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HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

BABAN HANEDANI (*)
(MÂBÂD: 2)

Muharriri:

Aziz Yamülkî

Süleyman Bey, pek ziyade şiddet-i tab'a malik bir merd-i bîemsal idi. Ced¬

dinin suret-i şehadeti kendine pek giran gelmekle, hükümet-i İraniyeden öc
almayı tasmîm etmiş ve bunun için de ilk hazırlık olmak üzere "Zehab" ha¬
valisindeki aşairi daire-i itaatine idhal ederek, Zehab ve müştemilâtını kami¬
len yed-i tasarrufuna almış ve hükümet-i Osmaniyeye mümâşata başlamıştı.
Bu sıralarda İran'da hükümran olan Şah Süleyman'ın oğlu Şah Hüseyin'in

Afganlılara açtığı muharebede ordusu inhizame uğrayarak Isfahan mahsur
kalmış ve nihayet Afganlılara teslim olmuş ve bu şûrişte kendisi de katlolu-

narak memleketi karmakarışık bir hal almıştı. Mîr Süleyman, İran'daki bu
müşevveşiyet-i dahilîden bilistifade, toplayabildiği kuvvetle ve hükümet-i
Osmaniyenin de muavenetiyle İran kuvvetleriyle çarpışmaya başlamıştı.

Hükümetinin başladığı bu harb bilahare İran'ın mağlubiyeti ile neticelen¬
miş ve bu musalahada Kürdistan civarı ve Luristan, Hûzistan hükümet-i Os¬

maniyeye geçmişti. İran vilâyetinin hükümet-i Osmaniye idaresine geçen bu
_3-
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aksamına mücavir [2] Baban Hakimliğinin vücudu ve gittikçe kesb-i kuvveti
arzu edilmemiş olmalı ki, mezkûr Hakimliğe de harekâta karar verilmişti.

Fakat harekâta henüz başlanmadan işi sezen Mîr Süleyman Han, zamiri an¬

laşılan meselenin halli için, Hakimlik hududunu teşkil eden Kerkük yolun¬
da ve Çemçemal civarında "Kanîşeytan" denilen mevkiye bizzat vararak,
Osmanlı paşalarından Musul paşasıyle müzakereye koyulmak istemişti. Bu

müzakerâtta harekâttan sarfınazar olunmuş ise de, müşarünileyh müsaferet
mânasıyle alıkonularak bilahare Edirneye nefyolunmuştur. (540)
Mîr Süleyman Han'ın bu suretle zıyaı, mahdumu Mîr Bekir'in iclâsına se¬

bebiyet vermiştir.

Mîr Bekir,

sandali-i

hakimiyete

kuuduyle beraber

hükümet-i Osmaniye ile hoş geçineceğine de taahhüd etmiş olduğundan,
Kerkük civarındaki kıtaat-ı Osmaniye de mevkilerine avdet etmişlerdir.
Mîr Bekir, şimdiki Süleymaniye şehri civarında "Bekreco" denilen enharı
ıslah ve Şehrezor nevahîsini inşa etmiştir.

Bekreco enharı, zamanımızda Süleymaniye sancağının en zengin mülkle¬

rinden birini teşkil ettiği gibi, pek basit bir ıslahatla varidatı binlerce tezayüd
edeceğine bizzat ettiğim tedkikatla kaniim.

Edirne'ye nefyedilen Mîr Süleyman, 1115 senesinde (541) terk-i hayat et¬

miş ve pederinin diyar-ı gurbetteki bu vefatı mahdumüne de pek ziyade tesir
ederek, az bir müddet sonra Mîr Bekir de diyar-ı ahrete rihlet etmiştir. Mîr
Bekir'den sonra Baban Hakimliğine kuud eden mahdumu Mîr Muhammed'e hükümet-i Osmaniye rütbe-i vezaret ile beraber "Muhammed Han
Paşa" denmek üzere bir de unvan-ı mahsus verdi. (542)
İşte bu tefvîz ve bunu tâkib eden hüsn-i münasebet, Baban Hakimliğini

hükümet-i Osmaniyeye rabtın dibacesini teşkil etmiş olduğu gibi, bilahare,
hemmezheb olan hükümet-i Osmaniye ile de Hakimliğin hükümet-i Irani-

yeye ilân-ı harbine de vesîle oldu. Fakat bu harb bidayette pek muvaffakiyetli

günlerle tetevvüc ettiği halde, bilahare fena günlerle neticelendi. Şöyle ki:
(Mâbâdı var)

(540)

Bu cümledeki "mânasıyle" sözcüğü, kanımızca dizgi yanlışlığı sonucu olarak böyle

(541)

Milâdî takvime göre 1704 yılı.

