncü sayısı da yayınlan
mıştır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergi yi saygıdeğer okuyucula
ra tavsiye ederiz. 

(1548) 1503 numaralı dipnota bakınız. 
[*) Şerefname. 
(1549) Darulhukumeta Rojkl: Rojkan Hükümet Merkezi. 
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