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KÜRDİSTAN'DAKİ ŞEHİRLER SEKENESİ
TÜRK MÜDÜR? (*)

Birçoklarının fikrini mühim bir mesele halinde işgal eden bu mevzua dair
birkaç söz yazmayı çoktan beri düşünürdüm. Hatta bu maksadla bazı şeyler

de hazırlamıştım. Lâkin onları neşir ve ilân etmeyi, ahvalin bir derece inkişa¬
fı zamanına tehir etmek lâzım geliyordu. Vakt-i merhunu bekliyordum. Bu

mesele etrafında yapılacak münakaşanın bugünkü vaziyete nazaran faideli
olmayacağını düşünürdüm. Bundan ötürü, mesele etrafında yapılmakta ıs¬
rar edilen tahrikâta da ehmemmiyet verilmemesini istedim. Çünkü, herke¬
sin pek ağır bir humûle-i asabiyetle yüklü bulunduğu şu nazik devirde, bu

kabîl neşriyatın, bermutad, veehe-i ilmîsini kaybederek, şahsî müşatemâta
müncer olacağını kaviyyen zannediyorum. Bu takdirde tarafeynin, aynı iş¬
lerle alâkadar ve fakat kardeş tefrikalarından kendisine bir hisse-i zafer çıkar¬

mak tertibâtıyle bîkarar şahs-ı salise muvaffakiyet vesaiti ihzardan başka bir
semereye malik olamayacakları kuvvetle vârid-i hatır oluyor.
-3-
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Şayan-ı tahattur şerait tahtinde vaki olup, maatteessüf samimiyetini
bizim taraftan asla sebebiyet verilmediği halde— az bir zaman zarfında

kaybeden Türk-Kürd ittihad-ı ulvîsi, bize, telif-i matalıb ve tevhid-i mukad¬
derat mecburiyetinde bulunduğumuzu ve o mecburiyetin icabât-ı hayatiyesi-

ne bugün dahi tatbik-i siyaset [2] edilmek ıstırarı mevcud olduğunu irae edi¬
yor. Bunu ihlâlden tevakkî etmeliyiz. Halbuki bu hayatî noktayı şimdiye ka¬
dar olduğu gibi bugün de kimse anlamadı, takdir etmedi. Osmanlılıkla
tarih-i temasından beri yalnız kahr-ü sitemini, isyan-ü tuğyanını gördüğü¬
müz anâsır, vatanın hakikî hadimlerine tercih edildi. Osmanlı devletinin

anâsır-ı mürekkebe-i İslâmiyesinden bahsedilirken, dört yüz senelik bir
hademe-i Osmaniyetten, bu müddet zarfında bir defa bile ve fakat bir
maksad-ı siyasî tahtinde hiss-i sadakati asla duçar-ı tegayyür olmamış hakikî

bir unsur-ı mürekkebden bahsedilmedi. Lâkin, hiç bir zaman yanılmayan
hakikat, hükm-i kat'îsini izharda geç kalmadı; pek elîm ve hazîn maceralar¬
la, bu fikirlerdeki dalaletin velvele-i sukutunu ilân eyledi. En kör gözlere bir

lem'a-i nur îkad edebilecek kudretle tezahür eden bu hakikate rağmen, bir
inad-ı cahilane ile hâlâ o azîm hataları irtikâbde devam edenlere ne demeli,

bilmem! Onlar ki, ümmet-i Islmiyenin çare-i halası, hukuk-ı Osmaniyenin
mehmaemken muhafazası tedabirinin neye mütevakkıf, hangi unsura isti-

nadla kabil-i tahsil olduğunu bir türlü idrak etmiyorlar; anlamıyorlar ki,
mazîde olduğu kadar hâlde aynı mukadderata tabi, istikbalde de aynı tehli¬
kelere mâruz Türk-Kürd milletlerinin başlan üzerinde uçan ölüm fırtınalarıyle müttehiden meşgul olmak lâzım gelen bir devirde bulunuyoruz. Zama¬
nın nezaket-i fevkalâdesi, ümmetin ittihadını takviye etmeyeceği bedihî de¬

dikodular tevlidinden ihtirazı kulaklar patlatacak bir şiddetle bağırdığı, bu
defaki fırtına öyle kolaylıkla geçiştirilebilecek neviden olmadığı bazı âsâr ve
alâimden istidlal edildiği halde, bana öyle geliyor ki —zulüm ve istibdad al¬
tında bunalan beşeriyeti bir müddet ümid serabları arkasında koşturan em¬
sali nazariyât-ı insaniye idâdırta idhal edileceği maalesef gittikçe tabarüz

eden— yeni prensiplerin, en salahiyetdar ağızların beyanâtıyle teeyyüd eden
eşkâl-ı mühlikeye iktiranıyle bizim için büsbütün başka bir mahiyete inkı-

lab üzre bulunduğu hatarengiz demlerde, dört taraftan yağan kudretşiken

mühacemâta göğüs germek [3] hususunda yalnız ve pek yalnız kalan bu iki
bedtali' kavmin yekdiğerine kardeşçe sarılması lüzumu en az takdir edil¬
mektedir.

Mevcud suitefahümlere bir yenisini ilâve haksızlığını irtikâbden tehâşî do-

layısıyledir ki, bir kardeş milletin Kürdistan etrafında ne yaptığını bilmeden
döndürdüğü feci yazı oyunlarını yalnız teessür ve taaccüble tâkibetmeye,
başka bir şey yapmamaya karar vermiştim. Bu karar nefsimle mahdud kal¬
mamış, muhıkk ve esaslı tedkikata istinad eden kıymetli mukabelelerin

saha-i neşre çıkmamasını temin edecek derecede tevsî-i hudud eylemişti.
Fakat her türlü takayyüdâta rağmen neşriyat-ı mâkûsenin devamı, beni,
—yalnız bir maddeye münhasır olmak üzre— ıtlak-ı efkâra icbar etti. Belki
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izhar-ı hakikate vesile olur da muhtaç olduğumuz sükûn ve ittihadı takviye
eder fikriyle, Kürdistan'daki şehirler sekenesi hakkında tedkikatımı birkaç
satırla hülâsa etmeyi muvafık buldum.

Eserleri ezmine-i kadîmenin karanlıklarında gaib ve fakat şimdiki Kürdistan'da tesis-i hakimiyet eyledikleri tarihin saha-i ilmine dahil olan bazı eski
hükümetleri burada münakaşaya lüzum görmüyorum. Erbab-ı tetebbuun
çaresizlik ve noksan-ı menabi' dolayısıyle bir-iki kelimenin tedkik-i filoloji¬

sine veya elde ettikleri kırık-dökük birkaç heykelin irae edebildiği uydurma
müşabehetlere istinaden o hükümetlerin şu veya bu milliyete mensubiyetini
tayin yolunda serdettikleri müddeiyata aleladenin fevkında bir ehemmiyet

atfedilmesi doğru değildir. Ehline malumdur ki bu dâvalarda zahirî bir mü-

caneset ve teadül mevcud olmadığı gibi, yekdiğerinin zıdd-ı tammı mütalâa¬
lara kesretle tesadüf olunmaktadır.

Binaberîn, o hükümetler üzerindeki zulmet-i esrarı istikbalin himmet-i

tenvirine terkederek, Arduhu ve Hitit devletleri cebhesine talik edilmekte
bulunan —hem de Fino-Ugri şubesine aid— Turan levha-i cazibini şimdilik

bir tarafa atmak mecburiyeti vardır. Zira birçok alâmet-i barize mevcuddur
ki, [4] o hükümetlerin teşekkül ve tenemmüv ettiği manatık-ı arzla oraların

bugünkü sükkân-ı perişan ve nâlânı arasında en kuvetli irtibatların vücudu¬
na şehadet eder.

Kürdistan ile —buraya İran Kürdistanı da dahildir— Türkler arasında
tâyin-i milliyetleri için verilen hükümler, adedleri kadar çok ve gayri kat'î
kurûn-ı ûlâ istilâkâr kabailinden sarf-ı nazar— ilk temasın, temas-ı hakikî ve

tarihînin, ancak, zuhur-ı İslâmla kamilen mahv olan İran şevket ve hüküme¬
tinden çok sonra vaki olduğu bir hakikattir.
Bundan evvel —mekân tutmak şanından olmayan— Türk'ün hatt-ı hicreti
daima Azak şimalinden geçmiştir. Hadisâtı nisbeten daha sahih ve şayan-ı iti-

mad bir şekilde nakledebilen müverrihîn-i İslâmiye, Kafkas eteklerindeki
mücahidîn-i İslama karşı bazı Türk teşebbüslerini kaydediyorsa da, nazar-ı
dikkati calib ilk Türk seyl-i istilâsının hulafa-i Abbasiyeden Harunürreşid
zamanında vukuunu bildiriyor. Hazar Türklerinin Musul'a kadar tevsî-i

daire edebilen bu hareketini serîan tenkil eden kuva-i İslâmiye, onları Kafkas
dağları üzerindeki meşhur Derbend'in haricine atmış ve süratle cereyan
eden bu medd-ü cezr-i Etrak, arazi-i müstevleyede bir dane olsun Türk bırakmamıştır(183 H.).(197) Binaberîn, bu devir için Kürdistan'ın hiç bir nokta¬
sında Türk ve Türk'e dair bir şey aramamak lâzımdır.

Tafsilâtı tevarîh-i İslâmiyede esaslı bir surette mevcud olduğu üzre, hiç bir
mevki-i içtimaîye sahib olmayan bir-iki Türk kölesinin Abbasî sarayında is¬
tihdamı, Ebu Cafer El-Mansur devr-i hilâfeti vakayiindendir.
(197)

Hicrî 183 yılına ait bu tarih, Milâdî tarihe göre 798'dir.
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El-Mu'tasım Billâh zamanında lüzum-ı mübremine binaen bunlardan

mahdud mikdarda kataât-ı askerîye teşkil ve bâdehü bu teşkilât tevsî' edil¬
miştir. Her ne kadar sergüzeşt arkasında dolaşan veya milletdaşlarının müs-

tefîd olduğu nimetlerden hissemend olmaya koşan efradın daimî iltihaklanyle adedleri tekessür etmekte ise de, asrın ihtilâlât-ı müzminesini itfaya me¬
mur olduklarından, mütemadî harblerle bir taraftan da mahvolup gitmekte
idiler.

[5] Bunlardan pek az kısmının yerlilerle tezewüc«ettiğini kaydeden tarih,
bu devirde devlet-i Abbasiye havze-i hakimiyetine bir Türk kabile veya aşire¬
tinin intikali bahsinde tamamıyle sâmıt ve sakittir.

Ancak, Hicretin dört yüzüncü senesine doğrudur(198) ki Mâveraunnehir'den kopan birçok Türkmen aşiretleri, Azerbaycan meralarına, Şirvan

sahralarına yerleştiler. (199) Bunlar İran ve Kürdistan'a yayılmaktan ziyade,
Kürdistan şimalinden hareketle Bizans arazisine doğru yaklaşmaya devam
ettiler. Muahharen Selçukîlere iltihakla Bizans imparatorluğuna belâ-i ser
olup kaldılar.

Bahsimizle alâkadar olan şu vakayı istitraden zikretmeden geçmeyeceğim:

Malumdur ki Al-ı Mervan hükümet-i Kürdiyesinin merkez-i idaresi bu¬
günkü Diyarbekir şehri idi. (200) Hicretin 380'inci salında(201) teşekkül
eden bu hükümete taarruz eden Selçuk hükümetinin devr-i teşekkülünü,

Kürd'ün terk-i vatan etmemekteki anane-i mübeccelini düşünerek, elyevm
bu şehrin sekenesine Türktür diyen Diyarbekir evlâdlarına ne demek lâzım
geldiğini kari'lerin vicdanına terkederim.(202)

Yukarıda serdedilen icmal-ı tarihî gösteriyor ki, Hicretin beşinci asrı(203)

ihtidasında Kürdistan şehirlerinde, köylerinde Türk yoktu.(204)
(198)

Milâdî takvime göre 1000 yılına doğru.

(199)

Mâveraunnehir: Sözlük anlamı "Irmağın ötesi" demek olan bu ad, "Ceyhun" da de¬
nilen Amuderya ırmağının kuzeyinde kalan Orta Asya bölgesine eskiden Araplar ta¬
rafından verilen coğrafî bir addır. Eski Batılı kaynaklarda ise bu ad "Transoxiana" şek¬
linde geçmektedir.

Şirvan: Azerbeycan'da bulunan ve Hazar denizinin batısında yer alan bir bölgedir.

(200)

Bu hükümetin merkezi, aslında Diyarbekir kentinin kendisi değil de, günümüzde
"Silvan" adiyle Diyarbekir 'e bağlı bir ilçe olan ve eskiden "Meyyafarqîn" adiyle bili¬
nen kentti. Diyarbekir kenti de Mervanî Kürd devletinin egemenliği altındaydı.

(201)

Milâdî takvime göre 991 yılı. Bu tarih, devletin kurucusu Olan Dostık oğlu Bad'ın öl¬
düğü ve yeğeni Ebu Ali Hasan'ın tahta çıkıp, devletin "Mervanî devleti" adını aldığı
tarihtir.

(202)

Burada sözü edilen "Diyarbekir evlâdları"ndan maksat, hiç kuşku yok ki Ziya
Gökalp'tır.

(203)

Milâdî XI. yüzıl.

(204)

"Mervanî Kürdleri Tarihi"nin yazarı İbn'ül-Ezrak, Selçukluların iki komutanının
1043 yılında Mervanî devletinin başkenti Meyyafarqîn'i kuşattıklarını, ancak bu giri¬
şimin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmekte ve aynen şöyle demektedir: "Bu,
Türklerin bu memlekete ilk gelişleriydi. Ondan önce buralarda yüzleri bile görülme-

mişti".(İbn'ül-Ezrak, Mervanî Kürdleri Tarihi, s. 153, Türkçesi M. Emin Bozarslan,

Koral Yayınları, İstanbul-1975)
Bu da, "Jîn"in yazarının görüşünü kesin biçimde belgeliyor.
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Acaba, Kürdistan' in şehir namını verdiğimiz medineleri o tarihte mevcud
mu idiler?

Adedleri mahdud Kürdistan şehirlerinin zaman-ı tesisleri, hiç şübhe edil¬

mez ki o tarihe, ondan pek çok gerilere, tarihin âmak-ı mechuliyetine kadar
gider. Kimse inkâr edemez ki bu şehirler beşinci asr-ı Hicrî ihtidasında
meskûn ve sekenesi bir lisan ile mütekellim ve bir milliyete malik idi.
Binaberîn, şehirler ahalisinin muhakkak olarak Türkçeden başka bir dile

sahib olduklarını, esbab-ı mesrudeye mebni iddia edebiliriz, ki bu da Kürdçeden başka bir dil değildi.

Muhterem muarızlar, elyevm bu şehirlerde Türkçe konuşulmasını, seke¬

nesinin Türk [6] olduğuna delil makamında tekrar edip duruyorlar. Bu iddia¬
ları, birçok nokta-i nazardan bâtıldır. Oralarda pek yeni bir hayata malik ol¬
duğu izah olunan Türk mevcudiyeti ile kıdem-i tarihîsi ihtiyac-ı isbattan

azade Kürd varlığı arasındaki bu'd-ı zaman, dâvanın ne kadar çürük bir esba¬
ba rabtedildiğini ayanen göstermekle beraber, herhangi bir lisanla tekellü¬
mün onun gösterdiği zümre-i milliyeye idhali tazammun etmeyeceği de bedihîdir. Meselâ Türkçe konuşmak Türk olmaya delâlet edebilseydi, taht-i ida¬

resinde yaşadıkları hakimiyetlerin lisanıyle mütekellim ebna-i İsraili milel-i
mevcude arasında taksim edebilmek hakikaten pek müşkil olurdu ve bugün

Türkçe konuşan Rumlar, lisan-ı maderzadlarından hatta bir kelime bil¬
meyen bir kısım Ermenilerin hangi zümre-i milliyeye ilhak edilebileceğini

anlamak, halli müşkil bir muamma olurdu. Misalimi tevsî' edebilirim. Lâ¬
kin şimdilik bu kadarını kâfi görüyorum.

Bu misaller kâfi derecede isbat ediyor ki Türkçe konuşan her şahsın alnına

bir Türk etiketi asmak muvafık-ı mantık değildir. Bundan maada, Kürdistan'da yapılmış ve on senelik tarihe malik mahallî tedkikat ve müşahedâtım,

oraları dolduran nüfusun halisülayar Kürd olduklarını itiraz kabul etmez bir
surette meydana çıkaran netayice reşide oldu. Bunlardan her şehir ve mıntı¬

kaya aid olanları bir bir tâdad çok uzun sürer. Bundan dolayıdır ki, hakkın¬
da en vazıh malumata malik bulunduğum yalnız birini misal olarak irad
edeceğim.

Size Bitlis kasabasını takdim edeyim:

Burasının esatîrî bir tarihi vardır; her yerden ziyade Kürd olan aynı namda¬
ki vilâyetin merkezidir. Burada şehir ahalisi arasında Türk lisanının istimali
nazar-ı dikkate çarpar. Fakat ahali Türk müdür?

Ben suale cevab ihzarı için bildiklerimi numro sırasıyle tertib edecek ve
bunların mukayesesiyle icab eden kararın itasını kari'lerin tab-ı selim ve
hüsn-i takdirine terkedeceğim:

[7] 1-Bitlis şehri, pek kısa fasılalardan sarfınazar, Tanzimat'tan sonraki ed_7-
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vara kadar(1263) (205) Bitlis hükümet-i Kürdiyesinin makarr-ı idaresi idi.
2-Şehirleri teşkil eden sekene, alelumum hemcivar kura ahalisinin esbab-ı
mâlume tahtinde ve tedricen şehre nakl-ı mekân etmesinden meydana gelir
ve bazı kere de esbab-ı siyasiyeye tebaan ayrı bir millet efradından eşhas-ı mâdudenin aileten kasabalara yerleştirildiği vaki ©lur. Bu nıkat-ı nazardan Bit¬

lis'i tedkik edersek:
A-Şark, şimal, cenub ve garbındaki havalîde günlerce sayılan mesafeler da¬
hilinde bir dane olsun Türk köyüne tesadüf edilemez, hatta Türk'le muhte¬

lit köyeler de yoktur. Ancak şimal-i şarkîde ve iki konak mesafedeki küçük
ve muhtelit Ahlat kasabasında Türk'e tesadüf mümkündür.

B- Esbab-ı siyasiye tahtinde veya başka bir sebeble, birkaç Türk ailesinin
müctemi' ve müteferrik— Bitlis'e geldiğine veya getirildiğine dair ne bir
mâlumât-ı tarihiye vardır ve ne de böyle bir hadisenin vukuu işitilmiştir.

3-Hadisât-ı ahîreden evvel Bitlis kasabasını dolduran Türkçe mütekellim
Kürdlerden herhangi bir ailenin silsile-i nesebi, nihayet dördüncü babada ka-

rîb ve baîd bir Kürd kabile veya karyesine müntehi olur.
4-Kasabanın mahalle taksimatı, şehir sekenesinin menşei bulunan Kürd
karye ve aşiretlerinin isimlerini taşır. Kızılmescid ve Taş mahallesinin ism-i
umumîsi Türkçe olup taksimât-ı fer'iyesi (meselâ Mermut, Geboller. . . ilh.
gibi) Kürdîdir.
5-Bitlis'te aile lisanı Kürdçe olduğu gibi, çarşı muamelâtı da ekseriyetle
Kürdçe cereyan eder.
6-Bilumum medarısın lisan-ı tedrisi Kürdçedir.
7-Memlekette Türkçe okuyup yazanların tarihi kırk seneyi geçmez. Daha

eski tarihlerde Türkçeyi lisan olarak bilen, yalnız Faik Han ve Müştak gibi
bir-iki zat mevcuddu.

[8] 8-Bitlis'te Türk lisanını hususî mekteb açarak tâlim eden zat, bugünkü
Hizanî ailesinin ikinci babası olan merhum Hüseyin Fevzi Efendi'dir.
9-Kasabada bugün zahirî bir mevki-i taammümü haiz görülen Türkçenin
nisbeten pek kısa bir zaman zarfında bu kadar tevssuu, idare-i hükümette il¬
tizam olunan şiddet-i i'tisafdan neşet eylemiştir. Filhakika Kürdistan için da¬

imî bir afet mahiyetini haiz bulunan memurînin mazalim ve istibdadından,
daha evvelleri olduğu gibi teşkil-i vilâyâttan sonra da bir türlü insanî ve me¬

denî şekle takrîb edilemeyen adaletsizliklerden vikaye-i nefs ve aile, en kü¬
çük maaşlı —hatta fahrî— bir memuriyete intisab için lisan bilmek, bir
mecburiyet-i hayatiye halini almıştı. Lisan-ı resmî olmak münasebetiyle bu
hal ayniyle avâm-ı nas hakkında da cariydi.

10-Hademât-ı umumiye ve bahusus askerlik, lisanın intişarında esaslı bir
müessir olmuştur.

11-Kasaba ahalisinden Kürdçe bilmeyenler, son zamanın yeni mekteblerine devam eden gençlerden, memleket hayat-ı umumiyesine iştirake vakit bu¬
lamayarak gene bir sinnde terk-i vatana mustar kalanlardır. Bunların mikdarı da aşerat hanesi feykına yükselemez.
(205)

338

Milâdî 1846.
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12-Bitlis dahilinde Türk olarak, vilâyet teşekkülünden sonraki devre aid
olmak üzre, mâzul memurîn ve mütekaid zabitlerden yerli kızlarla müteeh-

hil ve adedleri onu geçmeyen zevat ile, daha eski bir tarih-i temekküne malik
iki aile vardır. Bunlar da, Kızılmescid mahallesinde sakin Şefkatli, ve Zeydan

mahallesinde oturan Siraclar ailesidir ki, birincinin aded-i nüfusu harbden
evvel onaltıya baliğ olup, ikincininki ise yediye tenezzül etmişti.

13-Harbden evvelki son tahrire göre Bitlis'in (merkez kazası) nüfus-ı umumiyesi 35.000 idi.

[9] 14-Bitlis vilâyeti hakkında emsaline nisbetle en vazıh ve güzel bir eser
neşreden —lisanımızda tercümesi vardır— bir Rus ceneralinin tedkikatına
göre de vilâyet dahilinde yalnız "beş yüz" Türk vardır.

15-Bitlis kasabası dahilindeki camiler, medreseler, türbeler. . .ilh. gibi mebani, kamilen Biltis hakimlerine aid olup, usul-ı mimarîlerinde de Türk ve
Arab tarzı haricinde hususiyetlere maliktirler.

Hulâsa: Bitlis şehri kamilen "Kürd"dür ve diğer şehirlerde aynı hal kati¬
yetle vakidir.

17 Kânun-ı Evvel 334 (1918)
Kurdîyê Bitlîsî

KÜRDLERE: BUGÜNKÜ VAZİFEMİZ (*)
Mukadderât-ı milel ve düvelin mevzu-i bahs ve münakaşa olduğu ve her bi¬
rerlerinin istikbali hakkındaki hüküm ve kararın derdest-i ita bulunduğu bir
vakt-i münasibde, Kürdlerin temin-i mevcudiyet ve atîsine hasr-ı mesaî emeliyle meydan-ı intişare çıkan "Jîn" gazetesini ilk numrosundan itibaren tâkib edenlerdenim.

Nazar-ı memnuniyetle görülüyor ki "cerîde", hedef-i mesaî olarak "Kürd"
edebiyat ve içtimaiyatının itilâsını daha ilk nüsahasında düstur-ı hareket itti¬
haz, ve dûş-ı tahammüle aldığı pek çetin bir vazifeyi kemal-i ciddiyetle kavra¬

dığını, nüsah-ı münteşire-i mütevâliyesiyle bir kat daha ikmal ve isbat
etmiştir.

Müessislerini tebrik, muvaffakiyetlerini temenni ederim.
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Artık setr-ü teviline imkân olmayan hakayık-ı müessifedendir ki akvam-ı

hazıra miyamnda irfan ve maarif gibi hususâtta en geri kalan biz Kürdler, az
bir zaman zarfında terakkî ve inkişaf etmeye, ilmen, irfanen yükseğe(206)

müstaid bir millet [lO]iken, maalesef âyân ve yaranımızın müzaheret ve mu¬
avenetinden mahrumiyet, bizi bugün nüfus-ı umumiyemizle mütenasib bir

derece-i fevz-ü kemale îsal edememiş ve cehl denilen beliyye, Kürd muhitin¬
de daima ve her zaman ilme tekaddüm eylemiştir.
328 senesi(207) Temmuzunda idi ki durendiş ve mededkâr güzîde birkaç

erbab-ı ilim ve marifet, Kürdlüğün terakkî ve tealîsini temin maksadıyle ve

"Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti" namıyle bir cemiyet-i edebiye teşkil etmiş;
Kürdlüğü tanıtmak, ona layık olduğu mevki-i içtimaîyi bahşettirmek üzre
"Hetawî Kurd", "Rojî Kurd" gibi birtakım ceraid-i ilmiye de sahne-i faali¬
yete girmiş idi. Maarif-i memleket uğrunda masruf hademât-ı fevkalâdeleri¬

nin bir ferd-i nâçîz sıfatıyle daima ve her zaman meftun ve medyun-ı şükranı

bulunduğum bu halâskâran-ı ümmet, bir kere nasîb olan ziyaretten istihsal
ettiğim malumata nazaran cemiyetin tesis ve devamı için bir hayli mezahim
iktiham ve bilâ futûr ve ârâm, maddî-mânevî pek çok fedakârlık ihtiyariyle
Kürdlere, Kürdlüğe giranbaha iki müessese-i milliye, iki yadigâr-ı kıymetdar
ithaf eylemiş idi.
Şübhesiz parlak ve merğub olan şu teşebbüs-i millî, layık olduğu muvaffa¬
kiyeti idrak etmeden, her şeyde olduğu gibi harbin tahribkâr elinden kurtu¬
lamamış; müessesâtını, teşkilâtını, bütün mevcudatını muhafaza değil, terk
ve ihmal ve mücahedât-ı vatanperveranesinde tâtil-i ef'ale mecburiyet his¬
setmiştir.

Çünkü o esnada henüz teşekkül ettiğine nazaran, muhtaç olduğu ıslahat
tatbik edilmiş veya takibe başlanılmış iken, müessislerinin hizmet-i askeriye¬
ye davet suretiyle gaybubetleri ve maalesef ağniyamızın adem-i iltifat ve mü¬
zaheretleri veya esbab-ı saireden dolayı tâtil-i mesaîye mecburiyet hissetme¬

leri saikasıyle bu ümid ve emel heder ve tebah olmuştu. İhtiyacât-ı zamana
muvafık olan bu cemiyet hakkında Kürd ağniyasının, ulemasının, ezkiyasının ve bütün alâkadarlarının enzar-ı dikkatlerini celbederim: Kürdlük namı¬

na ilk hatve-i teşebbüsü atan ve âsâr-ı fi'liyesiyle muvaffak-ı bilhayr olan o
cihan-ı ilim ve marifetin yeniden ihyası lâzım gelir.

[ll]Pek muntazam ve ümidbahş bir programla tâkib ve istihsal-ı makasıda
hazırlanan bu cemiyetin lâzımüttebcîl olduğunu isbat eden hadisât-ı hazıra,
bizleri, daldığımız meş'um hâb-ı girangafletten uyandıran birer acı ve elîm
vesile-i teyakkuzdur.
Çünkü, terakkî-i maarifi emel-i yegâne bilen bir Kürd talebe cemiyetinin

altı senelik hayat-ı mesaîsi, şübhesiz bugün matlûb olan tekâmül-i millîyi
tatmin ve temin edebilmek kudretine elbette malik bulunmuş olurdu.

.

Vâ esefâ ki, irfan-ı millet için atılan ilk hatve-i terakkiyi tâkib edememek,
(206)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmışsa da, bunun bir baskı hatası olduğu anlaşıl¬

(207)

Milâdî 1912 yılı.

makta, doğrusunun "yükselmeğe" şeklinde olması gerekmektedir.

340
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işe ehemmiyet vermemek âkıbet-i fecîasıyle bugün elemdarız. Binaenaleyh,
tekrar ediyorum: Me'yus olmaya mahal yok. Kürdlüğün, nesl-i atînin te-

min-i mevcudiyet, muhafaza-i saadet ve hukukunu tekâfül-i maarife terk ve
tevdi, ehem ve elzem vazaifimizdendir.

Emel, maksad, arzu, Kürd gençliğini bir araya toplamak, beliyye-i cehli
Kürdistan'dan defetmektir.

Çünkü, devrimiz devr-i terakkidir. Çalışmayanı seyl-i terakkî sürükler.

8 Kânun-ı Evvel 334(1918), Fındıklı
Kürdzade
Kemal

*

*

(*) "Hêvî" esasâtını bir derece daha tevsian ve "Kürd Neşriyat Cemiyeti"
namıyle bir müessese meydana getirilmek üzre icra edilen hazırlıklar kuvve-i karîbeye gelmiştir. Kürd münevveram için vâsi' bir saha-i faaliyet ve
icraat temin edecek olan cemiyetin kendisine tekaddüm eden emsalinin akı¬
betine duçar olmaması, hamiyetperveran-ı milletin her nevi muavenetlerine
mütevakkıf bir meseledir. Bu babda irşad ve tenvîr ihtiyacını suret-i mahsusa-

da kayde lüzum görüyoruz. Arzu buyuran zevat, tafsilât-ı meseleye kesb-i
ıttıla için idarehanemize müracaat edebilirler.

JÎN

(208)

(*) [12] Kürd şuarasından meşhur Nalî'nin Şam-ı şeriften memleketi olan Süleymaniye'ye yolladığı manzum mektubudur. Bililtizam veznini, kafiyesi¬
ni, şivesini ve hatta ekseriya hurufatını değiştirmeden tercümesi, Türkçenin
eski tarzını ihtiyar etmekten başka mümkün olamıyor. Mamafih tercüme,

daima, kavalı tersine çalmak gibidir. Aslında ruhperver nüktelerle sanat-ı lafziye, cinas, leff-ü neşir tercümede ihsas olunamaz. Bu cümle ile beraber, yine
hiss-i millîmizi okşadığı için tercüme ettim.
Süleymaniyeli
Tevfik

(208)

Aşağıdaki yazı, derginin aslında başlıksız çıkmıştır
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KÜRDÇESI

Qurbanî tozî rêget im, ey badî xoşmurûr
Ey peykî şareza be hemû şarî Şarezûr
Ey lutfekit xefî-w hewaxwah û hemdemim
Wey sirwekit beşaretî sergoşey huzur

Gahê debî berûh, dekey baweşênî rûh
Gahê debî bedem, dedemênî demî xurûr
Sûta rewaqî xaney sebrim dil û derûn
Neywawe xeyrî goşey zikrêkî ya Sebûr

Hem hem'înanî ahem û hem hemrîkabî eşk

Rehmê b'em ah û eşke bike, heste bê futûr
Wek ahekem rewan be heta xakî koyî yar
Wek eşkekem dewan be heta awî Pirdesûr
B'ew awe xot bişo le kudûratî ser zemîn
Şad bin be weslî yekdû, ke to tahir, ew tehûr

Emca meweste, ta degey eynî Serçinar

Awêk e pirr le nar û çinar û gul û çinûr
Çeşmeyekî mîslî xor ke be sed cê le roşinî
Feweranî nûrî saf e le ser berdî wek bilûr

Ya eksî asman e le ewêna dakewa

Estêrekanî radekişê wekû şehabî nûr
Demgot ke çawî xom e, eger Bekrecoyî eşk
("-11İ
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Be newaye trj u be semer u germ u swer u sur

Daxil nebî be enbersaray Xakî duxûl
Heta nekey be xakî Silêmanîya ubûr

Şarêke pirr edl û kerem e, le cêgakî xoşrezim
Bo def'î çawe zare delên şehrî Şehrezûr

342
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Xak'î rewacî enber e, dar'î rewacî ûd
Berd'î mîsalî gewher e, cobar'î eynî nûr
Şam'î hemû nehar e-w nehar'î hemû behar
Toz'î hemû ebîr û buxar'î hemû bixûr
Ehlêkî way heye ke hemû ehlî daniş in

Hem nazimî uqûd in û hem nazirî umûr
Seyrê bike le dar û le berdî mehellekan
Dewrê bide be pirsiş ehwalî xwar û jûr
Axo derûnî şeq buwe pirdî Serşeqam?

Pîr û futadeten nebuwe darî Pîrmesûr?
Aya be cem'û daîre ye dewrî Kanîba?
Yaxud buwe be tefrîqe-w şoriş nuşûr?

Seywan nezîrî kunbedî Kêwan e sebz û saf?
Yaxud buwe be daîrey encumî qubûr?

Êstaş mekanî aske ye Kanîaskan?

Yaxud buwe be mel'ebey gurg û lûre-lûr?

Daxo derûn'î saf e, gurey mawe Tancerû?
Yaxud esîrî xak e, be leylî deka ubûr?
Zar im wekû xelal û nezar im wekû xeyal
Aya dekewme zar û be dil da dekem xutûr?
L'em şehrî derdî xurbete, l'em sozî hîcrete

[14]

Sebrim buwe be aw û be çawim deka ubûr?
Aya meqamî ruxset e l'em beyne bêmewe?

Ya meslehet teweqquf e ta yewmî nefxî sûr?
Halî bike be xefîye ke ey yarî sengdil

Nalî le şewqî to ye denêrê selamî dûr.
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TÜRKÇE TERCÜMESİ(209) (*)

Canım feda güzergâhına, bâd-ı hoşmürûr
Ey peyk-i aşinası bütün şehr-i Şehrezûr

Ey gizli gizli lütfün hevahahım, hemdemim
Ey estiğin zaman esiyor kalbime huzur
Ruhunla ruhu yelpazelersin zaman zaman(l)
Nefh eyliyor demin de dema-dem dem-i gurur

Sabrın tutuştu hanesi, yandı gönül derûn
Bir köşecikte kaldı yeri zikr-i ya Sabur
Hem ahe hem'inanım ve hem eşk e hemrikâb
Rahm et bu ah-ü eşk e, kımıldan bilâ fütur
Uğra diyar-ı yarime, ahım gibi serî
Eskim gibi yetiş suyuna "Awî Pırdesûr

Âlâm-ı dehrden yıkan ol suda tertemiz
Şad ol onun visalına, sen tahir, ol tahûr
Ordan da "Serçınar"a(2) kadar durma, koş yetiş

Bir su, muhîti nar ve çınar ve gül ve çınûr(3)
Parlaklığı günş gibi ol çeşme ca be ca
Feveran-ı nur-ı saf ile hep taşları billur
Ya gökyüzü bir âyîneye etmiş in'ikâs

Yıldızları söner, uzanır bir şihab-ı nur

(209)

Derginin aslında şiirin Kürdçesi ile Türkçe çevirisi yan yana konularak öyle basılmış¬

tır. Ancak Latin harflerine çevrilince harfler arttığı için, aynı sayfa her ikisine yetme¬
di. Bu nedenle, önce şiirin Kürdçesini, sonra da Türkçe çevirisini yazmak zorunda
kaldık.
(1)

Ruh burada meşy, yürümek manasına.

(2)

Serçınar, Süleymaniye'ye yakın büyük bir pınardır;

(3)

suyundan bir nehir hasıl oluyor. Her yeşil, bâsefa bir yerdir.
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Derdim ki "Bekreco"(4) şu benim gözlerim, eğer
tatlı olsaydı suyu; fakat tuzlu, acı, şûr(210)

Girme o "Hâk-i duhul"e,(5) o anberfezâ yere
ilk etmedikçe şehr-i Süleymaniye'yi ubûr

Bir şehr-i adl-ü cûd ve sücûd ve durûd-ü bûd
Defi nazar için denilir şehr-i Şehrezûr

Eşcarı ûd ve toprağı anber, zemini gül
Çakılları cevahir ve enharı aynı nur

Samı nehar, neharı bahar, bamdadı nur

Tozlar abîr, buharları bir mecmer-i buhur
Hem ehl-i dil ahalisi, hem ehl-i akl-ü din

Hem nâzım-ı ukûd ve hem nâzır-ı umur
Ah, sevdiğim sokakları devret birer birer
Var mı anar garibi? aşağı, yukarı sor

Bak, çatlayıp yıkıldı mı köprüsü "Serşeqam"?(6)
Bir düşmüş ihtiyar mıdır ağacı "Pîrmesûr'?(7)

Kalmış mı öyle mecma-i ahbab "Yelsuyu"?(8)
Yoksa dağıldılar mı o yârân-ı pürsürûr?

"Seywan"(9) nazîr-i kubbe-i Keywan mı yemyeşil?
Ah, kaplamış mı sathını encüm gibi kubur?
Ceylân gelir mi şimdi de "Ceylânbulağı"na?

Yoksa kaçırdılar mı o ceylânları akûr?

(4)
(210)

Bekreco, Serçınar nehrinden münşaib bir nehirdir.
Şair, "eğer gözyaşlarını tatlı olsaydı, gözlerimi Bekreco ırmağına benzetirdim; takat

(5)

Hâk-i duhul, Nalî'nin maskat-ı re'si, el'an Şehrezor'da bir köydür.

(6)

Serşeqam: Süleymaniye'nin bir mahallesi.

(7)

Süleymaniye'de bir ziyaretgâh.

(8)

Meşhur bir mesire.

(9)

Ahîren mezarlık ittihaz olunan meşhur bir tepe.

gözyaşlarını tuzlu ve acıdır" demek istiyor.
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Berrak ve saf, revşen akıyor mu "Tancerû"?(10)

Yoksa esir-i hâk mı, bulanık eder ubûr?
Tanzîr eder halal(ll) ve hayali hüviyetim

Ağza düşer, gönüllere eyler miyim hutur?

Öyle eritti sabrımı gurbet ki, su gibi
gözyaşlarımla dîdelerimden eder ubûr
Var mı cevaz-ı avdet o me'va-i aslîye?

Ya bekleyim mi öylece ta yevm-i nefh-i sûr
Anlat o yar-i sengdile gizlice, saba

Şevkinle Nalî yolluyor öyle selâm-ı dûr

(10)

Tancerû, Tac-ı Rebud nehr-i meşhurudur Süleymaniye'de.

(11)

Diş karıştırmak için kullanılan çöp danesine benzer ot.

346
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HALE ME YE HAZIR

Em Kurd di nav Osmanîyan da sadiqtir ji hemî milletan derketin. Me malê
xwe û canê xwe, hemî tiştê xwe di rîya wî milletî da.(211) Me rojekê îxtîlalek,
bêîtaetîyek nekir. Daîma, ewan çi emir kir, me emrê wan bi cî înand.(212)
Hetta, vê herbê da em Kurd ji ber herbê, ji ber hicrete, ji ber sefalete ji hemî-

yan perîşantir bûn.(213) Lawêd me di eskerîyê da şehîd bûn, malêd me yexma bûn. Welhasil, ji hemî milletan xwedanzerartir derketin.

Malûmê we ye, hun her roj xezetan dixwînin, taliê herbê em mexlûb derxistin.(214) Em li ser da'wa Reîsêcuhmûrê Amerîqayê Wîlson me da'wa sul¬

ha kir, yanî mütareke girêda,

ji ber me Bulxar mütareke kiribû— paşê

Awistirya û Alman jî mütareke kir.(215) Demek dinya ji hemama xwînê der-

ket, hemî kes nifret ji yekdûkuştinê kir, her kes ji terefê xwe esbabê seadeta
însanî fikir kirin.(216) Ji wan hemîyan fikra Wîlson durusttir e. Lewra ew di-

bêjit "her millet divêt bi sere xwe şok xwe çêket, kes xwe tekile sola yê dî neket". Yanî millet muqedderata xwe bi destê xwe hell ket, çi milltê di xwe da

dibînit bila bite hukumetek.(217) Li ser vê fikre, em wê dibînin Ereb, Cihû,
File, Gurcî. . . her yekê jibo xwe hukumetek çêkirin, nuha sola xwe bi deste
xwe çêdikin.(218)

(211)

Di riya wî milletî da: Yanî di rîya millete Osmanî da. Wê demê ji Osmanîyan ra dihat
gotin "Millete Osmanî". Ji ber wê yekê nivîskar weha gotîye

(212)
(213)

Yanî, Osmanîyan çi ferman kir, me fermana wan pêkanî.
Hetta: Tewr.

Vê herbê: Vî serî. Mexsed ji şer, Şerê Cîhanî yê Pêşîn e
Hicret: Cîhilî, tengezarî.

(214)

(215)

Mexlûb: Zorbirî. Nivîskar bi vê peyvê qesta Osmanîyan dike.

Me da'wa sulhê kir: Me doza aştîyê kir, me aştî xwest. Nivîskar li vir jî qesta Osmanî¬
yan dike.

Mütareke: Peymana agirbirrînâ
Ji ber me: Berî me

(216)

Dêmek: Nexu, madem ku wisa ye, madem ku weha ye
Nifret: Nevîn.

Yekdûkuştin: Hevkuştin, kuştina hev, kuştina yekdû.
Esbab: Piranîya "sebeb" e, bi mana "bone, havil, çare" ye
Seadet: Bextyarî.

Yanî, her kes ji alîye xwe ve li ser bone û havil û çare û rîya bextyarîya mirovan fikirî.
(217)

Muqedderat: Qeder, pêşedem.

Çi millete di xwe da dibînit: Çi neteweyê ku di xwe da hêz û tawan dibîne, çi neteweyê
ku dişê û ji heq derdikeve
Bite hukumetek: Bibe hukumetek.

(218)

Li vir, di heqê sazkirina dewleta Cihûyan, yanî Yahûdîyan da şaşîyek heye Lewra dewleta wan sala 1948'an hat sazkirin.

File: Ev piyvik di eslê xwe da bi mana "pêgirtîyê îsa Pêxember, kesê ku li ser dînê Isa
Pêxember e" tê. Belam pirr caran di nava gel da ev nav wek navê Ermenîyan tê bi
karanın.
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Belê em Kurd, heta nuha me his nekir ji ber deste hukumeta Tirkan derkevin, yanî ji menzûma Osmanîyan derkevin.(219)
Nuha em temaşe dikin, Wîlson dibêjit "cihê Tirk nebî nadine Osmanî¬

yan". [l5]Hal ew e ku cihê me dibêjin'ê "Kürdistan"; xeyrê du-sê me'mûran,
ew jî ji ber me'mûrîyetê hatine cî bûne, bil wana çu Tirk nînin.
Wekî Tirk çunînin, ma Ermenî, mixeyn?(220) Hindî Ermenî ne, mîqdarê

sedan pêncê me nînin. Mixeyn jî sedan du bi zor teşkîl diket.(221) Pa§ hingê,
ji xeyrê Kurdan çu millete dî çunînin. Wekî we ye, Kürdistan heqê Kurdan e,
ji xeyrê Kurdan heqê kesê tê nîne.(222)

Sed heyf, me heta nuha xwe nedaye zanîn. Awrupa me nas nakin û me weha mezin nizanin û Kurdistanê tekile Ermenîyan dizanin. Hetta, hindek
xwedanxerez me ji Ermanîyan dizanit.(223)

Wekî me xwe daba zanîn lazimê sa'y û xîreta gelek nebû, bi hîmmeta hin¬

dik me dê heqê xwe daba zanîn (em ji sededa xwe derketin, qusûrê
nefikirin).(224)

Belê, heqê Kurdan e Kürdistan. Ji xeyrê Kurdan çu kes xwedanheq nîne di
Kurdistanê da.

Fikra Wîlson jî heqek daye me ku em di Kurdistanê bibine wxedan. Eğer
em nebine xwedan, qet şubhe nekin, Ermenî bit sedan dehêt me, dê bine
xwedanê Kurdistanê û welatê me dê jibo xwe bistînin.(225)
Wekî we ye, çi mezin çi biçûk, hemî millet bi wezîfa xwe bizanit û dest şolê
biket. Wextê westanê nîne, wextê xebatê ye. Xwedê muîn bit.(226)

17 Kanuna Berî 334(1918)

Ji Mala Hekarîyan
Ebdurrehîm Rehmî

(219)

Menzûme: Kom, rêz, qor.
Menzûma Osmanîyan: Koma Osmanîyan, rêz û qora Osmanîyan.

(220)

Wekî: Madem ku, li gora ku.

Mixeyn: Wekî dî, xeyn ji vana, ji bil vana.
(221)

Teşkîl diket: Pêktîne

(222)

Wekî we ye: Madem ku wisa ye, h gora ku weha ye

(223)

Hetta: Tewr.
Xwedan: Xwedî.
Xwedanxerez: Xwedîxerez, kesê ku di heqê hin kesan da bi xerez difikire û tevdigere

(224)

Wekî me xwe daba zanîn: Eger me xwe dabûya zanîn, eger me xwe binasandina.
Sa'y: Xebat, cehd.
Seded: Babet.

(225)

Dê bine xwedanê Kurdistnê: Dê bibin xwedîyê Kurdistanê

(226)

Muîn:Alîkar.

348

-18-

[16]

SELAYA ŞEVE
Gelo rabin, zeman teng e(227)

Xewa cehlê weha reng e (228)
Mehûkirina wê bê deng e(229)
Temaşe halê kewê şenge(230)
Xwedaya, dijminan ceng e(231)
Ji xew em têr nebûn ya Reb

Xewa xeflet zebandin em(232)

Ji vê esrê revandin em(233)
Jibo cehlê xapandin em
Ji dinyayê tefandin em

Di bin zulmê civandin em

Ji xew em têr nebûn ya Reb
Heta kengê xewa xeflet!
Heta kengê ji mehwîyyet,(234)
ji birçîtî biçûk, kuflet
mehû bit û hemî millet

Ji xew em têr nebûn ya Reb
Eger millet hemî bixwînin

û emrê Heq ku cih bînin(235)
û tovê rehmetê biçînin
Wekî alem xwedanjîn in

Ji hemîyan çêtir in, dibinin

Ji xew em têr nubûn ya Reb
26 Çirîya Paşî 334(1918)
Ji Mala Hekarîyan

E. Rehmî
(227)

Gelo: Ev peyvikeka sazber e, ji peyvika "gel" û bangoka "o" pêkhatîye û jibo bankirinê ye; yanî "hey gel". Wek ku mirov bêje "xelko", yanî "hey xelk".

(228)

CehhNezanî.

Weha reng e: Rengê wê weha ye, awa û şîweyê wê weha ye, adetê wê weha ye
(229)

Mehûkirin: Tunekirin, mirandin.

(230)

Wisa tê zanîn ku mana vê malikê weha ye: "Temaşe li hal û rewşa kewnêrê şeng bikin,
ew jî ranakeve, ew jî hişyar e".

(23 1)

Xwedaya: Ev peyvikeka sazber e, ji peyvika "Xweda' ' û bangoka ' 'ya" pêkhatîye û jibo
bankirinê ye; yanî "Xwedêyo".

(232)

Zebandin em: Em zebûn kirin, em ji hêz xistin, em bê alîkarî hîştin, em neçar û bêha-

(233)

Ji vê esrê: ji vê sedsalê, ji vê deme.

(234)

Mehwiyyet: Tunebûn, pûçbûn.

(235)

Emrê Heq: Emrê Xwedê, fermana Xwedê

vil kirin, em şerpeze kirin.

Necm-i İstikbal Matbaası

Sahib-i İmtiyaz ve Müdîr-i Mes'ûlü:
Eşref Hamza
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ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

Kürd lisanının kavaid-i lugaviyesine dair Mukaddimet'ül-İrfan namında

bir risale neşredilmiştir. İdarehanemizde ve Şehzadebaşı'nda Kooperatif Şir¬
keti civarında Sahaf Hamdi Efendi dükkânında bulunur.

(JÎN NEŞRİYATINDAN)
Heyet-i Tahririyemizden Hakkârili Abdurrahim Rahmi Efendi tarafından
nazmen kaleme alınan "Eqîda Kurdan" namındaki Kürdçe manzum ilmi¬

hal mevki-i intişare vaz'edilmiştir. Bilcümle Kürd kardeşlerimize birer danesinin edinmesini tavsiye eyleriz ve yine mumaileyhin Trabzon'da neşrettiği
"Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler" nam risalesiyle birlikte idaremizde
bulunur.

Haftalık Gazete'nin 25'inci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvidir.

Setnlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 384'üncü nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Muhterem Doktor Abdullah Cevdet Bey hemşehrimizin çıkardıkları İcitihad mecmuasının 134'üncü nüshası çıktı. Nefîs makaleleri hâvîdir. Mütalâ¬
asını tavsiye ederiz.

Adres: İstanbul'da Cağaloğlu'nda İchtihadevi'dir. Telefon numrosu 865'tir.
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WERGERANÊN JİMAREYA 6 AN

6'NCI SAYININ ÇEVİRİLERİ

KÜRDİSTAN'DAKİ KENT SAKİNLERİ
TÜRK MÜDÜR?

Birçoklarının düşüncesini önemli bir sorun olarak işgal eden bu konuya

ilişkin birkaç söz yazmayı çoktan beri düşünürdüm. Hatta bu amaçla bazı
şeyler de hazırlamıştım. Ne var ki onları yayınlayıp açfklamayı, durumun

bir ölçüde gelişeceği zamana ertelemek gerekiyordu. Uygun zamanı bekli¬
yordum. Bu sorun üzerine yapılacak tartışmanın bugünkü durumda yararlı
olmayacağını düşünüyordum. Bundan ötürü, sorun üzerine yapılmakta ıs¬

rar edilen kışkırtmalara da önem verilmemesini istiyordum. Çünkü, herke¬
sin pek ağır bir sinirsel yükle yüklü bulunduğu şu nazik dönemde, bu gibi
yayınların, alışılageldiği gibi, bilimsel yönünü kaybederek kişisel küfürleş¬
melere sürükleneceği kanısındayım. Bu takdirde, tartışan iki tarafın, aynı iş¬

lerle ilgili ve fakat kardeş ayrımlarından kendisine bir zafer payı çıkarmak
hesabiyle kararsız olan üçüncü kişiye başarı olanakları hazırlamaktan başka
bir şey elde edemeyecekleri, güçlü bir olasılıkla akla gelmektedir.
Hatırlanmaya değer koşullar altında meydana gelip, ne yazık ki içtenliğini

—bizim taraftan asla sebebiyet verilmediği halde— kısa bir zamanda yitiren
Türk-Kürd yüce birliği, bize, istemleri uzlaştırma ve mukadderatı birleştir¬
me zorunluluğunda bulunduğumuzu ve siyasetin bugün dahi o zorunlulu¬
ğun hayatî gereklerine uygun olması zorunluluğunun var olduğunu gösteri¬

yor. Bunu bozmaktan sakınmalıyız. Oysa bu hayatî noktayı şimdiye kadar
olduğu gibi bugün de kimse anlamadı, takdir etmedi. Osmanlılıkla temas et¬

tiği tarihten beri yalnız kahr ve zulmünü, isyan ve taşkınlığını gördüğümüz
unsurlar, yurdun gerçek hizmetçilerine tercih edildi. Osmanlı devletini

oluşturan Müslüman unsurlardan sözedilirken dört yüz yıllık bir Osmanlı¬
lık hizmetçisinden, bu süre içinde bir kez bile ve fakat siyasal bir amaç altın¬
da bağlılık duygusu asla değişikliğe uğramamış gerçek bir birleşik unsurdan
sözedilmedi. Fakat hiç bir zaman yanılmayan gerçek, kesin hükmünü göster¬

mekte geç kalmadı; bu fikirlerdeki sapıklığın çöküşünü, pek acıklı ve üzücü
maceralarla ve gürültülü bir biçimde duyurdu.