(542)

Bu unvandaki "Han" sözcüğü, derginin aslında "Hane" olarak çıkmıştır. Ancak bu¬

çıkmıştır; doğrusu "bahanesiyle" olmalıdır.

nun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı kuşkusuzdur. Bu nedenle biz burada söz¬
cüğün doğru biçimi olan "Han" yazdık.
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[3] 9 numrolu nüshanın Baban tarihine aid birinci makalesindeki mürettib
hataları:(543)

Sahife

Satır

Hata

Savab

2

25

Mîr İsa'nın zamanında

Mîr İsa'nın vefatında

4

14

bulunuyordu. Harekâtı

bulunuyordu. Bunun harekâtı

4

16

îstihkaratta

istihzaratta

4

24

aşair tamamıyle

aşairi tamamıyle

4

25

tebdil tabi ederek

tebdil ve kendine tabi ederek

5

4

5

(543)

6

hükümet-i Osmaniye de

hükümet-i Osmaniyeye de

Müsebbibi Mîr Süleyman'ın

Müsebbibi olan Mîr Süleyman'ın

Burada gösterilen sözlerin doğru biçimleri derginin orijinal metninde tarafımızdan
yazılmıştır ve okuyucunun bu cetvele göre o sözlerin doğru biçimlerini arayıp bulma¬
sına gerek bırakılmamıştır.
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KÜRD TARİHİNDEN

ÂSÂR-I KADÎMESİ(i)(*)
(İO'UNCU NÜSHADAN MÂBÂD)

Kürdistan'ın muhtelif ve şayan-ı istifade olan âsâr-ı kadîmesi pek çoktur;
fakat bunların pek azı tedkik olunabilmiştir. Garbda Malatya'dan şarkta
(İran'da) Miyanduab'a ve şimalde Araş nehri kıyılarından cenubde Rewan-

dîz'e kadar, takım takım yontulmuş kayalar üzerinde hatt-ı mıhî ile tesadüf
olunan mahkûkâtta, kablelmîlâd 8'inci ve yedinci asırlarda Aşağı Asur dev¬
letine muasır Nayrî(Nairi) memleketinde hüküm sürmüş Turanî aile-i hükümdarîsinin şan-ü azametle mâlî olan vakayii mukayyeddir. Bunlar arasına

karışmış daha kadîm Asurî kitabeleri de vardır ki, bunlardan Van'da Serhas'ın kitabesi, vakayii Yunan tarihinin mebdeine kadar yürütmüştür. Bu

neviden en eski âsâra "Hulwan"(2) ve civarında tesadüf olunur. Buradaki

heykeller ve kitabelerin, kadîm Babil asrına raci "Gotî"(Guti) ve "Lolî"
(Luli) aşiretlerine aid olduğu tahmin edilmektedir.
[4] Kadîmen "Moxuene, Zabdicene, Anzitene, Intilene, Arzanene" namı¬

nı taşıyan Şimalî Kürdistan havalisinde, Romalılardan kalmış birçok mühim
şehirlerin harabesi vardır. Ezcümle Erzen, Meyyafarqîn(nam-ı kadîmi Martiropolis), Sisawron(Sisauronon) ve Dara kurbunda Dunisîr(Dunisir) hara¬
beleri ki, Sachan nam zat, Ermeni payitahtı Tigranocerta olduğunu söylü¬
yor. Makedonya ve Partyan zamanlarına aid heykel nevinden ve kitabe ola¬
rak Kürdistan'ın müteaddid mahallerinde âsâr vardır: Bihistûn(Bîsitûn veya

Behîstûn)da, İmadiye'de bir mağarada Kereftü'da Mitrayîn mabedinde, Hul-

wan harabelerine yakın Sterpol ve Hab mevkiindeki kayalar üzerinde ve ih¬
timal ki Lâhican ve Koysenceq arasındaki Balîk memleketinde olduğu gibi.
Fakat en ziyade mühim olmak üzre Kürdistan'da ve belki bütün Garbî
Asya'da Payqulî(Pai kuli) ateş mabedinin bulunduğu Süleymaniye'nin cenu¬

bî hududu üzerindeki mevki gösterilebilir. Bu mabedin çıplak tepeler üzeri¬
ne dağılmış harabeleri miyanında Partiyan ve Pehlevî hurufâtıyle muharrer

yüzü mütecaviz taşı, mabedin vaktiyle şark cebhesinde istinadgâhı olan du¬
var üzerinde iki lisanla muharrer, gayet mufassal ve Sasanîyan devrine aid ki¬
tabeyi zikredebiliriz. Sasanîlere aid olmak üzere Kürdistan'ın diğer tarafla¬
rında da, ezcümle şimalde Salmos ve Kermanşah'da ve Qesri Şîrîn'de birta¬
kım âsâr mevcuddur.

(1)

"Encyclopedia Britanica"dan telhîsan naklolunmuştur.

(2)

Hulwan, Zehaib havalisinin eski ismidir. (Littâbı') (544)

(544)

Littâbı': Yayıncıya ait olan, yayıncının notu.
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LİSAN

"Kürmancî" tesmiye olunan Kürdçe, eski bir Acem avam lisanı olup, şi¬

malde Keldanî kelimâtıyle, cenubda Babilîler devrinden gelmiş olması muh¬
temel bulunan birtakım Turanî anasırla karışmıştır. Dağlarda hususî lehçe¬
lerle konuşan Kürdler olmakla beraber, farklı olmak itibariyle gösterilebile¬
cek Kürdçe, Zaza ve Goran Kürdçesidir.

Zaza Kürdçesi Dersim'in garbında konuşulmakta olup, Kürmancî Kürdlerinin [5] anlayamadıkları söyleniyor. Zazacaya birçok Ermeni kelimât karış¬
makla beraber, eski Kabadoçî lisanından kelimâta da tesadüf olunur.(545) Fa¬

kat herhalde, asıl Kürdçenin mensub olduğu Aryan zümre-i lisaniyesinden
olduğunda şübhe caiz değildir.

Ardelan ve Kermanşah cihetlerinde konuşulan Goran lehçesi de,(l) Samî

lisanlarından hiç biriyle karışmamış olmak itibariyle, şimalî Kürdçeden tef¬
rik edilmektedir. Binaenaleyh bu lehçe, Farisîye, Kürmancî lehçesinden ziya¬

de yakındır. Fakat her ikisi de, esas itibariyle aynı lisandan başka bir şey
değildir.

Kürd edebiyatı olmadığını farzedenler hata ediyorlar. İran'ın birçok namdar şuarası Kürdçeye tercüme edildiği gibi, Dersimlilerle cenubunda Ker¬
manşah Goranlarının elinde Ali ilâhî(Ali-illahi)nin dinî esrar nakliyesine

müteallik kitablar mevcuddur. Kürdçe İncil, İstanbul'da 1857 senesinde ba¬
sılmıştır. Samuchkhea, Hakkâri lehçesinin bir sarfı ile laugatını 1872'de neş-

retti.(546) 1879 senesinde Petersburg İmperyal Akademisinin himmetiyle
basılan "Kürdçe-Fransızca Lügat" kitabı, esasen birçok seneler Erzu¬
rum'da bulunmuş olan Rus Konsolosu Mösyö Jaba'nın eseri olup, Asurıs-

tan'da Prym, Socin nam zatların topladığı birçok parlak ve zengin Kürd kasaid

ve

hikâyâtının

yardımıyle

Ferdinand

Justi

tarafından

ikmal

olunmuştur.

(545)

Bu cümlede geçen "Kabadoçî" ad!, Kapadokya ile ilgili olabilir. Kapadokya Müslü¬
manlıktan çok önceki dönemlerde merkezi Kayseri kenti olan Anadolu için kullanıl¬
mış olan addır.