En kör gözlere bile bir ışık parıltısı yakabilecek kudretle ortaya çıkan bu
gerçeğe rağmen, cahilce bir inat ile hâlâ o büyük hataları işlemekte devam
edenlere bilmem ki ne demeli. Onlar ki İslâm ümmetinin kurtuluş çaresinin
ve Osmanlı haklarının mümkün olduğu kadar korunması tedbirlerinin ne¬

ye bağlı olduğuna ve hangi unsura dayanılarak elde edilebileceğine bir türlü
akıl erdiremiyorlar. Anlamıyorlar ki, geçmişte olduğu kadar şimdi de aynı

mukadderata bağlı ve gelecekte de aynı tehlikelere uğrayacak olan Türk ve
Kürd milletlerinin başları üzerinde uçan ölüm fırtındarıyle birlikte uğraşıl¬
ması gereken bir dönemde bulunuyoruz. Zamanın olağanüstü nazik oluşu,

ümmetin birliğini pekiştirmeyeceği aşikâr olan dedikodular üretmekten kaçındmasını kulakları patlatacak bir şiddetle bağırmakta, bu defaki fırtınanın
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öyle kolaylıkla geçiştirilebilecek türden olmadığı bazı etki ve belirtilerle ka¬
nıtlanmaktadır.

Durum bu iken, bana öyle geliyor ki, zulüm ve istibdad altında bunalan in¬
sanlığı bir süre ümit serapları arkasında koşturan teoriler gibi insancıl teori¬

ler arasına alınacağı ne yazık ki gittikçe belli olan yeni ilkelerin, en yetkili
ağızların açıklamalarıyle doğrulanan tehlikeli biçimlerle bir araya gelmesiy¬

le, bizim için büsbütün başka bir niteliğe dönüşmek üzere bulunduğu şu teh¬
likeli dönemlerde, dört yandan yağan güç tüketici saldırılara göğüs germek
konusunda yalnız ve pek yalnız kalan bu iki kötü talihli halkın birbirine
kardeşçe sarılması gereği en az takdir edilmektedir.

Mevcut yanlış anlaşmalara bir yenisini ekleme haksızlığına girmekten sa¬

kınma isteği dolayısıyledir ki, bir kardeş milletin, ne yaptığını bilmeden
Kürdistan üzerine döndürdüğü feci yazı oyunlarını yalnız üzüntü ve hayret¬

le izlemeye, başka bir şey yapmamaya karar vermiştim. Bu karar kendimle
sınırlı kalmamış, haklı ve esaslı incelemelere dayanan değerli görüşmelerin
yayın alanına çıkmamasını sağlayacak ölçüde geniş sınırlara ulaşmıştı.
Fakat her türlü dikkatli davranmaya rağmen karşıt yayınların sürüp git¬

mesi, beni, yalnız bir maddeye özgü olmak üzere fikirlerimi açıklamaya zor¬

ladı. Belki gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olur da, muhtaç olduğumuz din¬
ginlik ve birliği pekiştirir düşüncesiyle, Kürdistan'daki kent sakinleri hak¬
kındaki incelemelerimi birkaç satırla özetlemeyi uygun buldum.

İzleri eski zamanların karanlıklarında kaybolan ve fakat şimdiki Kürdistan'da egemenlik kurdukları tarihçe bilinmekte olan bazı eski hükümetleri
burada tartışmaya gerek görmüyorum. Araştırmacıların, çaresizlik ve kay¬
nak eksikliği dolayısıyle bir-iki kelimenin filolojik incelenmesine ya da elde
ettikleri kırık-dökük birkaç heykelin gösterebildiği uydurma benzerliklere

dayanarak o hükümetlerin şu ya da bu milliyete bağlı oluşunu belirleme yo¬
lunda ortaya koydukları tezlere, olağanın üstünde bir önem verilmesi doğru
değildir. Bu gibi konuların uzmanlarınca bilinmektedir ki, bu tezlerde gözle

görülür bir benzerlik ve denklik mevcut olmadığı gibi, birbirine tam karşıt
görüşlere de çokça rastlanmaktadır.

v

Bu nedenle, o hükümetler üzerindeki esrarlı karanlığı geleceğin gayretleri¬

nin aydınlatmasına bırakarak, Arduhu ve Hitit devletleri cephesine asılmak¬
ta bulunan ve hem de Fino-Ugri dalına ait olan Turan çekici tablosunu şim¬

dilik bir yana atmanın zorunluluğu vardır. Çünkü birçok açık belirtiler var¬
dır ki, o hükümetlerin kurulup geliştiği bölgelerle oraların bugünkü perişan
ve inleyen sakinleri arasında en güçlü bağların varlığına tanıklık etmektedir.
İran Kürdistanı da dahil olmak üzere Kürdistan ile Türkler arasında

-milliyetlerini belirlemek için verilen hükümlerin sayısı kadar çok olan ve
sayısı kesin olmayan eski çağ istilâcı kabileleri bir yana- ilk temasın, gerçek
ve tarihsel temasın, ancak, İslâmiyetin doğuşuyle iran'ın büyük gücünün ve
_m-
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hükümetinin tümüyle ortadan kalkmasından çok sonra meydana gelmiş ol¬
duğu bir gerçektir.

Ondan önce yer tutmak şanından olmayan Türk'ün göçü daima Azak' in
kuzeyinden geçmiştir. Olayları nisbeten daha doğru ve güvenilebilir bir şe¬

kilde aktarabilen İslâm tarihçileri, Kafkas eteklerindeki İslâm mücahitlerine
karşı bazı Türk girişimlerini kaydetmişlerse de, dikkat çekici ilk Türk istilâ
selinin Abbasî halifelerinden Harunürreşid zamanında meydana geldiğini
bildirmişlerdir. Hazar Türklerinin Musul'a kadar sınırkrını genişletebilen

bu hareketini hızla tepeleyen İslâm güçleri, onları Kafkas dağları üzerindeki
ünlü Derben'in dışına atmış ve Türklerin hızla meydana gelen bu med ve ce¬
zir akını ile istilâ edilen topraklarda bir tane olsun Türk bırakmamışlardır.

(183 H.) (236) Bu nedenle, bu dönem için Kürdistan'ın hiç bir noktasında
Türk ve Türk'e ilişkin bir şey aramamak gerekir.

AyrıntUarı İslâm tarihlerinde esaslı bir şekilde mevcut olduğu üzere, hiç
bir sosyal mevkiye sahip olmayan bir-iki Türk kölesinin Abbasî sarayında
çalıştırılması, Ebu Cafer El-Mansur'un halifeliği döneminin olaylarından¬
dır.

El-Mu'tasım Billâh zamanında zorunlu bir biçimde gerektiği için bunlar¬

dan sınırlı miktarda askerî birlikler oluşturulmuş ve sonra bu askerî örgütler
genişletilmiştir. Her ne kadar macera peşinden dolaşan ya da millettaşlarının

yararlandığı nimetlerden pay sahibi olmaya koşan fertlerin sürekli katılmalarıyle sayıları çoğalıyor idiyse de, çağın müzminleşmiş ihtilâllerini bastır¬
maya memur olduklarından, sürüp giden savaşlarla bir yandan da yok olup
gidiyorlardı.

Bunlardan pek az kısmının yerlilerle evlendiğini kaydeden tarih, bu dö¬
nemde Abbasî devletinin egemenlik alanına bir Türk kabile ya da aşiretinin
geçtiği konusunda tümüyle sessiz ve suskundur.

Ancak Hicretin 400'üncü yılına doğrudur(237) ki Mâveraünnehir'den ko¬
pan birçok Türkmen aşiretleri Azerbaycan otlaklarına, Şirvan sahralarına
yerleştiler.(238) Bunlar İran ve Kürdistan'a yayılmaktan çok, Kürdistan'ın

kuzeyinden hareketle Bizans topraklarına doğru yaklaşmaya devam ettiler.
Daha sonra Selçuklulara katılarak Bizans imparatorluğuna başbelâsı olup
kaldılar.

Konumuzla ilgili olan şu olayı bu vesileyle anlatmadan geçmeyeceğim:

Bilindiği gibi, Mervanî Kürd hükümetinin yönetim merkezi bugünkü Di¬
yarbekir kenti idi.(239) Hicretin 380'inci yılında(240) kurulan bu hükümete

saldıran Selçuklu hükümetinin kuruluş dönemini, Kürd'ün yurdunu terketmemekteki yüce geleneğini düşünerek, bugün bu kentin sakinlerine Türk-

(236)

197 numaralı dipnota bakınız.

(237)

198 numaralı dipnota bakınız.

(238)

199 numaralı dipnota bakınız.

(239)

200 numaralı dipnota-bakınız.

(240)

201 numaralı dipnota bakınız.
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tür diyen Diyarbekir evlâdlarına ne demek gerektiğini okuyucuların vicda¬
nına bırakıyorum.(241)

Yukarıda belirtilen tarih özeti gösteriyor ki Hicretin V. yüzyılı(242) başlangıcınd Kürdistan kentlerinde ve köylerinde Türk yoktu.(243)

Acaba Kürdistan'ın kent adını verdiğimiz şehirleri o tarihte var miydi?

Sayıları sınırlı olan Kürdistan kentlerinin kuruluş zamanları, hiç kuşku
edilmez ki o tarihe, ondan pek çok daha gerilere, tarihin bilinmez derinlikle¬
rine kadar gider. Kimse inkâr edemez ki bu kentler, Hicrî V. yüzyıl başların¬
da meskûn idi ve sakinleri bir dil konuşur ve bir milliyete sahip idiler.

Bu nedenle, bu kentlerdeki halkın, kesin olarak Türkçeden başka bir dile
sahip olduklarını, yukarıda belirtilen nedenlere dayanarak iddia edebiliriz.
Bu da Kürdçeden başka bir dil değildi.

Sayın karşı çıkanlar, günümüzde bu kentlerde Türkçe konuşulmasını, sa¬

kinlerinin Türk olduğuna kanıt gibi tekrarlayıp duruyorlar. Bu iddiaları bir¬
çok açıdan çürüktür. Oralarda pek yeni bir hayata sahip olduğu ayrıntdarıyle açıklanan Türk varlığı ile tarihsel kıdemi kanıtlanmaya bile gerek göster¬

meyen Kürd varlığı arasındaki zaman boyutu, iddianın ne kadar çürük bir
temele dayandığını göstermektedir. Kaldı ki herhangi bir dili konuşmanın,

onun gösterdiği millî topluluktan gelmek demek olmadığı da ortadadır. Ör¬

neğin Türkçe konuşmak Türk olmayı kanıtlayabilseydi, yönetimi altında
yaşadıkları egemenliklerin dillerini konuşan İsrail oğullarını mevcut millet¬

ler arasında taksim edebilmek gerçekten pek güç olurdu; ve bugün Türkçe
konuşan Rumların, ana dillerinden bir sözcük bile bilmeyen bir kısım Er¬

menilerin hangi millî topluluğa katılabileceğini anlamak, cüzümü güç bir
problem olurdu. Örneklerimi genişletebilirim. Fakat şimdilik bu kadarını
yeterli görüyorum.

;

Bu örnekler yeterli ölçüde kanıtlıyor ki, Türkçe konuşan her kişinin alnı¬
na bir Türk etiketi yapıştırmak mantığa uygun değildir. Bundan başka, Kür-

distan'da yapılmış ve on yıllık tarihe sahip yöresel inceleme ve gözlemlerim,

oraları dolduran nüfusun saf ayar Kürd olduklarını itiraz kabul etmez bir bi¬
çimde ortaya koyan sonuçlara ulaşmıştır. Bunlardan her kent ve bölgeye ait

olanları bir bir saymak çok uzun sürer. Bundan dolayıdır ki, hakkında en
belirgin bilgiye sahip bulunduğum yalnız birini örnek olarak göstereceğim.
Size Bitlis kasabasını sunayım:

Buranın efsaneleşmiş bir tarihi vardır. Her yerden fazla Kürd olan aynı ılın
merkezidir. Burada, kent halkı arasında Türk dilinin kullamlması dikkat çe¬
kicidir. Fakat halk Türk müdür?

Ben bu soruya cevap hazırlamak için bildiklerimi numara sırasıyle sırala(241)

202 numaralı dipnota bakınız.

(242)

203 numaralı dipnota bakınız.

(243)

204 numaralı dipnota bakınız.
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yacak ve bunların karşılaştırılması ile gereken kararın verilmesini okuyucu¬
ların sağduyusuna ve iyi takdirine bırakacağım.

1-Bitlis kenti, pek kısa aralar sayümazsa, Tanzimat'tan sonraki dönemlere
kadar(1263) (244) Bitlis Kürd hükümetinin yönetim merkezi idi.

2-Kentleri oluşturan nüfus, genellikle komşu köylerin ahalisinin bilinen
nedenler altında ve azar azar kente taşınmasıyle meydana gelir; bazen de si¬

yasal nedenlere bağlı olarak ayrı bir milletin bireylerinden belirli kişilerin ai¬
lece kasabalara yerleştirildiği olur. Bu açılardan Bitlis'i incelersek:
A-Doğu, kuzey, güney ve batısındaki çevrede günlerce sayılan mesafeler

içinde bir tane olsun Türk köyüne rastlamlamaz. Hatta Türk'le karışık köy¬
ler de yoktur. Ancak kuzeydoğuda ve iki konak mesafedeki küçük ve karma
Ahlat kasabasında Türk'e rastlamak mümkündür.

B-Siyasal nedenler altında ya da başka bir nedenle birkaç Türk ailesinin
toplu ya da ayrı ayrı olarak Bitlis'e geldiğine ya da getirildiğine ilişkin ne bir
tarih bilgisi vardır ve ne de böyle bir olayın meydana geldiği işitilmiştir.
3-Son olaylardan önce Bitlis kasabasını dolduran ve Türkçe konuşan Kürdlerden herhangi bir ailenin soy zinciri, nihayet dördüncü babada yakın ve
uzak bir Kürd kabile ya da köyüne ulaşır.

4-Kasabanın mahalle taksimatı, kent sakinlerinin gelmiş oldukları yerler
olan Kürd köy ve aşiretlerinin adlarını taşır. Kızılmescid ve Taş mahalleleri¬
nin yalnız genel adları Türkçedir, mahallelerin ayrıldığı birimler (örneğin
Mermût, Geboller. . . gibi) Kürdçedir.

5-Bitlis'te aile dili Kürdçe olduğu gibi, çarşı işleri de çoğunlukla Kürdçe ce¬
reyan eder.

6-Bütün medreselerin öğretim dili Kürdçedir.

7-Memlekette Türkçe okuyup yazanların tarihi kırk yılı geçmez. Daha

eski tarihlerde Türkçeyi dil olarak bilen, yalnız Faik Han ve Müştak gibi biriki zat vardı.

8-Bitlis'te Türk dilini özel okul açarak öğreten zat, bugünkü Hizanî ailesi¬
nin ikinci babası olan rahmetli Hüseyin Fevzi Efendi'dir.
9-Kasabada bugün görünüşte yaygın bir yere sahip görülen Türkçenin nisbeten pek kısa bir zaman içinde bu kadar genişlemesi, hükümet yönetimin¬
de benimsenen sert baskıdan meydana gelmiştir. Gerçekte Kürdistan için sü¬

rekli bir felâket niteliğine sahip bulunan memurların zulüm ve despotluğun¬
dan, daha önceleri olduğu gibi vilâyetlerin kuruluşundan sonra da bir türlü
insancıl ve uygarca şekle yaklaştırılamayan adaletsizliklerden insanların
kendilerini ve ailelerini korumaları, en küçük maaşlı ve hatta fahrî bir me¬
murluğa girmek için bile dil bilmek, hayatî bir zorunluluk halini almıştı.
Resmî dil bakımından bu durum, sıradan insanlar için de ayniyle yü¬
rürlükteydi.

10-Genel hizmetler ve özellikle askerlik, dilin yaygınlaşmasında esaslı bil¬
etmen olmuştur.

11-Kasaba halkından Kürdçe bilmeyenler, son zamanın yeni okullarına
(244)
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devam eden gençlerden, ülkenin genel hayatına katılmaya vakit bulamaya¬

rak genç bir yaşta yurdu terketmeye mecbur kalanlardır. Bunların miktarı da
onlar hanesinin üzerine yükselemez.

12-Bitlis içinde Türk olarak, yalnız vilâyetin kuruluşundan sonraki döne¬
me aİt olmak üzere, görevlerine son verilmiş memurlar ve emekli subaylar¬
dan yerli kızarla evli ve sayıları onu geçmeyen zatlar ile, daha eski bir ikamet
tarihine sahip iki aile vardır. Bunlar da Kızılmescid mahallesinde oturan Şef¬
katli ve Zeydan mahallesinde oturan Siraclar ailesidir, ki bunlardan birincisi¬
nin

nüfusu savaştan önce

16'ya ulaşmış,

ikincisinin nüfusu ise 7'ye

düşmüştü.

13-Savaştan önceki son sayıma göre Bitlis'in merkez ilçesinin genel nüfusu
35.000 idi.

14-Bitlis ili hakkında benzerlerine oranla en ayrıntılı ve güzel bir eser ya¬
yınlayan bir Rus generalinin dilimize de çevrilmiş bulunan incelemelerine
göre de, il içinde yalnız "beş yüz" Türk vardır.

15-Bitlis kasabası içindeki camiler, medreseler, türbeler. . .gibi yapılar, tü¬
müyle Bitlis hükümdarlarına ait olup, mimarlık biçimlerinde de Türk ve
Arap stili dışında özelliklere sahiptirler.

Özetçesi, Bitlis kenti tümüyle "Kürd"dür ve diğer kentlerde de aynı du¬
rum kesinlikle bir olgudur.
17 Aralık 334 (1918)
Kurdîyê Bitlîsî

KÜRDLERE: BUGÜNKÜ GÖREVİMİZ
Milletlerin ve devletlerin mukadderatının söz konusu olduğu ve tartışıldı¬
ğı ve her birinin geleceği hakkındaki hüküm ve kararın verilmek üzere bu¬
lunduğu bir uygun vakitte, Kürdlerin varlık ve geleceğinin garanti altına alın¬
masına tüm çabayı yoğunlaştırmak ümidiyle yayın alanına çıkan "Jîn" ga¬
zetesini ilk sayısından itibaren izleyenlerdenim.

Sevinçle görülüyor ki gazete, çabasının amacı olarak Kürd edebiyat ve sos¬
yolojisinin yükselişini daha ilk sayısında hareket kuralı olarak almış ve ta¬

hammül omuzuna aldığı pek çetin bir görevi tüm ciddiyetiyle kavradığını,
peşpeşe yayınlanan sayılarıyle bir kat daha kanıtlamıştır.

Kurucularını kutlar, başarıya ulaşmalarını dilerim.
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Artık gizlenmesine ve başka biçimlerde yorumlanmasına imkân olmayan

üzücü gerçeklerdendir ki, bugünkü halklar arasında kültür ve bilgi gibi ko¬
nularda en geri kalan biz Kürdler, az bir zaman içinde kalkınıp gelişmeye, bi¬
lim ve kültürde yükselmeye yetenekli bir millet iken, ne yazık ki ileri gelen¬
lerimizin ve dostlarımızın destek ve yardımından yoksunluk, bizi, bugün

genel nüfusumuzla orantılı bir başarı ve gelişme düzeyine ulaşmaktan alı¬
koymuş ve cahillik denilen belâ, Kürd çevresinde daima ve her zaman bili¬
min önüne geçmiştir.

328 yıh(245) Temmuzunda idi ki ileri görüşlü ve halkına yardımcı olmak

isteyen seçkin birkaç bilim ve kültür adamı, Kürdlüğün gelişme ve yüksel¬
mesini sağlamak amacıyle "Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti" adiyle bir edebi¬
yat derneği kurmuşlar; Kürdlüğü tanıtmak, O'na layık olduğu sosyal mevkii
kazandırmak üzere "Hetawî Kurd" ye "Rojî Kurd" gibi birtakım bilimsel

gazeteler de faaliyet alanına girmişti. Ülke kültürü uğrunda yapdan olağan¬
üstü hizmetlerinin önemsiz bir fert olarak daima ve her zaman tutkunu ve
şükran borçlusu bulunduğum bu ümmet kurtarıcıları, bir kez nasip olan zi¬

yaretten elde ettiğim bilgilere göre derneğin kuruluş ve devamı için bir hayli
güçlüklere katlanmış; usanmadan ve dinlenmeden, maddî ve manevî pek
çok fedakârlığı göze alarak Kürdlere ve Kürdlüğe pek değerli iki ulusal ku¬
rum, iki değerli hediye armağan etmişlerdi.

Kuşkusuz parlak olan ve sevinçle karşılanan o millî girişim, lâyık olduğu
başarıya ulaşamadan, her şeyde olduğu gibi savaşın yıkıcıdarbesinden kurtu¬

lamamış; kurumlarını, örgütlerini, bütün varlıklarını korumak değil, terk
ve ihmal etmek ve yurtserverce mücadelesinde faaliyetlerini durdurmak zo¬
runluluğunu duymuştur.

Çünkü o sırada, henüz yeni kurulmuş olduğu için muhtaç olduğu düzelt¬
meler uygulanmış ya da izlenmeye başlanmış iken, kurucularının askerlik
görevine çağrılarak görev alanından kaybolmaları ve ne yazık ki zenginleri¬
mizin ilgi ve destek göstermeyişleri ya da başka nedenlerden dolayı çalışma¬

larını durdurmak zorunluluğunu duymaları nedeniyle, bu ümit ve arzu boşa

gitti ve yok oldu. Zamanın ihtiyaçlarına uygun olan bu dernek hakkında
Kürd zenginlerinin, bilim adamlarının, zeki insanlarının ve bütün ilgilileri¬
nin dikkatlerini çekerim:

Kürdlük adına ilk girişim adımını atan ve pratikteki eserleriyle hayırlı ba¬
şarılar gösteren o bilim ve kültür dünyasının yeniden diriltilmesi gerekir.
Pek düzenli ve ümit verici bir programla amaçlarına yürümeye ve kavuş¬
maya hazırlanan bu derneğin yüceltilmesi gerektiğini kanıtlayan bugünkü
olaylar, bizleri, daldığımız uğursuz ve ağır bir gaflet getiren uykudan uyan¬
dıran birer acı ve acıtıcı uyanış vesilesidir.

Çünkü bilgi ve kültürün gelişmesini tek umut bilen bir Kürd öğrenci der¬
neğinin altı yıllık çalışma hayatı, kuşkusuz bugün istenen ulusal gelişmeyi
tatmin edebilmek ve sağlayabilmek kudretine elbette sahip bulunmuş
olurdu.
(245)
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Ne yazık ki ulusun kültürü için atılan ilk ilerleme adımını izleyememek,

işe önem vermemek feci sonucu ile bugün acı çekiyoruz. Buna dayanarak
tekrar ediyorum: Ümitsiz olmaya yer yok. Kürdlüğün ve gelecek kuşakların

varlığını garanti altına almayı, mutluluk ve haklarını korumayı bilimin des¬

teğine bırakmak ve emanet etmek, en önemli ve en gerekli görevleri¬
mizdendir.

. .

Umut, amaç, arzu Kürd gençliğini bir araya toplamak, bilgisizlik belasını
Kürdistan'dan defetmektir.

Çünkü dönemimiz gelişme ve ilerleme dönemidir. Çalışmayanı, gelişme
ve ilerlemenin seli sürükler.

8 Aralık 334(1918), Fındıklı
Kürdzade

Kemal

*

"Hêvî"nin attığı temelleri bir derece daha genişleterek "Kürd Neşriyat
Cemiyeti" adiyle bir kurum meydana getirilmek üzere yapılan hazırlıklar,
bir güce dönüşmeye yakın duruma gelmiştir. Kürd aydınları için geniş bir fa¬
aliyet ve pratik alanı sağlayacak olan bu derneğin kendisinden önceki ben¬
zerlerinin akıbetine uğramaması, milletin gayret ve onur sahibi fertlerinin
her türlü yardımlarına bağlı bir sorundur. Bu konuda yol gösterme ve aydın¬

latma ihtiyacını özellikle belirtmeye gerek görüyoruz. Arzu buyuran zatlar,
konunun ayrıntılarını öğrenmek için yönetim yerimize başvurabilirler.

JIN

(246)

Kürd şairlerinden ünlü Nalî'nin kutsal Şam'dan memleketi olan Süleymaniye'ye yolladığı manzum mektubudur. Bile bile kalıp ölçüsünü, uyaklarını,

söyleyiş özelliğini ve hatta çoğunlukla harf kalıplarım değiştirmeden çevrü(246) . 208 numaralı dipnota bakınız
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mesi, Türkçenin eski biçimini seçmekten başka türlü mümkün olamıyor.
Bununla birlikte çeviri yapmak, her zaman, kavalı tersine çalmak gibidir.
Orijinal metindeki ruhu okşayıcı nükteler, sözcüklerdeki sanat, cinas, isim

ve fiillerin belli düzen içinde sıralanmaları çeviride duyulacak biçimde belirtilemez. Bununla birlikte yine de, ulusal duygularımızı okşadığı için
çevirdim.

Süleymaniyeli
Tevfik

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Canım feda geçtiğin yerlere, ey hoşça esen yel
Ey Şehrezor kentinin bildik uydusu olan yel
Gizli lütfün canciğer arkadaşım, dostum benim

Sen estiğinde huzur esiyor yüreğimde benim

Esişinle ruhu yelpazelersin zaman zaman(l) (247)
Ve soluğun gurur üflüyor kanıma kimi zaman
Yandı gönül için için, tutuştu sabrın barındığı yer

Sadece "ya Sabur" çekmek için bir köşecikte kaldı yer
Ah çekerken arkadaşım, gözyaşı dökerken eşim olan yel
Acı şu ah ve gözyaşlarıma da, pervasızca davran yel
Ahlarım gibi hızlı uğra yarimin yöresine

Gözyaşlarını gibi yetiş "Awî Pırdesûr" suyuna
Devrin acılarından yıkan o suda, tertemiz

Sevin ona kavuşmakla; o temizleyici, sen de temiz

Durma, oradan da koş yetiş Serçınar'a kadar(2)

Bir su ki çevresinde gül, şifalı bitki, nar ve çınarlar(3)

(1)

(247)

"Ruh" burada "seyir, yürümek" anlamınadır.

Osmanlıca çeviride "seyir, yürümek" anlamında kullanılan bu dizedeki ilk "ruh"
sözcüğü, tarafımızdan "esiş" olarak çevrildi.

(2)

Serçınar, Süleymaniye'ye yakın büyük bir pınardır;

(3)

suyundan bir ırmak meydana geliyor. Sürekli olarak yeşil ve neşeli bir yerdir.
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O çeşmenin parlaklığı yer yer tıpkı güneş gibi

Duru bir nurun kaynamasıyle taşları billur gibi
Sanki bir aynaya yansımıştır gökyüzü

Ve orada sönüp uzanan bir ışık yıldızı

"Bekreco gibidir" derdim, tatlı olsaydı gözyaşlarım(4)
Ne'yleyim ki tatlı değil, acı ve tuzludur gözyaşlarını
Girme o amber kokan "Hâk-i duhul" köyüne(5)
uğramadan önce Süleymaniye kentine

Bir kent ki söz yok adalet, mertlik, dindarlık, ekin ve varlığına
Kemgözlerden korunması için "Şehrezor" denilir adına
Ağaçları ûd, yerleri gül, toprakları amber
Irmakları aynen nur, çakılları cevher
Akşamları gündüz, gündüzleri bahar, sabahları nur

Tozları amber, buharları koku saçan buhur

Hoşsohbet, akıllı ve dindardır oradaki halk
Hem anlaşabilen, hem işleri yöneten bir halk
Ah, sevdiğim sokaklarını dolaşıver birer birer
Var mı şu garibi anan, aşağı yukarı bir soruver

Bak, "Serşeqam" köprüsü çatlayıp yıkılmış mı?(6)
Ve "Pîrmesûr"(7) ağacı bir yaşlı gibi düşmüş mü?
Hâlâ dostların yarenlik yeri mi "Kanîba"?(8) (248)
Dağıldı mı o sevinç dolu dostlar yoksa?

"Seywan"(9) yemyeşil mi Keywan kubbesi gibi?
Ah, mezarlar kaplamış mı yüzeyini yıldızlar gibi?
(4)

Bekreco, Serçınar ırmağından ayrılan bir ırmaktır.

(5)

"Hâk-i duhul", Nalî'nin doğum yeri olan ve günümüzde Şehrezor'a bağlı bulunan bir
köydür.

(6)

"Serşeqam", Süleymaniye'nin bir mahallesidir.

(7)

Süleymaniye'de bir ziyaretgâh.

(8)
(248)

Ünlü bir gezinti yeri.
.....
, .
Şiirin Osmanlıca çevirisinde "Kanîba" adı "Yelsuyu" olarak çevrilmiştir. Ancak biz
Osmanlıcadan Türkçeye yaptığımız bu çeviride Kürdçe orijinal adın korunmasını uy¬
gun bularak "Kanîba" adını koyduk.

(9)

Son zamanlarda mezarlık yapılan ünlü bir tepe.
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"Kanîaskan"a yine geliyor mu ceylânlar?(249)
Yoksa kaçırdı mı o ceylânları yırtıcı hayvanlar?
"Tancerû"(10) ırmağının hâlâ berrak ve duru mudur akışı?
Yoksa toprağa tutsak olup bulanıklaşmış mı akışı?

Varlığım öyle inceldi ki tıpkı halal(ll) ve hayal gibi

Ağızlara düşüp gönüllerde anımsanıyor muyum onlar gibi?
Gurbet sabrımı öylesine eritti ki

O da gözyaşlarımla akıyor gözlerimden su gibi
O asd barınağıma dönmeme var mı izin?
Yoksa bekleyeyim mi kıyamet gününe değin?

Anlat ey yel o taş yürekli yare gizli gizli
De ki: Şevkinle uzaktan selâm yolluyor Nalî

(249)

Şiirin Osmanlıca çevirisinde "Kanîaskan" adı "CeylânbulağT olarak çevrilmişse de,
biz Osmanhcadan Türkçeye yaptığımız bu çeviride Kürdçe orijinal adı koruduk.

(10)

"Tancerû" Süleymaniye'de Tac-ı Rebud ünlü ırmağıdır.

(11)

Diş karıştırmak için kullanılan çöp tanesine benzer ot.
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Birinci sene

2 Kânun-ı Sanî 1335(250)

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

T

\T

Aded 7

Salek

JIN
I 1 lN

220qurişe

NîvsalDO

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

MÜNDERECAT
Kürdlerde durûb-ı emsal

LawReşîd

Edebiyat-ı Kürdiyeden bazı numuneler ... M. M.

Wereqêk le refzî xatirat

Mistefa Termo

Şerê topan xilas bû

E. Rehmî

Xezel

Qazîzade Letîf

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

(250)

2'yê Kanuna Paşîn 1919(2 Ocak 1919).

Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

Altı aylığı 130 kuruştur

2 Kânun-ı Sanî 1335

T

T

Aded 7

\T

Salek

JIN
I 1 İN

220qurişe

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

(2)(251) (*)
Bazen bir taş parçası, bir kavmin ser-

güzeşt-i hayatını tarih efsanelerinden
daha belîğ anlatır.
S. T.

Küre-i Arz'ın âfâk-ı dûra-dûrunu serseri dalgalar gibi dolaşan avare "Arîler"in, ta Afrika-i Şimalî'den Asya-i Vusta'ya hangi berzahtan geldiklerini

anlamıyorum. Bilâd-ı harreye alışan o kavmin Kafkas dağlarında —daha
devre-i telebbüse girmeden— çırılçıplak kışladıklarına akıl erdiremiyorum.
Fakat ulema-i tarih ekseriyetle ittifak ettikleri için körü körüne inanıver-

dim. İşte o ekseriyetin kavli bize anlatıyor ki, devr-i hacerîden beri Meyyafarqîn ve Kafkasya'ya yayılan Arîlerin "Kardux" sülâlesinden Kürdler türe¬

miş. Mamafih bana kalırsa, en mâkul ietihad, Kürd şairi ve Kürdlüğün yegâ¬
ne nevhakeri merhum Hacı Kadir'indir.
(251)

^^^

Derginin aslında böyle başlıksız çıkmış olan, ancak başlık yerine parantezler içinde
bir "2" sayısıyle basılan bu yazı, derginin dördüncü sayısında "Jîn Mecmuası Vasıta-

sıyle Kurdîyê Bitlîsî Kardeşime" başlığıyle çıkmış olan yazının devamı ve ikinci
bölümüdür.
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Var olsun biraderimiz Hayalî, (252) ki Hacı Kadir'i eserleriyle ihya ediyor.
Merhum, bir manzumesinde diyor ki:

"Madem Nuh gemisi cebel-i Cudî'de kaldı ve o vakitten beri de Kürdler

cebel-i Cudî etrafında ibka-i mevcudiyet etmişlerdir, tufandan beri Kürdler
me'va-i asliyelerinde berkarardırlar".

Velhasıl [2] ister Karduxî, ister Behramî, ister Medyalı, ister Nuhî olsunlar,
bu kavmin şimdiye kadar teşkil ettikleri Eyyubî devletinden bed'en hadd-ü
hesaba gelmeyen müteaddid ve mütenevvi' büyük ve küçük hükümâtın tor¬
tusundan, son zamanda, yani takriben 1262 (253) tarihlerinde Bitlis'te,
Hakkâri'de, Bohtan'da birer derebeyliği, Süleymaniye'de de bir hükümet-i

sağîre kalmıştı. Bitlis, Hakkâri, Bohtan'ın suret-i inkırazları cemiyetimizin
neşriyat kısmında tedvin olunmak üzre, bu makalemi Babanlara müteallik
hatırat ve mahfuzât-ı zatiyeme hasrediyorum.
Beniın tetebbuâtıma göre "Bebe" (254) hükümeti, ikiyüz elli seneden faz¬

la, evvelâ aşiret, sonra müstakil ve bir aralık arzu-i zatî ile mülhak ve fakat
tarz-ı idarede yine müstakil hükümet şeklinde yaşamıştır. Menşe', terakkî,

tekâmül, tevakkuf, inhitat, inkıraz devreleri muntazaman tarih-i umumiye
geçmemiş ise de, bu kayıtsızlık, onların temas ettikleri İran'ın tarih ve edebi¬

yatça devre-i inhitatta bulunmasından ve ahîren iltihak ettikleri Osmanlılı¬

ğın da halen ve hâlâ tarihe malik olmamasından neş'et ediyor. Şark ve
Garb'ın hayli sahaif-i tarihiyesini işgal eden bu hükümetin birçok menakıbını, harikalar terennüm eden efsane-i şecaatini, hurafâta karışan dastan-ı

bezm-ü rezmini, esatîri tanzîr eden miknetlerini menkulât-ı ecdaddan öğ¬
renmiş ve vakayiin eşhas ve zaman ve mekânını ezberlemiştim.

Abdurrahman Paşa'nın on bin atlı ile Bağdad'ı asirden (255) istirdad ile
Saltanat-ı seniyyeye ihda etmesinde bir fevkalâdelik görmüyorum. İran or¬

dusunu "Merîwan"da Büyük Selim Bey, Osman Bey, Afganlı Ekrem Mela
Hamza, Ciwamêr Axayê Rengîn gibi on iki dilâverin bir şeyhûnîyle (256)
tar-ü mar eden o bahadırların millî ve manzum neşaidini okurken, kendimi

o "Diwazde Siware"nin (257) pîşrev-i hücumları ve mübeşşir-i zaferleri sana¬
cak kadar gurur-ı milliye kapılırdım.

Son hükümdar Ahmed Paşa'nın Nizam-ı Cedîd tertibiyle muntazam

askerleri, (258) ordusu, kışlası, topu, tophanesi, gayet metîn ve adalete müstenid teşkilât-ı mülkiyesi var iken, kardeşleriyle ihtilâf yüzünden terk-i hü¬

kümet ve Saltanat-ı Osmaniyeye ilticası ne kadar inkisar-ı hayali mucib ise,

oraları [3] istilâya giden Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya karşı vatanmı teslim(252)

"Kurdîyê Bitlîsî" takmaadıyle yazmış olan Halil Hayalî'yi kastediyor.

(253)

Miladî 1845-48 yılları.

(254)

Doğrusu "Baban" olmalı.

(255)

Doğrusu "âsîlerden" olmalı.

(256)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmıştır. Bunun bir dizgi hatasından ileri geldiği ve

(257)

Kürdçe olan "Diwazde Siware"nin anlamı "On iki Atlılar" demektir.

(258)

Nizam-ı Cedîd: "Yeni Düzen" anlamına gelen bu ad, Osmanlı padişah Selim m dö¬

doğrusunun "kanlı savaşla" demek olan "şerr-i hûnîyle" olduğu anlaşılmaktadır.

neminde kurulan yeni orduya verilen ad.
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den imtina eden Ahmed Paşa'nın amcası Aziz Bey'in medîd ve şedîd müdafaât ve mühacemâtını Celâledin Harzemî'ye benzetiyorum. Aziz Bey'in
azm-ü rezm-i merdanesi uğrunda on bir birader ve hayli tevabiiyle bilhücum

topların ağzına mızrak tıkayan büyük pederimin na're-i merdanesi, gâh-ü bîgâh kulaklarımı çınlatıyor.

Bu an'anât-ı milliyenin tarihçesi peşinde neler çektim. Eski şehirlerin me¬
zar taşlarını okumak merakına düşmüştüm. Bir gün Süleymaniye'nin şi-

mal-ı şarkîsinde eski bir şehir harabesi olan "Mawet" karyesinde üstü yazılı
bir taş haber verdiler. Gittim, topraklar içinden küçük taşı çıkarttım. Bu bir
sade taş idi. Temizlettim, hayli müşkilâtla yazılarını hallettim. Tek arslan ar¬
ması altında,

"Ta ebed in asitan mamur bad
Sahibeş ez asiman mansur bad"

beytiyle "İskender bin İsmail Paşa Baban 937" (259) unvanı yazdı idi. Bu un¬
van fikir ve tetebbuâtımı alt-üst etmişti. Ben, Baban taassubu nokta-i naza¬

rından, Baban sülâlesi içinde İskender namını aramıyordum; iskender'i
Hristiyanlara veriyordum. İnkisar-ı hayal ile o taşın da kıymet-i tarihiyesı
kalmamıştı.

Bir sene sonra, 307 sene-i Rumiyesinin (260) Arabî Ramazanına müsadif bil¬

mem hangi ayı idi, Şehirpazar'ın (261) Alan cihetinde mazanne-i kiramdan
Şehabeddin namına mevsûm köyde bulunuyordum. Akşamüstü bir mushaf-ı
şerif istedim. Mushaf-ı şerifin ziyaretine benim gitmemi ihtar ettiler. Hoşuma

gitti. Zannettim ki tevkıyri alelumum masahıf-ı şerife için kullanıyorlar. Biz¬

zat mushaf-ı şerifin mevzu olduğu yere gittim. Orası bir türbe idi. Büyük kıta¬
da bir Kur'an-ı azîmüşşan -bittabi elyazısı- rahlede duruyordu. Açtım; sağ¬

dan birkaç sahife Arabî, Farisî tarihler, vakalar, tevellüdler yazdı ıdı. Bunlar
içinde gözüme ilişen bir fıkra, gayri ihtiyarî beni haykırtmıştı. O fıkra da,
Şeyh Şehabeddin Efendi hazretlerinin dokuz yüz kırk tarihinde dünyaya ge¬

len oğlunun, Melik'ül-âdil ve'1-âlim ve'1-âmil İskender Paşa bin ismail [4J
Paşa'nlh devre-i adlinden bittefaül hayrülhalef olmak temennıyatı ıdı.
(259)

Milâdî 1530 yılı.
Farsça olan yukarıdaki beytin Türkçesı şöyledir:

"Bu eşik sonsuza dek bayındır ola
Sahibine göklerden zafer gele".

(260)

Milâdî 1891 yılı. Buradaki 307 yılı, aslında 1307'dir. Eskiden, tarihlerde "bin"i göste- y
ren ilk sayı genellikle atılır, ondan sonraki sayılar yazılırdı. Yazar da o usule göre yuka¬

rıdaki tarihi yazmıştır. Hatta kimi zaman, hem "bin"i gösteren sayı ye hem de;
"yüz"ü gösteren sayı atılır, onlardan sonraki sayıların yazılmasıyle yetınılırdı.

(261)

Bu bölgenin Kürdçe orijinal adı "Şarbajêr"dir; yazar bu adı Türkçeye çevirerek
yazmıştır.
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İşte bazen bir taş parçası, bir kavmin sergüzeşt-i hayatını efsanevî tarihler¬
den daha belîğ ifade eder. Ümid ederim ki o taş hâlâ mevcuddur ve mushaf-ı
şerif de o türbede mahfuz kalmıştır. Fakat şu paşalık unvanının ta o zamanda
kullandması nereden gelmiştir? Bunu halledemedim.

Süleymaniyeli
Tevfik

KÜRDLERDE DURÛB-I EMSAL (*)

ZIRAI-RASADI

"Ewrê sor êvarê, cotê bavê beyarê; ewrê sor sibê, cotê bavê sifê".(262)
Akşamın kırmızı bulutundan sonra, çifti, daha işlenmemiş olan tar¬
laya götür. Sabahın kırmızı bulutundan sonra, çifti içeriye al.
"Sêzdeyê Hezîranê, garis ewêlî".
Haziran on üçünde, ki ekilmiş darılar.

"Gûzeweşîn, tov mereşîn".

Ceviz silkinmedikten sonra tohum atma.(263)
"Kanun, befir tê qanûn".(264)

Kânun ayında kar yağması bekanundur.(265)
"Şubat befir tê qulat".(266)
Şubatta kar iri parçalarla yağar.
(262)

Bavê:Bavêje.

Sif: Sifik, sitareya ber derê mala Li hin deran li dora wê dîwar tê avakirin, li hin deran
jî dora wê vekirî tê hîştin. Ji sifikên dorvekirî ra "serder" jî tê gotin.
(263)

Doğru çeviri, "cevizlerin silkinme döneminde tohum serpme" şeklindedir.

(264)

Awayê rast, "befir tê bi qanûn"e. Mebest ji "qanûn", "awayê adetî û tabîî" ye Yanî
"di Kanûnan da berf bi awayê xwe yê adetî û tabîî dibare".

(265)

"Kânun" adı aslında bir ayın adı değil, hem Aralık ve hem de Ocak olmak üzere iki

ayın ortak adıdır. Kürdçede bu iki ayı ayırt etmek için Aralık ayına, "İlk Kânun" de¬
mek olan "Kanuna Pêşîn" denir; Ocak ayma da, "Son Kânun" anlamına gelen "Ka¬
nuna Paşîn" denir. Eskiden Türkçede de buna benzer bir ayrım yapılır ve Andık ayına

"Birinci Kânun" demek olan "Kânun-ı Evvel", Ocak ayına da "İkinci Kânun" de¬
mek olan "Kânüh-ı Sanî" denirdi.

(266)
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"Adar, dew li dar, emma li ne Hazirbo û Siwar, li Mosil û Jengar".(267)

Martta ayran ağaçtadır, ama

[5]

Hazirbo ve Siwar'da, (1) Musul ve

Sencar'da değil.(270)

"Ne Adar e, ne Nisan e; roja Feqîyê Teyran e".

Ne Marttır, ne Nisandır; Feqîyê Teyran'ın günüdür.

(Bu mesel, Martın 3 l'inci günü için îrad edilir. Yevm-i mezkûrun Mart ve-

yahud Nisana aid olmasında iştibah edilmesi üzerine, Feqîyê Teyran hazret¬

lerine [6] atfedilerek, a'yad-ı milliye miyanına idhal edilmiş ve büyük Feqî'nin beynennas meşhur ve makbul olan namını tezkîr ve tebcile vesile
olmuştur.

Abdullah Cevdet Bey, Muhammed Feqîyê Teyran için,

A .

v

Hakkari sancağı¬

nın Muks karyesinde 702'de(271) tevellüd edip 757'de(272) orada vefat etmiş
ve oraya defnolunmuştur; hikâyenüvis olup, resail-i manzumesi mevcud ve
meşhurdur" diye kaydeder.

(267) Emma li ne Hazirbo û Siwar: Bi gumana me li vir şaşîyeka rêzkirinê heye û awayê rast,
"emma ne li Hazirbo û Siwar" e

(1)

»b;,i:cR„_

"Hazirbo" ve "Siwar", 7-8 saatlik "Başur-Bıtlıs Çayı"nın güzergahı olan B tlıs Boğazı"nın şimalinde kâin, sularının letafeti, havalarının ciyadetiyle makbul ıkı koydur.
Mezkûr boğaz, aşair ve Ekradın memerr-i kadîmi olmak itibariyle bervech-ı atı
mevaki-i muayyene ve tarihiye ile tahdid edilir:(268)
Deşta Rehwayê: Boğazın şimalinde kâin Rahva ovası.

^

Teşrik: Kasabanın şimal-i şarkîsinde vaki, sivri tepeli dag.
Sertaxê: Mahallebaşı.

Pira Ereb: Arab Köprüsü.

ı ı

,,,..,..

l«, unu„\

Newala Bêno: Kokulu Dere (arazi burkanî olmakla kukurt murekkebatı kokar)
Taxsûd- "Textşûd"dan muharreftir. Kasabanın cenub mahallatından bahçehk mahal¬

ledir ki Bitlis Hanları saraylarının enkazını muhtevî olup, müşarünileyh Hanların
istiklal-ı tamlarını iktisabları tarihinde bu namla telkîb edilmiştir.
Ava Tal: Acı Su. Kasabanın bir saat kadar cenubunda, emraz-ı cildiyeye nah

KevirêQul: Delikli Taş. Teressübât-ı kilsiyeden müteşekkil cesîm bir kayanın delinmesiyle hasıl olan tüneldir.

a

Gelîyê Gûzan: Cevizler Ormanı.(269) Enva-i eşcarı havı cesim ormandır.
Zevîya Sor: Kırmızı Tarla.

XanaDuxanê: Mâruf Duxan hanı.

.......

ı

j

mo_

(268) Bu dipnotun bundan sonra gelen ve yer adlarını içeren bolumu, derginin aslında metin içinde yer almıştır. Anlaşıldığına göre bu düzenleme bir yanlışhk sonucu olmuş¬
tur. Biz burada, dipnotun o bölümünü de dipnotun devamı olarak kendi yerinde
(269)

Doğru'çeviri, "Cevizler Boğazı"dır. Galiba, boğaz ormanlık olduğu için yazar tara¬
fından adı böyle Türkçeye çevrilmiştir.

(270) Doğru çeviri, "ama Hazirbo ve Siwar'da değil, Musul ve Sencarda

k,«mî„A.

biçiminde

olmalıdır.

(271)

Milâdî 1302 yılı.

(272)

Milâdı 1356 yılı.
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Filhakika, "mükâlemât"(dialognes) tarzındaki manzum ve selîs hikâyâtı,
Kürdistan medreselerinin samimî mahfellerinde melâib-i lafziye için istimal
olunduğundan başka kadınların bile vird-i zebanıdır. Meselâ bir müna¬
zarasında,

"Feqîyê pirr Siloqî!(l)
Ez baran im, tu dilop î
Ez Feqî me, tu çi zirzop î!?"(274)

(Ey Siloqî feqîsi!
Ben yağmur gibiyim, sen de dolu gibisin

Ben Feqî'yim, sen necisin!?) der).(275)

"Xaç-Xidir Nebî, şîv hebî taştê tunebî, wey li wî ku li mala xwe
nebî, jina wî dibe jinebî".

İlka-i salîb fi'l-ma' günü, akşam yemeği olsun, varsın sabah [7] ye¬
meği olmasın, yazık ona ki evinde olmaz, karısı dul kalır.

(Yevm-i mezkûrde dehşetli fırtına ve tipi olduğu için mesel zikredilir).
"Newroz, ecêb roz".
Newroz fevkalâde gündür.

"Heta se hestî nekojin, tav serîyan nesojin".
Köpek kemik kemirmedikten, güneş başı yakmadıktan sonra kış
bitmemiştir.

( 1 )

Siloqî, Bitlis ile Siirt arasında vaki köylerde tevattun edip, yazın şimal yaylalarına çı¬
kar, erkek ve kadınlarının tenasüb-i endam ve güzellikleriyle mâruf bir aşirettir. Nak¬
liyat işleriyle meşgul oldukları için iyi katır beslerler. Aşiretin en ileri gelen ailesi "Ma¬
la Silê" (Süleyman'ın Evi) namıyle benamdır ki, bu aileye mensub olanlar, —sair em¬
salleri gibi— "torun"(asîlzade), aşiret efradı ise "malbat" (Türkçede mukabili yoktur)
sayılırlar. Mamafih, "asilzade" olmayıp da "malbat" olan aşiret efradı, yine "aşir"likleriyle müftehir olup, onlar da "Kurmanc, raiye, köylü değildirler. (273)

(273)

Eskiden Kürd soyluları, topraklarında çalıştırdıkları halka, köylülere ' 'Kurmanc' ' de¬

(274)

Ev peyva Feqîyê, Teyran li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin:

dikleri için, yazar da burada "Kurmanc"ı "köylü" anlamında kullanmıştır.

"Feqîyê Silopî!
Ez baran im, tu dilop î
Ez Feqîyê Teyran im, tu çi zirzop î!?"

(275)

Doğru çeviri, "ey-6iloqî feqîsi, ben yağmurum, sen damlasın; ben Feqî'yim, sen ne zirzopsun!?"dur.
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"Kanûn Şubatê ker kir, gîskî ser sergoyê wer kir".(276)
Kânun ayı(277) Şubat ayından borç etti, buzağıyı çöplükte
devirdL(278)

(Kânun-ı Sanînin 3 l'inci günü fırtına olmak hasebiyle mesel-i mezkûr zik¬
redilir. Güya yevm-i mezkûrde havanın bir müddet güzel devam etmesi üze¬
rine ihtiyar kadın buzağısını çöplüğe çıkarmış ve ilân-ı şadimanî etmiş. Bu¬
nun üzerine hiddetlenen Kânun ayı, Şubat ayından bir gün borç ile fırtına
yapmış ve buzağıyı mürd etmiştir).

"Zîp im zîpedar im, eger bibarim xweş buhar im, eger nebarim
sermadar im".

Zîpim zîp tutucuyum, eğer rahmet yağarsam latif buhar olacağım,
eğer rahmet yağmazsam kışım.(279)

("Zîp", Şubatın son çarşambasından itibaren bir hafta devam eden günlere
tâbir olunur. Eyyam-ı menhûseden mâdud olmakla, beynelaile dırıltı çık¬
mamasına, tatlı ve sair iyi yemekler yenmesine dikkat edilir. Meselin ifade¬

sinden de anlaşıldığı üzre, eğer eyyam-ı mezkûrede yağmur yağarsa baharın
ibtida edeceğine, yağmazsa kışın devam edeceğine alâmet sayılır).

HADISEVI

"Mam Remezan, me ga û golik bi der dan, em mane û ev cüzdan".(280)

Amca Ramazan, öküz ve buzağıyı kaybettik, onlardan bize bir
hatıra kaldı.(281)
(276)

Ker kir: Kerî kir, parçe kir.

(277)

Buradaki Kânun ayından maksat Aralık ayı değil de, İkinci Kânun olan Ocak ayıdır.

(278)

Doğru çeviri, "Kânun Şubatı böldü, tekeyi çöplükten devirdi"dir. Çünkü atasözünde

Awayê rast, "gîskî ji ser sergoyê wer kir" &

geçen Kürdçe "kerkirin" bileşik fiili, "bölmek, parçalamak" anlamına gelir. Öte yan¬
dan, atasözünde geçen "gîsk" sözcüğü de, Kürdçede "buzağı" demek değil, "teke" de¬
mektir. "Buzağı"nın Kürdçe karşılığı ise "golık"tır.

Böylece, bu atasözünün çıkış nedeninin anlatıldığı bundan sonraki yazı parçasında ge¬

çen "buzağı" sözcüğü de yanlış kullanılmıştır; bunun yerine "teke" sözcüğünün kul¬
lanılması gerekirdi.

(279)

Doğru çeviri, "eğer yağarsam güzel baharım, eğer yağmazsam soğuğum"dur.

(280)

Ev peyva pêşîyan li hêlnê Kurdistanê weha tê gotin: "Mamê Remedan, ga û golik bi
der dan, di dest da ma ev xeberdan".

(28 1)

Doğru çeviri, "amca Ramazan, öküz ve buzağdar elimizden gitti, biz kalmışız şu cüzdanla"dır.

Bu atasözünün bazı bölgelerde söylenen öbür şeklinin Türkçe çevirisi ise şöyledir:

"Amca Ramadan, öküz ve buzağılar elinden gitti, elinde kala kala bir laflama kaldı".
Buradaki "laflama"dan maksat "laf ebeliği, laf gevezeliği"dir.
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[8J(Geçmişe teessüf, zayiata karşı duyulan teessür makamında îrad edL^,.
"Şahîno şa ye, Aqûbo axa ye".

Şahin, Yakub'un ağa olmasından mahzuzdur.(282)
(Buradaki Şahin kurnaz bir hizmetçiyi, Yakub ise beceriksiz bir ağayı tem¬
sil ediyorlar).

"Hayê bi min hayê, ebrîşim hate ber livayê, liva ber ebrîşim
nayê".(283)

Heyhat, ipek yünün karşısına kadar geldi de, yün ipeğin karşısına
çıkmıyor.(284)

(Tevazu-i faziletkârane ile tefahur-ı zelîlaneyi ifade ediyor).(285)
"Bistire bistire, dengxweş!"(286)
Güzel sesle boyuna öt.

(Müz'ic ve sıda'âver beyanata karşı îrad edilir).(287)
"Hespê qule, mêrê file, seyê tule, jê ra mebe ewle".(288)

Kule renkli ata, Ermeniye, zağar köpeğe itimad etme.(289)

(282)

Mahzuz: Sevinçli, keyifli, keyfi yerinde.

(283)

Awayê rast, "liva ber bi ebrîşim nayê" ye.
Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê, weha tê gotin: "Hayê bi min hayê, hevrîşim
tê ber livayê, liva ber bi hevrîşim nayê".

(284)

Doğru çeviri, "ipek kuzu yününün yanına geldi de, kuzu yünü ipeğin yanına gelmiyor"dur. Çünkü Kürdçede "liva" sözcüğü, genel olarak yün demek değil, özel olarak
kuzu yünü demektir.

(285)

Yani, "erdem ve ağırbaşlılıktan meydana gelen alçakgönüllülük ile seviyesizlik ve de¬

(286)

Ev peyv li hêlnê Kurdistanê weha tê gotin: "Bistire bistire, dengê te xweş e".

ğersizlikten meydana gelen böbürlenmeyi belirtiyor".

(287)

Yani, "sıkıcı ve baş ağrıtıcı sözlere karşı söylenir".

(288)

Awayê rast, "pê mebe ewle" ye
Ev peyva pêşîyan li gelek hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Hespê qule, mêrê file, tajîyê tüle, çil roj çile, tu car pê mebe ewle".

(289)

Kule (qule): Siyah ile sarı arasındaki renk.
Doğru çeviri, ' 'kule renkli ata, Hristiyan adama ve zağar köpeğe itimad etme' 'dir. Yani

bunlara güvenme. Atasözünde geçen Kürdçe "file" sözcüğünün Türkçe karşılığı "Er¬
meni" değil, "Hristiyan"dır. Bilindiği gibi "Ermeni" sözcüğü bir ulusun adıdır,

"Hristiyan" sözcüğü ise Hazreti İsa'nın dinine bağlı olanların genel ve ortak adıdır.
Bununla birlikte, Kürdistan'da halk arasında çoğu kez bu ikisi karıştırılarak, "file"
sözcüğü "Ermeni" karşılığı olarak kullanılır; yani "file" derken "Ermeni" kastedilir.
Yazar da, bu nedenle "file" sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak "Ermeni" yazmış ola¬
bilir. "Hristiyan" sözcüğünü yazması daha doğru olurdu.
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"Boçika seyî têxe qalibî, dîsa gêr e, li milan e". (290)

Köpek kuyruğunu kalıba sok, yine eğri ve sırtının üzerindedir.
(Kabil olmayan hususât için zikredilir).(291)

'Eger hatî çengê min, bifikire renge min".(292)
Eğer pençeme düşersen rengimi anlarsın.

"Milkan aş, aletan simteraş, meran da ne li pêş ne li paş"(293)

Emlâk ve akar arasında değirmen, alât ve edevat içerisinde simteraş
(atların tırnaklarını kesip düzeltmeye mahsus olan alet), erkelerin
de ne önü ne arkayı düşünenler makbuldürler.(294)

"Hirç ku heye neyarê serdest e; hêk dike, çêzik dike".

Ayı, başı elinde bir düşman gibidir: icabında yumurtlar, icabında
yavrular.(295)

(Düşmana itimad caiz olmadığını ifham ediyor).(296)

"Pîvaz pîvaz e, çi serî ye çi binî ye".(297)

[9]

Soğan soğandır, başı dibi yoktur.

(Bir şahsın veya bir şeyin veyahud bir meselenin bayağılığını ilâm için isti¬
mal olunur).

'Mirin hebî, kalbûn tunebî".(298)

Ölüm olsaydı, ihtiyarlık olmasaydı.(299)

(290)

Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Tu dûvê se heft sal têxî qa-

(291)

Yani, "Olanaklı olmayan hususlar için söylenir".

(292)

Awayê rast, "bifikire li renge min" e.

(293)

Awayê rast weha ye: "Ji milkan aş, ji aletan simteraş, ji mêran mêrê ne li pêş û paş".

lib, dema derxî dîsa xwar e".

Ev peyv li hêlna jî weha tê gotin: "Ji milkan aş, ji hacetan simteraş, ji dostan dostê

ne li pêş û paş".

\

(294)

Doğru çeviri, "erkeklerin bir önde bir arkada olmayanları "dır. Yani "dönek ve tutar¬

(295)

Doğrusu, "ayı zorba bir düşmandır"dır.

sız olmayanları".

(296)

Yani, "düşmana güvenmenin doğru olmadığını anlatıyor".

(297)

Ev peyva pêşîyan li hêlna jî weha tê gotin: "Serê pîvazê çi ye, binê pîvazê jî ew e".

(298)

Ev peyva pêşîyan li hin hêlan weha tê gotin: "Mirin hebe pîrî tunebe".

(299)

Doğru çeviri, "ölüm olsun da ihtiyarlık olmasın"dır.
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"Malxoyê min Xelo be, xwarina min çilo dibe".(300)
Kethüdamız Halo (iktidarsız adamdan kinayedir) olursa, yiyeceği¬
miz meşe yaprağı olur.(301)

"Kena bêaran derdikeve kuna dîwaran".(302)

Hayasız ve terbiyesizlere, duvar delikleri bile vesile-i hande
olur.(303)

"Qûna tazî, tenbûr dixwazî".(304)
Açık hasret ile nağme istiyor.(305)

"Sal bi sal, xwezî bi parr".
Her sene, kendinden evvel geçen seneyi aratır.

"Mêr mêran nas dike, paldim jî qûna kerê".(306)
Erkek erkeği tanır, semer de merkebi.(307)

"Ez dibêjim nêr e, ew dibê bidoşe".
Ben "tekedir" diyorum, o "sağ" diyor.

(Anlatmak güçleştiği zaman îrad edilir).

(300)

Awayê rast, "ku malxoyê min Xelo be, dê xwarina min çilo be" ye.
Ev peyv li gelek hêlên Kurdistanê, weha tê gotin: "Ku mezinê me Silo be, dê xwarina
me jî çilo be".

(301)

Kethüda: Vekilharç, kâhya. Burada maksat aile reisidir.
İkitidarsız adamdan kinayedir: Güçsüz kişiyi dolaylı olarak anlatır.

(302)

Awayê rast, "kena bêaran derdikeve ji kunên dîwaran" e.

(303)

Vesile-i hande: Gülme vesilesi, gülüş nedeni.

(304)

Awayê rast, "bi qûna tazî, tenbûr dixwazî" ye

(305)

Doğru çeviri, "çıplak kıçla tambur istiyor"dur.

(306)

Awayê rast, "mêr mêran nas dikin, paldim jî qûna keran" e.

(307)

Doğru çeviri, "erkek erkeği tanır, semerin arka kayışı da eşeğin kıçını"dır.

374

-12-

EDEBİYAT-I KÜRDİYEDEN
BAZI NUMUNELER (*)

2'NCİ ADEDİN 12'NCİ SAHİFESİNİN MÂBÂDI [*]
2-(310) Benimn Sevgilim her ceylân yavrusuna benzemez va her tarz ve tavır¬
da [İOJ ona benzetilmez. Belki yalnız güzellik ve melâhat münasebetiyle ve
iffet ve ismetten mütevellid olan telâşı ve tevehhuşu itibariyle, ceylân yavru¬

ları miyanında "Harran" dağlarına gitmiş ve "hewşan" namıyle mâruf olan
otun gölge ve tohumunu kasdederken cenubdan vızan(311) rüzgârın şidde¬
tinden tohum-ı mezkûr dağılmış ve sukutundan hafif sesler hasd ve yavru¬

nun kulağına vâsıl ve bir parça telâşına sebeb olmuş ve bu küçük hadise aka¬

binde, Kürd atlılarından kahraman, seri' ve avcı bir müfrezenin sada-i silâh
ve müdhiş siyahını işiterek feveran-ı firara iltica eden ve sabah erken ezan za¬

manında "Bilêcan" dağının eski menzilgehlerine varmış olan ceylân yavru¬
suna benziyor.

MÎHRÎ [*»]
1 Le dinyay dîlberî da wextê xotbînî û hestî
Be carê mehw e, hem zindû dekeytin hestî û hestî

[*]

İtizar: "Jîn" cerîde-i ferîdesine ("Jîn" feridedir, değil mi ya!) arasıra takdim-i makalât,

her Kürd için farîze-i zimmet,

(308) ve şu farîzenin eda ve bu vecîbenin îfası-

na her milliyetperver hahan ve rağıbdır. Fakat maatteessüf ben uzun bir müddetten be¬

ri

ve mesaib saikasıyle vazife-i nazîfemi îfa ve hissemend hazzımı istifade

edemedim.(309) Heyet-i Muhtereme-i Tahririyesince hevîdardır ki
kûl-ı emrazdan

bir nü-

ağrazdan ileri gelmemiştir.

(308)

Burada ve bu dipnotun bundan sonraki satırlarında bazı sözcükler, derginin aslında si¬

(309)

Burada okunamayan sözcüğün "Jîn" olduğu kuşkusuzdur.

(310)

Bu parça, derginin ikinci sayısında yayınlanan yazının sonundaki Kürdçe şarkının

(311)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmıştır. Bu, ya dizgi hatası sonucu böyle çıkmıştır

lik çıktıklarından, okunamadılar. Biz bu sözcüklerin yerine sıranoktalar koyduk.

ikinci bölümünün Türkçe çevirisidir.

ve doğrusu "esen"dir; ya da "vızıldamak" fiilinden gelen ve "vızıldayan" anlamında
kullanılmış olan bir sözcüktür.

[**]

Şu gazelin maddesi zülüf, hal ve sureti hülya ve hayaldir. "Jîn"mecmuası ise "mirdin-

jîn" ile uğraşıyor ve hiç bir vakit bir "mêrd" veya bir "jin"e bakmaz ve belki de bu gibi
şeylere asla tenezzül etmez. Binaenaleyh, bu gibi gazeller, "JûV'mecmuasına suûd ede¬
mez ve sahaif-i kıymetdarında dere olunamazlar. Fakat şu gazelde millî üç beyit vardır
ki, evvelen şu beyitlerin hatırı için ve saniyen gençliğe hatıra ve gene karilerimize na¬
çizane bir hediye olmak üzre "Jîn"mecmuasına takdim edildi.
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2 Xuda hifzit bika, zor dilfirîn û şox û xemmaz î

Ecayib denmey û serkêş û tund û şerker û mest î
3 Wekû gul'ateş î, wextê ke poşit bergî gulnarî

dilit sûtand û lêt sendim giranî-w bîr û serbesti

4

Le batî meyi û dildarî, debênim cewr û xeddarî
Le cêgey dilnewazî zor e xemzey çawî wek şestî

5 Be te'zîbî emin meqsûdî dîlber têgeyandin bû

ke min Kurd im, beşî min daîma her xwarî ye, pestî

6

Heqîqet heykelî em millete bêçare bîmar e

Birawe lêw û ezman'î, şikawe pê-w ser û dest'î
7 Le kin her kes eyan e halî ême, tûlî pê nawê
Nîfaq û buxzî xoman kafî ye bo ye's û bo sistî

8 Bes e, rût wermegêre, min be terzî kole natirsim
Helawestan be bala ta le bo min rif'et û hestî
9 Etoyş bakit le çawî bed hebû ger lütuf key, Mîhrî
wekû bendî hemayil xoş dexate gerdinit destî

TERCÜMESİ
1

Gönül kapmak âleminde canib-i dilberanenizden eğer bir gösteriş ve

kıyam vaki olacak olursa, şübhesiz, nimet-i muhabbetten bihaber olanların

mevcudiyetlerini imha ve sevda-i aşktan nâbûd olanların kemiklerini ihya
eder.

[il] 2 Allah seni hıfzeylesin!. . Sen bir cihette pek fazlaca gönül kapan ve
tatlı ve tama'bahş lâfları söyleyen ve dîde-i güzîde ile işarât-ı meveddet alâmâtı idame ettiğin halde, diğer bir cihette hayretbahş bir televvün-i mizaca ma¬

lik ve son derece cengçi, mütekebbir ve müstağnisin.
3 Kırmızı gül gibi kırmızı elbiseyi giydikten itibaren ateş gibi gönlümü
yaktın ve hürriyet, vekar ve fikrimi büsbütün selbettin.
A

Sevgililerden beklenilen' muhabbet ve nevaziş yerine, bizim sevgilinin

cefa ve gadri çoktur. Nitekim taltif makamında ok gibi gözlerden çıkan ve

gazab ve tehdid ile bîçare gönlümü parçalayan bakışlar pek mebzuldür.
5 Bence muhakkaktır ki şu kadar tâzibden dilberin maksad-ı aslîsi,
—ben Kürdüm ve âlem-i kâmeranî ve şadimanîde Kürdlerin hissesi ancak zil¬
let ve mihnetten ibarettir— gibi ibretbahş bir dersi okutmak ve tar-ü mar fi¬
kirlerimi tenvîr etmektir.
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6 Hakikat, Kürd milletinin heykel-i manevîsi her türlü mesaibin tehacü¬
münden nâtuvan ve her gûna mihnetlerin terakümünden felâketzede ve
bîser-ü saman olup, eşhas-ı maddiyesi gibi, erbab-ı adalet ve insafa hal-i pür
melalini söylememek ve bazû-i cidd-ü cehd ile hukuk-ı beşeriye ve meşruası-

nı müdafaa etmemek ve meydan-ı tealî ve terakkide tek bir adım bile atma¬
mak için el, ayak ve kafası kırık ve dudak ve dili kesilmiştir.
7 Ahval-ı fedamız herkesçe ayan ve tatvîlden müstağni, ve beyan etmeye

muhtaç değildir. Bilhasa ye's ve gevşeklik için esbab-ı muzırra-i hariciyeden
maada, aramızdaki nifak ve hased kâfi ve vafidir.

8 Tâlim ve tenvir makamında yaptığın harekât kâfidir. Maksad artık an¬
laşıldı. Binaberîn yüzünü benden çevirme ve küpeni bana gösterme, ve "seni

de bu küpe gibi asacağım" diye tehdidât-ı zımniyede bulunma. Çünkü be¬

nim için öyle bir asılmak idam değil, bilakis rif'at ve mevcudiyetin zamâm
ve rahat ve mes'ûdiyetin esas ve bünyamdır.(312)
[12] 9 İsabet-i aynden(göz değmesi) korkma ve istediğin gibi gösteriş yap.

Zira Mîhrî, rû-yi rızanı gördüğü zaman, nazartaşı ve nüshaların bağı gibi el¬
lerini boynuna kemal-i iftihar ile atar ve sen de elbette bed nazarların tesirâtından vareste kalırsın.
M. M.

(312)

Buradaki "zaman" sözcüğü "vakit" anlamına değil, "güvence" anlamına gelmektedir.
Arapça olan bu sözcük, aslında "damân"dır ve "d" harfi kaim okunur. Ancak Latin
alfabesinde bu harf bulunmadığından, sözcük "zaman" biçiminde yazılır.
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WEREQÊK LE REF2Î XATIRAT
Fîdayî çawait ezîzim, ewro ke halim perişan e
Le dûrî to du dîdem xerqî xwên e, behrî Umman e

Eceb giryey dilim nada heda, şewgarî tenhayî
Nebatî qendî lêwî to deway bêçarey zeman e
Be naz satê were destê bine ser qelbî mecrûhim

Xenawî bê be sûrî pencekanit reng de mercane
Egerçî to le qewmî xwêşnîhadî pakî bêbak î

Bila canim li mal engo be, wa çend sal e mêhman e
Zibanit çunke nazanê be îma şerhî halî kird:
Kebab e cergî min bîbe, henasem bonî biryan e
Tebessüm ke we derxe mu'cizê bo alemî ewro
Le huqqe şekker e zarit, leb û le'lit kanî dından e
Nîqabî rût debênî, kun-kun e wek qelbî xwênînim
Bila xo şahidî sidq e, ke mecray tîrî mijgan e
Dirêjet(l) her wekû zulfî sîyahit maşa ber bünye

Ke qubbey sîneyî safit dukan û baxî seywan e

[13]

Le seyrangahî gulxane ke hatî rojî pêncşembe
Bitî mexmûrî çawit şeqqî kird sed taq û kaşane

Dilit beştim be efsun, ey kiçî Romî! Çi fettan î
Meğer daykit etoy nêwna lebo telbîs û efsane!
Wekû ahûy Xeta gerçî etoy naroy le pêş aşiq
Xetay çawî seyad e, xo ke bilbil nayê hêlane

We fikrî şar le jêrdar e, gulî terd e ceman rojêk
Du lêwim bade le'lî leba toy bird, ne peymane

Melahet xetm e ser to gerçî wek "nawit" le çaw dûr î
Lebo Şewqî du kulmî pirrfisûnit taze dêwan e

Qazîzade
Mistefa Termo
(1)

378

Dirêje: Kadınların giydiği uzun eteklik.
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ŞERÊ TOPAN XILAS BU

ÎRO ŞERÊ QELEMAN E
Her kes mecbûr e muhafeza heqê xwe biket. Eger neket heqê jînê çunîne,

bêhaq e. Hifza heqî bi du usûlan dibit. Yan dê bi qeweta destan, yanî bi wasita
tıfıng, top, bomba, tebancan bit; yan jî bi wasita îlmê huqûqê, bi tarîxê dibit.
Wextê top û tifingan çû. Çunkî bi wê heq nayête îsbatkirin; belkî heq bi qewetê ye Kîjka xalib ew xwedanheq e; kîjka mexlûb, bêqewet ew bêheq e.

Dêmek bi şerê topan heq îsbat nabit.(313) Me tecrübe kir, welat bi xwîne
şûşt.(314) Hinde biçûk bêda û bab man, êtîm û êxsîr ketine kolanan;(315)

hinde xanedan mehû bûn; hinde xanî, aîle belav bûn; perîşanî li ser perîşanîyê; dîsa çu faîde nekir, hindîtir bû sebebe felakete. Wekî we ye, şerê topan xi-

las bû.(316) Vê çare hemîyan [14] zanî, heq bi wasita alimîyê, qelemê dê bête

hellkirin.(317) Hun di xezetan da dixwînin ku Meclisa Sulhê wa ye berhev
dibit.(318) Hem xezetekê digot:

"Bîst û heştê Kanûna Ewil Meclisa Sulhê dê dest şolê bike. Çu kesê da'wa-

yek hebit bila newestit; mûcibê îlmê huqûqê, îlmê ezmanan, îlmê erdê, îlmê
tarîxê. . . heqê xwe da'wa û bête wê meclisa ku umûm dinya li wê berhev di¬
bin, heqê xwe îsbat biket û lê bibe xwedan".(3 19)

Da'wa top, tifing, şeşderban, bombayan xilas. Da'wa qelemê ye. Qeweta

îlm û zanînê hakim e li ser hemî tiştan. Divêt xwedanqelem bixebitin, xwedanpare hîmmetê bikin; hinde dane top, tifingan, çarîka wê bidine îlm, qe-

lem û xezetan. Çunkî hemî kesî têzanî top, tifing hindê qelemê şol naket.(320) Cihê bi topan hatine standin, bi qeleman vegêrane. Mesela Sırbis¬
tan, Belçîqa, Qeredax, Romanya bi topan hatine standin, bi qelemê vegêrane

û hind dîtir milkstandan bo xwe stand.(321) Hate zanîn ku şerê topan xilas

bû, şerê qeleman e. Em jî hindek xwedanqelem rêkine Awrupayê; bi qelema
xwe bixebitin, heqê me îsbat bikin.
E. Rehmî

(313)

Dêmek: Nexu, madem ku wisa ye.

(314)

Mexseda nivîskar ji tecrübe, wisa tê zanîn ku tecruba Şerê Cîhanı ye Peşin e.

(315)

Kolan: Küçe.

(316)

Wekî we ye: Madem ku wisa ye.

(317)

Hellkirin: Safîkirin.

(318)

Meclisa Sulhê: Meclisa Aştîyê, ku piştê Şerê Cîhanî ye Peşin lı Parıse cıvıyaye. Naveki

*

A

»

«

. ^

A

wê yê dî jî "Konferansa Parîsê" bû.

(319)

Xwedan: Xwedî. Yanî, "li heqê xwe bibe xwedî, xwedîtî li heqê xwe bike".

(320)

Têzanî: Têgîhîşt, fam kir.
Hindê qelemê: Bı qasê qelemê.

(321)

^

<

Sirbistan: Komara mezintirîn a Yugoslavyayê.
)
, «
«
Qeredax: Hêleka Yugoslavyayê. Berî Şerê Cîhanî'yê Pêşîn dewleteka xweser bu. Pişte

sazbûna Yugoslavyayê ew jî bû hêlek ji wê dewletê. Navê wê di zimanê Ewrupîyan da
"Montenegro" bû, belam Osmanîyan digot'ê "Qeredax".

,

.
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XEZEL

Şairi Kurdan, meken behsî uzar û zulfî yar

Behsî behsêkî biken, bo Kurd l'eme-w paş bete kar
Taîfey Kurdan le Gurc û Ermenistan zortir e
Hakimî xoyan nebû, nêwyan nehate naw şimar
Taîfey Caf, seyidî Berzence, şêxî Taleban
Sed hezar nefsyan heye, bo dîn û dinya zor bekar
Sahibî qonax û şifre, sahib în'am û xuwan

Malî wan me'wa ye bo îslam û bo Tirk û Tetar

[15]

Maden û kanî kerem Kurd e, şecaet îrsîyan
Asîmanî mekremet, behrî sexa, eynî weqar
Rustemî gurd Kurd bû, Bermek Kurd û Meen Zaîd
Kurd bû, nêwî wan hemû sebt e le sefhey rojgar
Baxusûs şair le wan, bende kemê tadad bikem:
Mistefa Beg, Şêx Reza, Nalî, Wefayî û Çawmar
Alim û ellame exleb qewmî Kurdî bûn, wekû
Sa'dê Teftazanî û Seyid Şerif, Melayê Hekar
Hezretî Miftî Zehawî, zû le Bexdaye debû

Alemî îslam be fedl û îlmî wî girtî qerar
Heyderîzade cenabî Şeyxulîslamî enam

yanî ibrahim Efendî, qutb e bo cem'î kîbar
Kanî îlm û rojî daniş, gewherî behrî wucûd
Cûd'î, bexşîn'î be xerwar, fedl û îhsan'î be bar
Zatî wek Şêx Qadirî, teşrîf'î ewro l'êre ye
Cuz'î e'yan e, lakîn kull e bo Kurdî hejar

Behrî îrfan, eynî îhsan, sedrî dêwan, fexrî dîn
Nutfeyî Taha û Yasîn, ercumendî zîweqar
Şexsî wek Ebdussemed Melayî Kerkûkî, Xuda
umrî pê da, musteheq e Kurd be ew ken îftîxar

380
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L'ew zemaney hate êre qet le min xafil nebû
Lutf û îhsan'î degel min bû, hemû rojê hezar
Ge dehat halî depirsîm, def'î xemî l'êm degirt
Ge deçûme menzil' î bo xwardinî şam û nehar

Sed hezar rehmet le ew bawke ke wî talîm kird
Sed hezar rehmet le em dayke ke wî hêna be kar

[16]

Xo xusûs Mela Seîdî Kurd le îslambole ye
Xoy bedîî rûy zeman e ew melayî walatbar
Çak e ew zatane ewro firset e, hîmmet biken
Meclisêkî mun'eqid ken, ta nebê Kurd tar û mar

Her kese tabi' nebê b'ew meclise, min zamin im

paş uqûbatêkî zor dênim û deydem le dar
Xo eger bêt û emin rahî biken, bo mülkî xom
Kurdî Êranîş hemû sef sef dekem her wek qitar

Her çilonê re'yî meclis bê wehayan pê delêm
Sed hezaran bayi' în bo emrî ew pîr û hejar

Ey Letîf, heyf e ke to l'êre xerîb û bêkes î
Wer ne, bo em mesele ferd î weku qutbî medar

Qazî Letîf

(*)Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti namıyle, Kürd lisan, tarih
ve coğrafyasıyle iktisadiyat ve içtimaiyatına dair tedkikat ve neşriyatta bu¬
lunmak ve Kürdler arasında ulûm-ı asriyeyi tamim etmek üzre bir cemıyet-ı

Ümiye tesisi hakkındaki ihzarât hitam bulmuştur. Tasdik muamelesi
hükümet-i seniyyeye arzedilmek için heyet-i idare intihab edilmek uzre alakadaranın Kânun-ı Sanînin onuncu cuma günü öğleden sonra saat ikide

Divan-ı Muhasebat arka sokağında Behçet Paşa konağındaki

Kürdistan

Cemiyeti" binasına teşrifleri mütemennadır.
Necm-i İstikbal Matbaası

Mürdîr-i Mes'ûl: Hamza
-19-
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ADRES:

Babıâli Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

Kürd lisanının kavaid-i lugaviyesine dair Mukaddimet'ül-İrfan namında

bir risale neşredilmiştir. İdarehanemizde ve Şehzadebaşı'nda Kooperatif Şir¬
keti civarında Sahaf Hamdi Efendi dükkânında bulunur.

(JIN NEŞRİYATINDAN)
Heyet-i Tahririyemizden Hakkârili Abdurrahim Rahmi Efendi tarafından

nazmen kaleme alınan "Eqîda Kurdan" namındaki Kürdçe manzum ilmi¬

hal mevki-i intişare vaz'edilmiştir. Bilcümle Kürd kardeşlerimize birer danesinin edinmesini tavsiye eyleriz ve yine mumaileyhin Trabzon'da neşrettiği
"Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler" nam risalesiyle birlikte idaremizde

bulunur.

Haftalık Gazete'nin 25'inci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvîdir.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 384'üncü nüshası kıymetdar makaleler¬
le intişar etti.

Muhterem Doktor Abdullah Cevdet Bey hemşehrimizin çıkardıkları İctihad mecmuasının 134'üncü nüshası çıktı. Nefîs makaleleri hâvîdir. Mütalâ¬
asını tavsiye ederiz.

Adres: İstanbul'da Cağaloğlu'nda İchtihadevi'dir. Telefon numrosu 865'tir.
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WERGERANÊN JİMAREYA 7'AN

7'NCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

(2) (322)

Bazen bir taş parçası, bir kavmin ya¬

şam serüvenjni tarih efsanelerinden
daha düzgün biçimde anlatır.
S. T.

Yerküre'nin birbirinden uzak ufuklarını serseri dalgalar gibi dolaşan "Arî-

ler"in, ta Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya hangi kıstaktan geldiklerini anla¬
mıyorum. Sıcak ülkelere alışan o halkın Kafkas dağlarında

daha giyinme

dönemine girmeden— çırılçıplak kışladıklarına akıl erdiremiyorum. Fakat

tarih bilginleri görüş birliği ettikleri için körü körüne inanıverdim. İşte o ço¬
ğunluğun sözü bize anlatıyor ki, taş devrinden beri Meyyafarqîn ve Kafkas¬
ya'ya yayılan Arîlerin "Kardux" kolundan Kürdler türemiş. Bununla bir¬

likte bana kalırsa, akla en yakın görüş, Kürd şairi ve Kürdlüğün tek ağıt yaka¬
nı rahmetli Hacı Kadir'indir.

Var olsun kardeşimiz Hayalî (323) ki Hacı Kadir'i eserleriyle yeniden diril¬
tiyor. Rahmetli, bir şiirinde diyor ki:
"Madem ki Nuh'un gemisi Cudî dağında kaldı ve o zamandan beri de

Kürdler Cudî dağı çevresinde varlıklarını korumuşlardır, öyleyse tufandan
beri Kürdler asıl yurtlarında karar kılmışlardır".

Kısacası, ister Karduxlu, ister Behramî, ister Medyalı, ister Nuh soyundan
olsunlar; bu kavmin şimdiye kadar kurduğu, Eyyubî devletinden başlaya¬
rak, sayılamayacak kadar çok ve çeşitli büyük ve küçük hükümetlerin tortu¬
sundan son zamanlarda yani yaklaşık olarak 1262-65(324) tarihlerinde Bit¬

lis'te, Hakkâri'de, Bohtan'da birer derebeylik, Süleymaniye'de de küçük bir
hükümet kalmıştı. Bitlis, Hakkâri, Bohtan'ın düşüş biçimleri, cemiyetimi¬
zin yayın bölümünde hazırlanıp kitap haline getirilmek üzere, bu yazımı Ba¬
banlarla ilgili anılarıma ve saptamalarıma ayırıyorum.

Benim araştırmalarıma göre "Baban" hükümeti, 250 yıldan fazla, önce
aşiret, sonra bağımsız ve bir araldc özel istekle ilhak edilmiş olarak ve fakat
yönetim biçiminde yine bağımsız hükümet şeklinde yaşamıştır. Kuruluş,

yükseliş, gelişme, duraklama, gerileme, düşüş dönemleri düzenli biçimde

genel tarihe geçmemiş ise de, bu kayıtsızlık, onların ilişki kurdukları iran'ın
tarih ve edebiyatça gerileme döneminde bulunmasından ve en son katıldık¬

ları Osmanldığın da halen ve hâlâ tarih sahibi olmamasından ileri geliyor.
Doğu ve Batı'nın hayli tarih sayfalarını dolduran bu hükümetin birçok des¬
tanını, harikalar mırıldayan yiğitlik efsanelerini, masallaşmış olan cömert¬

lik ve kahramanlık destanlarını, mitolojilere benzer kudretlerini, atalardan
(322)

251 numaralı dipnota bakınız.

(323)

252 numaralı dipnota bakınız.

(324)

253 numaralı dipnota bakınız.
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aktarılanlarla öğrenmiş ve olayların kişilerini, zaman ve yerlerini ezber¬
lemiştim.

Abdurrahman Paşa'nın on bin atlı ile Bağdad_'ı isyancılardan geri alarak
yüce Sultanlığa(325) armağan etmesinde bir olağanüstülük görmüyorum.

Iran ordusunu "Merîwan"da Büyük Selim Bey, Osman Bey, Afganlı Ekrem

Mela Hamza, Ciwamêr Axayê Rengîn gibi on iki yiğidin, kanlı bir savaşla
darmadağın eden o kahramanların ulusal ve manzum marşlarını okurken,
kendimi o "Diwazde Siware"nin(326) saldırılarının öncüsü ve zaferlerinin
müjdecisi sanacak kadar millî gurura kapılırdım.

Son hükümdar Âhmed Paşa'nın Nizam-ı Cedîd düzeniyle düzenli askerle¬

ri, (327) ordusu, kışlası, topu, tophanesi, gayet sağlam ve adalete dayalı sivil
idaresi var iken, kardeşleriyle anlaşmazlık yüzünden hükümetini bırakıp
Osmanlı Sultanlığına sığınması ne kadar hayal kırıklığına yolaçıcı bir olay
ise, oraları işgal etmeye giden Başkomutan Ömer Paşa'ya karşı yurdunu tes¬
lim etmeyi reddeden Ahmed Paşa'nın amcası Aziz Bey'in uzun ve sert sa¬

vunma ve saldırılarını Celâleddin-i Harzemî'ninkine benzetiyorum. Azız

Bey'in yiğitçe azim ve kahramanlığı uğrunda on bir kardeş ve birçok adamıyle saldırıya geçerek topların ağzına mızrak tıkayan büyük pederimin
yiğitçe haykırışları vakitli-vakitsiz kulaklarımı çınlatıyor.

Bu ulusal geleneklerin tarihçesi peşinde neler çektim! Eski kentlerin me¬

zar taşlarını okumak merakına düşmüştüm. Bir gün Süleymanıye'nın ku¬
zeydoğusunda eski bir kent harabesi olan "Mawet" köyünde üstü yazılı bır

taş haber verdiler. Gittim, toprakların içinden güçlükle taşı çıkarttım. Bu bir
sade taş idi. Temizlettim. Hayli güçlükle yazılarını söktüm. Tek arslan arma¬
sı altında,

"Bu eşik sonsuza dek bayındır ola
Sahibine göklerden zafer gele"

beyti ile "İsmail Paşa oğlu İskender Baban, 937"(328) unvanı yazılıydı. Bu
unvan düşünce ve araştırmalarımı alt-üst etmişti. Ben, Baban bağnazlığı açı¬

sından olacak, Baban hanedanı içinde İskender adını aramıyordum isken¬
der'i Hristiyanlara veriyordum. Hayal kırıklığı ile o taşın da tarihsel değeri
kalmamıştı.

,

Bir yıl sonra, Rumî 307 yılının Ramazan ayına rastlayan bı mem hangi ayı

idi(329), Şehirpazar'ın (330) Alan tarafında yüce ermişlerden Şehabeddin
adiyle adlandırılmış köyde bulunuyordum. Akşamüstü bir Kur'an-ı kerim
istedim. Kur'an-ı kerimin ziyaretine benim gitmemi hatırlattılar. Hoşuma

(325)

Osmanlı devletini kastediyor.

(326)

257 numaralı dipnota bakınız.

(327)

258 numaralı dipnota bakınız.

(328)

259 numaralı dipnota bakınız.

(329)

260 numaralı dipnota bakınız.

(330)

261 numaralı dipnota bakınız.
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gitti. Sandım ki yüceleştirmeyi genellikle Kur'an-ı kerimler için kullanıyor¬
lar. Kur'an-ı kerimin bulunduğu yere bizzat gittim. Orası bir türbe idi. Ora¬
da, elyazması olan büyük boy bir Kur'an-ı kerim rahlede duruyordu. Açtım.
Sağdan birkaç Arapça, Farsça tarihler, olaylar, doğum tarihleri yazılı idi.
Bunlar içinde gözüme ilişen bir parça, elimde olmadan beni haykırtmıştı. O
parça da, Şeyh Şehabeddin Efendi hazretlerinin 940(931) tarihinde dünyaya

gelen oğlunun, "adaletli, bilgin ve bilgi doğrultusunda davranan Hükümdar

ismail Paşa oğlu İskender Paşa'nın adaletli döneminden iyimserlik ümidiyle
hayırlı evlât olması dileği" idi.

İşte, bazen bir taş parçası, bir halkın yaşam serüvenini mitolojik tarihler¬

den daha açık biçimde belirler. Ümid ederim ki o taş hâlâ bulunmaktadır ve
o Kur'an-ı kerim de o türbede korunarak kalmıştır. Fakat şu "paşalık" unva¬

nının ta o zamanda kullanılması nereden gelmiştir? Bunu çözemedim.
Süleymaniyeli
Tevfik

KÜRDLERDE ATASÖZLERİ(332)

"Adar, dew li dar, emma ne li Hazirbo û Siwar, li Mosil û Jengar".

Martta ayran ağaçtadır, amma Hazirbo ve Siwar'da(l) Musul ve Sencar'da değil.
(331)

Milâdı 1533 yılı.

(332)

110 numaralı dipnota bakınız.

(1)

Hazirbo ve Siwar, Güney Bitlis Çayının geçtiği yer olan Bitlis Boğazımn 7 saatlik
kuzeyinde bulunan ve sularının güzelliği, havalarının hoşluğuyle makbul olan iki
köydür. Adı geçen boğaz, eskiden beri aşiretlerin ve genel olarak Kürdlerin eski bir geçitidir. Boğaz şu belirli ve tarihsel yerlerle sınırlıdır:

Deşta Rehwayê: Boğazın kuzeyinde yer alan Rahva ovası.
Teşrîk: Kasabanın kuzeydoğusunda yer alan sivri tepeli dağ.
Sertaxê: Mahallebaşı.
Pira Ereb: Arap Köprüsü.
Newala Bêno: Kokulu Dere(arazi volkanik olduğu için, kükürt bileşikleri kokar).

Taxşûd: "Textşûd"un bozulmuş şeklidir. Kasabanın güney mahallelerinden biri olan
bahçelik bir mahalledir. Bitlis Hanları saraylarının yıkıntılarını da içine alan bu ma¬
halle, adı geçen Hanların tam bağımsızlıklarını kazandıkları tarihte bu adla anılmıştır.
Ava Tal: Acı Su. Kasabanın bir saat kadar güneyinde bulunan ve cild hastalıklarına ya¬
rarlı olan bir kaplıcadır.
Kevirê Qul: Delikli Taş. Kireç tortularından oluşmuş iri bir kayanın delinmesiyle
meydana gelen tüneldir.

Gelîyê Gûzan: Cevizler Ormanı.(333) Çeşitli ağaçları içine alan büyük bir ormandır.
Zevîya Sor: Kırmızı Tarla.
Xana Duxanê: BilinerrDuxan hanı.
(333)
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269 numaralı dipnota bakınız.
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"Ne Adar e, ne Nîsan e; roja Feqîyê Teyran e".

Ne Marttır, ne Nisandır; Feqîyê Teyran'ın günüdür.

Bu atasözü, Martın 3 l'inci günü için söylenir. O günün Marta ya da Nisa¬

na ait olmasında kuşkuya düşülmesi üzerine, Feqîyê Teyran hazretlerine bağ¬
lanarak ulusal bayramlar arasına alınmış ve büyük Feqî'nin halk arasında ün¬
lü ve saygın olan adının anımsanmasına ve yüceltilmesine vesile olmuştur.
Abdullah Cevdet Bey, Muhammed Feqîyê Teyran için şunları yazmıştır:

"Hakkâri sancağının Muks köyünde 702'de(334) doğup, 757'de (335) ora¬

da vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. Hikâye yazarı olup, manzum küçük
kitapları mevcut ve ünlüdürler".

Gerçekten, diyalog biçimindeki manzum ve akıcı hikâyeleri, Kürdistan

medreselerinin içtenlikle dolu söyleşi meclislerinde kelime oyunları için
kullanıldığından başka, kadınların bile dilinden düşmemektedir. Ornegın,
bir tartışmasında şöyle demiştir:

"Feqîyê pirr Siloqî(l)

Ez baran im, tu dilop î

Ez Feqî me, tu çi zirzop î!"(337)

Yani, "hey Siloqî feqîsi; ben yağmurum, sen damlasın; ben Feqî'yim, sen ne
zirzopsun!"

(334)

271 numaralı dipnota bakınız.

(335)

272 numaralı dipnota bakınız.

m

Siloqî, Bitlis ile Siirt arasında yer alan köylerde yaşayan ve yazın kuzey yaylalarına çı¬
kan, erkek ve kadınlarının vücut uyumluluğu ve güzelliğiyle tanınan bir aşirettir.
Ulaştırma işleriyle uğraştıkları için iyi katır beslerler. Aşiretin en ileri gelen ailesi,
"Mala Sile"(Süleymangiller) adiyle bilinir. Bu aileden gelenler, öteki benzen aileler gi¬

bi "torun" yani "soylu", aşireti oluşturan bireyler ise "malbat"(Türkçe karşılığı yok¬
tur) sayılırlar. Bununla birlikte, soylu olmayıp da "malbat" olan aşiret bireylen de, yi¬
ne aşirete bağlı olmalarıyle övünüp, onlar da "Kurmanc, reaya, koylu

de-

ğildirler.(336)

(336)

(337)

273 numaralı dipnota bakınız.
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Ev peyva Feqîyê Teyran li hin hêlên Kurdistanê weha te gotın(Feqıye Teyran in bu so- .
zü Kürdistan'ın bazı yörelerinde şöyle denir):

"Feqîyê Silopî!

Ez baran im, tu dilop î

Ez Feqîyê Teyran im, tu çi zirzop î!"

Yani, "hey Silopî feqîsi; ben yağmurum, sen damlasın; ben Feqîyê
Teyran' im sen ne zirzopsun!"

,

.
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*

"Xaç-Xidir Nebî, şîv hebî taştê tunebî, wey li wî ku li mala xwe
nebî, jina wî dibe jinebî".

Haçın suya atdış günü, akşam yemeği olsun da varsın sabah yemeği

olmasın, yazık o kimseye ki evinde olmaz, öylesinin karısı dul kalır.
Sözü edilen gün korkunç fırtına ve tipi olduğu için bu atasözü söylenir.

"Newroz, ecêb roz".
Newroz olağanüstü bir gündür.

"Kanun Şubatê ker kir, gîskî ser sergoyê wer kir".
Ocak ayı Şubat ayından borç etti, buzağıyı çöplükte devirdi.(338)
Ocak ayının 31 'inci günü fırtınalı olduğu için adı geçen atasözü söylenir.

Adı geçen gün, sözde havanın bir süre güzel geçmesi üzerine yaşlı bir kadın
buzağısını çöplüğe çıkarmış ve sevincini belirtmiş. Bunun üzerine sinirle¬

nen Ocak ayı, Şubat ayından bir gün borç alarak fırtına yapmış ve buzağıyı
bu fırtınada öldürmüş.

*

"Zîp im zîpedar im, eger bibarım xweş buhar im, eger nebarim
sermadar im".

Zîpim zîp tutucuyum, eğer yağmur olarak yağarsam güzel bir bahar
olurum, eğer yağmur olarak yağmazsam kışım.

"Zîp", Şubatın son çarşambasından başlayarak bir hafta süren günlere de¬
nir. Bu günler uğursuz günlerden sayıldığı için aile içinde dırıltı çıkmaması¬

na, tatlı ve diğer güzel yemekler yenmesine dikkat edilir. Bu atasözünün an¬
latışından da anlaşılacağı gibi, eğer o günlerde yağmur yağarsa baharın başla¬
yacağına, yağmazsa kışın devam edeceğine işaret sayılır.
(338)
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278 numaralı dipnota bakınız.

*

*

"Mİlkan aş, aletan simteraş, meran da ne li pêş ne li paş".(339)

Gelir getiren mülkler arasında değirmen, araç ve gereçler arasında
da atların tırnaklarını kesip düzeltmeye özgü "simteraş", erkekler
arasında da önü ve arkayı düşünmeyenler makbuldür.(340)

*

"Pîvaz pîvaz e, çi serî ye çi binî ye".
Soğan soğandır, başı dibi yoktur.

Bir kişinin ya da bir şeyin ya da bir sorunun bayağılığım belirtmek için
kullanılır.

KÜRD EDEBİYATINDAN

BAZI ÖRNEKLER
2'NCİ SAYININ 12'NCİ SAYFASININ DEVAMI [*]
2-(342) Benim sevgilim her ceylân yavrusuna benzemez ve her tarz ve ta¬

vırda ceylân yavrusuna benzetilemez. Olsa olsa, yalnız güzelliği dolayısıyle,
bir de namusluluğundan ve masumluğundan doğan telâşı ve ürkekliği nede¬

niyle; ceylân yavruları arasında Harran dağlarına gitmiş ve "hewşan" adiyle
bilinen otun tohum ve gölgesine yönelirken, güneyden esen rüzgârın şidde¬
tinden ötürü adı geçen tohum dağılmış ve düşüşünden meydana gelen hafif

sesler ceylân yavrusunun kulağına ulaşmış ve biraz telâş etmesine neden ol¬
muş ve bu küçük olaydan sonra Kürd atlılarından oluşan kahraman ve hızlı
bir avcı birliğinin silâh seslerini ve müthiş haykırışlarını işiterek, kurtuluşu
çabucak kaçmakta bulan ve sabah erken ezan zamanında Bilêcan dağının
eski konak yerlerine varmış olan ceylân yavrusuna benzeyebilir.
(339)

Li jêrenota 293'yan binerin.

(340)

294 numaralı dipnota bakınız.

[*]

Özür dileme: Eşsiz gazete "Jîn"e("Jîn"eşsizdir, değil mi ya!) arasıra yazılar sunmak,
her Kürd için ödenmesi gereken bir boyun borcudur,

(341) ve bu borcun

ödenmesine ve bu görevin yerine getirilmesine her milliyetsever istekli ve arzuludur.
Fakat üzülerek belirtmeliyim ki ben uzun bir süreden ben

ve felaketlerin

dürtüsüyle, bu temiz görevimi yerine getiremedim ve payıma düşen nasibimi elde ede¬

medim

"Jîn"in Sayın Yazi Kurulundan ümit edilir ki

rın engellemesinden
(341)

308 numaralı dipnota bakınız.

(342)

310 numaralı dipnota bakınız.

hastalıkla¬

garazlardan ileri gelmemiştir.
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MÎHRÎ [**]

ÇEVİRİSİ(343)

1 Gönül kapmak âleminde siz dilber tarafından eğer bir gösteriş ve kal¬
kış meydana gelecek olursa, kuşkusuz, sevgi nimetinden habersiz olanların
varlıklarını yok eder ve aşk sevdasından yok olanların kemiklerini diriltir.
2 Tanrı seni korusun. Sen bir yandan pek fazlaca gönül kapıp, tatlı ve ar¬
zu verici sözler söylediğin, eşsiz gözlerinle sevgi belirtisi işaretleri sürdürdü¬
ğün halde, bir yandan da şaşılacak biçimde bir huy değişikliğine sahipsin ve
son derece kavgacı, kendini beğenmiş ve tokgözlüsün.

3 Kırmızı gül gibi kırmızı elbiseni giydikten sonra, ateş gibi gönlümü
yaktın ve özgürlüğümü, ağırbaşlılığımı ve düşüncemi büsbütün ortadan
kaldırdın.

4 Sevgililerden beklenilen sevgi ve gönül alma yerine, bizim sevgilinin

cefa ve baskısı çoktur. Nitekim gönül alma konusunda, gözlerinden ok gibi
çıkan ve öfke ve tehdit ile zavallı gönlümü parçalayan bakışlar alabildiğine
çoktur.

5 Bence hiç kuşku yoktur ki, bu kadar işkenceden dilberin asıl amacı,

"sen Kürdsün, mutluluk ve sevinç dünyasında Kürdlerin payı ancak aşağı¬

lanma ve eziyetten ibarettir" gibi ibret verici bir ders vermek ve darmadağın
düşüncelerimi aydınlatmaktır.

6 Gerçekten de Kürd milletinin manevî yapısı, her türlü saldırılar yü¬
zünden güçsüz ve her çeşit eziyetlerin birikiminden ötürü felâketzede ve pe¬

rişan olup, maddî kişiliği gibi, adalet ve insaf sahiplerine perişan halini söyle¬
memek, uğraş ve çaba pazusu ile meşru insanlık haklarını savunamamak,

yükselme ve gelişme alanında tek bir adım bile atamamak için el, ayak ve ka¬
fası kırılmış, dudak ve dili kesilmiştir.

7 Feci durumumuz herkesçe bilinmektedir; uzun uzadıya anlatmaya ve

açıklamaya gerek yoktur. Özellikle umutsuzluk ve gevşeklik için, zararlı dış
etkenlerden başka, aramızdaki nifak ve kıskançlık yeter de artar bile.
8 Öğretme ve aydınlatma konusunda yaptığın hareketler yeterlidir.

Maksat artık anlaşıldı. Bu nedenle, yüzünü benden çevirme ve küpeni bana
[**]

Bu gazelin maddesi zülüf ve ben, biçimi ise düş ve hayaldir. "Jîn"dergisi ise, "ölümyaşam" ile uğraşıyor ve hiç bir zaman bir "erkek" ya da bir "kadın"a bakmaz ve hatta

bu gibi işlere tenezzül bile etmez. Bu nedenle, bu gibi gazeller "Jîn"dergisinin katına
yükselip çıkamaz ve O'nun değerli sayfalarında yer alamazlar. Ne var ki bu gazelde
ulusal nitelikte üç beyit vardır. Önce bu beyitlerin hatırı için ve sonra da gençliğe bir
anı ve genç okuyucularımıza ufak bir armağan olmak üzere "Jîn"dergisine sunuldu.
(343)

Şiirin Kürdçesi yazının aslında yer aldığı için, burada onu yeniden yazmaya gerek gör¬
medik ve yalnız, yazar tarafından yapılmış olan Osmanlıca çevirisini bugünkü Türkçeye çevirmekle yetindik.
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gösterip "seni de şu küpe gibi asacağım" diye üstü kapalı tehditlerde bulun¬
ma. Çünkü benim için öyle bir asılmak idam değil, bilakis yükseliş ve var¬
oluşun güvencesi, rahat ve mutluluğun temeltaşıdır.

9 Nazar değmesinden korkma ve istediğin gibi gösteriş yap. Çünkü Mihrî, yüzünü hoşnut gördüğü zaman nazartaşı ve muskaların bağı gibi kolları¬
nı boynuna büyük bir memnunluk ve kıvançla atar ve sen de öylece kemgözlerin etkilerinden uzak kalırsın.
M. M.

Kürd dili, tarihi ve coğrafyası ile ekonomi ve sosyolojisine ilişkin incele¬
melerde ve yayında bulunmak ve Kürdler arasında çağdaş bilimleri yaygın¬

laştırmak üzere, "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti"(344) adiy¬
le, bir bilim derneği kurulması konusundaki hazırlıklar son bulmuştur.

Onaylanma işleminin yüce hükümete sunulabilmesi için yönetim kurulunu
seçmek üzere ilgililerin Ocak ayının 10'uncu cuma günü öğleden sonra saat
2'de, Divan-ı Muhasebat'ın(345) arka sokağında bulunan Behçet Paşa Kona-

ğı'ndaki "Kürdistan Cemiyeti"(346) binasına onur vermeleri dileğimizdir.

(344)

"Kürd Kültür ve Yayınlan Genelleştirme Derneği" demektir.

(345)

Sayıştay demektir.

(346)

"Kürdistan Derneği" demektir. Bununla kastedilen dernek, "Kürdistan Teali Cemiyeti"dir.
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KÜRD-TÜRK BİRLİĞİ (*)
Edîb-i âzam Namık Kemal'in irşadâtıyle menkıbe-i celâdeti ebediyyen

Osmanlıların, sîne-i iftiharına nakşedelmiş olan Celâleddin-i Harzemî, Ta¬
tarların gerdbad-ı hevlengizleriyle Hindistan'a sürüklenmiş ve oralarda
hasret-i vatan çilesini doldurmuştu.(925) (347)

Cengiz Han'ın kaziye-i vefatı, Celâleddin'in ruha-i vatan fikrini ihya etti.