(1)

»»•I'UM

"Mesalik'ül-Ebsar" nam eserde, Goran, Cenubî Kürdıstan m 14 uncu asr-ı Miladide

hakim bir aşireti olup, Hemedan hududundan Şehrezora kadar olan mevakıı bugün
de işgal ettikleri kaydolunmaktadır. "Goran" ismi, "dağ" mânasına olan "Gor

veya

"Gêrî'Ve nisbetle "dağlılar" demektir. "Puşt-i Kûh" diye Iranîye tercüme olunan ve

"Za-giri"den alınan "Zagros" kelimesi de bundan alınmıştır. Goranîler güzel, faal,
yılmaz bir nesil olup, ferd itibariyle cesurdurlar. Zahiren şimal aşairKürdlennın ma¬

dununda görünürler. Şimal Kürdleri açık ve parlak renklerden hoşlanırlar. Halbuki
Goranîler, mavî kaba bezden mamul yelek, keçeden külah ve semden ibaret olan basit
elbise giyerler. Kürdistan'ın büyük bir kısmında Goran ismi, zıraatle me luf köylülere
verilmiş olup, göçebe ve çobanlardan tefrik olunmuştur.

(546)

Sarf: Sözcüklerin yapısını ve fiillerin çekimini konu alan bir Arap dilbilgisi dalı. "Tas¬
rif" adiyle de adlandırılır. Burada ise söz konusu olan, Kürdçenin sözcük yapılarını ve
fiil çekimini konu alan dilbilgisi dalıdır.
Lügat: Sözlük, sözlük kitabı.
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DİYANET

Kürd milletinin, İran'da olduğu gibi Türkiya'da da kısm-ı âzami Şafiiyyülmezheb [6] Sünnî ise de, şimalde Dersim'de ve cenubda Zagros'da yarı putpe¬

rest olarak bilâ tefrik Aliyyüllahî ve Kızılbaş denilen muzlim ve fakat mü¬
him ve merakâver birtakım akaid şeytanları vardır.(547) Suret-i zahirede Şiî
mezhebini taşıyanların gizli merasim-i diniyeleri ve batınî itikadları olup, bu
itikadât ihtimal ki pek kadîm zamanlardan kalmıştır. Esas, mabudun yer
üzerinde her zaman mer'î olabilecek surette tecellîsi itikadıdır. Mabudun
Musa, Duvud, Mesîh, Hazreti Ali ve mürebbîsi Süleyman-ı Farisî'ye(548) ve
daha birçok Şiî imamlarına tecellîsi hakkındaki kadîm itikadâtı tavkyr et¬
mekle beraber, bunlara daha yeni birtakım meşahiri de ilâve ve takdîs ile on¬

lara karşı perestiş ederler. Bundan maada, Aliyyüllahîler, cemaatları içinde

yaşayan bazı eşhası da, (zahid ve âbid olmaları şart değildir) "Lahût'u temsil
ediyorlar" itikadıyle putperestler gibi takdîs ederler. Cenub Goranları ara¬
sında da, eski Hulwan beldesinin üstündeki boğazda "Baba Yadigar"ın tür¬

besi mukaddes tanınmıştır. Buna mümasil mukaddes makamlara bazı Cibalda da tesadüf olunur ki, İran'ın İsmailiye ve Suriye'nin Nusayri ve Dürzî tai¬
felerine teşbih olunabilir.
(Mâbâdı var)
Mehmed Sakin

GAZEL(*)
Şeb-i hicranda dil, gamzede bin şevk bulur
Zevkyab-ı elem olmakta da bin zevk bulur
Derecâtı değiştir süllem-i ikbalin de
Gün olur ki kişi mâdûnünü mafevk bulur
Sanma Mecnun-ı cünun-geşteyî, bî kahr-ı keder
öyle turra-i Leyla gibi bir tavk bulur

[7]

Va'd-ı vuslatle beni etse de ihyaye şitab
Va'dın is'af edemez, bin sebeb-i avk bulur
Her zaman ufk-ı hevâ, semt-i cünune doğru

bûy-i zülfü, dilimi muntazır-ı sevk bulur

Süleyman Nazif

(547)

"Encyclopedia Britanica"dan özetlenerek yayınlanmış olan bu yazı dizisinde yer
alan bu satırların, Kürd ulusunun önemli bir bölümünü oluşturan Alevîlere bir saldırı
niteliği taşıdığı ortadadır. Bu satırların bir İngiliz ansiklopedisinde çıkmış olması, ister

istemez, bu satırların, Kürd ulusunu bölmeyi amaçlayan ve daha sonra da parçalayan
İngiliz politikasının bir parçası olduğu kuşkusuna neden olmaktadır.
(548)
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Doğrusu "Selman-ı Farisî"dir.