Tarihin meşhur sîmaları içinde Celâleddin'e has olan çâlâkî-i hareket, pek az
zamanda onu "Kîc-i Mukran" tarikiyle İsfahan'a yetiştirdi. Bu sür'at-ı hare¬
ketini Kemal-i Isfahanî şu beytiyle tavsif ediyor:
"Ki bud cuz tu zı şahan-ı rüzgâr ki dad
Kazîm-i esp zı Bedlîs û ab ez Uman!"

(Senden başka şahân-ı zamanın hangisine müyesser olmuştur ki atına Bit¬
lis'te yem versin ve Umman'da sulasın!.)
(347)

Buradaki "925" rakamı, öyle anlaşılıyor ki Celâleddin'in Tatarlara yenilip Hindis¬
tan'a çekildiği tarihi gösteriyor. Ancak, bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıkmış
olduğu anlaşılıyor. Çünkü Celâleddin'in Tatarlara yenilmiş olduğu tarih, Hicrî takvi¬
me göre 618, Milâdî takvime göre de 1221'dir.

,

*
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Moğolların zalam-ı nâhemvarından ürkmüş ve zulm-ı nâpaydarından bık¬
mış olan Isfahanlılar, pek büyük bir meserretle o namdan karşılamış ve o

milletin tercüman-ı hoşhanı olan o şair-i şirin'edâ Kemal, tehniyet-i kudü¬
münü bir kasîde-i garra ile îfa eylemişti. Kasîdenin bir-iki beytini numune
olarak tercüme ediyoruz:

[2]

"Basît-i rû-yi zemîn baz geşt abadan
Be yümn-i saye-i çetr-i hüdayegân-ı cihan
Tu umr-i Nuh biyabî ez an ki der âlem

İmaret ez tu pedîd amed ez pes tufan

Tu dad minber-i İslâm bestey zı salîb
Tu ber guruft-ı nâkus ra ez ca-i ezan"

(348) (Yeksan ve harab olmuş yeryüzü, cihan padişahının şemsiyesi gibi
zıll-ı meymenet temin eden kudûmüyle mâmur oldu.

Sen ömr-i Nuh'a layıksın. Çünkü tufandan sonra nasıl Nuh dünyayı imar
etti ise, sen de Moğol tufanından sonra imar ettin.

Sen İslâm minberlerinin öcünü salîbden aldın. Ezan yerlerinde nakusları
kaldırdın.)

Az

müddet

zarfında

eser-i

hayat

göstermeye

çabalayan

iran'ın

mukadderat-ı ezeliyesinden yahud o hamiyet-i mücesseme Celâleddin'in

kendisini toplamak nasibsizliğinden olmali ki, Cengiz'in varisi Kaan Oktay,
Celâl'in yine derbederliğini ihzar etmek için Sunay ve Cermaun gibi en gü-

zîde namdarlarından iki kumandanın maiyetinde bir ordu şevketti. Celâl,
şahin gibi bir hamle-i berkiye ile kinini biraz o koca ordudan şeyhûn (349 )
suretiyle aldıktan sonra, cibal-ı menîadan müteşekkil, istihkâmât-ı tabiiyesiyle tedafüi vaziyete müsaid Kürdistan cihetine savuştu.

İlk göründüğü saha Ahlat havalisi idi. Ahlat o tarihte Bitlis Hakimi Melik
Eşrefin kardeşi Mecdüddin'in muhafazası altında idi. Şark ve Garb'ın nam-

darlarını yıldırmış ve yıldırım gibi düşmanlarının kuwe-i mâneviyesini kır¬
mış olan Celâleddin'in debdebe-i şecaati bile Kürd kafasına ilka-i haşyet et¬
memiş olmalıdır ki Ahlat Muhafızı Mecdüddin, koca Celâleddin'e boy ölç¬

meye

kalkışmış

ve

bittabi'

mağlub

olmuştur.

Meydan-ı

harbden

münhezimen Ahlat'ın iç kalesine doğru ricat eden Mecdüddin, her nasıl bir
fikre müstenid ise tahassundan sarfınazarla Sultan Celâleddin'in penahına

sığınmış ve fevkalâde mazhar-ı [3] hürmet olmuştu. Fakat Ahlat kaledarı,

(348)

Farsça olan yukarıdaki üç beytin yazar tarafından yapılmış Osmanlıca çevirisi olan bu
paragrafı ve bundan sonraki iki paragrafı, yazının esas metninden ayırt edilsin diye biz
parantezler içine aldık.

(349)
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256 numaralı dipnota bakınız.
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Melik Eşrefin bendegânından İzzeddin'in, istiman perdesi altında Celâleddin Şah'a tertib ettiği suikasd hissolunarak huzura çıkacağı sırada derdest

olunmuş ve bunda Mecdüddin'e de bir leke-i hıyanet sıçrayarak o da İzzeddin'le beraber habse atılmıştı. Bu şualarda idi ki Celâleddin'in zelzele-i zuhurüyle titremiş ve o ateşpare-i celâdetin velvele-i vağasına tâbâver olamayacağı-

m düşünmüş ve Şam padişahından istiane etmiş olan Bitlis Hakimi Melik
Eşref,

muavenetine

gelen

Şam

ordusuyle

beraber

Muş

sahrasında

Celâleddin-i Harzemî'ye meydan okumuştu. Moğol'un bîpayan ordusunu
mağlub etmek azm-i bülendine malik olan Celâleddin, bu orduya irae-i sat-

vetten çekinmemiş ise de, çi çare ki hastalığı, hırs-ı dilîranesine galebe etmiş
ve tedafüî vaziyetle Ahlat'a ricat etmiştir.

Daima bar-ı gam üzerine insafsızcasına bir zamîme kondurmaya alışmış

olan bu çark-ı dûn, diğer taraftan da Aymas Bahadır'in kumandası altında

bir Moğol ordusunun takarrubunu ihzar ve bu suretle iki ateş arasında kalan
Celâleddin, bîkarar ve artık Moğol ordusuna teslim olmaktan ise Bitlis Ha¬

kimine ilticayı bil'ıztırar ihtiyar etti. Bitlis Hakimi, Kürdlere has olan bir
şîme-i mihmannuvazâne ve civanmerdane ile o şah-ı hamiyetpenahı istikbal
ve kızını peşkeş ederek onu damad etmekle ebedî bir nam-ı bülend istihsal

etmiştir. Bu suretle birlik rabıtasını teşkil eden Kürdler, Sultan Selim'in ufak
bir meyliyle Saltanat-ı seniyyeye arz-ı teslimiyet etmiş ve ilel'ebed bu rabıta¬
ya sadık kalmıştır.
Süleymaniyeli

İsmail Vedad
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W KÜRD MUHACİRLERİ NE HALDE? (*)
". . .Akrabamızdan yalnız Hurşid, İhsan, Mehmed Beyler sıhhatte olup
selâm-ı mahsus etmekte. Biraderim İhsan Bey ilkbahardan beri memlekete
avdet etmiş ise de, nerelerde olduğundan bîhaberim. Resul Bey, keza Kadir

Bey sizlere ömür. Biraderi Osman Bey, Ûremar aşireti reisi Soto Ağa'nın

nezdinde. . . Said Bey'in hanesinden ferd-i vahid kalmamıştır. Ubeyduflah
Bey'in küçük mahdumu, siz sağ olasınız. Bilumum karyemiz ahalisinden on

nüfus mikdarında ancak kalmışlardır. . Şimdilik, kışın hululü münasebetiy¬
le memlekete gidemeyeceğimizden, mecburen bahara kadar burada vakit ge¬
çireceğiz. . ."

Ey, hâk-i izmihlale serilen beşeriyeti düşünüp dest-i muaveneti uzatmak is¬
teyen, girdabe-i felâkete düşen bîçaregâna merhamet eden insanlar! Sizler da¬
ima hakikati arıyorsunuz. Hilâl-ı Ahmerler, Salîb-i Ahmerler, Cemiyet-i

Hayriyeler, fukaraperver cemiyetler teşkil ediyorsunuz ve bunlarla, felâkete
mâruz kalan her ferdin musibetine iştirak etmek istiyorsunuz.

Evet, siz beşeriyetin en yüksek tabakasısınız ve size bütün zîhayatlar
medyun-ı şükrandır.

Yalnız bir şey arzetmek istiyorum: Siz, seslerini çıkarabilecek derecede fe¬
lâkete mâruz kalanların imdadına koşuyorsunuz! Acaba onlardan daha mağ¬
dur ve felâketin en derin kuyusuna düşen mazlumîni, ah-ü enînini yetiştire¬

meyecek derecede sesleri kısılanları niçin aramıyorsunuz? Yoksa bu bîçare¬
lerden malumatınız mı yok?

Çoktan beri gazete sayfaları Ermeni, Rum muhacirlerinden bahseden ya¬
zılarla dolup taşıyor. Evet, şu makalelerle beşeriyetin saadetini tahayyül
eden hiss-i merhamet sahihleri rikkat-ı kalbiyelerinin haili zail olmuş, ka¬

lemlerini bağlayarak [5] bîperva bağırıyorlar. Fakat bu esbab-ı felâkette en
çok ezilmiş bir milleti unutuyorlar, yahut unutmak istiyorlar.

Felâketin tam mânasıyle duçarı olup seslerini işittirecek yer ve yar bulama¬
yan, daima talihin şiddet-i istibdadına boyun eğen ve her vakit masum ve is¬

metleri derecesinde mağdur bulunanlardan bahsedilmiyor. Madem ki maksad insaniyete hizmettir, şu halde birtakımlarını benimseyerek diğer maz¬
lumlar unutulmalı mı?!

Yalnız benimsenilip muhafaza edilenlerin hukuklarını dğil, belki bîtaraf

bir nazarla, hırs ve garezden salim ve insamn gözlerini bütün dumanlarıyle
bürüyen kanlı tefekkürlerden azade bir insaniyetperver olarak, Şeyh Sadî
hazretlerinin,
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"Benî Adem âza-i yekdigerend
Ki der aferîneş zı yek gevherend

Çu uzvi be derd avered rûzigâr
Diğer uzveha ra nemaned karar
Tu ki'z mihnet-i digeran bîgami

Neşayed ki namet nehit Ademî" (350)

neşîdelerini okuyarak hepsine birden ağlamalı, feryad etmeli; âlâm ve ekdarına iştirak edip yaralarına deva bulmalı; felâketlerinin, ^mağduriyetlerinin
önünü almalı; hakikî dest-i mürüvvet uzatılmalı. Hakikî medeniyetin şanı¬
na layık olan işte budur.

Ey muhterem gazete muharrirleri! İşte üç gün evvel akrabamdan aldığım

19 Teşrin-i Evvel 334(351) tarihli mektubun birkaç fıkrasını ince yazı ile
nazar-ı dikkat-ı aliyyenize arzediyorum.

Evvelâ mektubun sahibini size tanıştırmak istiyorum.^Şu mektubun sahi¬
bi, âlem-i medeniyete Harunürreşid, Me'mun gibi dahîler yetiştiren, dört

yüz senelik bir müddet âlem-i İslama halifelik yapan ve bilahare Hülâgü
fitne-i nâgihanesiyle Kürdistan dağlarına iltica ederek, 1263(352) senesine

kadar "Hakkâri Sülâlesi" namıyle Çölemerg ve Başkale kalelerinde hükme¬
den ve yüzlerce medrese, cami, köprü gibi âsâr-ı hayriye vücude getiren

sülâle-i tahire-i Abbasiyeye mensub Hacı Tayyar Beyzade Mehmed ve Safı
Beylerdir ki bugün birtakım emanetlerle, o sülâleye mensub olduklarını ısbata muktedirdirler.

[6] Heyet-i İctimaiyenin en yüksek mevkiinden sevk-ı talmle sukut edip,

bugün Van vilâyetine tabi "Gevar"dan "Erbil"e kadar servetlerinden bir şey
kurtaramayarak bin türlü meşakk-ı seferiye ile muhacir olmuşlardır.

Bunların bir derece sahib-i servet oldukları halde düştükleri varta-i felâket,

diğer bilumum Kürd muhacirlerine numune-i kıyas olabilir. Acaba, hangi

milletten olursa olsun, yüzyirmi haneli bir köyden on nüfus kaldığını başka
(350)

Farsça olan bu şiirin Türkçe çevirisi şöyledir:

"İnsanoğulları birbirlerinin organlarıdır

Çünkü yaradılış yönünden aynı maddedendirler
Bir organ derde uğradığı zaman

Öbür organlar da rahat edemezler

Sen eğer, başkalarının acılarından etkilenmezsen

Adının insan olmasına layık değilsindir".

(351)

Milâdî takvime göre 19 Ekim 1918.

(352)

Milâdî 1847.
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bir milletin sergüzeşt-i masaibinde okumak mümkün müdür? Bunlar ne ol¬
du? Niçin mahvoldu? Bunların hesabını kimler verecek? Mes'ûlleri kimler¬
dir? Ermeni, Rum muhacirlerine Amerika'dan oluklarla muavenet akıyor!!

Bunlara kim bakacak? Kimler muavenet edecek? Yoksa bunlar beşer değil
mi? Eyvah, kalanlar da bu suretle mi mahvolup gidecek!?
He.le şu yazının son fıkrası: "Mecburen bahara kadar burada vakit geçirece¬

ğiz"! Acaba bahardan sonra nereye gidecekler? Tehayyül ettikleri evleri, kâ¬
şaneleri birkaç kibrite kurban edildi. Tarlaları ekecek kollar münkariz ol¬
muş; toprakları kazacak mandalar, öküzler, esterler ve bargirleri Tekâlîf-i
Harbiye toplamış; kalanlardan bile eser yok; sabanlar, çift âlât ve edevatı, ara¬

balar, kışın soğuk günlerinde elbisesiz, çıplak harb eden zavallı askerlere kö¬
mür vazifelerini îfa ettiler, yemek kazanları kaynattılar. Koyun sürüleri yok;
bütün iki kurtlar tarafından parçalandılar.

Ey muhterem gazeteciler! Şu mektubda hal-i sefaletlerini ayanen okudu¬
ğunuz felâketdîdelerin dereler gibi akan gözyaşlarını, vicdanlarınızdan feve¬
ran edecek sada-i hakla dindirmeye sizi davet ediyorum.

Bunların, emsalleri gibi bir insan, bir mahlûk-ı Huda addedilerek hakla¬
rında o suretle muamele edilmesini, sönmüş ocaklarının, yıkdmış han-ü
inanlarının imarını, ilkbahara kadar hayatlarının temini esbabının istikma-

lini alâkadarandan müştereken taleb ediniz. Âlem-i medeniyete bağırınız ki:
Yirminci asrın vicdan ve imanı, [7] mazlumîn-i beşeriyet hakkında ayrı ayrı
telâkkiyâta tabi olunacak devrin, yaşadığı günlerden çok geride kaldığını
görmek istiyor.

Hakkârili
Abdurrahim Rahmi
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KÜRD GENÇLERİNE (*)
Gençler! Evet, size hitab ediyorum. Ceraid-i havadisi tâkib etmiyor musu¬

nuz? Beş-altı vilâyet sekenesinin,(353) üç milyondan fazla bir nüfus-ı Islâmi-

yenin, sizi doğuran, büyüten, elhaletü hazihi yaşatan mader vatanın mukad¬
deratı mevzu-i bahs oluyor. Kafkaslarda, Irak ve Arabistan'ın ateşîn çöllerin¬
de, Galiçya ve Çanakkale'nin cehennemî siperlerinde feda-i hayat eden
yüzbinlerce vatandaş, Kürdistan'ın ulvî seması altında garib kalan altun ova¬

lar, yüksek dağlar ve behişt ormanlar, bütün o sönmüş han-ü manlar, yıkıl¬
mış mezarlar size bağırıyor; size, tahsil görmüş evlâdlarına ref'i avaz-ı şikâyet
ediyor; sizden imdad bekliyor. "Kaleminizle, cesaret-i medenıyenızle, butun
faaliyet-i milliyenizle çalışmanın zamanı gelmiştir ve belki geçmiştir" diyor!
Gençler! Bütün ümid-i vatan şimdi sizdedir.

Evet, Kürdistan'ın hayatı mevzu-i bahstir. Sakın aldatıcı hülyalar peşinde

koşmayınız. Bugün size terettüb eden vazifeler gayet mühimdir. Mühlık an¬
lar, pek mühim günler yaşıyoruz. Uyumayınız!
Cihan huzurunda, tarih sahifelerinde şaibesiz kalmak istersek ihtilafları,

suizanları, hodbinlikleri terk etmeliyiz. Artık insaf!
Yanlış hülyaların, küçük düşüncelerin bugünkü akıbetini dikkatle müta¬

lâa [8] ediniz. Yekdest ve yek'aheng olmaya çalışınız. Yarın ın'ıkad edecek
Sulh Umumî Kongresinde, mahşer-i ümemde bütün dünyanın, butun mil¬

letlerin hasenat ve seyyiât hesabı görülecektir. Herkes, her millet kendi
hakk-ı hayatını iddia edebilecektir. Umum Kürdlük namına olmasa bile, barı

bir mevki-i müşkilde kalan, vahîm saatler geçiren Türkiya Kürdlerini bir
mevt-i muhakkaktan, bir sefalet-i ebediyeden kurtarmaya gayret ediniz!

Şerait-i salife tahtinde hayat-ı sabıkamızı yaşamak, ahass-ı âmâlımızdır. Fakat
bu mümkün olmazsa, zinhar boynumuza bir zincir-i esaret koydurmayalım.

Bu harbde vesair zamanlarda gördüğümüz ve çektiğimiz mezalim ve saffet¬
lerden daha şenî, hatta imha-i tam ile neticepezîr olacak bir hayata dahil ol¬
mak ihtimalimiz, gayri varid değildir. Artık bizi biz kurtarabileceğiz!
Sana, senden gerek âlemde ger imdad lazımsa

Başkalarının metaına rağbet zamanı geçti. Bazılarınızın fikirlerini işgal
eden hayalât-ı vâhiyeden teberrî ediniz. Yalnız kendi milletiniz ıçırı çalışınız.
Unutmayınız ki bizim de bugüne kadar ihmal edilmiş vasi bir lisanımız
zengin bir tarihimiz vardır. İşte size bir düstur-ı felah: Faaliyet ve teşebbüs!
Çenberlitaş, 19 Teşrin-i Sanî 334(1918)
Siverekli
Hümi

(3531 O zamanki vilâyetlerin, yani illerin sınırlan çok geniş olduğundan ve o zamanki bir

(

} Slâ^Sirkaç vlyeti içine aldığından, yazar Kürdistan'ı "beş-altı vilâyet"
olarak göstermiştir.
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GİRDÎ SEYWAN (i) (55.)
Ben orayı, anayurdumda, Şehrezor'da bulunan o yeri pek çok anar ve ara¬

rım. Bazen esen bir rüzgâr bana oranın, o cennet^yurdun taze [9] ve rengâreng.çiçeklerinin, hoşbû çimenlerinin, lâtif erguvanlarının rayiha-i tayyıbelerini getirir.

Oooh, o muattar çiçeklerin, o ruhnevaz kokuların, oıümrüd-fâm çimen¬
lerin tahassür-i derunîsiyle her zaman inlerim.

Çünkü oradaki sema, oradaki zıya, oradaki hava başkadır. Maî ve açık se¬
masının üstünde şehbal-ı zerîninden penbe, eflâtun, sarı ziyalar saçan güneş

en kasvetli kalblere güşayış, en deva-nâpezîr derdlere deva verir. Orada her
şey, bana başka gelir ve öyle görünür. Onun için ben orayı her an anar ve
ararım.

Goyje'deki(2) o ceddimden kalan aşiyanemde ruhfeza sabah olur, bahar
kuşlarının ruhnevaz şakırtıları beni tatlı uykumdan uyandırırken, güneşin

Mazelan(3) dağlarına uran in'ikâsâtı gözlerimi kamaştırırken, o hayat-ı taze
içinde mesrurane kalkardım. Asabî bir isti'cal ile giyinir, Girdî Seywan'a, o

ruhum gibi sevdiğim hâb-ı ebedî yatağına giderdim. Zümrüdîn çimenlere
bürünüp yükselen tepeyi tırmanırken yüreğimde hüzn-alûd bir çarpıntı du¬
yardım. O yolların manzara-i dilkeşası, mahall-i maksudun hüzün-feza te¬
veccühü, yüreğimde garib bir halecan husule getirirdi.

Yol kenarlarına kanatlarını döken erguvanlı,(354) lütufkârane temayülleriyle güneşin hararetinden beni himaye ederlerken, ben onları severek, ko¬
karak, fazla sakan (355) çiçeklerini koparır, birer demet yapardım.
Yolumun tarafeyninde, orada çökmüş bir taş, burada zemin ile bir olmuş

bir toprak kütlesi, daha ötede bir kabrin yanında Kur'an tilâvetlerini ve ba¬
zen de meşhur Davudî sesiyle etrafı çınlatıp dehşetler ilka eden "Mela Mıhemedê [lO] Denggewre"nin(4) aşırlarını dinler, bazen kendimi o sükûn-i ebe¬

dîye dalmış kadar sakin ve dünyaya lâkayıd görürdüm. Nihayet ceddimin,
ceddemin kabri yanına gelmiş bulunurdum.

Onların kabr-i mahsuslarının dibine diz çöküp hınçkırdığım zaman, ha¬
yatımda en mesud bir günümü yaşadığıma hükmederdim. Fevkımda salla¬
nan erguvan dallarına hicranlarımı söyleyen kuşlar benim Fatihamı dinler
ve sanki benim ile derûnî dua ederlerdi. Ben saatlarce orada mebhût kalır ve
(1)

Girdî Seywan, Süleymaniye'nin bir tepe üzerindeki mezarlığıdır.

(2)

Goyje, Süleymaniye'nin, Goyje dağlarına izafeten büyük bir mahallesidir.

(3)

Mazelan,

Süleymaniye'nin Goyje ve

Mazelan dağları arasındaki vadide

bina

olunmuştur.

(354)

Bu sözcük dergide böyle çıkmıştır. Ancak bunun bir dizgi hatasından ileri geldiği,
doğrusunun "erguvanlar" olduğu anlaşılmaktadır.

(355)

"Kokarak" ve "sakan" sözcüklerinin dizgi hatası sonucu böyle çıktıkları, doğrusu¬
nun "koklayarak" ve "sarkan" olduğu açıktır.

(4)

Mela Mıhemed, Süleymaniye'nin sadasıyle meşhur hafızı olup, "Denggewre" lakabıyle müsemmadır.

402
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başımı kaldırdığım zaman o kuşcağızların beni yalnız halime terkettıklerını

ve sanki mevcudiyetlerinden rahatsız olmamı düşünmüşler gibi hiç hisset¬

tirmeden uçup gittiklerini görürdüm. O zaman erguvan dallarının lâtif göl¬
geleri altında ellerimi semaya doğru kaldırarak Halikımdan, kabirlerdekı in¬
sancıklar ve ecdadım için rahmetler diler ve ıslak gözlerimle onlara son

farîza-i hürmeti ifa eder ve onların ruhlarından milletimin ve milliyetimin

yükselmesi için istimdad eder ve bu hususta niyât-ı hâlise ve sadıka ile çalışa¬
cağımı ahd-ü peyman eder ve Kürd'ün mazîsini tahattur eder, hale bakar, is¬
tikbali tefekkür ederek avdete başlardım.
Tepeyi çıkarken duyduğum çarpıntı, bu defa da kalbimde tatlı ve pek tatlı

bir ihtisas vücuda getirdiğini ve bunun da ' 'ümidvar" olmak olduğunu görür
gibi olurdum.

.

....

İşte şimdi, o Firdevs misali memlekette geçirdiğim günlerimi düşünüyor¬

dum Ruhumdaki munis hatıratını dinliyordum. Sonra, artık Kürd'ü, Kürdistan'ı düşünecek, İstanbul makarr-ı Hilâfette büyük bir cemiyet meydana
geldiğini, daha başka ve mühim teşebbüslere başlandığını görüyorum.

28 Kânun-ı Evvel sene 34(1918), Nişantaş
Yamülkîzade
A. A.

[ıı] BİR KÜRD ÇOCUĞUNUN
İHTİSASÂTI (*)
Sevgili Kürdistan'ıma

Ah ey vatan, ey sahe-i gam, kişver-i pür-hun
Ey yavrusunu gaib eden mader-i mahzun

Nafhan beni efsunluyor ey duhme-i ecdad
Ruhum müteselli oluyor ettikçe seni yad
îmana tekâmül veriyor hâkini sevmek
Ömr-i ebedîdir yoluna canımı sermek
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O karlı tepende güneş oldukça derehşan

elmas gibi parlar, ne güzel servet-ü sâmân
Yelda-i gamı nur-ı hayalinle geçirdim
Şimdi ararım fecrini, deycuru bitirdim
Ah, hep sana gelmek, sana koşmaktı hayalim
Lâkin beni kış bağladı, yok şimdi mecalim
Kavuşmadan ölsem, cesedim dağlara kalsın

Her şam-ü seher yad ile bûy-i vatan alsın
Yavrularım istemişsin, hepsi de hazır

Kim yollayacak? Onları sormaz bile. .(356)
Onlar yalnız bir nakarat ile öterler

Tehcîr için tekbîri de zahir unuturlar
Lâkin senin evlâdlarının azmi metîndir
Her azm-ü iradetlinin atîsi emindir

Çıplak da, yayan da sana doğru geliyorlar
Dağlarda o karlarda da ekser donuyorlar

Yoldan çekil ey ah ile çabuk eriyen kar
Sen de yıkıl ey fırtına! Ey şems, sen ol yar

[12]

Ah anne, güzel anne! Şu çocuklara söyle:
Hâlâ sürecek mi şu nifak ortada böyle!

5 Kânun-ı Sanî sene 335(1918), Bursa'dan
Süleymaniyeli

Mahmud Nejad

(356)

404

Bu dize, derginin aslında böyle eksik olarak ve sonunda iki nokta ile çıkmıştır.
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KÜRDLERDE DURÛB-I EMSAL (s:-)

"Mîrim, heliz bûrî".
Beyim, raziyane geçkindir.

(Raziyane, malum olan şüceyredir ki geçkin olduğu nisbette salabeti artar.

Meselin, raziyane isteyen bey için darbedildiği muhtemeldir. Avdet ihtimali
olmayan hususât için darbedilir).(357)
"Ka ya te bû, ma kadın jî ya te bû!"

Saman senindi, samanlık da senin mi idi!

(Çok yiyip nefesi tıkanmış oburlar hakkında müstameldir).(358)
"Yek mal e, dozde malxo!"
Bir evdir, on iki kethüdası var!

(Bir işe karışanların taaddüdü takdirinde teşevvüş-i umur hasd olacağına
işrab ediyor).(359)

"Qiyasa teşkê li meşkê dike".
Baldır ve tulum kıyası yapıyor.(360)

(Yanlış kıyas yapılıp keyfiyet tahrif ve te'vil olunurken söylenir).
"Ritilê te bila ser tuxtê wî be!"(361)

[13]

Varsın senin batman(altı kıyye-i atîk)ın da öbürünün tuxt(rub'

■ı

kıyye-i atîk)u üzerine gelsin!(362)

(Pervasızlığı ifade ediyor).

(357)

"Heliz" sözcüğü, ayrıca, mevsimi geçmek üzere olan hasad, bağbozumu, tohum ek¬
me gibi işler için de kullanılır. Bu atasözü, bu ikinci anlamda, bir işin mevsiminin geç¬

mesinden sonra o işi yapmaya kalkışanlar hakkında da söylenir.
(358)

Müstamel: Kullanılan şey. Yani öyleleri hakkında kullamlır.

(359)

"İşrab" sözcüğü, derginin aslında böyle çıkmıştır. Ancak, bunun bir dizgi yanlışlığı

sonucu böyle çıktığı, doğrusunun "işaret" olduğu kuşkusuzdur.
(360)

Yani, baldır ile tulumu birbirine kıyas ediyor, birbiriyle karşılaştırıyor.

(361)

Awayerastwehaye:"RitUatebüalisertuxtawîbe".

(362)

Kıyye: Eski bir ağırlık ölçüsü. Önceleri 1 kilo 282 gram ölçüsündeydı; daha sonra ki¬
loyu karşılayacak biçimde ayarlanmıştır.

Kıyye-i atîk: Eski kıyye, 1 kilo 282 gramı karşılayan kıyye.
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"Çi qa serê me mezin dibî, çavê me ecêban dibînî!"
Başımız büyüdükçe gözümüz garibeler görüyor!(363)
"Pîr limêj be înîyê, şemîyê zaf".(364)

İhtiyar kadının gönlü namaz kılmakta olsun; cuma, cumartesi çok.
(Meramın lüzumunu bildiriyor).(365)

"Cîyê ku agir tüne ye, dû dernayê".(366)
Ateş olmayan yerde duman tütmez.

"Golikê rêxo garanê xirab dike".(367)
Fena buzağı sürüyü bozar.(368)
"Hespê çê bila pêxwas be".

İyi at olsun da nalsız olsun.
"Gava ku nêçîra min tê, gûye tajıye mm te".

Vakta ki ava rastlarım, tazımın pisliği gelir.(369)
(Fena tesadüfât için zikredilir).(370)
"Kewê çê di qefesê da kifş e".

İyi keklik kafeste iken anlaşılır.
"Hingivê dobe ye, di eyarê seyî da ye!"

Dobe(eritilip mumu alınmış balın tasallub etmesi)dir, fakat köpek
tulumundadır!

(Güzel bir sîmada fena kalb, hasîs adamda servet, bahîl adamda ilim
ve sair için darbedilir).
"Jin û mêr, tevr û bêr".
[14]

Karı ile kocayı kazma ile kürek

yani mezar

ayırır.

(363)

Garibeler: Garip şeyler, garip olaylar, garip işler.

(364)

Awayê rast weha ye: "Pîr bi nimêj be în û şemî zaf in". Ev peyva pêşîyan li hêlnê Kur-

(365)

Yani, önemli olan şeyin istek ve meram olduğunu, yapılacak işlerde isteğin gerekliliği¬

distanê jî weha tê gotin: "Ku pîr bi nimêj be roj dirêj e".
ni bildiriyor.

(366)

Ev peyv li hin helan jî weha tê gotin: "Cîyê ku agir lê tüne be, dû jê ranabe".

(367)

Ev peyv li hêlna weha ye: "Çêleka rêxo navê garanê xirab dike".

(368)

Doğru çeviri, "sürekli dışkı eden buzağı"dır.

(369)

Yani, tazımın dışkı edesi gelir.

(370)

Yani, kötü tesadüfler, kötü rastlantılar için söylenir.
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"Kî xwarîye savarê, bila ew biçe hewarê!"
Bulgur pilâvını kim yemişse imdada o gitsin!

(Bitlis kasabası civarında kâin "Balikan" nam karye ahalisi, beynelekrad
hamakatlarıyle mârufturlar. Ahali-i mezkûre namına birçok hikâyât nakle¬

dilir. Bir ziyafette sofraya daveti unutulan birisi, o esnada köye hücum eden
eşkiyaya karşı herkesin gittiği halde onun neye gitmediği sual edilmesi üzeri¬
ne, özrünü îmaen meseli darbeylemiştir).
"Wezreba, çêtir e ji bav û bira!"

Cenub rüzgfı baba ve kardeşten daha iyidir.

(Mesel-i mezkûr, koyun taciri bir babanın, cenub rüzgârı eserse koyunları
otlağa çıkarabileceğinden ve bu yüzden tezyîd-i servet ettikten sonra kızının

düğününü yapacağından bahseylemesi üzerine, kızı tarafından darbedilmiştir).

"Mezin li malan, biçûk li banan".

Büyüklerin evde söylediklerini küçükler damlarda ifşa ederler.
"Deynekirin zêr e".

Sükût altındır.(371)

"Dolab hebs e, teşî reqs e, neqş hews e".(372)

Çıkrık mihnettir, teşî(yün eğdikleri iye) rakıs ve eğlencedir, nukuş
ve gergef arzu ve zevke tabidir.

HATİME

Bâlâya naklolunan Kürdçe durûb-ı emsal, Kürdistan'ın muhtelif muhît ve

mehafilinde istimal olunan binlercesinin en müntahab ve mükemmel olan¬

ları değillerdir. Evvelce de arzetmiş olduğum üzre, bunları tertib ve neşirden
gaye, ilmî hizmetle millî gayrettir. Filhakika, durûb-ı emsalin az [I5j çok
mahiyet-i âliyeleri kabil-i inkâr olmadığı gibi, asırlardan ben kudret-ı mıllıyesini muhafaza eden "Kürd milleti"ni böylece yar-ü ağyara tanıtmak da faı-

deden hâlî değildir. Meselâ bu vadide yazılabilinecek "Kürdlerde Edebi¬
yat", "Kürdlerde Musikî", "Kürdlerde Raks", Kürdlerde Tezyinat ve
Melbusât" gibi geniş ve müfîd, aynı zamanda milletimizin yüzünü ağarta¬
cak mevzular olur ki erbab-ı himmetin hedef-i âmâlı olsun!
Law Reşîd
(371)

(372)

Sükût: Suskunluk, susmak.

,. »

Peyvika "neqş" di kovarê da weha bi tîpa "q" derketıye. 1* bele awaye rast bı tıpa x
ye, yanî "nexş". Lewra ev peyvik di eslê xwe da peyvikeka Erebî ye, dema ku ketıye zımanê Kurdî, "q"ya wê gerîyaye "x" û peyvik bûye "nexş". Wek ku peyvika weqt
a Erebî di Kurdî da bûye "wext".
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JİBO NESLA TÊT

Sado!(l)

Gerçi tu biçûk î, natuwan î(373)
Lakîn sibehê tu qehreman î

îroke tu şîrmij î, biçûk î
Paş panzdeyî canfîda peyik î(2)
Ez dê bimirim, biçim ji dinya

Lazim wetenî bikî tu îhya(375)
Hêvîya min tu yî ku ez dibêjim
Derd û eleman hemî de dirêjim(376)
Em milletekî cesur û şuc'an(377)

Sahibşefeqet û muhibbe însan(378)
Eslî û necîb, hem zekî ne(379)
Lakîn di dine, me heq çunîne(380)

Çunkî me ulûm, fen, sin'et(381)
[16]

hêlane di nav kura cehalet

(1)

Xwarzayê min e.

(373)

Natuwan: Bêtawan, bêhêz, bêtaqet, bêqewet.

(2)

Peyik, "çalak" manasına müstameldir.(374)

(374)

Yanî, peyvika "peyik" bi mana "çalak" tê bi karanîn.

(375)

îhyakirin: Vejandin, gîhandina jînê ji nû ve.

(376)

Peyvika "de" di vê malika helbestê da zêde dixuye û manayek nade. Dibe ku ji şaşıya

^

rêzkirinê weha derketibe û rastê wê "te" be; yanî, ez derd û eleman hemî li te dirêjim.
(377)

Cesur: Wêrek.
Şuc'an: Mêrxas, dilêr, egît.

(378)

Sahibşefeqet: Xwedîşefqet, dilovari, dilşewat.
Muhibbe însan: Mirovevîn, kesê ku mirovan dievîne.

(379)

Eslî û necîb: Esilza, ji esi û kokeka pak û paqij, ji cîyê bicî.
Zekî: Jîr.

(380)

Yanî, di dinê da heqê me tüne, em bêheq in, bêpar in.

(381)

Ulûm: Piranîya "îlm" e.

Fen: Teknîk, zanîna li ser alet û hacet û makînan.
Sin'et: Pîşe.

408
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Fikra me ilim ku serf û nehw in(382)
Bil wana funûn sefîl, mehw in(383)

Xizan, feqîr, bêtîcaret
Goya ku feqîrî bo me rif'et(384)

Bêdewletî fexrek e jibo me(385)
Hê ya me be musrifî nedome(386)
Kîsikê me vekirî ye bo zîyaat(387)
Bo menfeeta umûm, heyhat(388)

girtî ye, bi sed benan şidandî

Bêhîmmetî ye ku em zebandî
Sed zêrî bi sifrekê zîyafet
îsraf-ı dikin jibo sefahet

Sed pare ji medrese, qebahet(389)

xasma jibo mekteba seadet(390)

(382)

Serf û nehw: Du şaxên rêzimana Erebî ne. Berê İi nav Kurdan ew her du şax gelek meqbûl bûn.
Yanî, li gora fikra me îlm û zanîn tenê serf û nehw in, ji me we ye ku ev her du şax tenê
îlm in û ji bil wan tu îlmekî dî tüne.

(383)

Funûn: Piranîya "fen" e.

(384)

Rifet: Bilindayî, serbilindî, serfirazî, şeref.

Sefîl: Nizim, kêmrûmet, kêmqedir.

Yanî, mirov dibêje qey ku em xizanî û feqîrîyê jibo xwe şerefek û serbilindîyek qebûl
dikin.

(385)

Fexr: Peşin, tiştê ku mirov pê dipesine.

(386)

Musrifî: Mesrefa zêde, xerckirina mal û dirav jibo tişt û karên tewş û bêfêde. ^

(387)

Zîyaat: Zayîkirin, windakirin, xerckirina ne di cîyê xwe da, xerckirina jibo tişt û karen
tewş.

(388)

Umûm: Gişt, giştî.
Heyhat: Dûr, dûrîya ji tiştek.

Yanî, jibo menfeeta giştî em diravê xwe xerc nakin, em ji wê yekê dûr in, devê kîsikê
me jibo menfeeta giştî girtî ye.

(389)

Pare: 1 Dirav. 2 Di dewia Osmanîyan da yekîtîyeka dirav bu, rûmeta sed pareyî du
quriş û nîv bû. Li vir mexseda hozên ev e.
Medrese: Xwendegeh, dibistan.

(390)

Mekteba seadet: Dibistana bextyarîyê, xwendegeha ku ji mirov ra bextyarî tîne.
Mana van her du malikan bi tevayî weha ye: Em xerckirina sed pareyî jibo xwendege-

hek, xasma jibo wan xwendegehên ku ji mirov ra bextyarî tînin, qebahet û qusûr û kêmayî dibînin; em dibêjin qey ku xerckirina diravan di rîya xwendegehan da mirov bi¬
çûk dixe û qedrê mirov nizim dike.

_17_
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Destê me vekirî ye, pirr sexî ne(391)
Bo menfeeta umumî nîne

Tenê jibo navekî mucerred(392)
bo menfeeta xesîs û hem bed(393)

3 Kanuna Paşî 335(1919)

Ji Mala Hekarîyan
Ebdurrehîm Rehmî

PİÇİKOKEK ÎBRET

Ey gelû hevalan!(394)

Dinya bi çavlêkirî ava bûye.(395) Mirov çav hevalê xwe diket; ew çawa dixebitit, mirov jî divêt wisa, belku gelektir xebitit.

[17] Malûmê we ye, di Kurdistanê da du millet hene. Yek millete me, yek
jî millete Filan. Em we dibînin û di xezetan dixwînin, xebata wan bi şevû roj,
mirov lê heyran dimîne. Her rojê xezetekê, her rojê mecmûekê, her rojê kitêbekê derêtxin.(396)

Xwedanqelemê wan bi qelemêd xwe, xwedanîlmê wan bi îlmê xwe, xwe-

dantifingê wan bi zora destan û eşqîyatîyê, xwedansîyasetê wan bi ezmanê
xwe, dewletmendê wan bi dewleta xwe, xwedanbanqe bi parêd xwe.(397)

Wehasil, çiyê wan heyî jibo milletê wan e. Yanî millet bi hemî tiştê wan faîdê dibînit.

Ew wekî me mêrêd xwe di rîya bêfaîde nadine kuştin; parêd xwe badîhewa
îsraf nakin; bê menfeet sa'yê nakin.(398)

(391)

Sexî: Merd, ciwamêr.

(392)

Mucerred: Rût, tewş, bêfêde.

(393)

Xesîs: Bêrûmet, adî, bêqedir.
Bed: Xirab, nebaş.

(394)

Gelû:Gelî.

(395)

Çavlêkirî: Çavnêrî, ku mirov çav bide tiştek, tiştek bibîne.

(396)

Mecmûe: Kovar.

(397)

Ezman: Ziman.

Dewlet: Hebûn, malhebûn, serwet.
(398)

Badîhewa: Mift, belaş.

Sa'y: Xebat, cehd.

410

- 18 -

Hal ew hal e, mêrêd me bi yekdû kuştinê dimirin; parêd me bo leyzbazan,

mitirban, derwêşan, perû û xelatan, mêhvanîyan, rişwetan diçin; ezmanê me
bi xeybeta yekûdû şil dibit.(399)

Ev e hale me, ev e halê wan. Ew dixebitin, em radizên. Kesê nexebitit heqê
jînê.çunîne.

Ji van xeberan hate zanîn em çend qeder paşvemayî ne û reqîbêt me çend
qeder pêşveçûyî ne.(400) Eve jibo me sebebê îbretê ye. Eger em jê piçikokek
îbretê bigirin, em jî her wekî hemîyan dê bigîhîne miraza xwe.(401)
Xwedê arîkar bit, amîn. Bele, ji bîr nekin, Xwedê di Qur'anê da emir kirîye: "We en leyse lî'1-însanî îlla ma sea".(402)

7 Kanuna Paşî 35(1919)
E. Rehmî

İTİZAR (*)
Geçen haftaki 7'nci nüshanın mürettib hataları sehven tashih edilmeden
neşredildiğinden dolayı, kariîn-i kirama beyan-ı itizar eyleriz.

(399)

Xeybet: Peyivîna li dijê kesek dema ku ew ne hazir be.

(400)

Çend qeder: Çi qas.

(401)

Miraz: Mirad, daxwaz.

(402)

Yanî, "ji mirov ra ji bil xebata mirov tiştek tüne".

Necm-i İstikbal Matbaası

.:

*

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza

-19-
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ADRES:
Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

(*) "Dar'ul-Hikmet'il-İslâmiye" âza-i kiramından ve Kürdistan ulema-i
meşhuresinden Bedîüzzaman Said-i Kurdî hazretlerinin telifâtından "İşa-

rât'ül-İ'caz fi Mezann'il-Icaz" namındaki tefsir-i şerifi mevki-i intişare
vaz'edilerek Şark Kütübhanesinde satılmaktadır. Müntesibîn-i ilmin birer
dane edinmesi tavsiyesini vazife addederiz.

Kürd lisanının kavaid-i lugaviyesine dair Mukaddimet'ül-İrfan namında
bir risale neşredilmiştir. İdarehanemizde ve Şehzadebaşı'nda Kooperatif Şir¬
keti civarında Sahaf Hamdi Efendi dükkânında bulunur.

(JÎN NEŞRİYATINDAN)
Heyet-i Tahririyemizden Hakkârili Abdurrahim Rahmi Efendi tarafından
nazmen kaleme alınan "Eqîda Kurdan" namındaki Kürdçe manzum ilmi¬

hal mevki-i intişare vaz'edilmiştir. Bilcümle Kürd kardeşlerimize birer danesinin edinmesini tavsiye eyleriz ve yine mumaileyhin Trabzon'da neşrettiği

"Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler" nam risalesiyle birlikte idaremizde
bulunur.

Haftalık Gazete'nin 25'inci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvîdir.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 386'ncı nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Muhterem Doktor Abdullah Cevdet Bey hemşehrimizin çıkardıkları İctihad mecmuasının 136'ncı nüshası çıktı. Nefîs makaleleri hâvîdir. Mütalâa¬
sını tavsiye ederiz.

Adres: İstanbul'da Cağaloğlu'nda İctihadevi'dir. Telefon numrosu 865'tir,
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WERGERANÊN JİMAREYA 8 AN

8'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

KURD-TURK BIRLIGI

Büyük edebiyatçı Namık Kemal'in yönlendirmesiyle, yiğitlik destanı Os¬

manlıların göğsüne kıvançla nakşedilmiş olan Celâleddin-i Harzemî, Tatar¬
ların korkunç kasırgasıyle Hindistan'a sürüklenmiş ve orada yurt özlemi çi¬
lesini doldurmuştur.(925) (403)

Cengiz Han'ın ölümü olayı, Celâleddin'in yurdu kurtamadüşüncesini ye¬

niden diriltti. Tarihin ünlü simaları içinde Celâleddin'e özgü olan hareket
çabukluğu, pek az zamanda onu, "Kîc-i Mukran" yoluyle İsfahan'a yetiştir¬

di. Bu hareket hızını, ünlü Kemal-i Isfahanî şu beytiyle niteliyor:(404)
"Senden başka, zamanın padişahlarından hangisine mümkün olmuş ki
atını Bitlis'te yemlesin ve Umman denizinde sulasın!".

Moğolların çarpık karanlığından ürkmüş ve süreksiz zulmünden bıkmış
olan Isfahanlılar, pek büyük bir sevinçle o ünlüyü karşılamışlar(405) ve o
milletin güzel sesli tercümanı olan o şirin sözlü şair Kemal, gelişim parlak bir
kaside

ile

kutlamıştır.

Kasidenin

bir-iki

beytini

örnek

olarak

çe-

viriyoruz:(406)

"Yıkıntıya dönmüş Yeryüzü, dünya padişahının şemsiye gibi uğurlu göl¬

gesinin gelişiyle yeniden bayındır oldu.(407) Sen Nuh ömrüne layıksın.(408) Çünkü tufandan sonra nasıl ki Nuh Peygamber dünyayı yeniden
bayındır hale getirdiyse, sen de Moğol tufanından sonra dünyayı yeniden ba¬

yındır ettin. Sen, İslâm minberlerinin öcünü haçtan aldın ve ezan yerlerin¬
den çanları kaldırdın".

Az süre içinde yaşam eseri göstermeye çabalayan İran'ın ezelî mukaddera¬
tından, ya da canlı bir hamiyet olan Celâleddin'in kendisini toplamak nasip-

sizliğinden olmalı ki Cengiz'in varisi Kaan Oktay, Celâl'in yine derbederli¬
ğine yolaçmak için Sunay ve Cermaun gibi seçkin ve ünlü iki kumandanının

emrinde bir ordu şevketti. Celâl, şahin gibi bir yıldırım hamlesi ile kinini o
koca ordudan kanlı bir biçimde biraz aldıktan sonra, sarp dağlardan oluşmuş
doğal

istihkâmlarıyle savunma durumuna elverişli Kürdistan tarafına

savuştu.

(403)

347 numaralı dipnota bakınız.

(404)

Şiirin Farsça orijinali derginin aslında yer aldığı için, biz onu burada yeniden yazmaya

gerek görmedik ve yalnızca, yazar tarafından yapılmış olan Osmanlıca çevirisini bu¬
günkü Türkçeye çevirmekle yetindik.

(405)

"ÜnhV'den maksat Celâleddin'dir.

(406)

404 numaralı dipnota bakınız.

(407)

"Dünya padişahı"ndan maksat Celâleddin'dir.

(408)

"Nuh ömrü"nden maksat uzun ömürdür. Kur'an-ı kerimde, Nuh Peygamber'in 950
yıl yaşadığı bildirildği için, "Nuh ömrü" çok uzun yaşamayı simgeleyan bir deyim
olmuştur.
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-n-

İlk göründüğü alan, Ahlat dolayları oldu. Ahlat o tarihte Bitlis Hükümda¬
rı Melik Eşrefin kardeşi Mecdüddin'in komutası altında idi. Doğu ve Ba-

tı'nın ünlülerini yıldırmış ve düşmanlarının moralini yıldırım gibi yıkmış

olan Celâleddin'in yiğitlik debdebesi bile Kürd'ün kafasına korku salamamış olmalıdır ki, Ahlat Kumandanı Mecdüddin, koca Sultan Celâleddin'le
boy ölçüşmeye kalkışmış ve tabiî ki yenilmiştir. Savaş alanından, yenilgiye

uğramış olarak Ahlat'ın iç kalesine doğru geri çekilen Mecdüddin, her nasıl
bir düşünceye dayalı ise, kaleye kapanıp orada istihkâma çekilmekten vazge¬
çerek Sultan Celâleddin'in yanına sığınmış ve olağanüstü bir saygı görmüş¬

tür. Fakat Ahlat kalecisi, Melik Eşrefin adamlarından İzzeddin'in aman iste¬
me perdesi altında Celâleddin Şah'a karşı düzenlediği suikast sezilerek huzu¬

ra çıkacağı sırada yakalanmış ve bunda Mecdüddin'e de bir ihanet lekesi

sıçrayarak o da İzzeddin'le birlikte hapse atılmıştır. Bu sıralarda idi ki, Celâ¬
leddin'in ortaya çıkmasının yarattığı depremden titremiş ve o yiğitlik ateşi¬
nin savaş velvelesine dayanamayacağını düşünmüş ve Şam padişahından yar¬

dım istemiş olan Bitlis Hükümdarı Melik Eşref, yardımına gelen Şam ordu¬
su ile beraber Muş ovasında Celâleddin Harzemî'ye meydan okumuştur.

Moğol'un arkası kesilmeyen ordusunu yenmek gibi yüksek bir azme sahip
olan Celâleddin, bu orduya gücünü göstermekten çekinmemiş ise de, ne çare

ki hastalığı, yiğitlik hırsını bastırmış ve savunma durumuna geçerek Ahlat'a
geri çekilmiştir.

Sürekli olarak gam yükünün üzerine insafsızca bir ek yük daha kondur¬

maya alışmış olan bu alçak felek, öbür yandan da, Aymas Bahadır'ın kuman¬

dası altında bir Moğol ordusunun yaklaşmasına yolaçmış ve böylece iki ateş

arasında kalan Celâleddin, kararsızlıktan ve Moğol ordusuna teslim olmak¬
tansa Bitlis Hükümdarına sığınmyı zorunlu olarak seçmiştir. Bitlis Hüküm¬

darı, Kürdlere özgü olan bir yüksek konukseverlik ve mertlikle o büyük

gayretli şahı karşılamış ve kendisine kızını vererek onu damad edinip, ebedî
bir yüce ün elde etmiştir. Böylece birlik bağını kuran Kürdler, Sultan Selim'in ufak bir eğilimiyle yüce Sultanhğa(409) teslim olmayı sunmuş ve son¬
suza dek bu bağa bağlı kalmıştır.
Süleymaniyeli

İsmail Vedad

(409)

325 numaralı dipnota bakınız.
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KÜRD GÖÇMENLERİ NE DURUMDA?

". . .Akrabamızdan yalnız Hurşid, İhsan, Mehmed Beyler sağlıklı olup
özellikle selâm ederler. Kardeşim İhsan Bey, ilkbahardan beri memlekete
dönmüş ise de nerelerde olduğundan habersizim. ResuJ Bey ile Kadir Bey,
sizlere ömür. . Kardeşi Osman Bey, Uremar aşireti reisi Soto Ağa'mn yanın¬
da. . Said Bey'in ailesinden tek kişi kalmamıştır. Ubeydullah Bey'in küçük

oğlu, siz sağ olasınız. Tüm köy halkımızdan 10 kişi kadar ancak kalmışlar¬
dır. Şimdilik kışın başlaması dolayısıyle memlekete gidemeyeceğimizden,
zorunlu olarak bahara kadar burada vakit geçireceğiz. . ."

Ey, bitkin durumda yere serilen insanlığı düşünüp yardım elini uzatmak
isteyen, felâket girdabma düşen çaresizlere acıyan insanlar! Sizler hep gerçeği

arıyorsunuz; Kızdaylar, Kızdhaçlar, hayır dernekleri, yoksullara yardım
dernekleri kuruyorsunuz ve bunlarla, felâkete uğrayan insanların felâketini
paylaşmak istiyorsunuz.

Evet, siz, insanlığın en yüksek tabakasısınız ve size tüm canlılar teşekkür
borçludur.

Yalnız bir şey arzetmek istiyorum: Siz, seslerini çıkarabilecek ölçüde felâ¬

kete uğrayanların imdadına koşuyorsunuz! Acaba onlardan daha mağdur
olan ve felâketin en derin kuyusuna düşen mazlumları, ah ve iniltisini yetiş¬
tiremeyecek ölçüde sesleri kısdanları niçin aramıyorsunuz? Yoksa bu çare¬
sizlerden haberiniz mi yok?

Çoktan beri gazete sayfaları Ermeni ve Rum göçmenlerinden sözeden ya¬
zılarla dolup taşıyor. Evet, bu makalelerle insanlığın mutluluğunu düşleyen
merhamet duygusu sahiplerinin yufka yürekliliklerinin perdesi ortadan

kalkmış; kalemlerini bağlayarak pervasızca bağırıyorlar. Fakat bu felâketler
nedeniyle en çok ezilmiş bir ulusu unutuyorlar, ya da unutmak istiyorlar.
Tam anlamıyle felâkete uğrayıp seslerini işittirecek yer ve dost bulamayan,
daima talihin sert baskısına boyun eğen ve her zaman masum olan ve namus¬

lulukları ölçüsünde mağdur bulunanlardan birtakımlarını benimseyerek di¬
ğer mazlumlar unutulmalı mı?!

Yalnız benimsenilip korunanların haklarını değil, tersine, tarafsız bir ba¬
kışla, hırs ve garezden uzak ve insanın gözlerini bütün dumanlarıyle bürüyen kanlı düşünce biçimlerinden uzak bir insansever olarak, Şeyh Sadî haz¬
retlerinin,

"İnsanoğulları birbirlerinin organlarıdır
Çünkü yaradılış yönünden aynı maddedendirler
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Bir organ derde uğradığı zaman

Öbür organlar da rahat edemezler
Sen eğer, başkalarının acılarından etkilenmezsen

Adınm insan olmasına layık değilsindir"

şiirlerini okuyarak, hepsine birden ağlamalı, feryad etmeli; acı ve kederlerini

paylaşıp yaralarına ilâç bulmalı; felâketlerinin, mağduriyetlerinin önünü al¬
malı; gerçek yardım elini uzatmalı. Gerçek uygarlığın şanına layık olan, işte
budur.

Sayın gazete yazarları! İşte üç akrabamdan aldığım 19 Ekim 334 tarıhli(410) mektubun birkaç fıkrasını ince yazı ile yüksek dikkatinize sunuyorum.

Önce mektubun sahibini size tanıtmak istiyorum. Bu mektubun sahibi,

uygarlık dünyasına Harunürreşid, Me'mun gibi dahîler yetiştiren, 400 yıllık
bir süre İslâm dünyasına halifelik eden, daha sonra ansızın kopan Hülâgü belâsıyle Kürdistan dağlarına sığınarak 1263(411) yılına kadar "Hakkâri Hane¬
danı" adiyle Çölemerg ve Başkale kalelerinde hüküm süren ve yüzlerce

medrese, cami, köprü gibi hayır eserleri meydana getiren, temiz Abbasî so¬
yundan gelme Hacı Tayyar Beyzade Mehmed ve Safi Beylerdir ki, bugün bir¬
takım emanetlerle o sülâleye mensup olduklarını kanıtlayabilirler.
Sosyal yapının en yüksek mevkiinden talihin dürtüsüyle düşüp, bugün
Van iline bağlı Gevar'dan Erbil'e kadar servetlerinden bir şey kurtaramayarak, bin türlü yolculuk güçlükleriyle göç etmişlerdir.

Bunların bir ölçüde varlık sahibi oldukları halde düştükleri felâket batak¬

lığı, öteki tüm Kürd göçmenlerine örnek bir ölçü olabilir. Acaba, hangi mil¬
letten olursa olsun, 120 haneli bir köyden 10 kişinin kaldığım başka bir mille¬
tin felâketli serüvenlerinde okumak mümkün müdür? Bunlar ne oldu, niçin

mahvoldu? Bunların hesabını kimler verecek, sorumluları kimdir? Ermeni
ve Rum göçmenlerine Amerika'dan oluklarla yardım akıyor!! Bunlara kim

bakacak, kimler yardım edecek? Yoksa bunlar insan değil mi! Eyvah, kalan¬
lar da bu şekilde mi yok olup gidecek?

Hele şu yazının son fıkrası: "Zorunlu olarak bahara kadar burada vakit ge¬
çireceğiz"! Acaba bahardan sonra nereye gidecekler? Düşledikleri evleri, ko¬
nakları birkaç kibrite kurban edildi. Tarlaları ekecek kollar yok olmuş; top¬
rakları kazacak mandaları, öküzleri, katır ve atları Savaş Vergileri Dairesi

toplamış; kalanlardan bile eser yok; sabanlar, çift araç ve gereçleri, arabalar,
kışın soğuk günlerinde elbisesiz, çıplak savaşan zavallı askerlere kömür göre¬

vi yaptılar, yemek kazanları kaynattılar. Koyun sürüleri yok; iki ayaklı kurt¬
lar tarafından parçalandılar,

i

j

y

Sayın gazeteciler! Bu mektupta sefaletli durumlarını açıkça okuduğunuz

felâketzedelerin dereler gibi akan gözyaşlarını, vicdanlarınızdan fışkıracak
hak sesiyle dindirmeye sizi çağırıyorum.
(410)

351 numaralı dipnota bakınız.

(411)

352 numaralı dipnota bakınız.
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Bunların, benzerleri gibi insan, Tanrı'nın yaratıkları sayılarak haklarında
öylece işlem yapılmasını, sönmüş ocaklarının, yıkılmış ev-barklarınm ba¬
yındır duruma getirilmesini, ilkbahara kadar yaşamlarının sağlanması için
gerekli

malzemelerin

tamamlanmasını

ilgililerden

ortaklaşa

isteyiniz.

Medenî dünyaya bağırarak deyiniz ki: XX. yüzyılcı vicdan ve inancı, maz¬
lum insanlar hakkında ayrı ayrı anlayışlara bağlı olunacak dönemin, yaşadı¬

ğımız günlerden çok geride kaldığını görmek istiyor.

Hakkârili
Abdurrahim Rahmi

KÜRD GENÇLERİNE

Gençler! Evet, size sesleniyorum. Haber gazetelerini izlemiyor musunuz?

Beş-altı ilin nüfusunun,(412) üç milyondan fazla bir İslâm nüfusunun, sizi
doğuran, büyüten, şimdiki durumda yaşatan anayurdun mukadderatı söz
konusu oluyor. Kafkaslarda, Irak ve Arabistan'ın ateş gibi çöllerinde, Galiçya ve Çanakkale'nin cehenneme benzer siperlerinde yaşamlarını feda eden

yüzbinlerce yurttaş, Kürdistan'ın yüce gökleri altında garip kalan altın ova¬
lar, yüksek dağlar, cennet gibi ormanlar, bütün o sönmüş ev-barklar, yıkıl¬

mış mezarlar size bağırıyor; size, öğrenim görmüş evlâtlarına şikâyet sesini
yükseltiyor; sizden imdad bekliyor; "kaleminizle, medeni cesaretinizle, tüm
ulusal eylemlerinizle çalışma zamanı gelmiştir ve belki geçmiştir" diyor!
Gençler! Yurdun tüm ümidi şimdi sizdedir.

Evet, Kürdistan'ın yaşamı söz konusudur. Sakın aldatıcı düşlerin ardından
koşmayınız! Bugün size yönelen görevler son derece önemlidir. Tehlikeli an¬
lar, pek önemli günler yaşıyoruz. Uyumayınız!

Cihan huzurunda, tarih sayfalarında lekesiz kalmak istersek anlaşmazlık¬
ları, kötü kuşkuları, kendini beğenmişlikleri bırakmalıyız. Artık insaf!
Yanlış hülyaların, küçük düşüncelerin bugünkü sonucunu dikkatle ince¬
leyip gözden geçiriniz! Bir tek el ve bir tek ses gibi birlik olmaya çalışınız! Ya¬
rın toplanacak olan Genel Barış Kongresinde, milletlerin mahşer gibi topla¬
nacağı o yerde bütün dünyanın, bütün milletlerin iyilik ve kötülüklerinin
hesabı görülecektir; herkes, her millet, yaşam hakkını iddia edebilecektir.
Tüm Kürdlük adına olmasa bile, bari, güç bir durumda kalan, vahim saatler
geçiren Türkiye Kürdlerini muhakkak bir ölümden, ebedî bir sefaletten kur¬
tarmaya gayret ediniz! Eski koşullar altında geçmiş yaşamımızı yaşamayı

özellikle arzu ediyoruz. Fakat bu mümkün olmazsa, sakın boynumuza bir
(412)
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esaret zinciri koydurmayalım! Bu savaşta ve başka zamanlarda gördüğümüz

ve çektiğimiz zulüm ve sefaletlerden daha iğrenç, hatta tam yok olma ile so¬
nuçlanacak bir yaşama girmemiz olasılığı yok değildir. Artık bizi, biz kurta¬
rabileceğiz!

Sana senden gerek âlemde ger imdad lazımsa

Başkalarının metanına ilgi gösterme zamanı geçti. Bazdarınızın fikirlerim
işgal eden boş hayallerden arınınız! Yalnız kendi milletiniz için çalışınız!

Unutmayınız ki bizim de bugüne kadar ihmal edilmiş geniş bir dilimiz, zen¬

gin bir tarihimiz vardır. İşte size bir kurtuluş formülü: Eylem ve girişim!

Çenberlitaş: 19 Kasım 334(1918)
Siverekli
Hilmi

GİRDÎ SEYWAN(i)
Ben orayı, anayurdumda, Şehrezor'da bulunan o yeri pek çok anar ve ara¬

rım. Kimi zaman esen bir rüzgâr, bana oranın o cennet yurdun taze ve renkrenk çiçeklerinin, güzel kokulu çimenlerinin, iç açıcı erguvanlarının hoş ko¬
kularını getirir.

, , 1
Oooh, o hoş kokulu çiçeklerin, ruhları okşayan o kokuların, zumrut

renkli o çimenlerin derin özlemiyle her zaman inlerim. Çünkü oradaki gök¬
yüzü, oradaki güneş ışığı, oradaki hava başkadır. Mavi ve açık gökyüzünden,
altın kanatlarının tüylerinden pembe, eflâtun ve sarı ışıklar saçan güneş, en

sıkıntılı gönüllere açılım, en derman kabul etmez derdlere derman verir.
Orada her şay bana başka gelir ve başka görünür. Onun için ben orayı her an
anar ve ararım.

.

Atamdan kalan Goyje'deki(2) o yuvamda, cana can katan sabah olurken ve

bahar kuşlarının ruhları okşayan o şakırtıları beni tatlı uykumdan uyandı¬

rırken, güneşin Mazelan(3) dağlarına vuran yansımaları gözlerimi kamaştı¬

rırken, o taze yaşam içinde sevinçli sevinçli kalkardım. Sinirli bir çabuklukla
giyinir, Girdî Seywan'a, canım gibi sevdiğim o ebedî uyku yatağına gider¬
dim. Zümrüt rengindeki çimenlere bürünüp yükselen o tepeyi tırmanırken,
yüreğimde üzüntüyle karışık bir çarpıntı duyardım. O yolların gönülleri çe(1)

Girdî Seywan, Süleymaniye'nin bir tepe üzerindeki mezarlığıdır.

2

Goyje, Süleymaniye'nin, adını Goyje dağlarından alan büyük bir mahallesıdır.

3

Mazelan, Süleymaniye'nin Goyje ve Mazelan dağları arasındaki vadide kurulmuştur.
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ken manzarası ile, gittiğim yerin üzüntüyü artırıcı durumu ve o üzüntüyle
oraya yönelişim, yüreğimde garip bir titreyiş meydana getirirdi.
Kanatlarını yol kenarlarına geren erguvanlar, iyiliksever eğilimleriyle beni
güneşin sıcaklığından korurlarken, ben onları severek, koklayarak fazla sar¬
kan çiçeklerini koparır, birer demet yapardım.
Yolumun her iki yanında, şurada çökmüş bir taşı, şurada yerle bir olmuş

bir toprak kütlesini görür, daha ötede bir mezarın yanında Kur'an okuyuşla¬
rını ve kimi zaman da ünlü Davudî sesiyle etrafı çınlatıp dehşetler saçan Me¬
la Mıhemede Denggewre'nin(4) okuduğu Kur'an bölümlerini dinlerdim;
bazen de kendimi, o ebedî sessizliğe dalmış kadar sakin ve dünyaya kayıtsız

görürdüm. Sonunda atamın ve ninemin mezarlarının yanına varırdım.
Onların mezarlarının dibine diz çöküp hıçkırdığım zaman, yaşamımda

en mutlu bir günümü yaşadığım kanısına varırdım. Üzerimde sallanan ergu¬
van dallarına derdimi anlatan kuşlar, Fatihamı dinler ve sanki benimle bir¬

likte içlerinden dua ederlerdi. Ben saatlerce orada suskun kalırdım. Başımı
kaldırdığımda o kuşcağızların beni yalnız halime terkettiklerini ve sanki
varlıklarından rahatsız olabileceğimi düşünmüşler gibi hiç ses çıkarmadan
uçup gittiklerini görürdüm. O zaman erguvan dallarının iç açıcı gölgeleri al¬

tında ellerimi gökyüzüne doğru kaldırarak Yaratıcı'mdan, mezarlardaki in¬
sancıklar için ve atalarım için rahmetler dilerdim. Derken, ıslak gözlerimle
onlara olan son saygı görevimi yerine getirir, onların ruhundan milletimin
ve milliyetimin yükselmesi için yardım diler ve bu konuda içten ve dosdoğru
niyetlerle çalışacağıma söz verirdim. Sonra da, Kürd'ün geçmişini anımsar ve
şimdiki duruma bakar ve geleceği düşünerek oradan dönerdim.
Tepeyi çıkarken duyduğum çarpıntı, bu kez de yerini, gönlümde duydu¬

ğum tatlı ve pek tatlı bir duyguya bırakırdı; bunun da "ümitli olma" duygu¬
su olduğunu görür gibi olurdum.

İşte şimdi, o cennet gibi memlekette geçirdiğim günlerimi düşünüyor¬
dum, ruhumdaki o sevimli anılarını dinliyordum. Sonra, Halifelik merkezi

İstanbul'da, artık Kürd'ü ve Kürdistan'ı düşünecek büyük bir derneğin ku¬
rulmuş olduğunu, daha başka ve önemli girişimlere başlanacağını görüyo¬
rum.

28 Aralık, yıl 34(1918), Nişantaş

Yamülkîzade
A. A.

(4)

Mela Mıhemed, Süleymaniye'nin güzel sesiyle ün yapan hafızıdır ve "Denggewre" sanıyle adlandırılmıştır.(413)

(413)

420

Denggewre: Ulu sesli, yüce sesli.
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BİR KÜRD ÇOCUĞUNUN
DUYGULARI

Sevgili Kürdistan' ima

Ah, ey yurt, ey gam meydanı ülke ki bulanmış kana
Ey yavrusunu kaybeden üzüntülü ana

Ey atalar türbesi, soluğun büyülüyor beni
Ruhum avunur benim, andıkça seni

İnanca olgunluk veriyor toprağını sevmek
Sonsuz bir ömürdür yoluna canımı sermek
Parladıkça güneş o karlı tepende

Ne güzel servet, elmas gibi parlar alnında
Uzun gam gecesini hayalinin ışığıyle geçirdim
Şimdi fecrini ararım, karanlığı bitirdim

Ah, hep sana gelmek, sana koşmaktı hayalim
Lâkin beni kış bağladı, yok şimdi mecalim
Kavuşmadan ölsem, cesedim dağlara kalsın

Her akşam ve seher yel ile vatan kokusunu alsın
Yavrularını istemişsin, hepsi de hazır

Kim yollayacak? Onları sormaz bile. .(414)
Onlar yalnızca bir nakaratla öterler

Göçe zorlarken tekbir getirmeyi de galiba unuturlar
Ama azimleri sağlamdır evlâtlarının senin

Geleceği güvencelidir her azimli ve iradelinin
Çıplak da, yaya da sana doğru geliyorlar
Dağlarda, o karlarda çoğunluk donuyorlar

(414)

356 numaralı dipnota bakınız.
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Yoldan çekil ey ah ile eriyen kar
Sen de yıkd ey fırtına, ey güneş sen ol yar
Ah, anne, güzel anne, şu çocuklara söyle:
Hâlâ sürecek mi şu nifak ortada böyle!

5 Ocak, yıl 335(1919), Bursa'dan

Süleymaniyeli
Mahmud Nejad

KÜRDLERDE ATASÖZLERİ (4is)

"Mîrim, heliz bûrî".
Beyim, raziyane geçkindir.

"Raziyane", bilinen bir ağaççıktır ki geçkin olduğu oranda katılığı artar.
Bu atasözünün, raziyane isteyen bey için söylenmiş olduğu olasılığı vardır.

Geriye gelme, geriye dönme olasdığı bulunmayan konular için söylenir.

*

"Yek mal e, dozde malxo!"
Bir evdir, on iki aile reisi var

Bir işe karışanların sayısının çoğalması durumunda, işlerin karmakarışık
olacağına ve işlerde karışıklık baş göstereceğine işaret ediyor.

"Qiyasa teşkê li meşkê dike".
Baldır ve tulumu birbiriyle karşdaştırıyor.

Yanlış karşılaştırma yapılıp, durum bozulurken ve konu saptırılırken
söylenir.
(415)

422

110 numaralı dipnota bakınız.
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*

*

"Ritilê te bila ser tuxtê wî be!"

Varsın senin batmanın (altı eski kıyye) da öbürünün tuxtu (eski
kıyyenin dörtte biri) üzerine gelsin.
Pervasızlığı belirtiyor.

*

"Hingivê dobe ye, di eyarê seyî da ye!"

Dobedir (eritilip mumu alınarak katdaşmış bal), fakat köpek
tulumundadır!

Güzel bir yüzde fena kalp, bayağı bir adamda zenginlik, cimri bir adamda
bilim ve bunlara benzer durumlar için söylenir.

"Kî xwarîye savarê, bila ew biçe hewarê!"
Bulgur pilâvını kim yemişse imdada o gitsin!

Bitlis kasabasının yakınlarında bulunan "Balikan" adlı köyün halkı,

Kürdler arasında aptallıklarıyle tanınırlar. Adı geçen köyün halkı üzerinde
birçok fıkra anlatılır. Bir ziyafet sırasında sofraya çağrdması unutulan birisi,
o sırada köye saldıran eşkiyaya karşı herkes gidip de kendisinin niçin gitmedi¬
ği sorulunca, mazeretini belirtmek için bu sözü söylemiş ve böylece bu söz
bir atasözü durumuna gelmiştir.

*

"Wezreba, çêtir e ji bab û bira!"

Güney rüzgârı baba ve kardeşten daha iyidir.

Bu atasözü, koyun tüccarı bir babanın, güney rüzgârı eserse koyunları ot¬
lağa çıkarabileceğinden ve bu nedenle zenginliğini artırdıktan sonra kızının
düğününü yapacağından sözetmesi üzerine kızı tarafından söylenmiş ve
böylece bir atasözü durumuna gelmiştir.

;

'
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"Dolab hebs e, teşî reqs e, neqş hews e".(416)

Çıkrık can sıkıcıdır, "teşî" denilen ve yün eğirmekte kullamlan iye
rakıs ve eğlencedir, nakışlar ve gergef ise istek ve zevke bağlıdır.

SONUÇ

Yukarıya aktarılan Kürdçe atasözleri, Kürdistan'ın çeşitli çevrelerinde
kullanılan binlercesinin en seçkin ve mükemmel olanları değildir. Önce de
arzettiğim gibi, bunları derleyip düzenlemekten ve yayınlamaktan amaç, bi¬

limsel bir hizmet ile ulusal bir gayrettir. Gerçekte, atasözlerinin az-çok yük¬
sek nitelikleri inkâr edilemeyeceği gibi, yüzyıllardan beri ulusal kudretini

koruyan Kürd ulusunu böylece dosta-düşmana tanıtmak da yararlıdır. Örne¬
ğin bu alanda yazılabilecek "Kürdlerde Edebiyat", "Kürdlerde Müzik",
"Kürdlerde Görgü Kuralları", "Kürdlerde Raks", "Kürdlerde Süsleme
ve Giyim" gibi geniş ve yararlı, aynı zamanda ulusumuzun yüzünü ağarta¬

cak konular olur ki, himmet sahiplerinin arzularının yöneleceği amaç olsun!

Law Reşîd

ÖZÜR DİLEME
Geçen haftaki sayı, dizgi hataları yanlışlıkla düzeltilmeden yayınlandığın¬
dan dolayı, saygıdeğer okuyuculardan özür dileriz.

"Dar'ul-Hikmet'il-İslâmiye"nin(417) saygıdeğer üyelerinden ve Kürdis¬
tan'ın ünlü bilim adamlarından olan Bediüzzaman Said-i Kürdî hazretleri¬

nin eserlerinden olan "İşarât'ül-İ'caz fi Mezann'il-îcaz" adlı kutsal tefsir ki¬
tabı yayınlanmış bulunmakta ve Şark Kütüphanesindeki 8) satılmaktadır.
Bilimsel alanlarda uğraş verenlerin birer tane edinmelerini tavsiye etmeyi gö¬
rev sayarız.

(416)

Li jêrenota 372'yan binerin.

(417)

"İslâm Felsefesi Okulu" demektir.

(418)

Şark Kütüphanesi: Doğu Kitabevi.

424
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Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

16 Kânun-ı Sanî 1335

Aded 9

T

T

\T

Salek

I

J.

±\|

Nîvsall30

Altı aylığı 130 kuruştur

220 quriş e

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

MÜNDERECAT

Kürd tarihinden Baban Hanedanı

Aziz

Kürdistan ve Kürdler

Kâmran Bedirhanî

Kürdçe lisanımız

,

İsmail Vedad

Bir mektub

Bêhêvî nebin

E. Rehmî

Âsâr-ı eslâfdan

Meşwî

Welat

E- Rehmî

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

Birinci sene

16 Kânun-ı Sanî 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

I

T

Aded 9

"XJ

Salek

i İN

220 quriş e

Nîvsall30

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

KÜRD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI (55.)

Muharriri:

Yamülkîzade Aziz

Zaman-ı kadîmden beri "Şehrezor" denilmekle mâruf olup, bilahare

idare-i Osmaniyede Musul vilâyetine tabi olarak "Süleymaniye sancağı"

(419) namıyle tevsîm edilen havalide uzun müddet icra-i hakimiyet eden bu

aüe (420) hakkındaki malumat, altıncı asr-ı Hicrî(421) nihayetlerinde "Mîr
Muhammed" namında bir sergerdenin, iki bin kadar maiyeti atlısıyle
Kürdistan-ı İranî'de Erdelan cihetlerinden BîtwênM taraflarına geçerek o
(419)

Sancak: Osmanlı devleti dönemindeki uygulamada yer alan bir yönetim bölümü.
"Vilâyet" denilen il ile "kaza" denilen ilçe arasında yer alan sancak, görev ve yetki
bakımından vali ile kaymakam arasında bir konumda olan "mutasarrıf" tarafından
yönetilirdi.

(420)

"Bu aile"den maksat, Baban ailesidir.

(421)

Milâdî takvime göre XII. yüzyıl.

[*]

Bîtwên: Kerkük sancağına tabi Ranya kazasıdır.
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havaliyi istilâ ve civarlarındaki aşairi kendilerine rabt ve makarr-ı idarelerini
Pişder'de[**] tesis ve tavattun etmeleriyle başladığı, bazı resail-i kadîme-i
Kürdiye ve Fürsiyede mündericdir.

Aileye lakab olan "Baban" sıfatının ise, Mîr Muhammed'in Feqî Ahmed
namında bir oğlu olduğu ve bu oğlunun tabii bulundukları İran hükümeti¬

nin açtığı bir muharebeye Dareşmaneli[***] atlılarla iştirakinde gösterdiği
hademât ve cesaretten, İran [2] hükümdarının makam-ı taltifte "baba, baba"
lafzıyle sergerdenin sırtını okşaması, ailenin bundan sonra lakabını teşkil
ettiği, Süleymaniye Cami-i Kebir Kütübhanesinde bulunan elyazma risale¬
lerden birinde muharrerdir.

Tevatüren de, İranîlerin Ruslarla vukua gelmiş bir muharebelerinde Feqî
Ahmed iştirak etmiş ve bir Rus prensesini esir etmiş ve bu prensesle teehhülü
için pederinden istirhamde bulunduğu sırada pederinin "baba" diyerek ken¬
dine cevab vermesi, ailenin bu isimle yadını mucib olduğu beynelekrad
şayidir.

Sultan Salahaddin-i Eyyubî hazretlerinin aşireti olan(422) Nureddin na¬
mındaki aşiret rüesasından birinde mevcud elyazma diğer bir risale de, Muk-

rî hakimleriyle Baba hakimlerinin birbirine sulben akraba oldukları mu¬
harrerdir.

Ben burada, bu karabet ve ismin nereden geldiğini, herkesten ziyade daha
iyi bilmeleri tabiî olan muhterem Baban ahfadının bu hususu etraflıca tenvîr

buyurmalarıyle mufassal bir Şehrezor tarihinin meydana getirilmesine bıra¬
karak, Aşair ve Muhacirin Müdîriyet-i Umumiyesinin neşrettiği "Kürdler"
nam eserinde, "Bebe kelimesinin çocuk mânasına gelerek Tükçe olduğu ve

bu sebeble sülâlenin Türk olduğuna kuvvetli bir delil teşkil ettiğini", Türk¬
çülük ve Turancılık eserine tevfikan ailenin Türk olduğunu ileriye sürerek
iran'dan geldiklerine dair bahsedilmediği garabetini yazdıktan sonra sadede
rücu ediyorum.

Mîr Muhammed'in vefatında, ilim ve fıkha aşinalığından Feqî Ahmed namıyle müştehir mahdumu Mîr Ahmed riyasete geçip, etrafındaki aşairi taht-i
itaate almaya uğraşmış ve birçok seneler bu suretle ömürgüzar olduktan son¬

ra, pek müsinn bir halde terk-i hayat etmiştir. Feqî Ahmed'den sonra mahdu¬
mu Isa re's-i idareye geçmiştir. Mîr İsa, şecaat ve besaleti ile bütün etrafta ta-

nılmış bir nadire-i ceng olduğundan, bazı aşair kendiliklerinden dehalet ve
itaate gelmişlerdir.

Mîr isa'nın vefatında mahdumu Mîr Mahmud idareyi ele almıştır. Fakat
Mîr Mahmud'un nisbeten genç yaşta bulunmasından bilistifade "Zend" aşi¬
reti isyan [3] ile cizyelerini vermekten imtina eylemişlerdi. Mîr Mahmud,
kâfi mikdarda süvari ile bunlar üzerine yürümüş ve lâyduyle te'dîbâtı icra ve
tahsilatı icra edecek iken meydan-ı mârekede şehid olmuştur. Mîr Mah-

[**]
[***]

Pişder: Süleymaniye sancağına tabi Mâmûre kazasıdır.
Dareşmane: Pişder civarında bir mevkidir.

(422)

Doğrusu "aşiretinden olan" olmalıdır.
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mud'un şehadetiyle derakeb küçük biraderi Mîf İbrahim kumandayı deruhde eylemiş ve galibiyetini büyülterek"Zend" aşiretinden "Surdaş" nahiyesi¬
ni zabt ile makarr-ı idaresini oraya nakletmiştir.

Mîr İbrahim Surdaş'ta bir müddet icra-i hükümet ve cizyeler için bazı

usuller vaz'ettikten sonra vefat etmiş ve mevkiini mahdumu Mîr Ömer'e bı¬
rakmıştır.

Mîr Ömer zamanında Şehrezor'un Gulanber ve havalîsi zabt olunarak Ba¬
ban mülkü büyümüştür. Mîr Ömer'den sonra biraderi Mîr Hasan zimam-ı
idareyi ele almış, birçok kabail ve aşairle muharebeye tutuşmuştur. Bu mu-

harebâtta nihayet kendisi de şehid olduğundan, mahdumu Mustafa re's-i ka¬
re geçmiştir.

Mîr Mustafa, pederinin başladığı mücadelâtı idame ederek üç seneye yakın
bir müddet uğraşmış ve nihayet düşmanlarını dehalete mecbur etmiş, "Penc-

wîn" tarafını yed-i tasarrufuna geçirmiş, sonra da terk-i hayat eylemiştir.
Mîr Mustafa'dan sonra mahdumu Mîr Osman re's-i idareye geçmiş ve

"Mawet"i zabt ile makarr-ı idaresini oraya nakletmiştir. Mîr Osman,

zaman-ı hükümetinde "Bane" ve "Serdeşt" memleket ve nevahîsini Benî Er-

delanlardan kamilen zabt ve tasarrufuna geçirmiş ve hududunu bu suretle
büyüttükten sonra hakimiyetinin atîsini temin için birtakım nizamname ye

usuller vaz'ına başlamış; birçok imaretler inşa, mescidler bina ettirmiştir.

Adaletkârane icraat ve harekâtından dolayı birçok kesan kendiliklerinden
havza-i hükümetine dahil olarak, nüfus ve kudretini gittikçe tezyid et¬
mişlerdir.

Mîr Osman'ın vuku-ı vefatı üzerine mahdumu Mîr Hüseyin re's-i idareyi

ele almış ve şimdiki Süleymaniye şehrinin altı-yedi saat kadar şimalinde

"Qelaçolan" veya "Karaçolan" denilen mevkide, yüksek dağlar arasında [4]
Kürdçe "dağbademi" manasına gelen "Çuwalan" namında bir kale bina ve
makarr-ı idareyi oraya nakletmiştir.

Qelaçolan mevkii şimdiki halde küçük bir köy halinde kalmış ise de, aşağı¬
da beyan edileceği veçhile o zamanlarda pek mâmur bir şehir halini almış ve

kalesi de yüz sene kadar Baban Kürdlerine me'men teşkil ederek birçok muharebâtta mühim rol oynamıştır.

Mîr Hüseyin uzun seneler yaşamış ve bu zamanda Qelaçolan'i imar ile va¬

kit geçirmiş, ufak-tefek müsademâtta bulunmuştur. Vefatında, mahdumu
Mîr Ahmed mevki-i serkare geçmiştir.

Mîr Ahmed, Erdelanîlerle hoş geçinmeyi kendine siyaset ittihaz etmiş ye

bunun için Sendc'e(423) giderek onlarla da görüşüp aradaki münafereti ref'e
çalışmış ve ondan sonra hükümet-i İraniyeye karşı isyan hazırlıklarına başlamıştır.(424)
(423)

Bu ad, derginin aslında böyle çıkmışsa da, bunun bir dizgi hatası sonucu böyle çıktığı,
doğrusunun "Senendec" olduğu kuşkusuzdur. "Senendec", Doğu Kürdistan'da bulu¬
nan bir kentin adıdır.

(424)

Buradaki "isyan" sözcüğü, "meşru bir yönetime karşı girişilen başkaldırma" anlamı¬
na değil, "işgale karşı girişilen ayaklanma, ihtilâl" anlamınadır.
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Bu zamanda İran tahtında, birçok şehzadegân ve ekâbiri katil ve zulüm ve
gaddarlığında şöhret bulan Safevî ailesinden Şah Abbas-ı Sanî bulunuyordu.
Bunun harekâtı ve evamir-i zalimanesi Kürdistan'da da icra olunuyordu.

Mîr Ahmed istihzaratta bulunurken hastalanmış ve fikrini oğlu Mîr Sü¬

leyman'a söyleyerek vefat etmiş olduğundan, Mîr Süleyman re's-i idareye ge¬
çer geçmez pederinin vasiyetini yerine getirmek için hazırlığında devam et¬

miş ve isyan emarelerini göstereceği sırada İran tac-ü tahtına Şah Süleyman

cülus etmişti. İran'da vukua gelen bu tebeddül hengâmında Hakimliğin hududu,(425) Serdeşt dahil olmak üzere bunun şimali, sarkan Sendec'in yakı¬

nında bulunan İran hududu, cenuben Zehab dahil olmak üzere Kermanşahan vilâyeti, garben hükümet-i Osmaniyenin Kerkük toprağı teşkil
ediyordu.

Mîr Süleyman, icraata, evvelâ civarındaki bağî bazı aşairi tamamıyle itaate
almak, reislerini tebdil ve kendine tabi ederek kuva-i mevcudesini tezyîdle
başladı. Bu hususta Benî Erdelanîlerin bazı rüesasından da mühim muave¬

netler gördü. [5] Sonra, şimdiki Süleymaniye şehri ile Karaçuwalan(426) ara¬
sında ' 'Süleymanâbâd' ' namında bir diğer kaleyi bina ve namıyle tevsîm etti.

Bundan sonra, Şah Süleyman'ın kendisi olduğunu ileri sürerek liva-i isyanı

ref ve Kermanşah vilâyetine doğru akınlar tertib etti. Mezhebce bir olan
hükümet-i Osmaniyeye de temayülünü göstermeye başladı.
Şah Süleyman Han, Kürdistan'da gittikçe büyümekte olup son zamanda

bütün vilâyât-ı garbiyeyi karıştıran kıyamların müsebbibi olan Mîr Süley¬
man'ın te'dîbi için Sipehsâlâr-ı İran Rüstem Han'ı en güzîde beş bin süvari-

siyle memur etti. Rüstem Han Şehrezor hududuna vardığında, evvelâ söz-

bilir kimselerle, Süleyman Han'ın meseleden vazgeçmesini, arada dökülecek
birçok kanlara sebebiyet vermemesini, hükümet-i İraniyeye dost olmasını
haber göndermiş ise de, Mîr Süleyman Han bu haberi şiddetle reddetmiş ve
her iki tarafın müsademâtına sebebiyet vermiştir.
Binlerce süvarinin iştirak ettiği bu muharebe pek dehşetli olmuş ve niha¬

yet tali-i harb, müsademenin ortalarına doğru İranîlerin zırhlı süvarilerden

mürekkeb kısmına teveccüh etmiş bulunuyordu. Baban süvarilerinin bir
şihab-ı sâkıb gibi aculâne akınları, ahval-ı harbiye tavazzuh etmeden saf-saf

yaptıkları hücumları, İranîlerin ateş saçan okları ve kılınç işlemez zırhları
karşısında eriyip gitmişti.

Bu miyanda Mîr Süleyman'ın şehadeti bütün Baban süvarilerini darmada¬

ğınık bir halde bırakarak İran süvarilerinin Şehrezor'a yayılmalarını mucib
oldu.

Sipehsâlâr'ın muzafferen avdetinde, Şah-ı İran Süleyman Han tarafından

büyük hil'atlere nail ve hususiyet-i şehriyariye mazhar olmuş ve hatta kendi¬
sini paytaktan üç konak derde karşdayarak büyük iltifatlara garketmiş idi.
(425)

"Hakimlik"ten maksat Baban Hükümdarlığı, yani Baban devletidir.

(426)

Bu ad yukarıda "Karaçolan" şeklinde geçti.

430
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Şah Süleyman, Şehrezor'u ilhak-ı memalik edemeyeceğini bildiği için Mîr
Süleyman merhumun mahdumu Ahmed'e Şehrezor hakimliğini yeniden
bahşetti.

[6] Mîr Ahmed, Süleymanâbâd'da sandali-i fermanrevaya kuud ile icra-i
hükme ve hükümet-i İraniye ve Osmaniye ile temin-i münasebât-ı dostaneye
muvaffak olmuş ve memleketini tanzime çalışmıştır.

Mîr Ahmed'iri vefatında, mahdumu Mîr Süleyman re's-i idareye geçti.

(Mâbâdı var)

KÜRDİSTAN VE KÜRDLER (*)
Türkiya Kürdistanını vücuda getiren Van, Mâmuretülaziz, (427) Diyarbe¬
kir, Bitlis, Erzurum vilâyetlerinde yaşayan Kürd ve Ermeni milletlerinin nü¬
fusu, iktisadî ve tarihî mevcudiyet ve mevkileri hakkında bîtaraf bazı Avru¬
pa ulemasının efkârını mütalâa etmek istiyoruz.

Bu, şübhesiz faidelidir. Halihazırdaki siyasî cereyanlar ne olursa olsun, na¬
sıl bir istikamet tâkib ederse etsin, hak ve adalet düsturlarının, bütün Avru¬

pa devletlerince muta' olan ve ezcümle, yüksek darülfünun kürsüsünden
sandali-i riyasete geçen, mahbub-ı insaniyet, Cemahir-i Müttefika-i Amerika
Hükümeti Reis-i âlîsi Wilson cenahlarının şayan-ı hayraniyet mefkuresinde
bulunan âdil ve yüksek hakikatin, bütün haksız endişelere, temayüllere te¬
fevvuk edeceği muhakkaktır.

Bu itminan ile, talebinin meşruiyetine, esasât-ı hakka istinadına kanı bulu¬
nan mazlum ve hukuku mağsub milletler müsterih bulunuyorlar. Şimdi, beş
senelik kan fedakârlıklarından, bu kere mihver-i siyaset, siyasî entrikalara

değil, adle ve hakka müteveccih bulunuyor. Haktan başka istinadgâhı bulun¬
mayan biz de, ebedî ve ezelî hakikatin [7] nur ve narıyle meşbû' olarak bu
tedkikatımızı yapıyoruz. Şimdilik Paul Imbert, Pazilov, Bofyar Raylet, Sy-

kes gibi müdekkiklerin eserlerinden bazı kısımları kari'lerimizle beraber
mütalâa eyleyelim.(428) Hakk-ı tarihiyi tedkik eden satırlardan başlıyorum:
Mâzînin bir Ermenistanı ile bugünkü Ermenilerin alâka-i tarihiyelerini

kabul etmek bir cinnettir; ve hiç bir müverrih-i hazır(moderne) de mâzînin
(427)

Mâmuretülaziz: Kuzey Kürdistan'ın "Xarpêt" (Harput) kentine Araplar tarafından
eskiden verilen ve Osmanlılar döneminde de kullanılan ad. Daha sonra Türkler bu adı
"Elazığ" biçiminde değiştirdiler.

(428)

Bu tümcede ve yazının bundan sonraki bölümlerinde geçen yabancı adların çoğunun

orijinal yazılış biçimlerini, yani Latin harfleriyle yazılış biçimlerini saptayamadık. Bu
nedenle bu adları, Osmanhcada Arap harfleriyle yazdıp okunduğu biçimde yazdık.
Bu yazılış biçimi ise, çoğunlukla orijinal yazdış biçiminden farklı olur.
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bu şeklini reddedemez. Herhangi bir müdekkik, ister Fransız, ister İngiliz
olsun, hatta isterse Rus müverrihi bulunsun, sanatkâr bir müverrih olmak
ve tarafgîr bir diplomat olmamak şartıyle, Ermenistan-ı kadîm hakkında ya¬
zacağı tarih, Asur salnamelerinin söyledikleri şeyleri tekrar etmektir.

Sahne-i siyasette, bu hakikat-i maziye tahrif edilerjek, güya ilmî nazariyele¬
re müstenid bir siyaset-i hakgûyane tâkib edilmek isteniyor. Bittabi' bu, bir
komedyadan başka bir şey addolunamaz.
Bugünkü Ermeniler için bir hükümet teşkil etmek, hiç bir kaide-i esasiyeye istinad etmez.

Hatta Arnavudluk meselesiyle Ermenistan'ı aynı şey addeden "Noye
Wremiye" gazetesi pek ziyade tecahül ediyor.
Yeni hükümet için kudret-i tazyikiyeye malikiyet lâzımdır. Ermeniler ise

bundan tamamıyle mahrum bulunuyorlar.
Ermeniler, tesis etmek istedikleri hükümetin hakimiyetini ve Kürdlerin

bu hükümete itaatini temin edebilecek kuvvetlerden de tamamıyle mahrum

bulunuyorlar. Kürdler her yerde bir ekseriyet-i katiye teşkil ederler. Bu cihe¬
ti yalnız Türk istatistikleri değil, belki bütün Avrupa seyyahları, süyyah-ı
coğrafiyûnu ve mesail-i iktisadiye ile alâkadar olan ecnebi konsolosları itiraf
etmektedirler.

Hatta Rus muktasıdlarından Pazilov bile, "Kürdistan" namıyle yazdığı
bir kitabda; "Mezopotamya'nın üzerindeki vâsi' ovaya hakim bir vaziyette

bulunan Ermenistan, bu isim ile yad olunmaya layık değildir. [8] Çünkü bu
kıtada iki Ermeniye mukabil on Kürde tesadüf ediliyor. Memleketin
istikbal-i iktisadîsi, Kürdlerin temeddünleri zamanına muallaktır. Kürdsüz
Ermeni, pek mahdud bir dairede çalışmaya mahkûm olur ve vâsi' imarlara

teşebbüs etmek kudretine malik olamayacağından, memleketin hayat-ı ikti¬
sadîsini inkişaf ettiremez" diyor.

Berlin Kongresinden mukaddemki Türkiya-Rusya muharebesinde Erme¬

nistan'da seyahat etmiş olan bir İngiliz, bu kıtanın Kürdleri hakkında pek zi¬
yade mühim bazı mâlumât-ı ahlâkiye verdikten sonra diyor ki:
"Buralardaki Ermeni namını taşıyan Hristiyanlar, nüfus-ı mahallînin hu¬
mus mikdarını teşkU etmektedirler. Hiç bir yerde kesretli bir surette bulun¬
mamaktadırlar".

Sonra, Metdelse namındaki diğer bir İngiliz ise, tarih-i mukaddeste okudu¬
ğu Ermeniler hakkında bir fikre malik olarak bu kıtaya (429) geldiği zaman

hayrette kalmış olacak ki; "Ermenistan'daki Ermenilerin kısm-ı âzami

İslâm ve sülüsü Hristiyan olmak üzre üç milyona karîb bir yekûnde bulunu¬

yorlar. Lâkin kıtanın her şehrinde ekseriyeti İslâmlar teşkil ettiklerinden,
Hristiyanların bir kuwet-i tedafüiyesi yoktur" diyor, ki bu âlim, Kürdleri de

"Müslüman Ermeni" etmiştir. Zaten bu şübheyi diğer bir kitabında izah

ederek İslamların alâmet-i tefrik olmak üzre kendilerine Kürd ismi verdikle¬
rini izah ediyor.

(429)

Sözlük anlamı "parça" demek olan "kıta"dan maksat, Kürdistan bölgesidir.

432
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Hatta Bizans devrine kadar gidilecek bile olsa, bu ekseriyet-i mahalliyenin

Ermenilerde olmadığı görülüyor ki, o mâzîde de Ermenistan böyle idi.
Şimdi bugünkü Ermenistan'ı öğrenmek istiyoruz. Bugün Bogus Nobar
Paşa'dan sonra Rusya Hariciye Nazırının bile tasdik ettiği bu ekalliyet, bir¬
çok Ermenilerin hicretlerinden mütevellid değildir. Çünkü, Berlin Kongre¬
sini [9] Müteakib ilk Ermeni kıyamında, bir Ermeni heyet-i ruhaniyesinin
İngiltere'ye verdiği bir nüfus istatistikinde de diyordu ki:

"Türkiya'nın vilâyât teşkilâtıyle tarihin Ermenistan hududu addettiği
mıntakadan sarfınazar edilerek, Erzurum vilâyeti etrafına Harput'tan, Di¬

yarbekir'den, Van'dan, Sivas'tan birer kısmın zammıyle küçük bir mıntaka

teşkil edilecek olursa, böyle bir hudud içinde İslâm-Hristiyan arasında bir

müsavat-ı nüfusî kabil olabilir. Hatta Hristiyan nüfusunun ekseriyeti teşkil
etmesi de mümkündür".

Öyle anlaşılıyor ki katliamlar, Ermeni nüfusunu azaltmamış.

Buna binaen anasır-ı sairenin

Kürdlerin

ekseriyet-i hazırası, mâzî¬

nin ekseriyetinden mütevelliddir. Bu cihet hakkında hiç bir kelime-i inkâriye söylenmemelidir.

(Bonyar Wayle'in bedî' fikri)

Şimdi karilerimizi, Avrupa siyasetinin en gizli safahatını tedkik eden Paul
Imbert'in "Osmanlı İmparatorluğunun Teceddüdü" unvanlı kıymetdar
ve mâlumât-ı ciddiyeyi muhtevî kitabını mütalâaya davet edeceğiz.

Kâmran Âlî Bedirhan

-Daha bitmedi-(430)

(430)

Burada "daha bitmedi" denilmişse de, bu yazının devamı derginin bundan sonraki sa¬
yılarından hiç birinde yayınlanmamıştır. Bunun nedeni de bilinmemektedir.

;

'
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KÜRDÇE LİSANIMIZ (*)
Sevgili "Jîn" mecmuamıza geçen hafta Bitlis'e aid bir fıkra-i tarihiye tak¬

dim etmiştim.(43 1) Milletimin hayat-ı tarihiyesine.'müteallik fıkrayı, tab'ından sonra kendim bile okuduğum zaman hissiyatımı bir fahr-ü gurur kapla¬

dı. Titriyordum. Küçük yaşta başımda bir büyüklük kanı kaynaşıyordu ve

o dakikada isterdim ki [lÖ] bütün Kürd nesli, yahud benim ıstılahımca "Jön
Kürdler", böyle ideallere, böyle duygulara tebaan menakıb ve efsane-i ecdadla
ruhları titresin, kanları oynasın. Bu hafta için Hakkâri hakimlerinin mena-

kıbını yazacaktım. Bir-iki satır yazdıktan sonra, oranın Kürdçe lügati dolayısıyle daha mühim bir mevzu hatırıma geldi.
Evet, lisan meselesi!

Şimdi bizim amca Hayalî Bey,(432) benim şu bahsi karıştırdığımı görür
görmez bermutad asabîleşecek, bana nisbet babama da kızacak ve diyecek ki:
"Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemeyit-i hamuşanı dururken meydan
çocuklara kalır mı?"

Fakat varsın O, babamla beraber kudamaperestlikte şeyhülmütaassıbîn ol¬

sunlar; biz Law Kürdler,(433) inşallah yakın bir zamanda, onların metruk,
mehtûk, mensî, sinsi bıraktıkları lisanımızı dirilteceğiz. Ve. . . isterlerse azar¬
lasınlar; lisanımızı, âlem-i medeniyette kolayca okunacak, anlaşılacak bir

şekl-i huruf ve imlâ ile düzelteceğiz! Şimdi, ben isterim, yahut biz gençler is¬
terdik ki lisan hakkında Kürd münevverleri, Kürd duyguluları arasında tah¬
rirî bir müdavele-i fikir açılsın. Ha! Amcam diyecek ki: "Lisan meselesi
münhasıran cemiyetimizce düşünülecektir".

Hayır, müsaade buyursunlar, mesail-i umumiye inhisara alınamaz. Onlar

bir kere kendilerine bir program çizsinler ve gazete ile bize anlatsınlar ki ka¬

naat getirelim. Ötekiler gibi programsız, gayesiz, fenersiz, karanlığa düşme¬

sinler. Bakınız benim ilk okuduğum kitab, Arabça bir tasrif idi,(434) hiç
unutmam, "program vacibdir" diyor. Hatta Arabçası bu olacak: "Lemma

kane min'el-wacibi ala talibi külli şey'in en yetesawwere zalike'ş-şey'e
ewwelen".(435)

İşte öyle, programla işe başlasınlar. Babam, Kürdlerin kablettarih mevcud
olduklarını isbata çalışıyor. Ben ise, kablettarih Kürd lisanı mevcud olduğu¬
nu Avrupa'nın en yeni ve en muteber eserleriyle isbat edeceğim.

İlm-i elsinenin son devre-i tedkik ve tetebbuda kesbettiği şekil, herhalde
(431)

Derginin bundan önceki 8'inci sayısında "Kürd—Türk Birliği" başlığıyle yayınlanan
yazıyı kastettiği anlaşılmaktadır.

(432)

252 numaralı dipnota bakınız.

(433)

Law Kürdler: Genç Kürdler, yada yazarın deyimiyle "Jön Kürdler".

(434)

Tasrif: Arap dilbilgisinin sözcük yapılarını ve fiil çekimlerini konu alan bir bölümü.
Bu bölüme "sarf" adı da verilir.

(435)

Bu cümlenin Türkçe çevirisi şöyledir: "Herhangi bir şeyin isteklisinin önce o şeyi ta¬
sarlaması gerekli olunca".

434
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büyük bir mahiyeti haizdir. Bittahlil anlaşılmıştır ki beşeriyet, ilkin devre-ı

[11] taklidi (işaretle anlaşmak), sonra devre-i lafzî (sesle anlatmak) halinde
yaşamış ve daha sonra lügat devrine girmişlerdir. Lügat bahsinde ruh-ı meşe- .
le ile temas ediyoruz. Onlar lügati ikiye bölmüşler.

Birincisine "Arîler", "Aryan", yahut daha doğrusu "Yafes bin Nuh" unva¬

nını vermişler; onu da Cenubî, Şimalî diye ikiye ayırıyorlar:
Cenubî, Sanskrit ki Hind, Fürs, Afgan, Kürd, Ermeni, Buhara (dikkat bu¬
yurunuz, bu tertibi aynen mehazlarımdan alıyorum). Yanı Kürdıstanı,(436)
Hind ve Fürs gibi en kadîm lisanlarla tev'emdir. Maksadım bu noktayı tav¬

zihtir. Yoksa, lisan meselesini, vakt-i merhununa tâlîkan, böyle hünerli ma¬
kalelerle değil, ilmî, ağırbaşlı kelimelerle yazacağım. Şimdi pek muhtasar ge¬
çeceğim. Cenubîyi söyledimdi.

.

Şimalî ise, aslı Latin, füruâtı Fransız, italyan, ispanyol, Portugal,(437)

Yunan-ı kadîm ve akvam-ı saire-i mâlumenin kullandıkları lisandır.

Gelelim nufanın(438) ikinci faslına: İkinci fasıl, Samîlerin lügatidir. Kı¬
demce, tekâmülce, medeniyetçe faiktir. Tevrat'ın İbranîce olması, bu lisanın
fazlını gösteriyor. Ve bugün âsâr-ı atîka ile sabittir ki ilk medeniyet Babıl,
Asur, Finike'den başlamıştır.

Hulasa, bu kadar teşettüt-i elsine ve tahaluf-ı şivenin değiştirdiği şekil ye

lehçe ne kadar bozuk olursa olsun, herhalde vukufa müstenıd bir dikkatle,

füruâtın hangi asıllara raci' olduğu anlaşılır. İlerde birtakım mukayese-ı lügat
ve kelimâtla isbat edeceğim ki, Arabça nasıl Ibranîden melhuz ve hala da ara¬
larında bir rabıta-i ubuwet ve uhuvvet mevcud ise, Farisi de Istahr-ı Fars in

paytaht ittihazından sonra Pehlevî'den alınmıştır. Halbuki Kürdçe, Farısıderı pek eski ve Pehlevîcenin amcasıdır. Bunu da en eski Zend ve Pehlevı li¬

sanlarının Kürdçe ile tahlilât-ı masdariyesini icra etmekle ısbat ederim.
Kürdçe mevcud olan farktan ziyade tahaluf-ı şive, Arabçanın başından geçen

macera-i tahriften ziyade değildir. Bugün bir karpuz alacak olursanız, her
memlekette başka bir ismi olduğu için [12] adını anlatamazsınız; meğer ki
on altı ismini bilesiniz; bu da uzun bir meseledır.(439)
Benim tedkikatım, Kürdçenin başlı başına gayet eski ve esaslı bir lisan ol¬

duğu kanaatini çoktan vermiştir. Kürdçe âsâr-ı edebiyeyi de babam tercüme
etsin ve bu kavmin âsâr-ı edebiyesi meydana çıksın.

Gene Kürdlerden

İsmail Vedad

(436)

Kürdistanî: Kürdistan'da konuşulan dil, Kürdistan dili, Kürdçe, Kürd dili.

(437)

Portugal: Portekiz.

(438)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmışsa da, bunun bir dizgi hatası olduğu kuşku¬
suzdur. Çünkü bu sözcüğün hiç bir anlamı yoktur. Doğrusunun, "dillerin

gelen "lugâtın" olduğu anlaşılmaktadır.
(439)

.,

.

...

anlamına

,

,

Yazar, 16 Arap ülkesinin her birinde karpuzun başka bir adla adlandırıldığını belirt¬
mek istiyor.
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25 Kânun-ı Evvel 34(1918), Zeyrek(440)

JIN HEYET-İ İDARESİ

CANİB-İ ÂLÎSİNE (5:-)
Muhterem Efendim!

Va'dımdaki sebatsızlık dolayısıyle cemiyet-i muhteremenize karşı cidden,

vicdanen mahcub ve müteessireyim. Bu vazife-i mukaddesenin icrasına mani
birkaç sebeb var ki, arzetmekle affınıza mazhar olmak ümidi beni tesellîyab
ediyor. Birincisi: Hedef olduğum harîk-i hanümansûz, müfekkiremi perişan
ve mevcudiyetimi karanlıklara boğmuştur. İkincisi: Bu felâket-i uzmanın
tesir-i tahribkârîsiyle birkaç zamandan beri esir-i firaş bulunmaklığım.
Üçüncü (ve en mühim mazeretim şudur): Necîb ve şecî' milletimin büyük¬
lüğüne karşı birkaç satır yazamamak bedbahtlığı.

Kürdüm. Kürdlüğümle müftehireyim. Maalesef vatanımdan, ölüm felâke¬
tiyle pek küçük iken ayrıldım. Milletime aid tetebbuâtım, tedkikatım, malu¬
matım mefkud olduğundan, "Jîn" gibi bir risale-i mübeccelenin, mantıksız,
değersiz, fersude yazılarımla sahifesini kirletmek istemediğimden, bu şeref¬
ten mahrum kaldım. Vâsi' zekâların, münevver fikirlerin tuluatı arasında şu
kıymetsiz yazılarım, fuzulî bir yer [13] işgal etmiş olacaktır. Oh. . Ben ister¬
dim ki karalayacağım satırlar hissiyatımın tercümanı olsun ve hakikî bir mâ¬
na ifade etsin. Kürdlüğün terakkî ve tealîsi, en celî emeğimin kuwe-i kalemi-

yeden mahrumiyetim hasebiyle bütün Kürdlüğe karşı beslediğim emellerim
kalbimde boğuluyor.(441)

Ah, ben ne kudsî emellerle muallimeliğe çalıştım. Bütün o emelim husul

bulduyse de arzum veçhile muktedir bir muallime olamamak bedbahtlığıyle
malûlüm. Vatanımın, namuskâr milletimin ihmal edilen zavallı yavruları¬
nın nimet-i maariften hissemend olduğunu görmek ateşiyle yanarım. Nesl-i

atîmizi, bütün hukuk-ı beşeriye ve şahsiyesine malik, münevverül'efkâr gör¬
mek isterim. Emellerim pek çok. İnşallah bunlar sa'yınızla ve azminizle ve
şu teşebbüs-i ulvînizle husul bulacaktır.(442)
(440)

Zeyrek: İstanbul kentinin en eski semtlerinden birinin adı.

(441)

Bu cümlede bir düşüklük görülüyor. Anlaşıldığına göre, mektubun yazarı olan bayan
öğretmen şunları söylemek istemiştir: "Kürdlüğün terakkî ve tealisine karşı, ve, en celî
emeğim olan kuwe-i kalemiyeden mahrumiyetim hasebiyle bütün Kürdlüğe karşı besledi¬

ğim emellerim kalbimde boğuluyor". Bunun bugünkü Türkçeyle çevirisi şöyle¬
dir: "Kürdlüğün gelişme ve yücelmesine karşı, ve, en belirgin emeğim olan kalem gü¬
cünden yoksunluğum nedeniyle bütün Kürdlüğe karşı beslediğim ümitlerim yüre¬
ğimde boğuluyor".

(442)

"Azminizle" sözcüğü derginin aslında "azmimizle" biçiminde çıkmıştı. Diğer iki
sözcük ikinci şahıs çoğul zamiriyle çıktığına göre, bunun da böyle olması gerektiği ve
dizgi yanlışlığı sonucu öyle çıktığı açıktır. Bu nedenle, biz onu da doğru biçimi olan
"azminizle" biçiminde yazdık.
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İlmen, fazlen pek dûn bir mevkide olduğumdan, cesaretsizliğim mazur

görülsün. Mektebime lüften irsal buyurulan risale-i kıymetdarınız, beni ha¬
zinelerden müstağnî kılıyor. Minnetdar ve müteşekkireyım. Senelerden ben

kalbimde müterakim duygularımı, Kürdlüğe karşı hıssıyat-ı arnikamı, milli¬
yet ve hukuk dâvasıyle yanan dimağımın hutût-ı kasvetengızını tezyin ve tal¬

tif eden "Jîn" ve bu mukaddes vazifenin ağırlığını cenah-ı pürvekarıyle taşı¬

yan eller ve bunu intişare hadim ve müteşebbis vücudlarla ne kadar muttehır
olsam azdır.

,

Milliyetperver, azimkar, hukukşinas, sebatkâr milletimin şu sa yi semere¬

siz kalmayacaktır. Hukuku gasb, fazaili ketm-ü ihfa edilmiş, mayası merdlık
ve doğrulukla meze olunmuş bir milletin atîsinden eminim. Böyle cemiyete
Cenab-ı Hak da zahîr olacağı bîiştibahtır.
...
Sizleri bütün mevcudiyetimle tebrik ve tes'id ve muvaffakiyetinizi temen¬

ni eder, affımın istirfhamıyle takdim-i ihtiramât eylerim efendim.

Midyalı

Tanin Monlazade
Bir Muallime

-13-
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[14] BEHEVI NEBİN

Bêhêvî nebin esla

ji merhemeta Mewla
Qur'anê azîmuşşan
"La teqnetû" got lewra(443)

Sa'y û amelêt ciddî(444)
mizgînî ye bo a'mal(445)
Xasma niyetek saf e

efradê hemî fe'al(446)

Her kes di wezîfa xwe

lazim xebitin şev-roj
Yek sanîye bêfêde
zayi' diketin sed roj
Zehf bûne reqîbêt me (447)
Wê dixebitin daîm
Iman kirîye hemîyan
tewfîq bi me qaîm(448)

Rîya me nuha girtî
riya heq e, bê perwa
Tesdîq diket her kes

Hem razî ye pê Mewla
Fekirin xeberê pîran(449)
paşê sa'y û tedbîran
"Xwedê bi me ra yar bî

şûrê me bila dar bî"

28 Kanuna Beri 334(1918)

Ji Mala Hekarîyan

Ebdurrehîm Rehmî
(443)

"La teqnetû": Bêhêvî mebin.

(444)

Sa'y û amel: Xebat.

(445)

A'mal: Piranîya "amel" e.

(446)

Fe'al:Jêhatî,xebatkar.

(447)

Reqîb: Dijmin.

(448)

Tewfîq: Lêkanîna şolek li gora daxwaza mirov.

(449)

Fekirin: Bifikirin, binerin.
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ÂSÂR-I ESLAFDAN

Lebşeker, ta key le hesret xalî mişkînit dilim

daxdar û xeste bê wek "lam û elf û lam û hê"(450)
Lale ruxsarim le sayey eşkî xwînîn rengewe

Çunke rûsûr im le qabî "eyn û şîn û qaf û te"(451)

[15]

Eşqit ey can, minî riswayî alem kirduwe

Çunke însaf-i benî bo "Mîm û şîn û waw û yê(452)
Meşwî emro zor nexoş e, qet şîfay nayê be hîç

ger şîfay nebêtin be boy ew zulf û egrîceyê

DİĞER
Be nûrî bade keşfî zulmetî teqwa nekem çî b'kem
Be şem'êkî weha çarey şewêkî wa nekem çî b'kem
Legel destî min'a rêknakewê zinnarî zulfî yar

Wekû Şêx îxtîyarî mezhebi Tersa nekem çî b'kem

Le rêy ew şoxe da xom kird be xak, pêy piya nenam carêk
Desa xakî hemû alem be ser xom da nekem çî b'kem
Le ser to'm duşmin e alem, qezîyem manîulcem' e

Ke terkî to nekem, terkî hemû alem nekem çî b'kem

Ewa Leyla be rojî heşir da derwa dilî Mehwî(l)
Heta qamî qiyamet ah û waweyla nekem çî b'kem

Meşwî Süleyman

(450)

Çuwar tîpî "lam" û "elf" û "lam" û "hê" be rênûsî Erebî wuşey "lale" pêkdênin:

(451)

Çuwar tîpî "eyn" û "şîn" û "qaf" û "tê" be rênûsî Erebî wuşey "eşqit"(evînî to)
pêkdênin.

(452)

A

A

.

Çuwar tîpî "Mîm" û "şîn" û "waw" û "yê" be rênûsî Erebî naznawi şair Meşwi
pêkdênin.

Wa dîyar e l'êre da heley çap rûy dawe. Rastî beyteke le we ye b'em core bet:

(1)

Çunke

însafit nebû bo Mîm û şîn û wawe û yê".
Merhum, evail-i hayatında lakabı "Meşwî" iken, avahirde "Mehwî" olmuştur.
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WELAT

Iroke di qelbê me hemîyan evînîyek heye, agirek heye ku em daîma bi wê
eşqê, bi wê evînîyê disojin; û ji ber wî agirî em ne xwedanmal in, ne xwedankur in, ne xwedanheyat in. Welhasil hemî tiştê xwe em hazir in di wê rê da
bidin.

[l6]

Ew çi eşq e , çi evînî ye?
Elbet evînîya welat e .

Lewra ew wextê min li welat derbaz kiri, çu caran ji bîra min naçit; hemî

wextan li pêş çavê min e. Ew zozanê reng reng di gulan da xemilî, ew sosin

û beybûnêd taze di bin kewîyêd berfê derketî,(453) ew hewayê saf bi wan
bêhnan, numûnekê ji cennete ye
Ew kerîyêt pezî, wextê dikalin, alamete masûmîyeta Kurdan e.
Li hemî deran zozan hene, li hemî deran pez heye. Ez nizanim ji ber çi, hin¬

de wan zozanan, wan çıyan, wan pezan li min şîrîn nayetin.(454)
Nizanim. . . Belku biçûkatîyê daîma digel wan buhartîye, sera hinde; (455)
yan jî wekî Xweda afirandî, weha şîrîn afirandîye; yan jî kesêd li wê da bi ezmanê min xeber didin û bab û birayêt min li wê ne, ji ber wî qasî. Welhasil
A

Al

A

ez tenagınım.

Tenê agirekî, eşqekê çar rexêt mêlakê min werhatîye;(456) daîma disojit,
diqelînit. Wextê behsê welat dikin, ez texmîn dikim wê li ber şolek mezin
westame; di rîya wê şolê, wê xebatê canê xwe bidim, bimirim, jibo min mezinahîyek e, fexrek e. Temaşe dikim, rîya mirinê nabînim.

Derhal dangekî ji wicdana xwe dibihêm ku:
"Aqilê xwe berhev ke; wextê mirinê nîne, wextê jînê ye".

Li ser vê nesîhetê çavê xwe vedikim, çar terefêd xwe dinihêrim. Tiştê jibo
jînê lazim, zehf kêm in.
Di navbeyna "Jîn-mirinê" westam; muteheyyir(457) û dûmayî, herdu
destê xwe daye cênîgan, xeman dikim.

(453)

Kêwî: Peleyê berfê yê ku dora wî gişt reş bûye û ew tenê maye.

(454)

Hindê wan: Bi qasê wan.

(455)

Bi gumana me peyvikên "sera hindê" şaş hatine çapkirin û rastê wan "ji ber hindê"

(456)

Werhatîye: Werbûye, belav bûye.

(457)

Muteheyyir: Şaş, şaşmayı, heyirî.

ye Yanî ji ber wê yekê.
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Di wî halî da min dît ji oda dîtir dengê Qur'anê têt. Min guhdarî kir; sûre¬
ye "Tenzîl" dixwînin. Ayeta "La teqnetû mîn rehmetîllah. . ."(458) guhe
min ket.

A

.

A

,

Bi wê mizgînîyê ez rabûm, xerîta welate xwe vekır, naved bajaran u gundan

min xwend û bi wê mutesellî bûm.(459)

26 Kanuna Paşî 335(1919)

Ji Mala Hekarîyan

Ebdurrehîm Rehmî

(458) "La teqnetû mîn rehmetîllah": Ji rehmeta Xwedê bêhêvî mebin, ji dilovanîya Xwedê

(459) MuS^bûm! Mİn xwe tesellî kir, min di ber dile xwe da, min tesellî da xwe, min dil
daxwe.

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
-17-
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ADRES:
Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

"Dar'ül-Hikmet'il-İslâmiye" âza-i kiramından ve Kürdistan ulema-i mes¬
turesinden Bediüzzaman Said-i Kürdî hazretlerinin telifâtından "İşarât'ülI'caz fi Mezann'il-Icaz" namındaki tefsir-i şerifi mevki-i intişare vaz'edilerek Şark Kütübhanesinde satılmaktadır. Müntesibîn-i ilmin birer dane edin¬
mesi tavsiyesini vazife addederiz.

Kürd lisanının kavaid-i lugaviyesine dair Mukaddimet'ül-İrfan namında

bir risale neşredilmiştir. İdarehanemizde ve Şehzadebaşı'nda Kooperatif Şir¬
keti civarında Sahaf Hamdi Efendi dükkânında bulunur.

(JIN NEŞRİYATINDAN)
Heyet-i Tahririyemizden Hakkârili Abdurrahim Rahmi Efendi tarafından
nazmen kaleme alınan "Eqîda Kurdan" namındaki Kürdçe manzum ilmi¬

hal mevki-i intişare vaz'edilmiştir. Bilcümle Kürd kardeşlerimize birer danesinin edinmesini tavsiye eyleriz ve yine mumaileyhin Trabzon'da neşrettiği
"Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler" nam risalesiyle birlikte idaremizde
bulunur.

Haftalık Gazete'nin 29'uncu numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd
makalâtı hâvîdir.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 387'nci nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Çıraklar Mektebi Mecmuası'nın ikinci nüshası, birçok güzîde makaleleri
hâvî olarak neşretmiştir. Kari'lerimize tavsiye eyleriz.

"Habl-ı Merin" isminde bir mecmua-i İslâmiye neşretmiş. Kari'lerimize
tavsiye eyleriz.

442

_18_

';

.

WERGERANÊN JİMAREYA 9'AN

9'UNCU SAYININ ÇEVİRİLERİ

KURD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI

Yazarı:

Yamülkîzade Aziz

Eski zamandan beri "Şehrezor" adiyle bilinen ve daha sonra Osmanlı yö¬
netiminde Musul iline bağlanarak "Süleymaniye sancağı(460) adiyle adlan¬

dırılan yörede uzun süre egemenlik eden bu aile(461) hakkındaki bilgilerin,
Hicrî VI. yüzyıl(462) sonlarında Mîr Muhammed adında bir elebaşının em¬

rindeki iki bin kadar atlı ile İran Kürdistanında Erdelan yörelerinden

Bîtwên[*] yörelerine geçerek oraları ele geçirip o dolaylardaki aşiretleri ken¬
dine bağlaması ve yönetim merkezini Pişder'de[**] kurup hep birlikte oraya
yerleşmeleri ile başladığı, bazı eski Kürd ve Fars kitapçıklarında yer almaktadır.(463)

Ailenin tanındığı "Baban" lakabına gelince; Mîr Muhammed'in Feqî Ah¬

med adında bir oğlunun, bağlı bulundukları İran hükümetinin açtığı bir sa¬

vaşa Dareşmaneli[***] atlılarla katıldığında gösterdiği yararlık ve cesaretten
örtürii, Iran hükümdarının, gönlünü okşamak için "baba, baba" diyerek

elebaşının sırtını okşaması sonucu bu sözün bundan sonra aileye lakap oldu¬

ğu, Süleymaniye Cami-i Kebir Kütüphanesinde bulunan elyazması kitap¬
çıklardan birinde yazılıdır.

Yaygın söylentilere göre de, İranlıların Ruslarla yapmış oldukları bir savaşa
Feqî Ahmed de katılmış ve bir Rus prensesini esir alarak, bu prensesle evlene¬

bilmek için babasından izin rica etmesi üzerine babası, "baba" diyerek ken¬
disine cevap vermiştir. Bu sözün ailenin bu adla anılmasına yolaçmış olduğu,
Kürdler arasında yaygındır.

Sultan Salahaddin-i Eyyubî hazretlerinin aşiretinden olan Nureddin adın¬

daki aşiret liderlerinden birinde bulunan elyazması bir başka kitapçıkta da,
Mukrî hükümdarları ile Baban hükümdarlarının birbirine soyca akraba ol¬
dukları yazılıdır.

Ben burada, bu akrabalık ve adın nereden ve nasıl geldiğini, herkesten daha

iyi bilmeleri doğal olan sayın Baban torunlarının bu konuyu tüm yönleriyle
aydınlatmalarıyle ayrıntılı bir Şehrezor tarihinin meydana getirilmesine bı¬
rakıyorum. Burada, Aşiretler ve Göçmenler Genel Müdürlüğünün yayınla(460)

419 numaralı dipnota bakınız.

(461)

420 numaralı dipnota bakınız.

(462)

421 numaralı dipnota bakınız.

[*]
[**]

Bîtwên: Kerkük sancağına bağlı Ranya ilçesidir.
Pişder: Süleymaniye sancağına bağlı Mamure ilçesidir.

(463)

Burada ve bundan sonraki paragraflarda kullanılan "kitapçık" sözcüğü, "risale" söz¬

[***]

Dareşmane: Pişder dolaylarında bir yerdir.

cüğünün karşılığı olarak çevrilmiştir.
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dığı "Kürdler" adlı kitapta, "Bebe sözcüğünün çocuk anlamına gelerek
Türkçe olduğunu ve bunun da hanedanın Türk olduğuna güçlü bir kanıt

oluşturduğunu" Türkçülük ve Turancılık eserine dayanarak ailenin Türk ol¬
duğunu ileri sürerek, İran'dan geldiklerinden sözedilmediği garipliğini yaz¬
dıktan sonra konuya döneceğim:

a

Mîr Muhammed ölünce, bilim ve İslâm hukukunu bildiği için "Feqı Ah¬

med" adiyle ün yapan oğlu Mîr Ahmed başa geçip, çevresindeki aşiretleri

egemenliği altına almaya uğraşmış ve birçok yıllar bu şekilde geçirdikten
sonra pek yaşlı bir durumda ölmüştür. Feqî Ahmed'den sonra oğlu Isa yöne¬

timin başına geçmiştir. Mîr İsa, yiğitlik ve kahramanlığı ile bütün çevrede ta¬
nınmış; eşi pek az bulunan bir savaşçı olduğundan, bazı aşiretler kendilikle¬
rinden merhamet dilemeye ve boyun eğmeye gelmişlerdir.
Mîr İsa'nın ölümünde oğlu Mîr Mahmud yönetimi ele almıştır. Fakat Mır
Mahmud'un nisbeten genç yaşta bulunmasından yararlanen Zend aşireti a-

yaklanarak vergilerini vermeyi reddetmişti. Mîr Mahmud, yeterli miktarda
atlı ile bunların üzerine yürümüş ve gerektiğince onları cezalandırıp vergile¬
rinin alınmasını sağlayacak iken çarpışma alanında şehid olmuştur. Mır

Mahmud'un şehid olmasından hemen sonra küçük kardeşi Mîr ibrahim ku¬

mandayı üzerine almış ve galibiyetini büyülterek Zend aşiretinden Surdaş
bölgesini ele geçirip, yönetim merkezini oraya nakletmiştir.

Mîr İbrahim Surdaş'ta bir süre hükümet ettikten ve vergiler için bazı usul¬
ler koyduktan sonra ölmüş ve yerini oğlu Mîr Ömer'e bırakmıştır.
Mîr Ömer zamanında Şehrezor'un Gulanber ve dolayları ele geçirilerek
Baban toprakları büyümüştür. Mîr Ömer'den sonra kardeşi Mîr Hasan yö¬
netim dizginlerini ele almış, birçok kabile ve aşiretlerle savaşa tutuşmuştur.

Bu savaşların sonunda kendisi şehid olduğundan, oğlu Mîr Mustafa işbaşına
geçmiştir.

.

Mîr Mustafa, babasının başladığı mücadeleleri sürdürerek, uç yıla yakın

bir süre uğraşmış ve sonunda düşmanlarını af dilemek zorunda bırakmış,
Pêncwîn dolaylarını yönetimi altına geçirmiş, sonra da ölmüştür.

Mîr Mustafa'dan sonra oğlu Mîr Osman işbaşına geçmiş ve Mawet'i ele ge¬
çirerek yönetim merkezini oraya taşımıştır. Mîr Osman, hükümeti zama¬

nında Bane ve Serdeşt ülkesi ve dolaylarını Erdelan oğullarından tümüyle
zabt ederek yönetimine geçirmiş ve sınırlarını böylece büyüttükten sonra,

egemenliğinin geleceğini güvence altına almak için birtakım tüzükler ve
usuller hazırlayarak yürürlüğe koymaya başlamış, birçok hayır kurumu
kurmuş, camiler yaptırmıştır. Adaletli icraat ve hareketlerinden dolayı, bir¬
çok kişi kendiliklerinden hükümetinin nüfuzu altına girerek nüfus ve gücü¬
nü gittikçe artırmışlardır.

Mîr Osman'ın ölümü üzerine oğlu Mîr Hüseyin yönetim başına geçmiş ve

şimdiki Süleymaniye kentinin 6-7 saat kadar kuzeyinde "Qelaçolan" ya da
"Karaçolan" denilen yerde, yüksek dağlar arasında, Kürdçe "dagbademı
anlamına gelen "Çuwalan" adında bir kale yaptırıp yönetim merkezim ora¬
ya taşımıştır.

-El-
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Qelaçolan, şimdiki durumda küçük bir köy olarak kalmışsa da, aşağıda be¬

lirtileceği gibi o zamanlarda pek bayındır bir kent durumuna gelmiş ve kalesi
de yüz yıl kadar Baban Kürdlerine güvenlik yerini oluşturmuş, birçok savaş¬
ta önemli rol oynamıştır.

Mîr Hüseyin, uzun yıllar yaşamış ve bu süre içinde Qelaçolan'i imar ede¬

rek vakit geçirmiş, ufak-tefek çarpışmalarda da bulunmuştur. Ölümünde,
oğlu Mîr Ahmed yönetimin başına geçmiştir.

Mîr Ahmed, Erdelanîlerle iyi geçinmeyi kendine siyaset edinmiş ve bunun
için Senendec'e giderek onlarla da görüşüp aradaki karşılıklı hoşnutsuzluğu

ortadan kaldırmaya çalışmış ve ondan sonra İran hükümetine karşı ayaklan¬
ma hazırlıklarına başlamıştır.(464)
Bu zamanda Iran tahtında, birçok soylu ve ilerigeleni öldürmede, zulüm
ve gaddarlıkta ün kazanmış bulunan Safevî ailesinden Şah Abbas E. bu¬

lunuyordu. Onun zalimce hareketleri ve emirleri Kürdistan'da da yü¬
rütülüyordu.

Mîr Ahmed hazırlıklarda bulunurken hastalanmış ve düşüncesini oğlu
Mîr Süleyman'a söyleyerek vefat etmiş olduğundan, Mîr Süleyman yöneti¬
min başına geçer geçmez babasının vasiyetini yerine getirmek için hazırlıkla¬

rını sürdürmüş ve ayaklanma belirtilerini göstereceği sırada İran tahtına Şah

Süleyman çıkmıştır. İran'da meydana gelen bu değişiklik sırasında Baban
Hükümdarlığının sınırları, Serdeşt dahil olmak üzere buranın kuzeyi, doğu¬

da Senendec'in yakınlarında bulunan İran sınırı, güneyde Zehab olmak üze¬
re Kermanşah ili, batıda ise Osmanlı hükümetinin Kerkük toprağına kadar
uzanıyordu.

Mîr Süleyman, önce, yörelerdeki bazı dikkafalı aşiretlere tümüyle boyun
eğdirmekle, bu aşiretlerin liderlerini değiştirip kendine bağlı kılmakla ve

böylece var olan gücünü artırmakla işe başladı. Bu konuda Erdelan oğulla¬
rından da bazı önemli destekler gördü. Sonra, şimdiki Süleymaniye kenti ile
Karaçuwalan (465) arasında "Süleymanâbâd" namında bir başka kale yaptı¬
rıp kendi adiyle adlandırdı. Bundan sonra, Şah Süleyman'ın kendisi olduğu¬
nu öne sürerek isyan bayrağını kaldırdı ve Kermanşah iline doğru akınlar dü¬

zenledi. Mezhepçe bir olan Osmanlı hükümetine de eğilimini göstermeye
başladı.
Şah Süleyman Han, Kürdistan'da gittikçe büyümekte olan ve son zaman¬

larda bütün batı illerini karıştıran ayaklanmaların yolaçıcısı Mîr Süleyman'ı
cezalandırmak için Iran başkumandanı Rüstem Han'ı en seçkin beş bin atlısıyle görevlendirdi. Rüstem Han, Şehrezor sınırına vardığında, önce, sözbi-

lir kimselerle Süleyman Han'a haber göndererek bu işten vazgeçmesini, iki

taraf arasında bunca kan dökülmesine yolaçmamasım, İran hükümetiyle
dost olmasını istediyse de, Mîr Süleyman Han bu isteği sert bir biçimde red¬
detti ve iki tarafın çarpışmasına neden oldu.

(464)

424 numaralı dipnota bakınız.

(465)

426 numaralı dipnota bakınız.
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Binlerce atlının katıldığı bu savaş pek şiddetli olmuştu ve sonunda savaşın

talihi, çarpışmanın ortalarına doğru İranlıların zırhlı süvarilerden oluşan
bölümüne dönmüş bulunuyordu. Baban süvarilerinin delici bir şimşek gibi

aceleci akınları, savaşın nasıl gelişeceği henüz aydınlanmadan saflar halinde
yaptıkları hücumlar, İranlıların ateş saçan okları ve kılıç işlemez zırhları kar¬
şısında eriyip gitti.

Bu arada Mîr Süleyman'ın da şehid olması, bütün Baban atlılarını darma¬

dağınık bir durumda bırakarak İran atlılarının Şehrezor'a yayılmalarına
yolaçtı.

Başkumandan, zafer kazanmış olarak geri döndüğünde, Iran Şahı Süley¬

man Han tarafından kendisine büyük hediyeler verildi ve Şah'ın has adamı

olma onuruna kavuştu ve hatta Şah, kendisini başkentin üç konak ilerisinde
karşılayarak büyük iltifatlara boğdu.

Şah Süleyman, Şehrezor'u kendi topraklarına katamayacağını bildiği için,
rahmetli Mîr Süleyman'ın oğlu Mîr Ahmed'e Şehrezor hükümdarlığını ye¬
niden bahşetti.

Mîr Ahmed, Süleymanâbâd'da hükümdarlık sandalyesine oturarak hü¬

küm sürmeyi, İran ve Osmanlı hükümetleri ile dostça ilişkiler sağlamayı ba¬
şardı ve ülkeyi düzene koymaya çalıştı.

Mîr Ahmed'in ölümünde, oğlu Mîr Süleyman yönetimin başına geçti.

(Devamı var)

KÜRDİSTAN VE KÜRDLER

Türkiye Kürdistanını oluşturan Van, Mamuretulaziz,(466), Diyarbekir,

Bitlis, Erzurum illerinde yaşayan Kürd ve Ermeni uluslarının nüfusu, eko¬
nomik ve tarihsel varlık ve konumları hakkında yansız bazı Avrupa bilim
adamlarının görüşlerini gözden geçirmek istiyoruz.

Bu, kuşkusuz yararlıdır. Şimdiki siyasal akımlar ne olursa olsun, nasıl bir
yön izlerse izlesin; hak ve adalet ana kurallarının, bütün Avrupa devletlerin¬

ce kabul edilen ve örneğin yüksek üniversite kürsüsünden başkanlık sandal¬

yesine geçen, insanlık sevgilisi, Amerika Birkeşik Devletleri hükümeti yük¬
sek Başkanı Wilson'un hayranlığa değer düşüncesinde bulunan adaletli ve
yüksek gerçeğin bütün haksız kaygılara ve eğilimlere üstün geleceği kuş¬
kusuzdur.
(466)

,
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Bu güvenle, talebinin meşruluğuna ve haklı temellere dayandığına inanan

mazlum ve hakları gasbedilmiş milletler rahat bulunuyorlar. Şimdi, beş yıl¬
lık kan fedakârlıklarından sonra, bu kez siyasetin ekseni entrikalara değil,
adalete va hakka yönelmiş bulunuyor. Haktan başka dayanağı bulunmayan

biz de, ebedî ve ezelî gerçeğin ışık ve ateşiyle dolu qlarak, bu incelemelerimi¬
zi yapıyoruz. Şimdilik Paul Imbert, Pazilov, Bofyar Raylet, Sykes gibi araş¬
tırmacıların eserlerinden bazı bölümleri okuyucularımızla birlikte gözden
geçirelim.(467) Tarihsel hakkı inceleyen satırlardan başlıyorum:

Geçmişin Ermenistanı ile bugünkü Ermenilerin tarihsel ilişkilerini kabul
etmek bir çılgınlıktır; ve hiç bir çağdaş tarihçi de geçmişin bu şeklini redde¬

demez. Herhangi bir araştırmacının, ister Fransız, ister İngiliz olsun, hatta
ister Rus tarihçisi olsun, usta bir tarihçi olmak ve yan tutan bir diplomat ol¬
mamak koşuluyle, eski Ermenistan hakkında yazacağı tarih, Asur yıllıkları¬
nın söyledikleri şeyleri yinelemek olacaktır.

Siyaset sahnesinde, yukarıda geçen bu gerçek saptırılarak, sözde bilimsel
teorilere dayalı doğruyu savunacak bir siyaset izlenmek isteniyor. Tabiî ki
bu, komedyadan başka bir şey sayılamaz.

Bugünkü Ermeniler için bir hükümet kurmak, hiç bir temel tabana
dayanmaz.
Hatta Arnavutluk sorunu ile Ermenistan'ı aynı şey sayan "Noye Wrçmiye" gazetesi, durumu pek fazla bilmezlikten geliyor.

Yeni bir hükümet için baskı gücüne sahip olmak gerekir. Ermeniler ise
bundan tümüyle yoksun bulunuyorlar.

Ermeniler, kurmak istedikleri hükümetin egemenliğini ve Kürdlerin bu

hükümete itaat etmesini sağlayabilecek güçlerden de tümüyle yoksun bulu¬
nuyorlar. Kürdler her yerde kesin bir çoğunluk oluşturuyorlar. Bunu yalnız
Türk istatistikleri değil, tüm Avrupa seyyahları, coğrafya seyyahları ve eko¬
nomik sorunlarla ilgili olan yabancı konsoloslar da itiraf ediyorlar. Hatta
Rus ekonomistlerinden Pazilov bile, "Kürdistan" adiyle yazdığı bir kitapta
şöyle diyor:

"Mezopotamya'nın üzerindeki geniş ovaya hakim durumda bulunan Er¬

menistan, bu ad ile anılmaya layık değildir. Çünkü bu bölgede iki Ermeniye

karşılık on Kürde rastlanılıyor.
Ülkenin ekonomik geleceği, Kürdlerin uygarlaşması zamanına bağlıdır.
Kürdsüz Ermeni, pek sınırlı bir alanda çalışmaya mahkûm olacağından ve
geniş bayındırlık işlerine girişme gücüne sahip olamayacağından, ülkenin
ekonomik yaşamını geliştiremez".

Berlin Kongresinden önceki Türkiye-Rusya savaşı sırasında Ermenistan'da

seyahat etmiş olan bir İngiliz, bu bölgedeki Kürdler hakkında, ahlakla ilgili
pek çok önemli bazı bilgiler verdikten sonra diyor ki:

"Buralardaki Ermeni adını taşıyan Hristiyanlar, yöresel nüfusun beşte bir
kadarını oluşturmaktadırlar; hiç bir yerde çoğunluk olarak bulunmamak¬
tadırlar".
(467)
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Sonra, Metdelse adındaki başka bir İngiliz ise, kutsal tarihte okuduğu Er¬
meniler hakkında bir görüşe sahip olarak bu bölgeye geldiği zaman şaşıp kal¬
mış olacak ki şöyle diyor:

-

"Ermenistan'daki Ermeniler, büyük bölümü Müslüman ve üçte bin Hris¬

tiyan olmak üzere, üç milyona yakın bir sayı oluşturuyorlar. Fakat, bölgenin
her kentinde çoğunluğu Müslümanlar oluşturduklarından, Hrıstıyanların
bir savunma gücü yoktur".

,11

Bu bilgin, Kürdleri "Müslümen Ermeni" saymıştır. Zaten bu kuşkuyu

başka bir kitabında açığa vurarak, Müslümanların ayrım belirtisi olmak
üzere kendilerine "Kürd" adını verdiklerini belirtiyor.

Hatta Bizans dönemine kadar bile gidilecek olsa, bu yöresel çoğunluğun

Ermenilerde olmadığı görülüyor ki, o geçmiş dönemde de Ermenistan böyle
idi.
Şimdi bugünkü Ermenistan'ı öğrenmek istiyoruz:

Bugün Bogus Nobar Paşadan sonra, Rusya Dışişleri Bakanının bile onay¬

ladığı bu nüfus azlığı, birçok Ermeninin göç etmesinden meydana gelmiş de¬
ğildir Çünkü Berlin Kongresini izleyen ilk Ermeni ayaklanmasında, bir Er¬

meni dinî heyetinin İngiltere'ye verdiği bir nüfus istatistiğinde deniliyor ki:
"Türkiye'nin iller örgütü ile tarihin Ermenistan sınırı saydığı bölge bir ta¬

rafa bırakılarak, Erzurum ili çevresinde Diyarbekir'den, Van'dan, Sivas tan
birer parçanın katılmasıyle küçük bir bölge oluşturulacak olursa, böyle bur
sınır içinde Müslüman-Hristiyan arasında bir nüfus eşitliği mumkun olabi¬

lir; hatta Hristiyan nüfusunun çoğunluğu oluşturması da mümkündür .
Öyle anlaşılıyor ki kitle kıyımları Ermeni nüfusunu azaltmamıştır. Bu

nedenle, öteki unsurların (Kürdlerin) şimdiki çoğunluğu, geçmişin çoğunlu¬
ğundan meydana gelmiştir. Bu nokta hakkında hiç bir inkar sözü soylenmemelidir.
Bonyar Wayle'in güzel görüşü.

..

Şimdi, okuyucularımızı, Avrupa siyasetinin en gizli evrelerim inceleyen

Paul Imbert'in "Osmanlı İmparatorluğunun Yenilenmesi^ adlı değerli ve

ciddi bilgileri içeren kitabını gözden geçirmeye davet edeceğiz.

(Daha bitmedi) (468)

Kâmran Âlî Bedirhan

(468)

430 numaralı dipnota bakınız.
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KÜRCE DİLİMİZ
Sevgili "Jîn" dergimize geçen hafta Bitlis'e ilişkin bir tarihsel öykü sunmuştum.(469) Ulusumun tarihsel yaşamına ilişkiıro fıkrayı basılmasından

sonra kendim bile okuduğum zaman duygularımı birkıvanç ve gurur kapla¬
dı. Titriyordum. Küçük yaşta başımda bir büyüklük kanı kaynaşıyordu ve
o dakikada isterdim ki tüm Kürd soyunun ya da benim deyimimle "Jön
Kürdler "in, böyle ideallere, böyle duygulara uygun olarak, ataların övgüleri
ve efsaneleri ile ruhları titresin, kanları oynasın.

Bu hafta için Hakkâri hükümdarlarının övgülerini yazacaktım. Bir-iki sa¬
tır yazdıktan sonra, oranın Kürdçe sözcükleri dolayısıyle daha önemli bir
konu hatırıma geldi.
Evet, dil sorunu. .

Şimdi bizim amca Hayalî Bey, (470) benim bu konuyu karıştırdığımı gö¬
rür görmez, her zamanki gibi sinirlenecek, bana nispet babama da kızacak

ve sesi sadası çıkmayan "Kürd Tamim-i Maarif Cemiyeti dururken meydan
çocuklara kalır mı?" diyecek.
Fakat varsın O, babamla birlikte kodamanlık taslamada bağnazların piri

olsunlar; biz genç Kürdler, onların sinsice, terkedilmiş, çiğnenmiş, unutul¬
muş olarak bıraktıkları dilimizi inşallah yakın bir zamanda dirilteceğiz. Ve,
isterlerse azarlasınlar; dilimizi, uygarlık dünyasında kolayca okunacak, anla¬
şılacak bir harf ve imlâ biçimiyle düzelteceğiz.

Şimdi, ben isterim ya da biz gençler isterdik ki dil konusunda Kürd aydın¬
ları, Kürd duyguluları arasında yazılı bir görüş alış-verişi açılsın. Ha, amcam

diyecek ki: "Dil sorunu sadece derneğimizce düşünülecektir".

Hayır, müsaade buyursunlar, genel sorunlar tekele alınamaz. Onlar bir
kez, kendilerine bir program çizsinler ve gazete ile bize anlatsınlar ki inana¬

lım. Ötekiler gibi programsız, amaçsız, fenersiz, karanlığa düşmesinler.
Bakınız, benim ilk okuduğum kitap, Arapça bir dilbilgisi kitabı idi, hiç
unutmam, "program gereklidir" diyor; hatta Arapçası şu olacak:(471) "Her¬
hangi bir şeyin isteklisinin önce o şeyi tasarlaması gerekli olunca".

İşte öyle, programla işe başlasınlar. Babam, Kürdlerin tarihöncesi var ol¬
duklarını kanıtlamaya çalışıyor. Ben ise, Kürd dilinin tarihöncesi var olduğu¬
nu, Avrupa'nın en yeni ve en güvenilir eserleriyle kanıtlayacağım.

Filolojinin son inceleme ve araştırma döneminde kazandığı şekil, herhal¬
de büyük bir niteliğe sahiptir. Çözümlemelerle anlaşılmıştır ki insanlık, ön¬
ce taklit (işaretlerle anlaşma) dönemini, sonra da söz (sesle anlatma) dönemi¬
ni yaşamış ve daha sonra dil dönemine girmiştir. Dil konusunda, sorunun

canalıcı noktasına değiniyoruz. Dil bilimcileri, dili ikiye ayırmışlardır:
(469)

431 numaralı dipnota bakınız.

(470)

252 numaralı dipnota bakınız.

(471)

Derginin aslında Arapçası yer alan bu sözü biz Türkçeye çevirip Türkçe çevirisini bu¬
raya aldık.
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Birincisine "Arîler", "Aryen", ya da daha doğrusu "Nuh un oğlu Yafes
adını vermişler; onu da "Güney" ve "Kuzey" diye ikiye ayırıyorlar.
Güney, Sanskritçedir ve Hintçe, Farsça, Afganca, Kürdçe, Ermenice, Buharaca bu gruba girmektedirler (dikkat buyurunuz, bu düzenlemeyi aynen ya¬

rarlandığım kaynaklardan alıyorum). Demek oluyor ki Kürdçe, Hintçe ve
Farsça gibi en eski dillerin ikiz kardeşidir. Benim de amacım, bu noktayı açı¬
ğa çıkarmaktır. Yoksa, dil sorununu, zamanı gelince böyle hünerli yazılarla
değil, blimsel ve ağırbaşlı sözcüklerle yazacağım. Şimdi, pek kısa ve oz geçe¬
ceğim. Güney grubunu söyledimdi.

Kuzey grubu ise, aslı Latince olan ve dalları Fransızca italyanca ispanyol¬
ca, Portekizce, eski Yunanca ve bilinen diğer halkların kullandıkları
dillerdir.
Gelelim, dillerin ikinci bölümüne:

,

i

İkinci bölüm Samî dilleridir; bunlar eskilik bakımından, evrımleşmış ol¬

ması yönünden ve uygarlıkça üstündür. Tevrat'ın Ibranıce olması bu dilin
üstünlüğünü gösteriyor; ve bugün eski eserlerle kanıtlanmıştır ki ilk uygar¬
lık Babil, Asur ve Fenike'den başlamıştır.

Kısacası, dillerin bu denli dağınıklığının ve şivelerin bu denli ayrım göster¬

melerinin değiştirdiği biçim ve lehçe ne kadar bozuk olursa olsum herhalde,
bilgiye dayalı bir dikkatle, dalların hangi köklere bağlı olduğu anlaşılır, iler¬
de, diller ve sözcükler arasındaki birtakım karşılaştırmalarla kanıtlayacağım

ki, Arapça nasıl İbranîceden alınmışsa ve hâlâ da aralarında bir babalık ve

kaVdeşlik bağı mevcut ise; Farsça da, Fars Istahrı'nın başkent Yamasından

sonra Pehlevîceden alınmıştır. Oysa Kürdçe, Farsçadan pek eskidir ve Pehlevîcenin amcasıdır. Bunu da, en eski Zend ve Pehkvî dillerının^Kürdçe ile
masdarlarını tahlil ederek kanıtlayacağım. Kürdçede var olan ve farklılıktan
çok şivelerin değişikliği biçiminde görülen durum Arapçanın başından ge¬
çen tahrif macerasından fazla değildir. Bugün bir karpuz alacak olursanız,
her bir ülkede bir adı olduğu için, adını anlatamazsınız; meğer ki 16 adını bi¬
lesiniz. Bu da uzun bir iştir.(472)

Benim incelemelerim, Kürdçenin başlı başına son derece eski ve: esaslı b*
dil olduğu inancını çoktan vermiştir. Kürdçe edebiyat eserlerini de babam
çevirsin. Ve bu halkın edebiyat eserleri böylece meydana çıksın.

Genç Kürdlerden
İsmail Vedad

(472)

439 numaralı dipnota bakınız.
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JIN YÖNETİM KURULU
YÜCE TARAFINA

25 Ocak 34(1918), Zeyrek(473)

Saygıdeğer Efendim!

Sözümde duramamam dolayısıyle, saygıdeğer derneğinize karşı gerçekten,

vicdanen mahcup ve üzgünüm. Bu kutsal ödevi yapmama engel olan birkaç
neden var ki, bunları arzetmekle affınızı kazanma ümidi beni avutuyor.
Birincisi, hedef olduğum ve evimi-barkımı yakan yangın. Bo olay, düşün¬
me yeteneğimi perişan etmiş ve benliğimi karanlıklara boğmuştur.

İkincisi, bu büyük felâketin yıkıcı etkisiyle birkaç zamandan beri yatağa
düşmüş olmam.

Üçüncüsü (ve en önemli mazeretim budur), soylu ve yiğit ulusumun bü¬
yüklüğüne karşı birkaç satır yazamama talihsizliği.
Kürdüm. Kürdlüğümle kıvanç duyuyorum. Ne yazık ki yurdumdan,

ölüm felâketiyle pek küçükken ayrıldım. Ulusuma ilişkin araştırmalarım,
incelemelerim, bilgilerim bulunmadığından ve "Jîn" gibi yüce bir derginin
sayfalarını mantıksız, değersiz, köhne yazılarımla kirletmek istemediğim¬
den, bu onurdan yoksun kaldım. Geniş zekâların, aydın düşüncelerin doğu¬
şu arasında bu değersiz yazılarım, fuzulî bir yer işgal etmiş olacaktır. Oh. .
Ben isterdim ki karalayacağım satırlar duygularımı dile getirsin ve gerçek bir
anlam belirtsin. Kürdlüğün gelişme ve yücelmesine karşı, ve, en belirgin
emeğim olan kalem gücünden yoksunluğum nedeniyle bütün Kürdlüğe kar¬
şı beslediğim ümitlerim yüreğimde boğuluyor.

Ah, ben ne kutsal ümitlerle öğretmenliğe çalıştım. Bugün o ümidim ger-

çekleştiyse de, özlediğim biçimde güçlü bir bayan öğretmen olamamak bahtsızlığıyle hastalıklıyım. Yurdumun, namuslu milletimin ihmal edilen zavallı
yavrularının bilgi nimetinden paylarını aldıklarını görmenin ateşiyle yana¬
rım. Gelecek kuşaklarımızı, tüm insanlık ve kişisel haklarına sahip, aydın
görüşlü olarak görmek isterim.

Ümitlerim pek çok. İnşallah bunlar, çabanızla, iradenizle ve şu yüce girişi¬
minizle gerçekleşecektir.

Bilgi ve fazilet bakımından pek aşağı bir düzeyde olduğumdan, cesaretsiz¬

liğim mazur görülsün. Okuluma lütfedilip gönderilen değerli derginiz, beni
hazinelere muhtaç olmaktan çıkarıyor. Minnettarım ve teşekkür ederim.
Yıllardan beri yüreğimde birikmiş olan duygularımı, Kürdlüğe karşı derin
duygularımı, milliyet ve hukuk sorunu ile yanan beynimin sıkıntılı çizgile¬
rini süsleyip yumuşatan "Jîn"le, bu kutsal görevin ağırlığını güçlü kolların(473)
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440 numaralı dipnota bakınız.
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da taşıyan eller ve bunu yayınlamaya hizmet eden ve girişimde bulunan vü¬
cutlarla ne kadar kıvanç duysak azdır.
Milliyetçi, iradeli, hakbilir ve kararlı ulusumun bu çabası meyvesiz kalma¬
yacaktır. Hakları gasp, üstün yetenekleri gizlenip gözardı edilmiş, mayası
mertlik ve doğrulukla yoğrulmuş bir ulusun geleceğinden eminim. Böyle
bir topluma Cenab-ı Hakk'ın da yardımcı olacağı kuşkusuzdur.(474)
Sizleri tüm benliğimle kutlar, başarıya ulaşmanızı diler, affımın istirhamıyle saygılar sunarım efendim.
Midyalı
Tanin Monlazade

Bir Bayan Öğretmen

(474)

Buradaki "toplum" sözcüğü, mektubun orijinalindeki "cemiyet" sözcüğünün karşı¬

lığı olarak kullanılmıştır. Aslında, Arapça bir sözcük olan "cemiyet", Osmanlıcada
hem "toplum" ve hem de "dernek" anlamına gelir. Bu nedenle, mektubu yazan bayan
öğretmen, bu "cemiyet" sözcüğünden Kürdistan Tealî Cemiyeti'ni de kasdetmiş ola¬

bilir. Ancak, bu sözcüğün geçtiği paragrafta hep Kürd ulusundan sözettiği için, "cemi¬
yet" sözcüğünden Kürd toplumunu kasdetmiş olması, kanımızca daha yakın bir ola¬
sılıktır.
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Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

Altı aylığı 130 kuruştur

2 Şubat 1335

T

J

T

Aded 10

"XT

Salek

1 İN

220qurişe

Nîv sal 130

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

MÜNDERECAT

Hazreti Mevlâna Halid . . . ,

M. Nejad Tevfik

Kürdistan

Dene

E. Rehmı

Kürd Tamim-i Maarif Cemiyeti Beyannamesi

Weten

M. Şewqî

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

"KÜRDİSTAN" REFİKİMİZ

İNTİŞAR ETIÎ(*)
Öteden beri teşkilât-ı ilmiyece pek çok himmete muhtaç olan masum Kürdistan'ımızın inkişafı uğrunda erbab-ı cehd-ü gayretin çektikleri mezahim,
hep birtakım garezkâr pençelerden daima hebaya uğruyordu. Artık bu defa

ilim elektrikleri yakılmaya müsaade olunmuş ve Kürd münevveranında
birdenbire şehrah-ı terakkîye atılmak için mevzun bir hareket müşahede

edilmektedir. İşte bundan dolayı, "Kürdistan" isminde bir refikimizin inti¬
şarını haber alır almaz, içimiz dışımıza sığmaz derecede fahr-ü mübâhat

ettik. Birçok muktedir kalemlerin yardımıyle neşreden birinci nüshasını bü¬
tün kari'lerimize tavsiye eyler ve devam-ı muvaffakiyetini Cenab-ı Hak'dan
niyaz eyleriz.

KURD TAMİM-İ MAARİF

VE NEŞRİYAT CEMİYETİ'NDEN(s:-)
Şubatın yedinci cuma günü öğleden sonra saat birde, cemiyet efrad-ı muhteremesi ile, kaydolunmak arzusunda bulunan zevatın, Cağaloğlu'nda vaki
"Kürdistan Cemiyeti" binasına teşrifleri mütemennadır.

ABONELERİMİZE (*)
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâye¬
ti, "5"inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ teva¬
li ediyor. Binaenaleyh, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar var ise, numrolarını hemen idareye bildirmelerini rica eyleriz.
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2 Şubat 1335

Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

Altı aylığı 130 kuruştur

Aded 10

T T TVT

J

^

1N

1

^^'

Nîvsall30

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

KÜRD BÜYÜKLERİNDEN

HAZRETİMEVLÂNA HALİD (*)
Bir milleti toplu olarak bir gaye peşinde istekle koşturabilecek kuvvet an¬

cak dindir. Dinsizlik ahlaksızlığı tevlîd eder. Ahlaksızlık, her k-mun^z
ucurumlarınadoğru sürükler. Temayülât-ı vicdaniye, arzu-ı kalbiye hilafına

ceb'nbî milleri tahakküme ram için kullanılan kılıç, tufeng habs gıb
vesaTt-i terhibiye ve tazyikiye, korkunun, memnuıyetın devam ettıgı müddet
kadar paVıdar olur; belki de sonraları bir aksülamel hasıl eder. Fakat din m,

kdıklarmdan, o rabıta mezara kadar devam edecektir Rabıta-ı dimye leumlmış pîşevalar, cihangirlerden ziyade huşû' ile yad olunurlar. Irşadat-ı dini¬
ye 3iyle feth olunan gönül iklimleri, asakır-ı muhafızaya muhtaç
delildir Manevî eserler lâyemuttur.

. .

.

,

Ezmmfi kablettarihiyede bile mevcudiyeti sabit olan Kurd kavmi ıçındj

ciE dolduracak hükümetler, hükümdarlar gelmiş geçmiş olduğu halde,

^SddSÎEyyuM müstesna olmak üzre, hiç biri âsâr-ı muhal ede bınkmat^ur ÇüThükm-i cebbaraneleri, ancak kalemrev-ı hükümetlerine
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inhisar eyleyerek, bir Gavs-i Geylanî, bir Şah-ı Nakşibend kadar âfâk-ı dûrda

bile [2] muhibb-ü hevahah kazanmamışlardır. Halbuki hâk-i Kürdistan'da
zuhur ve bütün hıtta-i İslâmiyeye ifaza-i nur eyleyen Pîr-i Zülcenahayn(475)
Mevlâna Halid(kuddise sırruhu), ismi nisbetinde "Halidî" bir nam-ı ebedî
kazanmıştır.(476)
Müşarünileyh, Hazreti Şah-ı Nakşibend'in hankah-ı tarikatını,
"Hazihi cennâtu Adnin fedhulûha halidîn(477)
nakş-ı nigârıyle âbâd ettiği gibi,

"Bakî kalan bu kubbede, bir hoş şada imiş"(478)

fehvasınca, edebiyatça muhalled eserler bırakmıştır. Şiirtabiat olan tabiat-ı
şairanesi, hubb-i vatan, hissiyat-ı milliye teraneleriyle terennüm eylerken,
"Tu kuca ve Kabul ve Gazne ve hâk-i Kandehar!" (479)

(475)

Pîr-i Zülcenahayn: Nakşibendî tarikatının Halidî koluna bağlı olanlar tarafından bu

kolun kurucusu olan Mevlâna Halid'e verilen ve "Çifte Kanatlı Üstad" anlamına ge¬
len unvan. Sözlük anlamı "çifte kanatlı" demek olan "zülcenahayn" sözcüğü, tasav¬
vufta bir terim olarak kullanılmakta ve şu iki anlama gelmektedir: 1- Hem dünya ve
hem de din işleri konusunda geniş bilgisi olan kimse. 2- Hem görünüşte ve hem de iç
dünyasında mutlu olan kimse

(476)

Halidî: Nakşibendî tarikatının Mevlâna Halid tarafından kurulan kolu. Arapça olan
bu sözcüğün sözlük anlamı ise "ölümsüz" demektir. Yazar, bu sözcüğü kullanmakla
hem Mevlâna Halid'in kurduğu tarikat kolunun "Halidî" adiyle anıldığına işaret et¬
miş, hem de Mevlâna Halid'in bu kolu kurmakla ölümsüz bir ad kazanmış olduğunu

belirtmek istemiştir.

(477)

Ölümsüz Kürd şairi ve düşünürü Melayê Cizîrî tarafından bir şiirine bir dize olarak
alınan bu Arapça cümlenin Türkçe çevirisi şöyledir:

"Bunlar Adn cennetleridir; onlara ölümsüz olarak giriniz".
Yani, Mevlâna Halid, Nakşibendî tarikatının Halidî kolunu kurarak insanları o kola
girmeye bu sözlerle çağırmıştır.

(478)

Osmanlıca olan bu dizenin Türkçe çevirisi şöyledir:
"Bu gök kubbesi altında arda kalan, bir hoş yankıymış".
Yani, insanın ardında kalan tek şey, insanın bıraktığı iyi ündür.

(479)

Farsça olan bu dizenin Türkçe çevirisi şöyledir:
"Sen nerde, Kabul ve Gazne ve Kandehar toprakları nerde!"

Kabul, Afganistan'ın başkentidir; Gazne ve Kandehar da bu ülkede yer alan ve orta¬
çağda önemli birer kültür merkezi olan iki kenttir.

Mevlâna Halid, Kürdistan üzerine yazdığı bu dizede, Kürdistan'ın o kentlerden daha
güzel olduğunu belirtmiştir.
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(480)diyarlarındadaimaaşk-ıvatanlaağlamış,firak-ıvatanlada ağlarken göz¬

yaşlarını yine vatanın güzel çeşmelerine benzeterek teskın-ı alam etmiştir:

"Bekrecoyî şud zı du çeşmem revan ez hûn-i dil
Akıbet kerdem deva dağ-ı firak-ı Serçınar".(481)
Ve sonra diğer gazelinde:

"Hun-i dilem, nesîm-i saba gamgüsar şû
Ber Deşt-i Şehrezor men rehgüzar şû".
(Kan ağlıyor gönül, ey saba gel inayet et
Ah, uğra Şehrezor'a(l) da, benden ziyaret et).

"Gam ber dilem nuşest çu Gudrûn zı dag-ı hicr
Ey çeşmesar-ı çeşm, tu hem Serçınar şû".

(Gudrûn dağı(2) gibi gam ile sislidir gönül
Ey gözler, eşk-i hicr ile siz Serçınar(3) olun).

Müşarünileyhin lisan-ı azbülbeyan-ı Farisîde bülend ve garra bir divanıve
lisan-ı maderzadî olan Kürdçe manzum bir hayli measır-ı irfanı var. Garamıyatta şiirin ekanîm-i selâsesinden(482) olan

"Der şiir seh ten peyemberanend

[3]

herçend ki lâ nebiyye bâdî

Evsaf-ü kasaid-ü gazel ra

Firdevsî-ü Enverî-ü Sâdî"(483)

rında. ..."

(481)

Farsça olan bu beytin Türkçe çevirisi şöyledir:

"Yüreğimden akan kan Bekreco ırmağı olup iki gözümden aktı
Ve onunla, Serçınar'dan ayrılığın acılarım dindirdim .

medfun olduğundan, o nam ile yad olunur.

(

} tiyİTndLselin^^

(483)

mSr. Aşağıdaki şiirde adı geçen üç şair de şiir sanatında bu uçluye benzetdmıştır.
Farsça olan bu şiirin Türkçe çevirisi şöyledir:

"Gerçi Peygamber 'benden sonra peygamber yok' demişse de
üç tane peygamber vardır şiirde
Firdevsî, Enverî ve Sadî'dir onlar
ve peygamberdirler kaside, gazel ve tasvirde .

-5-
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Sadî kadar selîs ve sehl-i mümteni' parçaları bulunur. Meselâ,
"Be mi'mar-ı gamet nur sahtem virane-i hud ra

Be yadet Kabe kerdem akıbet buthane-i hud ra"(484)

sunuhâtı, tanzîr olunmaz şahbeytlerdendir. Felsefede kuvvetli, tasavvufta

bâlâ, bilhassa na't ve aşk-ı Nebevide Camî'yi(485) geçmiş, İsmet-i Buharî ile
hemterane ve hemkarîn bulunmuştur. "Heft Bend-i Mavlâna"(486) namıyle meşhur na'tı, sidre-i Şah-ı Levlâk'ta(487), Ravza-i Mutahharamn(488)
minare-i şerifinde harika tarzında müezzin tarafından temcîd yerine teren¬
nüm edilmiştir.

İlerde, ruhaniyetinden bilistimdad, âsâr-ı edebiyesini tar>ü neşretmek ce¬
miyetimizin (489) nuhbe-i mukarrarâtından bulunduğundan, şimdilik bir

gazelini teyemmünen gazetemize dere, ve mahza o kutb-ı daire-i irşadın hem¬

şehrisi bulunmak şerefiyle gazelinin tahmîsine(490) cesaret eden bir Süleymaniyelinin tahmîsiyle tercüme ediyoruz. Tercümede dahi, Nalî'nin man¬
zumesini tercüme ettiğimiz zaman söylediğimiz gibi, veznini, ahengini ve

mümkün olduğu kadar kafiyesini bozmamak için sıkıntılı bir mahdudiyeti,
nâçar kabul ediyoruz:

Mevc-i in tufan esas-ı İsa berhemzen bud
Gerdbadeş karvan-ı ömür ra rehzen bud
Huşk hahed geşt her ca sebze-ü gülsen bud
Saye-i in harka-i nilî ki ra me'men bud

Ya der in dünya kuca asayiş yekten bud
(484)

Farsça olan bu beytin Türkçe çevirisi şöyledir:
"Senin derdinin mimariyle ışıklandırdım viranemi
Senin hatıranla, soununda Kabe'ye çevirdim puthanemi".

(485)

Na't: Sözlük anlamı "övgü" demek olan bu sözcük, terim olarak "Peygamber hak¬
kında şiir şeklinde yazılan övgüler, medhiyeler" anlamında kullanılır.
Camî: XV. yüzyılda yaşamış ünlü iranlı şair.

(486)

"Mevlâna'mn Yedili Gazeli" demektir.

(487)

Şah-ı Levlâk: Hazreti Muhammed'in bir unvanı. Bir kutsal sözde Allah tarafından
Hazreti Muhammed'e, "sen olmasaydın, sen olmasaydın ben evreni yaratmazdım" an¬

lamına gelen "levlâke, levlâke le ma halaktü'leflâke" denildiği için, Hazreti Muham¬
med'e "Şah-ı Levlâk" denilir.

(488)

"Temiz Bahçe, Pâk Bahçe" anlamına gelen "Ravza-i Mutahhara", terim olarak Hazre¬
ti Muhammed'in türbesi için kullanılır.

(489)

(490)

Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti'ni kastediyor.

Tahmis: Bir şiirin her beytine üçer dize katarak beyitleri beşer dizeli kıtalar durumu¬
na getirmek.
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Aher ey dil, fikir bayed kerd ruz-ı vapesın

Gustecu çend ez pey-i dünya ve ta key terk-ı din
Hud gürüftem filmesel keşti şeh-ı ru-yı zemin

Çeşm-i ibret bergüşa ve tak-ı Kisra ra bibin
Perdedarış ankebut ve bum nevbetzen bud
3

[4]

Ez Süleymanî ki rand-ı hükm-i hud ber hak-ü bad
Şah-ı Cemşid-Ü Skender, ta Püşnek-Ü Keykubad
Refte didem her ki amed, mürde dıdem her ki zad
Gerdeş-i gerdun hezaran hanedan berbad dad

Ne hemın bed-mihriyeş ba tu'st ya ba men bud
4

Namdaran-ıkiiklim-isuhanbıgürüftend

Cümle ki reften ve ender hak ru bınühuftend

Ehl-i irfan enderin mana bibin, çun gufteend
Tacdaran-ı ki ber evreng-i zerin hufteend

Nik Bıniger ta ku caşan menzıl-ü mesken bud

5

Ne sevad-ı hatt-ı muşkin mand ve ne hüsn-i çu mah
Sebz geşte ber ser-i hak semenbûyan-ı gıyah
Çun şehid erbayedet bi renc-i kes reften bı rah
Paye hak aheste neh Halid, ki in hak-ı siyah
Ez gubar-ı mehruyan-ı simınten bud

1(491)

Mevc-i tufan-ı cihan, bünyad-ı Isa sarsıyor

Gerdebadî, kârvan-ı ömrü yoldan ayrıyor

Nerde görse bir yeşil gülsen kurutmak istiyor
Gölgesi mühlik, şu mavi kubbede barınmıyor
Adetullah kimseyi dünyada rahat koymuyor

(491) Bu bölüm, yukarıdaki şiirin Osmanlıca çevirisidir.
-7-
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[5]

Ey gönül, madem ki var önünde rûz-ı vapesîn
dünyevî işlerle nasıl eyliyorsun terk-i din
Sanki oldun padişah ya dâhî-yi rû-yi zemin
Tak-ı Kisra'ya nazar kıl, levha-i ibret-karîn:

Perdedarı hep örümcek, bûm-ı nevbet çalıyor

Tut Süleyman'dan ki emriyle dönerdi hâk-ü bâd

Sonra ta Cimşid-ü İskender, Püşnek-ü Keykubad
Her gelen geçti, doğan öldü, ekin oldu hasad

Nice binler han-ü man söndürdü çark-ı gec-nihad
Sanma zulmü tek sana yahut bana hasr eyliyor

Saha-i irfanda fazl ile olanlar namidar
göçtüler kâşaneden, toprakta etmişler karar

Pek güzel tasvir eder dünyayı bu kavl-ı kibar:

"Dün sedef karyolasında güç yatan bir tacidar
şimdi bir zulmet-feza toprak içinde yatıyor"

Söndü hep, topraklara kalb oldu hüsn-i pür-füsun
Kabre bak; altı cesed, üstü çiçek; ibret-nümun
O çiçekler anneler gözünden akmış eşk-i hun
Hızlı basma yere Halid, şu topraklar bütün

hep güzel tenler gubarından terekküb eyliyor

Süleymaniyeli
M. Nejad Tevfik
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KURDİSTAN(i)(s:-)

[6]

Kürdistan, şümullü mânasıyle "Kürdler memleketi"dir. Ermeni ovasına

payandalık eden Toros dağının bir kısmını ihtiva eden bu memleketi, Batmansu ve Bohtansu ve Dicle'ye akan diğer nehirlerle, ıssız dağlık araziyi bır
taraftan diğer tarafa kat'eden ve büyük Iran yaylasının münteha-ı garbisini

tahdîd eden Büyük ve Küçük Zab nehirleri irva eder.(492)

NÜFUSU

Kürd nüfus-ı umumiyesi, 1.650.000'i Türkiya Kürdleri,(493) 800.0004
İran Kürdleri ve 50.000'i Rusya Kürdleri olmak üzre iki buçuk milyonu mü¬
tecaviz olduğu muhtemeldir.(2) Fakat şayan-ı itimad istatistik yoktur Kıs-

m-ı âzami nefs-i Kürdistan'da bulunmakla beraber, Kürdler müteferrik ola¬
rak garbde Sakarya nehrinden(494) şarkta Rumye gölüne(495) ve şimalde
Kars'tan cenubde Sıncar dağına kadar yayılmıştır. Bundan başka, Horasan'da(496) tecerrüd halinde Kürdler bulunmaktadır. Kürdlerin munkasım
bulunduğu aşiretler, bazı cihetten İskoçya kabilelerini andırır. Bu aşiretler¬

den pek azının nüfusu on bini geçer. Diğerleri, vasatı olarak üçer bindir.
Meskûn ve raî Kürdler(yerli), kışın köylerde oturur ve yazın kendi merala¬
rında çadır kurarlar. Bunlar, ahalinin mütezayıd bir ekseriyetini teşkil et-

mGoçebe tesmiye olunan Kürdler, daima haymenüşîn olup, en zengin ve
müstakü bir kitledir. Bunlar Mayıstan Teşrin-i Evvele kadar yaz mevsimini

dağlarda ve yüksek ovalarda geçirirler ve kışı Dicle sahillerinde ve Sıncar da¬
ğının şimalindeki büyük ovada imrar ederek, buralarda sürülerim ra y et¬
mek hakkını Şemmer Arablarından satın alırlar. Her aşiretin hususi merala¬
ra

"EncyclopediaBritanica"dantelhîsannaklolunmuştur

492) Bu cümledeki "kat'eden" sözcüğü dergide "kat'eder" skimde çıkmıştı. Kanımızca
öyle çıkması, bir dizgi hatası sonucu olmuştur. Bu nedenle, doğru şekli olan
"kat'eden" şeklinde yazdık.

,

_

(493) Burada sözü edilen "Türkiya Kürdleri"nden maksat, o dönemde Kürdistan in Os(

'

m^ıegemenüğindekibölümündeyaşayanKürdlerdir.Kürdıstan'ınbubolumuodo-

ne^de henüz üçe bölünmemişti. Bilindiği gibi bu bölüm, I. Dünya Savaşından sonra

(2)

Bu^ahmbta^
vüz eder. İleride bunu izah edeceğiz.

(494)

(JÎN)

Sakaryanehri:Türldye'ninkuzeybatıbölgesindebulunanveKaradeniz'eakanırmak

(495) RÎn^gölü:Bundanm^^^

(496) HortnfS;dabulunancoğrafîbir bölge. Günümüzde doğu k«inü Afgani^,

kuz^SsimiSovyet Türkmenistan Cumhuriyeti'nın, batı kesimi de fan ınegemenhği altında bulunmaktadır.
_9_
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rı olup, diğer aşiretlerin [7] buralara tecavüzü daima muhasamaya vesîle teşkil
etmektedir. Göçme zamanlarında, Kürdlerin gazve itiyadları dolayısıyle,

geçtikleri yerlerde Müslüm ve Hristiyan ahaliyi ızrar ederler ve bu hal bir şi¬
kâyet menbaı teşkil eder. Türkiye'de meskûn Kürdler(497) vergi verirse de,
göçebeler yalnız ağnam resmi tediye eder ve bu resim onların yazlık meraları¬
na giderken Dicle'yi esna-i ubûrlarında cibayet edilir.

AHLAK VE TABİATLARI
Kürd, saf ve açık havadan ve dağların nâmahdud serbestîsinden zevk du¬
yar. O, nadir olarak katırcı veya devecidir. Kürdlerin, ihtimal ki layık olma¬
dıkları fena bir şöhretleri vardır. Türklere lisan cihetiyle, Iranîlere de mez-

heb ihtilâfı yüzünden yabancı kaldıklarından, her tarafta bir adem-i itimadla görülürler ve adetâ müzmin bir hal-i harbde imiş gibi yaşarlar. Tabiîdir ki
bu şerait tahtinde tabiat-ı insaniyenin hasail-i hamîdesi, inkişafa mazhar ola¬
maz. Bunun için Kürdler haşîn ve itaatsizdirler.

Bir Kürd aşiret reisinin ihtimal ki en büyük evsaf-ı mümeyyizesi, ecdadına
karşı gururudur. Bu his, birçok ahvalda mübalâğakâr bir mahiyette görülür.

Filhakika, halihazırdaki aşiret teşkilâtı, pek kadîm bir zamana irca edile¬
mez. Onuncu asırda Arab müverrihi Mes'udî'nin zikretmiş olduğu onsekiz
aşiretten bugün yalnız iki veya üç aşiret ismi mâruftur.

Bununla beraber, 14'üncü asr-ı Milâdîye aid olup Quatremere(Katrmer)in

(1) tercüme ettiği şecerede mâruf pek çok esamî mevcud [8] olduğuna bakılır¬

sa, nisbeten(498) birtakım Kürd hanedanının Benî Ümeyye halifelerine
mensub olduğunda şübheye mahal bırakmıyor. Halbuki eski Sohranları

temsil eden Süleymaniye'nin Baban reisi ve Goranların bir fer'ine mensub
(497)

"Meskûn" sözcüğü burada yanlış kullanılmıştır. Doğrusu "sakin"dir. Arapça olan bu
her iki sözcükten "meskûn"ün anlamı "ikamet edilen yer" demektir; "sakin" sözcü¬

ğü ise "ikamet eden" anlamına gelir. Bu nedenle, "Türkiye'de ikamet eden Kürdler"
anlamına gelen "Türkiye'de sakin Kürdler" diye yazılması gerekirdi.

(1)

Muharririn sahife 305, aded 13 notice etextraits des m-ss müracaat edilmesi. Ondördüncü asr-ı Milâdîye aid bu eserde zikr-ü tâdad olunan Kürd aşairinden, elhaletü hazihi, atîdeki esamîyi dere edebiliriz:

Dartang Goraniyeleri (şimdiki Goranlu), Hemedan dağlarındaki Zengiyeler şimdi
Kermanşah'da bulunuyorlar. Kerkük ve Erbil'in Hasananîleri şimdi Dersim dağların¬

da bulunuyorlar ve bidayeten Horasan'dan geldikleri mütevatirdir. Şeklâbâd ve Tılhaftûn Sohriyeleri şimdiki Sohranlar olup, Süleymaniye Babanları bu sülâleden gelmiş¬
lerdir. Hıncarîn dağları Zerzarîleri şimdiki Eşno Zerzaları (Muharririn tedkîk ettiği
Kele-i Şîn, ve Sidek sütunlarından istihraç edildiğine göre). Çölemerkebiye, Çölemergliler, neseben Halife Mervan bin Hakem'e mensub oldukları söyleniyor.

Hakkâriye, Arab coğrafyasına göre zozanda sakin Hakkârililer.

Bohtiye(Bokhtieh), şimdiki Bohtanlılar. Rûwadî(Rowadi), Salahaddin bu kabileye
mensub idi. Bunlar vaktiyle Erbil kalesini müdafaa eden Rewandîler olmak muhte¬
meldir. Bunlardan başka yirmi isim daha zikredilmiş ise de, imlâ hatalarından dolayı
hüviyetlerini tahkik etmek mümkün olamamıştır.
(498)
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Nisbeten: Nisbetçe, neseb olarak, soyca.
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Sine'nin (2) Erdelan(499) reisi, laakal beşyüz senelik kadım bir şecere göste¬

riyorlar. Pek az zaman evveline kadar, şarkta büyük Kürd reislerinden birisi¬
nin Ehl-i Salîb devrinde Salahaddin'i andıran bir haşmet ve azametle, etra¬

fındaki güzîde ve kibarlardan ve zırhlar giyinmiş, boyunlarına attıkları ipek
mendille ellerinde harbe, mızrak ve kılınç taşıyan genç Kürd silahşorların¬
dan mürekkeb maiyetini görmek ne kadar nazarrübâ ve zevkaver ıdı

Cahil ve saf olmakla beraber Kürdler fıtratan zekidirler Sının-ı ahırede
tahsil ve terbiye görmüş Kürdler, sultanın zîr-i idaresinde sadrazamlık da da¬

hil olmak üzre büyük vazaif-i resmiye işgal ettiler Tevrat'ın Türkçeye tercü¬

mesine yardım ettikleri gibi, bir gazete de neşrettiler. Erkekleri levend, çevik

ve kuvvetli olup, boyları nadir olarak pek uzundur. Kadınları peçe
[9]taşımaz, serbest yaşamak hakkına maliktir. Kürd, neslen mutekebbır sa¬
dık ve misafirperverdir. Şeref ve namusu huşunetle ve fakat taassubla telakki

eder. Bununla beraber Kürd üzerinde şeyhlerin nüfuzu çok olup, taassubları

tahrik edilince fıtrî tabiatı kendisini kıyama sevkeder. Kürdlerde askerlik.ve
intizam ruhu mevcud ise de, nizam ve kanunla mukayyed hademat-ı askeri¬

yeye karşı adem-i muhabbet duyarlar. Kürdistan, masal ve menakıb-ı ecdad
cihetiyle zengindir. Ve eski zamanlardan kalma kasîde ve gazellen, cazıbedar
ve hazîn bir şada ile tegannî edilir.

{)

6>ncıasr.lMilâdîdeya21lml§ "Şerefname" nam Kürd tarihinde; Cengizîler saltanatı-

nm ntaine doğru Diyarbekir valilerinin neslinden gelip neseben meşhur Ahmed
Z MerS m3> olaTsaba Ardîlan nam zatın Goranîler ajsind^£r müddet
kaldıktan sonra Şehrezor havalîsini zabtettiği ve tedricen tevessü ederek fan Kurdıs-

tat"ıSrSmiyetine alan Ardelan aile-i hükümdarîsini tesis eylemiş olduğu zik¬
redilmiş olmasma göre, Safevîler devrine irca edilmiş oluyor

(499)

DerginindeğişiksayUarındakideğişikyazılardabuadbazen

(499)

2^gegeçmektedir.Ashnda"Ardelan"olanbuad halk arasında hem bu şek-

Erdelan

bazende Ar

Uvk hemde "Slan" şeklinde söylenmektedir. Biz de, adın dergide geçuğı şekhnı
KyS, nerSe nasıl geçiyorsa oıada öyle Latin harflerine çevirdik. Değişik sekdlerdeki yazılışımn nedeni işte budur.
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DENG

Dengek ji xiraba wetenê min dike gazî(500)
Denge çi ye? Ew kund e weya teyrekî jjazî

Ya denge yetîman e li ber bager û befran

ji serman lerizin, bê cil û sol mayine, tazî?(501)

Bê xwarin û zad in, hemî birsî ne-w sefîl in
jîna xwe peşîman, hemî mirinekê razî(502)

Pez çûne, dewar mirine, li ku ma dew, rical?
Gamêş mirine, gasin, cot, nîr, birazî!(503)

Nav agirê zulmê hemî sotin, nuha bêşûn
Gerdûm, erebe, malê, şe ne xwelîyekê tazî

Belku xwelî jî bagerekê anî belav kir
Da'wa çi ye?

Meznûn kî ye?
Ma qey heye qazî!(504)

2 Şewat 335(1919)(505)
Ji Mala Hekarîyan

E. Rehmî

(500)

Xirabe: Kavil, wêran.

(501)

Lerizin: Dilerizin.

(502)

Jîna xwe peşîman: Ji jîna xwe poşman.

Mirinekê razî: Bi mirinek razî.

(503)

Birazî: Ev jibo bankirinê ye. Yanî, ey birazayê min!

(504)

Meznûn: Berguman, kesê ku tê gumankirin ku ew sûcdar e.

(505)

Şewat: Meha Sibatâ Dibe ku ev peyvik di eslê kovarê da bi şaşîya rêzkirinê weha hatibe
çapkirin, dibe jî ku hozanê hêja Evdirehîm Rehmî navê meha Sibatê bi zanîn "Şewat"

danîbe; ev îhtîmaTnêzîktir e; lewra di dûwayîya helbesteka wî ya di jimareya ll'an da
jî navê meha Sibatê "Şewat" derketîye.

466

-12-

[lo] KÜRD TAMİM-İ MAARİF CEMİYETİ
BEYANNAMESİ (*)(*)

Cemiyetimizin teşekkülünden maksad, yalnız mesaî-yı siyasiye de ıdame-ı
mevcudiyetine imkân tasavvur olunamayan milletimizi, istikbale matuf ve

tamamıyle ilmî bir esas dahilinde asri kabiliyetlerle teçhizdir.

Filhakika bu nokta-i nazardan, bedbaht Kürd kavmi, yirminci asr-ı terak¬
kide ağlanacak, şînaver bir vaziyete maliktir. Yarınki cidal ye rekabet saha¬
sında hak ve hayatına tevcih edilecek mühacemât-i imhakaraneye karşı sılâh-ı müdafaadan bilkülliye mahrumdur.

Evlâd-ı Adem'in küşad ettikleri râyât-ı milliyet altında, -tesadüfün asır¬
larda birden ancak akvamın pîşgâh-ı istifadesine vaz'ettıgı- fırsatlardan
hisse-i intifaım(506) koparmaya şitaban oldukları bir devirde, ne elim suıtalihtir ki, bizler, müvacehe-i medeniyette iddia-i istihkak edebilmek için çok
ve büyük müşkilâta mâruz kalıyoruz.

Diyorlar ki milletlerin berat-ı hak ve istihkakı, cereyan-ı asra hempa bir li¬
san ve tarihe, bugünkü mânasıyle millî müesseselere malıkiyettır.

Adaleti tevzî' eden dar-ı hak ve emane duhulü temin edebilen nişan-ı ruh¬
sat, varak-ı hüviyet yalnız bunlardır.

Cahilane ve müfrit iddialardan sarfınazarla itiraf edelim ki Kürdlüğün bu
cihetteki noksanı azîm ve elîmdir.

Böyle olmakla beraber, vehle-i ûlâda büyük görünen şu noksan, hakikî ol¬
maktan ziyade zahirîdir. Çünkü bugün bir hazine-i telifata malık bulunma¬
mak felâketi, Kürdlere göre gayri kabil-i tamir bir ziyan teşkil etmekten çok
uzaktır. Milletin kabiliyât-ı hulkiyesi, lisanın vus'atı, kavaıd-ı sarfıye ve nahviyesinin irae ettiği kemal ve intizam, onu, az bir himmet ve zaman sartıyle,

elsine-i haziranın ekserine nasib olmayan bir paye-i tekemmüle ırkaya musaid bir haldedir.

[11] Milletlerin şu ihtiyar toprağa aid mesaîye hitam vererek semalarla uğraş¬
maya başladıkları asırlarda, medeniyet-i beşeriyenin ilk temeltaşı olan lisan¬

la, onun tanzim ve tensîki ile uğraşmak fecî'dir. Fakat bu noksanı sevad-ı
âzam-ı millete tahmîl ederek onları mes'ûl tutmak, bu yüzden hukuk-ı insa¬
niye ve tabiiyelerini tahdîd veya gasbe kendinde bir hak görmek, şıme-ı ada¬
let ve insaniyetle istihzadan başka bir şey değildir.
(506)

Bu sözcük derginin aslında "itfamı" biçiminde çıkmışt^^

hşhğı sonucu olarak böyle çıktığı açıktır. Çünkü, Arapça olan itfa sozcuğu sön¬
dürme" demektir ki bu anlam buraya hiç uygun düşmemektedir. Yine Arapça olan
"intifa" sözcüğü ise "yararlanma" anlamına gelmektedir ve buraya uygun düşen de
budur. Biz de bu nedenle, sözcüğün doğru biçimi olan "intifa" yazdık.
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Evet, bugünkü haliyle dahi akvam-ı hazıra lisanlarından ekserine iddia-i
rüchan edebilecek bir vus'at ve mükemmeliyete malik dilimizi, muktaza-i
asra muvafık bir şekilde tedvin edemediğimiz, bir hakikat, hem de acı bir ha¬
kikattir. Ancak, daha bir asır evvele kadar feyizbar bir inkişaf-ı edebiye ma¬
lik olduğunu bizlere intikal edebilen klasik müellefâtından istidlal ettiğimiz

Kürd lisanı, baht-ü talihin müsaadesizliğine inzimam eden bazı avamil-i inhi¬
tat elinde bugünkü vaz-ı tereddiye biliztırar dahil olmuştur.

Onun hal-i mazisine karşı tevcih edilen haksız hücumlara en birinci silâh-ı
müdafaası, kudret-i tekâmülünü sıfıra indiren o müessirâtın devir devir her
millet tarih ve hayatı üzerinde aleniyen icra-i faaliyet etmiş olmasıdır, ki o

da, kuva-i milliyeyi yed-i tagallüblerinde tutan ulema ve ümeranın, ihtilâf-ı
turuk ve mezahib ve tatmîn-i hırs-ı hakimiyet gibi esbab-ı şikak ve nifakı
cerr-i menafie vesile ittihaz etmekle asa-i milliyeti inşikak ettirmelerinden
ibarettir.

Menafi-i şahsiyelerini milletin itaat-i mutlaka ve binaenaleyh cehl-i amîkinde arayıp bulan bu iki zümre, bütün kudret-i faaliyetleriyle, kitle-i millet
arasında mevcudu idame ve yeniden icad ve ikame suretiyle, âdad-ı nifakı
aleddevam teksir ettiler.

Her nerede bir parça nur, bir ufak emare-i felah gördülerse oraya savlet etti;

ellerinde tuttukları ve yalnız mahv-ü tahrib yolunda kullandıkları kör ve ka¬
ra kuvvetle her teşebbüsü imha ve her lem'ayı itfa eylediler. Analarından, el¬

lerinde, zavallı milletin sırtından istîfa-i istihkak edecek birer ferman-ı muvâ-

sât ile doğduklarına kail bu yadigârlar, bâtılın teyîd-i hükümranîsi [12] için
hakkın zulumât-ı cehl içinde boğulmasını, milletin tam mânasıyle behimî
bir hayatla imrar-ı zendegânîsini teşvik eyledi ve muvaffak da oldular.
Büyüğe itaati en gayri kabil-i feramûş ve şayan-ı imtisal bir anane suretinde

tebcil eden terbiye-i milliye, hamele-i ulûme hürmet ve inkıyadı erkân-ı

imandan addettiren telkinât-ı diniye, Kürd'ün saf ve samimî vicdan ve muhîtinde öyle bir tarz-ı kabule mazhar olmuştu ki, en bariz hakikatleri bağıran
sada-i îkaz, hiç bir kulakta bir zerre in'ikâs tevlîd etmeden sönüyor ve ekseri¬

ya kailinin cebhe-i ismet ve imanına kızgın ve fakat kara bir damga-i küfr-ü
lanet davet etmekten de halî kalmıyordu.

İşte Kürd bugüne kadar, pek ince ve avam-firîb bir tarzda tertib ve tatbik
edilen, icabında en ağır ukubât-ı dünyeviye ve uhreviye ile de teyîd ve tahkim
edilegelen bu şebeke-i dalal ve iğfalin daire-i teng-ü tarında esir ve habersiz ya¬

şadı; ne lisan ve ne tarihini, ne de hayatını düşünemedi; beşeriyeti evc-i âlâ-i
saadete çıkaran harekât-ı medeniyeyi, hatta gözü önünde, komşusu nezdinde
cereyan eden hadisât-ı umran-ü irfanı görmedi, göremedi; gözü bağlı, beyni
kilitli, inkıraz uçurumu kenarında cehîm-i mev'ûde doğru koştu. Nihayet,

hamza-i hakikate çarpan başı elleri içinde, mütehayyır, endişenâk bir halde,
işte şimdi bir parça düşünmek, biraz etrafı tedkîk-ü temaşa etmek ihtiyacını
hissetti.

İlk dakika-i bidarî, O'na, neşr-i hakaika muktedir olduğu kadar setr-i haki¬

kate de vasıta olabilen velvele-i matbuat arasında kendi sesinin hiç çıkmadığı,

468
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en kudsî haklarının böyle bir dellâl-ı müdafaadan mahrumiyet dolayısıyle
duçar-ı zıya' olduğu netice-i müdhişesini öğretti. O, bu kadar fecî' ve hayatgüzar tecarüb-i güzeşteden bir ders-i ibret bidayette noksanı anlar gibi
oldu.(507)

,

,

.

.

.

,

Bütün mesail-i asriyenin medar-ı hall-ü akdi medenıyet-ı haziranın

matalıb-ı ictimaiyesine muvafık teşkilât icrasıyle Kürd, mevcudıyet-ı hayatıvesine savlet eden mehalik-i müstakbeleye karşı koymak istedi. Zannolunur-

du ki, masaib-i [13] güzeştenin meş'ûm dâîleri, bir deri ve kemikten ibaret
kalan bünye-i millîden hakk-ı(!) intifalarını artık aramayacaklar; düne ka¬

dar mahsul-ı mesaîsine vâzı'ülyed oldukları canlı sefalet iskeletlerim bu defa
âtiyen yine görmek üzre, kabil-i teneffu' bir vaz-ü hale koymaya çalıÇÎÎ03.KİELr

ı

i

Heyhat! Kemîngâhında sayd-ı fırsata murtakıb ve bu intifa'dan dört yıl¬
dan beri temadî eden bir mahrumiyetin verdiği şiddet-ı ıftıras ile hücuma

başlamış tatlı hülyaları, millet ve milliyet etrafında görülen rengin rüyaları
bir hamlede perişan ve sernügûn kılmıştı. Uzun senelerin bar-ı fesadını ha¬
mil, mütezellil bir hayat-ı tebaiyetin sürüklediği heyakıl-ı rıya-alud, müte¬
basbıs tebessümlerle, zincir-i itaatin halkalarını artırmaya başlamışlardı.
Samîm-i vicdandan akseden bir duygu ile, seyyiât-ı maziye defterlerine in¬

tikali zannolunan eski lakaydî ve ihmallerin, fiilî mümanaatJerın yine ıras-ı

hasar, tahrib-i âmâle başladığına, mü'lim birçok kanaatler fedasından kıy¬
metli zamanlar ziyamdan sonra iman eden münevyeran-ı mulet, istikbalin

karanlık girdabları içinde kaynamaya namzed Kürd varlığını kurtaracak tedabîre bilâ perva tevessülü kararlaştırdılar.

Bu âzimane ve fakat pek korkunç müşkilâtla mali' karardan "Kürd
Tamim-İMaarif veNeşriyat Cemiyeti" meydana geldi. Şeref-ı muhatebe erine mazhar olduğumuz bütün milletdaşlarımızı aynı emel ve his ıle.mute-

harrik görmek bize en kuvvetli teşvîk vesailini ihzar ettiğinden, cemiyeti,
kavî bir itmi'nan ile huzur-ı millete takdim edebilmek cesaretıne^malık ol¬

duk. Cemiyetin hudud-ı faaliyetini tayin ederken, ^^"^T
kuvvet ve.zamandan başka mahsul vermediği kıraren tecrübe edilmiş bulu¬
nan siyasî çalışmaların netayic-i menfiyesini nazar-ı ıntıbahe alarak tama¬
men ilmî ve katiyen gayri siyasî bir programın saha-ı fule ihracını hedef-ı m*

^B^e^

yen milletdaşlarımızın zikr-i cemilini yad ve onların devam-ı faaliyetlerini
(507)

(

Kanımızca bu son cümlede bir dizgi yanlışlığı olmuştur ve doğrusu şöyle olmalıdır:

' "O bu kadar fecî' ve hayatgüzar tecarüb-i güzeşteden bir ders-ı ibret noksanım bıdayene aİ gibi oldu". Bunun Türkçe çevirisi şöyledir: "O, bu kadariecı olan ve yaşam
C^rülen geçmiş deneylerden bir ibret dersi alınmadığı eksikliğini başlangıçta
anlar gibi oldu".
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kesr-ü ibtal [14] eden avamilin bize de pabend-i muvaffakiyet olmaması dua¬
sını dermiyan ederek şunu arzedelim ki, irşad ve muavenetlerine eşedd-ı ihti¬
yaç ile muhtaç bulunduğumuz erkân-ı milliyemiz, bu mes ulıyetlı ve calıb-ı

sevab teşebbüsâta karşı bundan evvelki vaz-ı bîkaydîlerinı muhafazada ısrar
etmeyecekler ümidindeyiz. Zira, bizden evvelki teşebbüslerin duçar-ı aka¬
met olması sebebi, hiç şübhe edilmez ki tecrübesizliğin davet ettıgı hataya-ı
icraiyeye alâkadaranın ihmal ve lâkaydîsinin inzimamıdır ve bunun mahsul-ı elîmi, bugün yüreklerimizi parçalayan hüsran-ı milli oldu.
Lâkin şimdi eminiz ki vazî' ve emîr her Kürd, bugünkü fecayı-ı mıllıyenın

verdiği bar-ı elem altında inliyor; maziden nedamet, halden teyehhuş etmek¬
le beraber, istikbalin milletlere mev'ûd ba'sü bâdelmevtinden kat-ı umıd
etmiyor.(508) Bütün Kürdleri zîr-i tesirinde yaşattığını gördüğümüz telatı-ı

mâfat arzusuna rabt-ı faaliyet etmekledir ki, Kürd lisan, tarih ve ulum-ı asrıyeye aid ihtiyaçlarını müstemirren tâkib ve izaleye muvaffakiyet umıdını ta¬
şıyan cemiyetimiz, âlîcenab mületimizden, muhtacı olduğumuz maddi ma¬
nevî muavenetlerin ibzal ve israfını ricaya cesaretyab oldu.
Me'yûs olmamak ve bir azm-i ateşîn-i mülî ile çalışmak şartıyle, muvaffak
olacağımıza iman-ıkavî ile mü'min bulunuyoruz

Cemiyet, bir zamandan beri ilâ maşaallah(509) intişar eden "Jın mecmua¬

sını zîr-i idaresine alarak, bu vasıta ile bütün milletdaşlarını ımtıhan-ı sa y-u
sebat ve meydan-ı kerem ve sehavete davet ediyor. Tevfık Allah tandır

Cemiyetin, sırasıyle saha-i fiile çıkarmaya azmettiği programı zırde dere
olunmuştur:

PROGRAM

1- Haftalık bir mecmua-i ilmiye neşredecek.
2- Bilumum Kürd üdeba, şuara, ulemasının Kürd lisanıyle meydana getir¬

dikleri müellefât, divan ve eş'arı doğru ve nefîs bir surette tab ettirecek.
[15]3- Bütün Kürd lehçelerini ihtiva etmek üzre bir Kürdçe lügat kitabı tertib ve neşredecek.

.

.

.

,

.

.

4- Mevcuda göre sarf ve nahv kitablanndan münasıblermı tabettırecek.(510)

5- Kürd lisanıyle tedrisât-ı ibtidaiyeyi temin için lâzım gelen kıtabları

"T Muhtelif lehçelere aid olanları birer fasıl teşkil etmek üzre bir Kürdçe
durûb-ı emsal mecmuası tertib ve neşredecek.
7- Her mahaldeki Kürd âdât ve ananâtına dair malumat cem edecek ve
Kürd masal, hikâye ve avam şarkıları toplanacaktır.
(508)

Ba'sü bâdelmevt: Ölümden sonraki diriliş.

(5091

İlâ masaallah: Tanrı dileyinceye kadar.

' 510

(

.

Sarf i: Arap dilbilgisinin iki dalı. Bunlardan "sarf", sözcüklerin yapışım ve fııl-

' lerin çekimini konu alır Bu dala "tasrif" de denir. "Nahv" ise cümle kuruluşlarını,

sSiSerb cümle içindeki işlevlerini ve genel olarak sözd zımını konu alır. Burada
ise, Kürd dilbilgisinin sarf ve nahvinin kasdedilmiş olduğu kuşkusuzdur.
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8- Kürd tarih ve coğrafya-i kadîm ve cedîdine dair müellefât meydana geti-

Te°9- Şark ve Garb lisanlarından Kürdistan ve Kürdlere dair mevcud müellefâtı tercüme ve neşredecek.

.

.

10- Kürd milletine mensub rical-ı maziye ve halıyenın tercume-ı hallerini

neS- Yerii ve ecnebî asarını ihtiva etmek üzre, cemiyet merkezi ile icab eden
mahallerde kütübhaneler açacak.

12- Gece dersleri açacak.
.
«
j
w
13- Kürdlerle meskûn manatıka heyet-ı tedkıkıye izam edecektir.
14- Cemiyet için bir matbaa tesisine çalışmak.

15- Kürd amele arasında ihtiyat sınıfları ve kooperatif teşkilatı yapmaya

Ç lTTstanbul'da sefîl ve sergerdan dolaşan Kürd çocuklarından mümkün
olan mikdarını muhtelif esnaf nezdine çıraklığa verecek, bunların muntaza¬
man devamını temin için icab eden masarifi tesviye edecektir.

17- Kürd yetim ve sahibsiz çocuklarına mahsus leyli bir sanayi mektebi

kTlVin8-YerimvesahibsizKürdkızlarınasanayi-ibeytiye,hizmetçüik tâlim
etmek üzre, bir leylî kız mektebi açmaya gayret edecektir.

19- Kürd erkek ve kadınlarının kullandıkları eşya-ı zatiye ve beytıye ue
yerli her nevi âlât ve edevattan terekküb etmek üzre bir müze tesisine
CâllScLCcLK.»

20- Bir Kürd darülmuallimîni tesisine çalışacak.

-17-
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WETEN

Le xilqetî Hezretî Adem, ke insanî hazirî hemû newey wî ne, dinya weku
le Kitêbî Muqeddes da nusrawe, serapa çol û dêm û lêrewar bû. Be xeyrî wişe-wişî ba û gurre-gurrî re'd û xure-xurî çom û deryayan û zirîwe-zirîwî da'bayan ştêkî dî le ser ew erze wesîe nebû. Serapa çolî wahidul-qehhar. . .

Ewî demî Hezretî Adem hate ser ew erze çoley û be muqtezeyata îradey
Xuday, me'mûr bû ke be ewladî xoy ew sehray wasîey mamur bikatin, tawe-

ku le nêw zurriyetî wî da hendêk wehdanîyetî Xuday bizanin, wucûdî wî
teqdîs biken. . Hedîsî qudsî ye, Xuda defermûwê: "Kuntu kenzen mexfîy-

yen, fe eredtu en u'refe". Yanî emin weku xezîney pêşçawan win bûm û key¬
fim lê bû ke ebdî min bimnasin. Da'we bû ke dinyam xelq kird.

Ca le ber sirrî îlâhî bi zemanêkî kem le dayk û babêkî zor kes peyda bûn

û sebir sebir rûy dinyayan dagirt. Bela, ewan weku ême xanû ne şaryan nebû,
cotyan nedezanî, lîbasyan de ber da nebû. Weku meymûnan be mîwey daran

û regî gîyayan be rê deçûn. Û le ber şîddetî sermay zistanî û germî hawînî û

wehşetî dirindan zoryan mirdin, mutefferiq bû. U eger ew însane zeîfane be
ew corey maban û lebo muhafezey heyatî xoyan le quwwey aqlîyan îstîfade
nekirdibaye, ewroke mumkin bû însanêk de ser dinya nebî.
Dûmahîk heye—

M. Şewqî

Necm-i İstikbal Matbaası
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Müdîr-i Mes'ûl: Hamzâ
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ADRES:
Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde
Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

"Dar'ül-Hikmet'il-İslâmiye" âza-i kiramından ve Kürdistan ulema-i^meş-

huresinden Bediüzzaman Said-i Kurdî hazretlerinin telifâtından "İşarât'ülİ'caz fi Mezann'il-îcaz" namındaki tefsir-i şerifi mevki-i intişare vaz'edile-

rek Şark Kütübhanesinde satılmaktadır. Müntesibîn-i ilmin birer dane edin¬
mesi tavsiyesini vazife addederiz.

Kürd lisanının kavaid-i lugaviyesine dair Mukaddimet'ül-Irfan namında

bir risale neşredilmiştir. İdarehanemizde ve Şehzadebaşı'nda Kooperatif Şir¬
keti civanrında Sahaf Hamdi Efendi dükkânında bulunur.

(JÎN NEŞRİYATINDAN)
Heyet-i Tahririyemizden Hakkârili Abdurrahim Rahmi Efendi tarafından
nazmen kaleme alınan "Eqîda Kurdan" namındaki Kürdçe manzum ilmi¬
hal mevki-i intişare vaz'edilmiştir. Bilcümle Kürd kardeşlerimize birer danesinin edinmesini tavsiye eyleriz ve yine mumaileyhin Trabzon'da neşrettiği

"Esir Bir Çocuğun Başına Gelenler" nam risalesiyle birlikte idaremizde
bulunur.

Haftalık Gazete'nin 30'uncu numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd
makalâtı hâvîdir.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 388'inci nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Çıraklar Mektebi Mecmuası'nın 3'üncü nüshası güzîde makaleleri hâvî olarak neşretmiştir. Kari'lerimize tavsiye eyleriz.
_19_
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WERGERANÊN JİMAREYA İO'AN

İO'UNCU SAYININ ÇEVİRİLERİ

J»

KÜRDİSTAN" ARKADAŞIMIZ
YAYINLANDI

Öteden beri bilim örgütlerinin himmetine pek çok ihtiyacı olan masum
Kürdistan'ımızın gelişmesi uğrunda çaba ve gayret sahiplerinin çektikleri
zorluklar, hep birtakım garezkâr pençelerden daima boşa çıkıyordu. Ar^ık

bu kez bilim elektriklerinin yakılmasına müsaade edilmiştir; Kürd aydınla¬
rında da birdenbire gelişme ve ilerleme yoluna atılmak için ahenkli bir hare¬

ket görülmektedir. İşte bundan dolayı, "Kürdistan" adında bir arkadaşımı¬
zın yayınlandığını haber alır almaz, içimiz dışımıza sığmaz ölçüde kıvanç ve
gurur duyduk. Birçok güçlü kalemlerin yardımıyle yayınlanan birinci sayı¬

sını bütün okuyucularımıza tavsiye eyler ve başarılarının sürekliliğini
Cenab-ı Hak'tan dileriz.

KURD TAMİM-İ MAARİF

VE NEŞRİYAT CEMİYETİNDEN
Şubatın yedinci cuma günü öğleden sonra saat birde, derneğin sayın üyeleri
ile, kaydedilmek arzusunda bulunan zatların Cağaloğlu'nda bulunan "Kür¬
distan Cemiyeti" binasına onur vermeleri dileğimizdir.

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım sayıların yerine ulaşmadığı şikâ¬
yeti, beşinci sayımızda ilgililerin dikkati çekildiği halde hâlâ sürüp gidiyor.

Bu nedenle, abonelerimize ulaşmamış sayılar varsa, numaralarını hemen yö¬
netime bildirmelerini rica ederiz.(511)

(511)
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"Yönetim"den maksat "Jîn" dergisinin yönetimidir.
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KÜRD BÜYÜKLERİNDEN

HAZRETİ MEVLÂNA HALİD

Bir ulusu toplu olarak bir amacın peşinde istekle koşturabilecek güç ancak
dindir. Dinsizlik ahlaksızlığı doğurur. Ahlaksızlık ise, her ulusu çöküntü
uçurumlarına doğru sürükler. Vicdanî eğilimlere ve gönül arzusuna aykırı

olarak bir ulusu zorla egemenlik altına alıp bağımlı kılmak için kullanılan
kılıç, tüfek, hapis gibi terör ve baskı araçları, korkunun ve yasağın sürdüğü
süre kadar kalıcı olur; sonraları ise bir tepki bile doğurabilir. Fakat din sevgi¬
siyle ve vicdan arzusuyle gönüllerini birbirlerine bağlayanlar, ümitlerini za¬
ten ahrete bağladıklarından, o gönül bağlılığı mezara kadar sürecektir. Din¬
sel bağlarla tanınmış önderler, dünyaya egemen olmaya çalışanlardan daha
çok saygı ile anılırlar. Dinsel yönlendirmelerle fethedilen gönül ülkeleri, ko¬
ruyucu askerlere gereksinme göstermez. Manevî eserler ölümsüzdür.
Tarihöncesi dönemlerde bile varlığı sabit olan Kürd ulusu içinde ciltleri

dolduracak

hükümetler

ve

hükümdarlar

gelmiş

geçmiş

olduğu

halde,

Salahaddin-i Eyyubî dışında hiç biri ölümsüz eserler bırakmamıştır. Çünkü
zora dayanan iktidarları, ancak hükümetlerinin egemenliği altındaki yerlere
özgü kalmış; geniş ufuklarda bir Gavs-ı Geylânî, bir Şah-ı Nakşibend kadar
seven dostlar bile kazanamamışlardır.

Oysa Kürdistan topraklarında meydana çıkan ve bütün İslâm dünyasına
nur saçan Pîr-i Zülcenahayn(5 12) Mevlâna Halid, kendi adiyle anılan ve ken¬
di adı gibi ölümsüz olan "Halidî" adını kazanmıştır.(513)
Kendisi, Hazreti Şah-ı Nakşibend'in tarikat tekkesini,

"Bunlar Adn cennetleridir; onlara ölümsüz olarak giriniz" (514)

nakışlarıyle yeniden kurduğu gibi,

"Bu gök kubbesi altında arda kalan, bir hoş yankıymış"(515)

sözü uyarınca, edebiyat alanında da ölümsüz eserler bırakmıştır. Şair yaradı¬
lışlı olan Mevlâna Halid, bu şair yaradılışıyle, yurt sevgisini millî duygularla
mırıldanırken,

"Sen nerde, Kabul ve Gazne ve Kandehar toprakları nerde!" (516)

(512)

475 numaralı dipnota bakınız.

(513)

476 numaralı dipnota bakınız.

(514)

477 numaralı dipnota bakınız.

(515)

478 numaralı dipnota bakınız.

(516)

479 numaralı dipnota bakınız.
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diyerek, gurbette hep yurt tutkusu ile ağlamış, yurt ayrılığı yüzünden ağlar¬
ken de gözyaşlarını yine yurdun güzel çeşmelerine benzeterek acılarını yatıştırmıştır:(517)

"Gözlerimden akan kan Bekreco ırmağı olup iki gözümden aktı
Ve onunla, Serçınar'dan ayrılığın acılarını dindirdim".
Ve sonra, başka bir gazelinde şöyle demiştir:

"Kan ağlıyor gönül, ey saba yeli gel de lütfet
Ah, uğra Şehrezor'a(l) da benim yerime ziyaret et

Gudrûn dağı(2) gibi kaplanmış gönül gam sisleriyle

Ey gözler siz Serçınar(3) olun, ayrılık gözyaşlarıyle".
Kendisinin, tatlı bir anlatım dili olan Farsça ile, değeri yüce ve parlak bir

divanı, anadili olan Kürdçe ile de bir hayli şiirleri vardır. Sevgiye ilişkin ko¬
nularda şiirin en büyük üçlüsü(518) olan ve

"Gerçi Peygamber 'benden sonra peygamber yok' demişse de
üç tane paygamber vardır şiirde
Firdevsî, Enverî ve Sadî'dir onlar
ve peygamberdirler kaside, gazel ve tasvirde"

şiirinde adları geçen şairlerden Sadî'ninkiler kadar duru ve çetin-kolay par¬

çaları vardır.(519) Örneğin,
"Senin derdinin mimariyle ışıklandırdım viranemi

Senin hatıranla Kabe'ye çevirdim sonunda puthanemi"

gibi duygu ürünleri, benzeri yazılamaz olan başşiirlerdendir.
(5 17)

Aşağıdaki beytin ve bu yazıda yer alan diğer bütün şiirlerin Farsça orijinalleri derginin
aslında yer aldığı için, biz onları ayrıca buraya almaya gerek görmedik ve sadece, yazar
tarafından yapılmış olan Osmanlıca çevirilerini bugünkü Türkçeye çevirmekle yetin¬
dik. Yazarın Farsça orijinallerini aktarmakla yetindiği ve Osmanlıcaya çevirmediği
beyit ve kıtları da Farsçadan Türkçeye çevirip sadece çevirilerini burada yazdık.

(1)

Şehrezor, Süleymaniye'nin eski adıdır.

(2)

Gudrûn dağı, Süleymaniye yöresinde bir dağdır. Tepesinde ermişlerden Ömer Gud¬
rûn gömülü olduğundan, o adla anılır.

(3)

Serçınar, Süleymaniye'nin kuzeyinde bir çeşmedir.

(518)

482 numaralı dipnota bakınız.

(5 19)

Bu cümledeki "çetin-kolay" deyimini, yazının aslındaki "sehl-i mümteni" deyiminin

karşılığı olarak kullandık. Osmanlıcada bir edebiyat terimi olarak kullanılan "sehl-i
mümteni" deyimi, "kolay göründüğü halde taklidedilmesi çok güç olan söz, yazı ya
da şiir" anlamına gelir.
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Mevlâna Halid, felsefede güçlü, tasavvufta yüce, özellikle Hazreti Peygam-

ber'e olan tutku ve övgüde Camî'yi(520) geçmiş ve Buharalı İsmet ile aynı
düzeyde bulunmuştur. "Heft Bend-i Mevlâna"(521) adiyle ünlü övgü şiiri,
Hazreti Peygamber'in yüce makamında, O'nun pâk türbesinin kutlu mina¬
resinde sabah namazından önce müezzin tarafından ilâhî yerine, olağanüstü
bir şekilde okunmuştur.

İlerde, ruhaniyetinden medet umarak edebî eserlerini basıp yayınlamak
derneğimizin ideal kararlarından biri olduğundan, şimdilik, bir gazelini
uğurlu olsun diye gazetemizde yayınlıyor, ve sadece doğru yolun göstericisi
olan o kutbun hemşehrisi olmak onuru ile gazelinin tahmisine(522) cesaret

eden bir Süleymaniyelinin tahmisiyle birlikte çeviriyoruz. Bu çeviride de,
Nalî'nin şiirini çevirirken söylediğimiz gibi ölçüsünü, ahengini ve mümkün

olduğu kadar kafiyesini bozmamak için sıkıntılı bir sınırlandırılma içinde
olmayı çaresiz kabul ediyoruz.

Dünya tufanının dalgaları İsa'nın bünyesini sarsıyor
Kasırga, ömür kervanını yoldan ayırıyor

Nerde görse bir yeşillik, bir güllük, kurutmak istiyor

Gölgesi bile tehlikeli, şu mavi kubbede barınılmıyor
Tanrı'nın âdetidir, kimseyi dünyada rahat koymuyor

Ey gönül, madem ki var önünde en son gün(523)
dünya işleri yüzünden nasıl terkediyorsun dini

Sanki Yeryüzünün padişahı ya da dahîsi mi oldun
Baksana Kisra'nın kubbesine ve ibret verici şu manzaraya:

Perdecisi örümecek olmuş ve baykuş ötüyor üzerinde

Al Süleyman'dan örnek, ki emriyle dönerdi Yer ve rüzgâr
Sonra Cimşid, İskender, Püşnek ve de Keykubad
Her gelen geçti, her doğan öldü, ekinler biçildi
Nice binlerce ocak söndürdü şu mayası bozuk felek
Sanma ki zulmü tek sana ya da bana özgüdür

(520)

485 numaralı dipnota bakınız.

(521)

486 numaralı dipnota bakınız.

(522)

490 numaralı dipnota bakınız.

(523)

"En son gün"den maksat kıyamet günü, ahrettir.
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Bilgi alanında erdem ile ün yapanlar
göçtüler konaklardan, toprakta kılmışlar karar
Pek güzel tasvir ediyor dünyayı şu yüce sözr.

"Dün sedef karyolasında güç yatan bir taçlı
şimdi karanlık dolu bir toprağın içinde yatıyor".

Söndü, hepten toprağa dönüştü büyüleyici güzellikler

Mezarlara bak; altı ceset, üstü çiçek; ibret örneği bu
Annelerin gözünden akmış kanlı yaşlardır o çiçekler
Hızlı basma yere Halid, bu topraklar tümüyle
hep güzel tenlerden meydana gelen tozlardan oluşuyor

Süleymaniyeli

M. Nejad Tevfik
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KÜRDİSTAN(i)
Kürdistan, geniş kapsamlı anlamıyle "Kürdlerin ülkesi"dir. Ermeni ovası¬
nın dayandığı Torosdağlarının bir kesimini içine alan bu ülkeyi Batman su¬

yu, Botan suyu ve Dicle'ye akan öbür ırmaklarla, ıssız dağlık araziyi bir baş¬
tan bir başa kat'eden ve büyük İran yaylasının batı ucuna sınır oluşturan Bü¬
yük ve Küçük Zab ırmakları sular.

NÜFUSU

Kürdlerin genel nüfusunun, 1 milyon 650 bini Türkiye Kürdleri,(524) 800
bini İran Kürdleri ve 50 bini de Rusya Kürdleri olmak üzere, ıkı buçuk rad¬
yonu geçtiği muhtemeldir.(2) Bununla birlikte, güvenilir istatistikler yoktur.
Büyük bölümü Kürdistan topraklarında yerleşik bulunmakla birlikte, Kürd¬

ler dağınık olarak batıda Sakarya ırmağından(525) doğuda Urmıye golune(526) ve kuzeyde Kars'tan güneyde Sıncar dağına kadar yayılmışlardır.

Bundan başka, Horasan'da(527) da soyutlanmış durumda yaşayan Kürdler
bulunmaktadır. Kürdlerin ayrıştıkları aşiretler, bazı yönlerden Iskoçya kabi¬
lelerini andırır. Bu aşiretlerden pek azının nüfusu 10 bini geçer. Diğerleri or¬

talama olarak üçer bindir. Yerleşik ve çoban(yerli) Kürdler, kışın köylerde
oturur ve yazın kendi otlaklarında çadır kurarlar. Bunlar, halkın gittikçe ar¬
tan bir çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.
Göçebe diye adlandırılan Kürdler, daima çadırlarda yaşayıp, en zengin ve

bağımsız bir kitledir. Bunlar Mayıstan Ekime kadar yaz mevsimini dağlarda
ve yüksek ovalarda geçirirler; kışı ise Dicle kıyılarında ve Sıncar dağının ku¬
zeyindeki büyük ovada geçirerek, buralarda sürülerini otlatmak hakkını

Şemmer Araplarından satın alırlar. Her aşiretin kendine özgü otlakları var¬

dır ve diğer aşiretlerin buralara el uzatmaları her zaman düşmanlığa yolaçar.
Göç zamanlarında Kürdler, saldırganlığa olan alışkanlıkları dolayısıyle, geç¬

tikleri yerlerde Müslüman ve Hristiyan halka zarar verirler ve bu durum bir şika¬
yet kaynağı oluşturur. Türkiye'de yerleşik Kürdler vergi verirlerse de, göçe¬
beler yalnız hayvan vergisi öderler; bu vergi, onların yazlık otlaklara gider¬
ken Dicl'yi geçişleri sırasında kendilerinden alınır.

(1)
(524)

(2)

"Encyclopedia Britanica"dan özetlenerek alınmıştır.

493 numaralı dipnota bakınız.

...

fi _j

Bu tahmin gerçeğin pek çok altında olup, Kürd nüfusu en az beş milyonu geçer. Herde
bunu alıklığa kavuşturacağız.

(JÎN)
(525)

494 numaralı dipnota bakınız.

(526)

495 numaralı dipnota bakınız.

(527)

496 numaralı dipnota bakınız.
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AHLAK VE KARAKTERLERİ

Kürd, saf ve açık havandan ve dağların sınırsız özgürlüğünden zevk duyar.
O, nadir olarak katırcı ya da devecidir. Kürdlerin, ihtimal ki hakketmedikle¬
ri fena bir ünü vardır. Türklere dil bakımından, iranlılara da mezhep anlaş¬
mazlığı yüzünden yabancı kaldıklarından, her tarafta kendilerine güvensiz¬

lik duyulur ve âdeta müzmin bir savaş durumunda imişler gibi yaşarlar. Do¬
ğaldır ki bu koşullar altında, insanlık karakterinin güzel yanları gelişme
ortamı bulamaz. Bunun için Kürdler haşin ve dikbaşlıdırlar.
Bir Kürd aşiret reisinin belki de en büyük belirleyici niteliği, atalarına kar¬
şı duyduğu gururdur. Bu duygu, birçok durumda abartmalı bir nitelikte gö¬
rülür. Gerçekte şimdiki aşiret örgütleri pek eski bir zamana kadar uzamaz.

X. yüzyılda Arap tarihçisi Mes'udî'nin yer vermiş olduğu 18 aşiretten bu¬
gün yalnız üç aşiretin adı bilinmektedir.
Bununla birlikte, Milâdî XIV. yüzyıla ait olup Quatremêr tarafından(l)
çevirisi yapılmış olan soyağacında bilinen pek çok adın mevcut olduğuna
bakılırsa, birtakım Kürd hanedanının soyca Emevî halifelerine mensup ol¬
duklarında kuşkuya yer yoktur. Oysa eski Sohranları temsil eden Süleyma¬
niye'nin Baban lideri ve Goranların bir koluna mensup Sine'nin (2) Erde-

lan(528) lideri en azından 500 yıllık eski bir soyağacı gösteriyorlar.

Pek az süre öncesine kadar, Doğu'da büyük Kürd liderlerinden birisinin,

Haçlı seferleri döneminde Salahaddin'i andıran bir görkem ve ululukla, çev¬
resindeki seçkin ve ileri gelenlerden, ve zırhlar giyinmiş, boyunlarına attık(1)

Yazarın sayfa 305, sayı 13 notice etextraits des m-ss başvurulması. . Milâdî XTV. yüzyı¬

la ait bu eserde belirtilip sayılan Kürd aşiretlerinden şimdiki durumda şu adları belir¬
tebiliriz:

Dertang Goraniyeleri(şimdiki Goranlu), Hemedan dağlarındaki Zengiyeler şimdiki

Kermanşah' ta bulunuyorlar. Kerkük ve Erbil'in Hasananîleri şimdi Dersim dağların¬
da bulunuyorlar ve başlangıç olarak Horasan'dan geldikleri yaygın bir biçimde söy¬
lenmektedir. Şeklâbâd ve Tılhaftûn Sohriyeleri şimdiki Sohranlar olup, Süleymaniye
Babanları bu soydan gelmişlerdir. Hıncarîn dağları Zerzarîleri, şimdiki Eşno Zerzaları(yazarın incelediği Kele-i Şîn ve Sidek sütunlarından çıkarılan anlamlara göre) olma¬
lıdır. Çölemerkebiye, yani şimdiki Çölemerglilerin soyca Halife Mervan bin Hakem'e
mensup oldukları söyleniyor.

Hakkâriye, Arap coğrafyacdarına göre yaylada yaşayan Hakkârililerdir.

Bohtiye(Bokhtieh) de şimdiki Bohtanlılardır. Rûwadî(Rowadî)lilerin de bir zamanlar
Erbil kalesini savunan Revandîler olması muhtemeldir. Salahaddîn-i Eyyubî bu kabi¬
leye mensup idi.

Bunlardan başka, 20 kadar aşiret adı daha yazılmışsa da, imlâ hatalarından dolayı kim¬
liklerini araştırıp incelemek mümkün olamamıştır.

(2)

Milâdî XVI. yüzydda yazdmış "Şerefname" adlı Kürd tarihinde, Cengizlilerin salta¬
natının sonlarına doğru, Diyarbekir valilerinin soyundan gelip soyca ünlü Ahmed bin
Mervan'a mensup olan Baba Ardîlan adlı zatın, bir süre Goranîler arasında kaldıktan
sonra Şehrezor dolaylarım ele geçirdiği ve giderek genişleyerek Iran Kürdistanını ege¬
menliği altına alan Ardelan hükümdar ailesini kurmuş olduğu anlatılmış olmasına gö¬
re, Safevîler dönemine"kadar uzamış oluyor.

(528)
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499 numaralı dipnota bakınız.
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ları ipek mendillerle, ellerinde süngü, mızrak ve kılıç taşıyan genç Kürd si¬
lâhşorlarından oluşan maiyetini görmek ne kadar gözalıcı ve zevk verici idi!
Kürdler. bilgisiz ve saf olmakla birlikte, doğuştan zekidirler. Son yıllarda,
öğrenim ve eğitim görmüş Kürdler, padişahın yönetimi altında, sadrazamlık
da dahil olmak üzere büyük resmî görevlerde bulundular; Tevrat'ın Türkçe¬
ye çevrilmesine yardım ettikleri gibi, bir gazete de yayınladılar.

Kürd erkekleri gözalıcı ve yakışıklı, çevik ve güçlü olup, boyları nadir ola¬
rak pek uzundur. Kürd kadınları ise peçe taşımazlar ve serbest yaşama hakkı¬
na sahiptirler.

Kürd, soy olarak gururlu, doğru ve konukseverdir. Şeref ve namusu konu¬

sunda katı ve bağnaz bir anlayışa sahiptir. Bununla birlikte, Kürd'ün üzerin¬

de şeyhlerin nüfuzu çoktur ve bağnaz yönleri kışkırtılınca, doğuştan olan
karakteri kendisini başkaldırmaya iter. Kürdlerde askerlik ve düzenlilik ru¬

hu var ise de, düzenli ve kanunla sınırlı askerî hizmetlere karşı hoşnutsuzluk
Kürdistan, masal ve atalara ait destanlar bakımından zengindir. Ve eski za¬

manlardan kalma kaside ve gazelleri, çarpıcı ve hazin bir sesle şarkı olarak
söylenir.

KÜRD TAMİM-İ MAARİF CEMİYETİ
BİLDİRİSİ
Derneğimizin kuruluşundan amaç, yalnız siyasal çalışmalarla varlığını
sürdürmesine imkân düşünülemeyen milletimizi geleceğe dönük ve tümüy¬

le bilimsel bir temel üzerine çağdaş yeteneklerle donatmaktır.

Gerçekte bu yönden, talihsiz Kürd halkı, gelişme çağı olan XX. yüzyılda
ağlanacak, matem tutulacak bir duruma sahiptir. Yarınki mücadele ve reka¬
bet alanında hak ve yaşamına yöneltilecek yokedici saldırılara karşı savunma
silâhından tümüyle yoksundur.
İnsanoğullarının, açtıkları milliyet bayrakları altında, rastlantının yüzyıl¬

larda ancak bir kez milletlerin önüne yararlanmaları için koyduğu fırsatlar¬
dan yararlanma paylarını koparmaya koştukları bir dönemde, ne acıklı kotu

talihtir ki, bizler uygarlık karşısında hak iddia edebilmek için birçok bü¬
yük güçlüklere uğruyoruz.

i

i

v

Diyorlar ki: "Milletlerin hak ve istihkak sahibi olmalarının belgesi, çağın

akışına uygun bir dil ve tarihe, bugünkü anlamıyle ulusal kuruluşlara sahip
olmaktır".

Adaleti dağıtan hak ve güvenlik binasına girişi sağlayabilen ruhsat belgesi,
kimlik kâğıdı yalnız bunlardır.

v

Bilgisizce ve aşırı iddialardan vazgeçerek itiraf edelim ki, Kurdlugun bu
yöndeki eksikliği büyük ve acıdır.
rx-
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Böyle olmakla birlikte, ilk bakışta büyük görünen bu eksiklik, gerçek ol¬
maktan çok, yüzeyseldir. Çünkü bugün, yazılmış kitaplardan oluşan bir ha¬
zineye sahip bulunmamak felâketi, Kürdlere göre tamiri mümkün olamyan

bir zarar meydana getirmekten çok uzaktır. Milletin yaradılıştan gelen yete¬
nekleri, dilin genişliği, dilbilgisi kurallarının gösterdiği mükemmellik ve
düzgünlük, onu bir gayret ve zaman harcanarak, bugünkü dillerin çoğuna
nasip olmayan bir gelişmişlik aşamasına yükseltmeye elverişli bir du¬
rumdadır.

Milletlerin şu yaşlı toprağa ilişkin çalışmalara son vererek göklerle uğraş¬
maya başladıkları şu çağlarda, insan uygarlığının ilk temeltaşı olan dil ile,
onun düzenlenmesi ve uyumlandırılması ile uğraşmak fecidir. Ne var ki bu
eksikliği milletin çoğunluğuna yükleyerek onları sorumlu tutmak, bu yüz¬
den insancıl ve doğal haklarını sınırlandırmaya ya da zorla ellerinden almaya

kendinde bir hak görmek, adalet ve insanlığın özellikleriyle alay etmekten
başka bir şey değildir.

Evet, bugünkü durumuyle dahi mavcut halkların dillerinin çoğuna karşı
üstünlük iddia edebilecek bir genişlik ve mükemmelliğe sahip olan dilimizi
çağın gereklerine uygun bir biçimde toplayıp derleyemediğimiz bir gerçek,
hem de çok acı bir gerçektir. Ancak, daha bir yüzyıl öncesine kadar verimli¬
liği dolup taşacak kadar edebî bir gelişmeye sahip olduğunu bizlere ulaşabi¬

len klasik eserleriyle kanıtladığımız Kürd dili, şans ve talihin elverişsizliği ve
buna eklenen bazı düşüş etkenleri yüzünden bugünkü düşük duruma zo¬
runlu olarak girmiştir.

Onun eski durumuna karşı yöneltilen haksız saldırılara en birinci savun¬
ma silâhı, onun gelişme gücünü sıfıra indiren o etkenlerin dönem dönem her

milletin tarih ve yaşamı üzerinde açıkça etki yapmış olmasıdır. O etken de,
ulusal güçleri zorbaca ellerinde tutun ulema(529) ve beylerin, tarikat ve mez¬
hep anlaşmazlığı ve egemenlik kurma hırsını doyurma gibi parçalama ve ni¬

fak nedenlerini çıkar elde etmek için araç olarak kullanıp milliyet birliğini
parçalamalarından ibarettir.

Kişisel çıkarlarını milletin kayıtsız şartsız boyun eğmesinde ve buna bağlı
olarak da derin biçimde bilgisiz kalmasında arayıp bulan bu iki zümre, tüm
aktif güçleri ile, millet kitlesi arasında mevcut olan nifakın nedenlerini sür¬
dürerek ve yenilerini icadedip ayakta tutarak nifak sayılarını sürekli olarak
çoğalttılar.

Her nerede bir parça ışık, ufak bir kurtuluş belirtisi gördülerse oraya sal¬

dırdılar; ellerinde tuttukları ve yalnız tahrip ve yoketme yolunda kullandık¬
ları kör ve kara kuvvetle her girişimi yok ettiler ve her parıltıyı söndürdüler.
Zavallı milletin sırtından tüm haklarını ele geçirmelerini gerektiren birer
yardım fermanı ellerinde olduğu halde analarından doğduklarına inanan bu

(529)

"Bilginler" anlamına gelen "ulema" sözcüğü, o dönemde yalnız din adamları için

kullanılırdı. Biz de yanlış anlamaya meydan vermemek için bu sözcüğü aynen
kullandık.
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müzelikler,

bâtılın

egemeniliğini

pekiştirmek

için

hakkın

bil¬

gisizlik karanlığı içinde boğulmasını, milletin tam anlamıyle hayvansal bir
yaşamla ömrünü geçirmesini teşvik ettiler ve bunu başardılar da.(530)

Büyüğe boyun eğmeyi unutulması olanaksız olan ve uyulması gereken bir

gelenek şeklinde yücelten ulusal terbiye, bilim adamlarına saygıyı ve uyul¬
mayı imanın temel kurallarından saydıran dinsel öğretiler, Kürd'ün saf ve sa¬
mimi vicdan ve çevresinde öyle bir tarzda kabul görmüştü ki en belirgin ger¬

çekleri bağıran uyarı sesleri, hiç bir kulakta bir zerre yankı yaratmadan sönü¬

yor ve çoğu kez bu sesin sahibinin namuslu ve imanlı alnına kızgın ve fakat
kara bir küfür ve lanet davet etmekten de geri kalmıyordu.

İşte Kürd, bugüne kadar, pek ince ve demagojik bir biçimde düzenlenip

uygulanan, gerektiğinde en ağır dünya ve ahret cezaları ile de pekiştirilip sağlamlaştırılagelen bu saptırma ve aldatma ağının dar ve karanlık sınırları için¬

de esir ve habersiz yaşadı; ne dilini, ne tarihini ve ne de yaşamını düşünebildi;
insanlığı mutluluğun en yüce basamağına çıkaran uygarlık hareketlerim,

hatta gözü önünde, komşusunun yanında olup biten bayındırlık ve blimsel
gelişme olaylarını görmedi, göremedi; gözü bağlı, beyni kilitli, yok olup tü¬
kenmenin uçurumu kenarında, kendisine vadedilen cehenneme doğru koş¬

tu. Nihayet katı gerçeğe çarpan başı elleri arasında, şaşkın ve kaygılı bir du¬
rumda, işte şimdi bir parça düşünmek, biraz çevreyi inceleyip gözden geçir¬
mek ihtiyacını duydu.

Uyanışın ilk dakikası, O'na, gerçekleri yayınlamaya gücü yettiği kadar

gerçekleri örtbas etmeye de araç olabilen basının gürültüleri arasında kendi
sesinin hiç çıkmadığı, en kutsal haklarının böyle bir savunma tellalından
yoksunluk dolayısıyle kayba uğradığı korkunç sonucunu öğretti. O, bu ka¬
dar feci olan ve yaşam boyunca görülen geçmiş deneylerden bir ibret dersi
alınmadığı eksikliğini başlangıçta anlar gibi oldu.

Kürd, tüm çağdaş sorunların düğümlenme ve çözülme platformu olan,
çağdaş uygarlığın sosyal gereklerine uygun örgütlenmeleri gerçekleştirerek,
yaşamsal varlığına saldıran gelecekteki tehlikelere karşı koymak istedi. Sanı¬

lırdı ki yaşanan felâketlerin uğursuz tellâlları, bir deri bir kemikten ibaret
kalmış olan millî yapıdan yararlanma haklarını(!) artık aramayacaklar; düne
kadar el koymuş oldukları canlı sefalet iskeletlerini, gelecekte yine görmek
üzere, bu kez yararlanılacak bir durum ve konuma koymaya çalışacaklardır.
(530)

Bu cümledeki "yardım fermam"ndan maksat, "kendilerine halk tarafından yardım
yapılmasını gerektiren ferman"dır. Biz "yardım" sözcüğünü, bildirinin aslında kulla¬
nılan "muvâsât" sözcüğünün karşılığı olarak kullandık. Arapça olan bu sözcük "yar¬

dım etme" anlamına gelmektedir. Ancak burada kasdedilen, genel bir yardım değil,

halkın onlara yardım etmesidir. Bildirinin bu bölümünün akışından da bu açıkça anla¬
şılmaktadır.

Bâtıl: Doğruya ve gerçeğe ters düşen, boş, çürük, temelsiz fikir ya da inanç.

Hakk: Doğru, gerçek, sağlam temellere dayanan fikir ya da inanç. Bu sözcük aslında
başka anlamlara da gelirse de, buradaki anlamı budur.

Arapça olan "bâtıl" ve "hakk" sözcüklerinin Türkçede tam karşılıkları bulunmadığı
için, biz çeviride ikisini aynen kullandık.
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Nerdeee! Pususunda avının üzerine atılma fırsatı kollamış ve bu yararlan¬
madan dört yıldan beri süregelen yoksunluğun verdiği saldırganlığın şidde¬
tiyle saldırıya başlamış tatlı düşleri, millet ve milliyet çevresinde görülen
renkli rüyaları bir hamlede perişan ve başaşağı kılmıştı. Uzun yılların çürü¬
müşlük yükünü yüklenmiş aşağılık bir uyduluk hayatının sürüklediği riya¬

kâr heykeller, yaltakçı sırıtmalarla, boyun eğme zincirinin halkalarını artır¬
maya başlamışlardı.

Vicdanların ta içinden yansıyan bir duygu ile, geçmiş günah defterlerine
geçtiği sandan eski kayıtsızlık ve ihmallerin, fiilî engellemelerin yine zarar

getirmeye, umutları yıkmaya başladığına, acıklı birçok kanaatların feda edil¬
mesinden, değerli zamanların kaybolmasından sonra inanan millet aydınla¬
rı, geleceğin karanlık anaforları içinde kaynamaya aday olan Kürd'ün varlığı¬
nı kurtaracak önlemlere pervasızca başvurmayı kararlaştırdılar.

Bu kesin ve fakat korkunç güçlüklerle dolu karardan, "Kürd Tamim-i
Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" meydana geldi. Kendilerine seslenme onuru¬

na eriştiğimiz bütün millettaşlarımızın aynı umut ve duygu ile davranmakta
olduklarını görmek, bize en güçlü teşvik olanaklarını hazırladığından, der¬

neği güçlü bir güvençle milletin huzuruna sunabilme cesaretine sahip olduk.
Derneğin çalışma sınırlarını belirlerken, birlikte çalışma ve güç ve zaman

kaybından başka ürün vermediği defalarca denenmiş olan siyasal çalışmala¬
rın olumsuz sonuçlarını dikkate alarak, tümüyle bilimsel olan ve kesinlikle
siyasal olmayan bir programın eylem alanına çıkarılmasını çalışma amacı
olarak almaya karar verdik.

Bizden önce aynı ihtiyacı duymuş ve bu uğurda fedakârca çaba harcamış

olan millettaşlarımızın iyiliklerini anarak ve onların çalışmalarının sürekli¬
liğini kırıp yok eden etkenlerin bizim de başarımızı engelleyici ayakbağı ol¬
maması için dua ettiğimizi belirterek şunu arzedelim ki:

Yönlendirmelerine ve yardımlarına son derece ihtiyaç duyduğumuz millî
ileri gelenlerimiz, bu sorumlu ve sevap kazandırıcı girişimler karşısında,
bundan önceki kayıtsız durumlarını korumakta diretmeyecekler ümidinde¬

yiz. Çünkü, bizden önceki girişimlerin sonuçsuz kalmasının nedeni, hiç
kuşkusuz, tecrübesizliğin yolaçtığı uygulama hatalarının yanı sıra, ilgililerin
ihmal ve kayıtsızlıkları idi. Ve bunun acı ürünü, bugün yüreklerimizi parça¬
layan millî hüsran oldu.

Ancak, şimdi eminiz ki, gerek sıradan olan ve gerekse bey olan her Kürd,
bugünkü ulusal faciaların verdiği acının yükü altında inliyor; geçmişten piş¬

manlık duymakla ve şimdiki durumdan ürkmekle birlikte, geleceğin ulusla¬
ra vadettiği ölümden sonraki dirilişten ümidini kesmiyor. Bütün Kürdleri et¬

kisi altında yaşattığını gördüğümüz "kaybolanı telâfi arzusu"na bağlı olarak
faaliyet göstermekledir ki, Kürd'ün dile, tarihe ve çağdaş bilimlere ilişkin ih¬
tiyaçlarını sürekli olarak izlemeyi ve onları ortadan kaldırmayı başaracağı
ümidini taşıyan derneğimiz, onurlu milletimizden, muhtaç olduğumuz

486

-XII-

maddî-manevî yardımların bollaştırılmasını rica etmek cesaretini kendinde
buldu.

Ümitsiz olmamak ve ateşli bir millî azimle çalışmak koşulu ile, başarıya
ulaşacağımıza güçlü bir inançla inanmış bulunuyoruz.

Dernek, bir süreden beri yayınlanmakta bulunan ve Tanrı dileyinceye ka¬

dar yayınlanacak olan "Jîn" dergisini yönetimi altına alarak, O'nun aracılı-

ğıyle bütün millettaşlarım çaba ve kararlılık sınavına ve bağış ve cömertlik
meydanına davet ediyor. Başarı Allah'tandır.

Derneğin sırasıyle uygulama alanına çıkarmaya azmettiği programı aşağı¬
da gösterilmiştir:

PROGRAM

1- Haftalık bir bilimsel dergi yayınlayacaktır.

2- Tüm Kürd edebiyatçılarının, şair ve bilginlerinin Kürd dili ile meydana
getirdikleri eserlerini, divan ve şiirlerini doğru ve nefîs bir biçimde bastı¬
racaktır.

3- Bütün Kürd lehçelerini içermek üzere bir Kürdçe sözlük kitabı düzenle¬
yip yayınlayacaktır.

4- Var olan dilbilgisi kitaplarından uygun olanlarını bastıracaktır.

5- Kürd diliyle ilköğretimi sağlamak için gerekli olan kitapları yayınla¬
yacaktır.

6- Değişik lehçelere ait olanları birer bölüm oluşturacak biçimde bir Kürd¬
çe atasözleri dergisi düzenleyip yayınlayacaktır.

7- Her yöredeki Kürd gelenek ve törelerine ilişkin bilgiler toplayacak ve
Kürd masal, hikâye ve halk şarkılarını toplayacaktır.

8- Kürd tarihi ve eski ve yeni coğrafyası konularında eserler meydana geti¬
recektir.

9- Doğu ve Batı dillerinden Kürdistan ve Kürdler konusundaki mevcut
eserleri çevirip yayınlayacaktır.

10. Kürd ulusuna mensup geçmiş ve şimdiki kişilerin biyografilerini ya¬
yınlayacaktır.

11- Yerli ve yabancı eserleri içermek üzere dernek merkezi ile gereken yer¬
lerde kütüphaneler açacaktır.

12- Gece dersleri açacaktır.

13- Kürdlerle meskûn bölgelere inceleme heyetleri gönderecektir.
14- Dernek için bir matbaa kurmaya çalışacaktır.

15- Kürd işçiler arasında yedek sınıflar ve kooperatif örgütleri kurmaya ça¬
lışacaktır.

16- İstanbul'da sefalet içinde ve başıboş dolaşan Kürd çocuklarından müm¬

kün olan miktarını çeşitli esnafın yanına çıraklığa verecek, bunların düzenli
olarak devamını sağlamak için gerekli harcamaları karşılayacaktır.

17- Kürd öksüz ve sahipsiz çocuklarına özgü bir gece sanat okulunun açıl¬
masına çalışacaktır.
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18- Öksüz ve sahipsiz Kürd kızlarına ev sanatları ve hizmetçilik öğretmek
üzere bir kız gece okulu açmaya gayret edecektir.

19- Kürd erkek ve kadınlarının kullandıkları kişisel eşya ile ev eşyasından
ve her çeşit yerli araç ve gereçlerden oluşacak bir müze kurmaya çalışacaktır.
20- Bir Kürd öğretmen okulu kurmaya çalışacaktır.
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BELAVOKA
KOMELA KURD

JİBO BELAVKİRİNA ZANÎNÊ

Amanc ji sazkirina komela me ev e ku, em neteweyê xwe yê ku bêmi-

kûn e ku tenê bi xebata sîyasî hebûna xwe bidomîne, jibo pêşedemê temamen
li gora bingehên zanyarî, bi hêginîyên hevdem techîz bikin.
Bi rastî ji vî alî ve, di sedsala XX. da ku dema pêşketinê ye, neteweyê Kurd
ê bextreş di rewşeka wisa da ye ku divê ku mirov ji wê rewşê ra bigirî û şîn
bike. Di meydana têkoşîn û hevbezîya sibeyîn da, neteweyê Kurd, li dijê wan

êrîşên tunekar ên ku dê li ser heqê wî û jîyana wî bên kirin, ji çekê berxwedanê bi temamî bêpar e.

Di vê deme da ku ewladên Adem alayên neteweevînîyê vegirtine û di bine
wan alayan da dibezin da ku parên xwe yên mefadarîyê ji wan fersendan hilqetînin û bistînin ku tesadüf di sedsalan da ancax carek jibo mefadarîyê tîne

ber neteweyan; aha di vê deme da, çi şansekî xirab ê azarde ye ku em, jibo dozkirina heqê xwe li pêşberê medenîyetê, rastê gelek alûzîyên mezin tên.

Dibêjin ku: "Berata heq û îstîhqaqa neteweyan, hebûna tarîxê ye û hebûna
zimanekî wisa ye ku beranberê cereyana demê be; yanî hebûna sazgehên neteweyî ye".

Tenê ev in ku ji mirov ra dibin kaxidê huwîyetê û nîşana destura ku mirov
dikare bi wê têkeve wî xanîyê heq û emanê yê ku edaletê belav dike.

Bê ku em îddîayên cahilkî û dersînor bikin, divê ku em li xwe bên mikurê
ku ji vî alî ve kêmayîya Kurdîtîyê mezin û azarde ye.

Digel ku weha ye jî, ev kêmayîya ku di nihêrtina pêşîn da mezin dixuye,
ne kêmayîyeka rastîn e; lê di rû da yeLewra îro, ku em ne xwedîyê xizneka
wisa nin ku ew ji pirtûkên nivîsî pêkhatîye û ev yek jibo me felaketek e, ev
felaket nikare ji Kurdan ra zîyaneka wisa bîne ku tamîra wê bêmikûn be. Ew
hêginîyên netewe yên ku ji xwîyê wî tên, fireyîya zimên û têkûzî û sererastîya
bingehokên rêzimanê, dest didin ku bi serfkirina xebateka hindik û zemanekî hindik, mirov bikare zimên bigîhîne gîhanekeka pêşketinê ya wisa ku ev
gîhanek nebûye qismetê piranîya zimanên nuhayîn.

Di van deman da ku neteweyên dî dûwayî li xebata xwe ya li ser vê axa pîr
anîne û dest bi xebata li ser asîmanan kirine, tiştekî dilêşîn e ku mirov hêj bi
ziman û sererastkirina ziman û wekhevkirina ziman xerîk be; lewra ziman,

di hîmê medenîyeta mirovîyê da kevirê pêşîn e. Ii bele, eger mirov vê kêmayîyê têxe stûyê piranîya jietewe û netewe ji vê kêmayîyê berpirsyar bidêre, û ji
rûyê vê kêmayîyê mirov sînorkirin yan jî xesbkirina mafên netewe yên miro-

vî u tabîî ji xwe ra heq bibîne, ev yek ji bil tinazkirina bi taybetîtîyen edaletê
û mirovîyê nabe tiştekî dî.

Belê, zimanê me yê ku wisa fire û wisa têkûz e ku tewr bi rewşa xwe ya îroyîn jî dikare doza bilindîyê li ser piranîya zimanên gelên nuhayîn bike, me ew
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li gora daxwaza vê demê berhev nekirîye û di pirtûkan da çap^nekirîye Ev

rastî ye, tewr rastîyeka tal e j î. Em ji wan eserên Kurdî yên klasîkî yên ku gîhane dewra me têdigîjin ku zimanê Kurdî heta sedsalek bere jî, di meydana bêjeyî da xwedîyê pêşveçûneka bibereket bûye. Lê belê, ji rûyê desnedana bert
û şans, û li rexê vê desnedanê ji rûyê hin faktorên paşketinê, zimanê Kurdî jı
neçarî ketîye rewşa xwe ya daketî ya îroyîn.

Li dijê wan erişen ku li ser rewşa zimanê Kurdî ya mêjîn tên kirin, çeke zı-

mên ê berxwedanê yê pêşîn ev e ku, ew faktorên ku qudreta têkûzîya wî da-

xistine sifirê, di hin dewran da li ser tarîx û jîyana her neteweyek bi eşkerayî
karrewa bûne. Ew faktör jî ev e ku, ew mela û mîrên ku hêzên neteweyî di
destê xwe yê zordar da girtine, semedên parçebûn û cudayîyê yên wek cudayîya terîqetan û mezheban û wek têrkirina îhtîrasa fermanrewayîyê, kirine wa-

sîta berhevkirina liştan û bi wî awayî yekîtîya neteweevînîyê parçe kirine.^

Ev her du celebên ku liştên xwe yên şexsî di îtaeta netewe ya bêsînor da û
di nezanîya wî ya kûr da dîtine, jibo ku rewşa hazir bidomînin û rewşên nû

jî îcat bikin û li ser lingan bihêlin, di nava netewe da her tim jimareyên dubendîyan zêde kirine.

a a a

Li kedere parçeyek ronayî, nîşaneka biçûk jibo rizgarîyê dMne, erişe we de¬

re kirine; ew hêza kor û reş a ku di deste xwe da girtine û tenê di rîya tunekirinê û wêrankirinê da bi kar anîne, bi wê hêzê her teşebbüs tüne kirine û her
çirûsk vemirandine. Ev bermayîyên dewrên berin ên ku wisa bawer dikin ku

heqê wan e ku ji pişta neteweyê reben alîkarî bistînin, dibêjin qey dema ku
ew ji dîyên xwe bûne di deste wan da fermana standina alîkarîyê ji netewe hebûye. Jibo pîtbûn û zexmbûna fermanrewayîya neheqîyê, ew xebitîne ek ku

heqî di tarîtîya nezanîyê da bifetise û netewe bi temamê mana peyvikê bi jîyaneka heywankî jîyana xwe bibûrîne; di vê yekê da bi ser jî ketine. ^

Ew terbîya neteweyî ya ku îtaeta ji mezinan ra toreyeka şayantirînê peyre-

wîyê qebûl dike û bilind digire û qet nabe ku bê ji bîrkirin, her weha ew şîretên dînî yên ku rêzdarî û îtaeta ji aliman ra wek ruknekî îmanê têw dik"1; di
wijdana Kurd a saf û jidil da û li dorhêlên Kurd bi awayekî wisa hatibû qebûlkirin ku, ew dengê balkêşîyê ku diqîrîya û rastîyên eşkeratirîn digotin, bê ku
di tu guhek da bi qasê zerreyek dengan bide, vedimirî.(53 1) Tewr gelek caran

jî dibû sebebe ku enîya xwedîyê wî yê bawerdar û namûskar bi damxa kufrê
û lanetê ya sor û reş dihat damxekirin.(532)

^

(

Ew torra avarêtîyê û xapandinê ku bi awayekî hûr û kûr û gelxapin hatibu

pêkanîn û vegirtin, û dema ku pêwîst bûya bi cezayên dinê û axretê yên dij-

wartirîn dihat zexmkirin û pîtkirin, Kurd heta îro di nava wê torra teng û tarî
da dîl ma û bêxeber jîya; ne li ser zamane xwe û dîroka xwe, ne jî li ser jîyana
xwe fikirî; ew tevgerên medenî yên ku mirovî gîhandine tepela bextyarîyê ya

bilintirîn, tewr ew bûyerên avakirinê û zanînê yên ku li ber çavê wî û li nik
(531)

Me peyvika "dorhêl" di beranberê peyvika "muhît" a Erebî da bi kar anî.^

(532)

Peyvika "sor" li vir bi mana "germ" e û di beranberê peyvika "kızgın" a Tirkîda hatî-

Me peyvika "dengan" di beranberê peyvika "în'îkas" a Erebî da bi kar anû
ye bi karanîn. Wek ku mirov dibêje "şîşa sor".
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cîranê wî diqewimîn, nedîtin û nekarî bibîne.(533) Lewra çavê wî girti bû,

mejîyê wî jî kilîtkirî bû; bi çavê girtî û bi mejîyê kilîtkirî, li qeraxê nişîvê tunebûnê, ber bi cehennema wa'dkirî dibezîya. Di dûwayîyê da ku serê wî li
rastîya hişk ket, serê xwe da navbera destên xwe û bi awayekî şaşmayî, di rewşeka bitatêl da, nuha îhtîyac pêjn kir ku piçek bifikire, qasek li dora xwe temaşe bike û dorhêlên xwe di çavê xwe ra derbas bike.
Deqîqa pêşîn a hişyarîyê ev dûwayîka mudhîş hînê wî kir ku, ew tışten çap-

kirî yên ku çi qas dikarin rastîyan belav bikin ew qas jî dikarin jibo^poşana

rastîyê bibin wasîte, di nava welwela wan da dengê wî qet dernakeve û ji rûyê
bêparîya ji delalekî berxwedanê yê weha, mafên wî yên muqeddestirîn dikin
winda bibin.(534) Di despêkê da, wek ku kêmayîya derxistina dersa îbretê ji
wan tecrüben derbasbûyî yên trajîk û ümirbûrîn fam bike.(535)
Ew talûkên hatî yên ku dê êrîşê ser hebûn û jîyana Kurd bikin, Kurd xwest

ku li dijê wan talûkan di ber xwe bide, û xwest ku ew berxwedan jî bı karrewayîya vêkxistinên wisa be ku ew li gora daxwazên komelî yên medenîyeta
nuhayîn bin; lewra medenîyeta nuhayîn, meydana safîkirina hemî şölen
hevdem e. Texmîn dihat kirin ku ew kesên bêyom ên ku bûbûn sebebe wan
musîbetên derbasbûyî, dê ji bunya neteweyî ya ku hestî û postekî tene maye,

êdî heqê(!) mefadarîya xwe nexwazin; dîsa texmîn dıhat kırın ku ew, de bıxe-

bitin da ku wan îskeletên sefalete yên jîndar ên ku heta duh dest didan ser be¬
re xebata wan, têxin rewşeka wisa ku di pêşedemê da dîsa wan bıbînın û hınge
bikarin ji wan mefadar bibin.(536)

Ji kuuuu! Ew xiyalên wan ên şîrîn ên ku di kozikên xwe da fersenda neçıre

dipan, bi dijwarîyeka wisa êrîş kirin ku ew dij warî ji bêparîya liştê ya çar salan
dihat, û ew xewnên rengîn ên ku bi netewe ve û bi neteweevînîyê ve dıhatın
dîtin, di wê êrîşê da bi yek hamleyek perişan û sermxûn kırın. Ew heykelen

duru yên rûmetnizm ên ku barê pûçîtî û genîtîya salên dûr û dırej lı pışta wan
bû û ji alîye jîyana peyrewîyê ya rûmetketî ve dihatın kaşkırın, bı devbeşıyen

rîyakarkî, dest bi zêdekirina xelekên zincîrê stûxwarîyê kiribûn jî.
Bi wê pêjna ku ji kûrana wijdanê rû dida texmîn dihat kirin ku, ew beberpirsyarî û îhmalkarî û ritimkarîyên berê, dê êdî têkevin defterên gunehen
mêjîn Lê belê wan bêberpirsyarî û îhmalkarî û ritimkarıyan dışa dest bı be-

(533)

Me peyvika "tepel" di beranberê peyvika "ewc" a Erebî da bi kar anî.

(534) Me peyvikên "tiştên çapkirî" di beranberê peyvika "metbüat" a Erebî da nivîsî. Ev
peyvik ketibû zimanê Osmanî, bi piranî jibo rojname u kovaran dıhat bı karanın; be¬

lam di eslê xwe da pirtûk jî dikevin ber mana wê.
Me peyvika "posan" di beranberê peyvika "setr" a Erebı da nıvısı
^
Peyvika "delal" li vir bi mana "wasîte" ye û ji peyvika "dellal a Erebı hatıye. Ew pey¬

vik, ku di eslê xwe da bi mana "rêbir" e, di zimanê Osmanî da bi mana kese ku _dı ki¬
lin û firotinê da wasîtetî dike" hatîye bi karanîn. Peyvika "dellal di Tırkıya nu da bu-

(535) Me peyvika "ümirbûrîn" di beranberê peyvika "hayatgüzar" a ji Erebî û Farisî pêkhatî nivîsî. Yanî, ew tecubên ku umrek bûrandine, bi qase umrek dom kınne.

(536)

Wisa tê zanîn ku mexsed ji "kesên bêyom", ew mela û mîr in ku lı ,or rexne lı wan hatin xistin. Mexsed ji "îskeletên sefalete yên jîndar" jî gelê Kurd e.
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lavkirina zîyanan û wêrankirina hêvîyan kir. Ronakbîrên netewe yên ku pis¬
te fîdakirina gelek qenaetan û piştê windakirina gelek wextên birûmet bi vê
yekê bawer kirin, biryar dan ku jibo rizgarîya hebûna Kurd bêtirskî tedbîrên
pêwîst bistînin; lewra hebûna Kurd di talûkê da ye û dibe ku di nava gerînekên pêşedemê yên tarî da bikele û winda bibe.

Ev biryara ku vîndarkî bû, lê belê tijî alûzîyên bitirs bû, ji vê biryarê "Ko-

mela Kurd jibo Belavkirina Zanînê û Weşanan"(Kürd Tamim-i Maarif
ve Neşriyat Cemiyeti) hat meydana Em dibînin ku hemî hevneteweyên me
yên ku deykirina li wan ji me ra şeref e, bi eynê hêvî û pêjnê tevdigerin; ev

yek jî jibo me dibe wasîta teşwîqê ya xurttirîn. Ji ber vê yeke, me cesaret kir
ku em komelê bi dilhêsayîyeka xurt peşkeşe pêşberê netewe bikin. Dema ku
me sînorên xebata komelê kifş kirin, me bala xwe da dûwayîkên neyîn ên xe-

bata sîyasî ya ku bi caran hatîye tecrubekirin ku, ji bil hevkarîyê û windakirina hêzê û zeman tu hilberîyek nade; û me biryar da ku amanca karê me ev

be ku em bernameka temamen zanyarî û qutûbirr ne sîyasî pêkbînin û derxin meydana xebate(537)

Ew hevneteweyên me yên ku beri me bîr bi eynê îhtîyacê birine û bi fîda-

karî xebitîne, em wan bi qencî bi bîr tînin û em dua dikin ku ew faktorên ku

xebatên wan pûç û betal kirin, ew faktör ji serketina me ra jî nebin benên 1ingan. Em vê yeke jî raber bikin ku, ew ruknên me yên neteweyî yên ku em

bi awayekî dijwartirîn muhtacê rêbirîya wan û alîkarîya wan in, em hêvîdar
in ku ew, li hemberê yan teşebbusên biberpirsyarî û bisewab, di parastina

rewşên xwe yên berê yên bêberpirsyarkî da îsrar nekin.(538) Lewra qet nayê
gumankirin ku, semedê ku teşebbusên berî me stevr mabûn, li rexê şaşjyên

ku ji bêtecrubetîyê dihatin, sersarî û îhmalkarîya kesên pêwend bûn jî. Û be; vê yekê yê azarde, ew xusrana neteweyî ye ku îro dilê me parçe dike.
Belam nuha em ewle ne ku, çi kesen j i rêzê û çi mîr, her Kurdek di binê barê
azarên trajedîyên neteweyî yên îroyîn da dinale. Digel ku her Kurdek ji rewşa
mêjîn poşman e û ji rewşa nuhayîn jî nefret dike, tu Kurdek hêvîya xwe ji ve-

jîna piştê mirine ya ku pêşedemê bi neteweyan ra qewl kirîye, nabirre. Em di¬
bînin ku daxwaza "telafîya tiştên fewitî", Kurd hemî xistine binê tesîra xwe
û wan di binê tesîra xwe da dijîne. Komela me hêvîdar e ku, tenê eger mirov

xebatê bi wê daxwazê ve girêde mirov dikare îhtîyaca Kurdan a bi zimên, bi

tarîxê û bi zanînên hevdem tim taqîb bike û bersîva wê îhtîyacê bide, wê îhtîyacê ji meydanê rake. Ji ber vê yeke, komela me cesaret kir ku ji neteweyê me
(537)

Me peyvika "neyîn" di beranberê peyvika "menfî" ya Erebî da bi kar anî.
Me peyvika "qutûbirr" di beranberê peyvika "qet'î" ya Erebî da bi kar anî. Ev, peyvi¬
keka sazber e û ji kokên peyvikên "qutbûn" û "birrîn"ê hatîye sazkirin.

(538)

Wîsa tê zanîn ku mexsed ji "ruknên me yên netev/eyî", zana û xwenda û dewlemend
û malmezinên Kurdan bûye.
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yê qedirbilind tika bike ku ew, alîkarîyên xwe yên maddî û manewî yên ku
em muhtacê wan in, bi ciwamêrî serf bike.

Em bi bawerîyeka xurt bawer dikin ku, bi şertê ku em bêhêvî nebin û bi
vîneka agirîn a neteweyî bixebitin, em'ê bi ser kevin.

Komele, kovara "Jîn"a ku ji demeka berin ve derdikeve û heta ku Xwedê
bivê dê derkeve, digire binê kargêrîya xwe; bi vê wasîtê hemî hevneteweyên
xwe dixûne îmtîhana xebat û sebatê û meydana ciwamêrî û merdîtîyê. Rastanîn û lêkanîn ji Xwedê ye.

Bernama ku komele divê ku têxe meydana xebatê û bi dor pêkbîne, li jêr
cî girtîye:

BERNAME

1- Komele dê kovareka zanyarî ya hefteyî biweşîne

2- Ew pirtûk û dîwan û helbestên ku hemî bêjezan û hozan û zanyarên
Kurd bi zimanê Kurdî afirandine, komele dê wan bi awayekî rast û bedew bi¬
de çapkirin.

A

A

3- Komele dê ferhengeka Kurdî sererast bike û biweşîne; hemi zaren Kurdi
dê di wê da cî bigirin.

4- Ji pirtûkên rêzimanê yên heyî kîjan di aqil da be, komele de wan bide
çapkirin.

A A

5- Jibo pêkanîna dersen bi zimanê Kurdî di xwendegehen peşin da, komele
dê pirtûkên pêwîst biweşîne.

6- Komele dê kovareka peyvên pêşîyan ên Kurdî sererast bike û biweşine;

peyvên pêşîyan ên ku di zarên cure-cure da tên gotin, ên her zarek dê di kovarê da beşek pêkbînin.

7- Komele dê haydarîyên li ser adet û toreyên Kurdı yen her helek berhev

bike; her weha, dê çîrok û kurteçîrok û stranên gelî yên Kurdî berhev bike
8- Komele dê li ser coğrafya û tarîxa Kurd a mêjîn û nû pirtûkna bîne
meydanê.

A A

,

9- Ew pirtûkên ku bi zimanên Rojhilat û Rojava li ser Kurdıstane u Kurdan
hene, komele dê wan wergerîne û biweşîne.

^ a

10- Kürden naskirî yên mêjîn û nuhayîn, komele de serpehatıyen wan
Diwcsinc

11- Komele dê di merkeza xwe da û li cîyên pêwîst pirtûkxanên ji pirtûkên

herêmî û bîyanî pêkhatî veke.

12- Komele dê dersxanên şevin veke.
a , -,
*
13- Ew hêlên ku Kurd li wan dijîn, komele dê heyetên lêgerîne bıhınere
wanhêlan.

14- Komele dê bixebite jibo ku çapxaneyek ji xwe ra saz bike.

15- Komele dê bixebite ku di nava karkerên Kurd da sinifên îhtîyatî û vêkxistinên kooperatîf pêkbîne.
A
AI.
16- Ew zarûkên Kurdan ên ku li Stanbolê ketine sefalete u sen lı wan gerı-XTX-
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yaye û bêhişkî diğerin, komele dê mîqdarê mimkun ji wan bi şagirdî bide bal
dikandarên cure-cure û jibo ku ew bi düzen biçin ser karê xwe, komele dê
mesrefa pêwîst jî bide.

17- Komele dê bixebite ku Xwendegeheka şevîn a pîşe jibo zarûkên Kurdan
A

A

A

A

1

Al

1

en sewi u bekes veke.

18- Komele dê hêz bide xwe ku jibo keçen Kurd ên sêwî û bêkes xwendegeheka keçan a şevîn veke da ku di wê xwendegehê da keç hînê pîşeyên majan
û hînê xizmetkarîyê bên kirin.

19- Komele dê bixebite ku muzeyek saz bike; ew müze dê ji tiştên şexsî û
yên malan ên ku mêr û pîrekên Kurd bi kar tînin û her tewir alet û edewatên
herêmî bê sazkirin.

20- Komele dê bixebite ku xwendegeheka mamostayan a Kurdî saz bike.
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