KÜRD MUHACİRLERİNDEN
NE KALMIŞ(*)
ERZURUM
1250

2500

3532

5490

25235

0

6740

20000

276

0

0

23405

22535

Haleb
Hüdavendigâr(550)
Diyarbekir

0

Suriye

0

0

279

30000

15000

4163

Sivas

9009

0

0

Konya

0

7824

15000

Harput

0

5538

18000

Musul

0

0

0

Urfa

8000

30000

10728

İzmit

1000

0

0

20

0

o

Kastamonu

Eskişehir

732

0

o

36672

0

o

3100

0

o

11607

0

12250

Maraş

5000

4811

5000

Niğde

1235

1500

1500

187474

102808

128222

Bolu

Canik(551)

[8]

BİTLİS(549)

79173

Adana
Ankara

VAN

Karasi(552)
Kayseri

Yekûn

Van, Bitlis ve Erzurum vilâyetlerinden ne kaldı? Ve nerededirler?
Bilumum muhacirlerimizin halihazırda bulundukları mevkilerle mıkdar-

larını gösteren rakamları kariîn-i kiramın enzarına arz eyliyoruz. Bu bîçare
üç vilâyet ahalisinin musab oldukları zulüm ve i'tisafın derecesi baladaki ra¬

kamlardan anlaşılıyor. İçlerinde birçok çiftliğin sahihleri bulunan eşraf bu¬
gün teseül etmekte, bazıları da sigara satarak gündelik ekmeklerini çıkar¬
maktadırlar. Son zamanlarda yevmiyeleri kesilenlerin de mevt-ı muhakkak¬

tan başka çareleri olmadığı, aldığımız mektublardan anlaşılmaktadır Bu

hususu ayrıca bir makale ile tafsil edeceğimiz için, şimdilik, yalnız mercileri¬
nin nazar-ı merhametlerini ve insaniyetperverlik iddiasında bulunan bil¬
cümle insanların rikkatlerini celbe müsaat eyleriz.
(549)

Bu cetvelde gösterilen Erzurum, Van ve Bitlis illeri, I. Dünya Savaşı sırasında Rus işga¬
line girdikleri için buralarda yaşayan Kürd halkı, büyük kitleler halinde, Osmanlı im¬
paratorluğunun egemenliğinde bulunan başka bölgelere göç etmeye zorlanmıştır.
Cetvelde alt-alta sıralanarak gösterilen iller ise, Kürd göçmenlerinin sığındıkları
yerlerdir.

(550)

Hüdavendigâr: Bursa' nın eski adı.

(551)

Canik: Samsun'un eski adı.

(552)

Karasi: Balıkesir'in eski adı.
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BİR HİKÂYE(*)

Bir kış ıssız, tenhaî ormanlardan, hayatsız bîvaye dağlardan, bülbülsüz
şenliksiz Ovacık'tan, evet Dersim'in o bînazîr ve fakat saadetten, maariften

bînasîb Ovacığından geçiyordum. Akşamın hafif esmer sîması, kisve-i berfî
bürünmüş o güzelim Ovacığı öperken, ben bîümid, bir me'va için etrafımı
araştırıyor, ormanların o yüksek dallarından serpilip dökülen karlar içinde
titreyerek yürüyordum. Bütün ümidim zail olmuştu ki, karşımda hafif bir

ziya parladı. Birkaç adım yürüdüm. Bir kulübe. . Ev değil, [9] bir dünya me¬
zarı. . Kırlangıcın bütün hayretleri mucib olan faaliyetiyle yaptığı yuvaya

müşabih bir virane. . Temeli andırır birkaç taş üzerine mevzu ağaçlar ve bu¬
nu setreden çamurlu çitler. . Dökülen karların bar-ı sakîliyle iki kat olmuş
ağaç dallarından bir tavan ve kışın dehşetinden bir-iki taşla kapatılmış, pen¬

cere namıyle iki delik. . İstirahat ve uykuyu temin eden, altı otla dolu bir kanaveçe üzerine uzanmış, zayıf ve sıtmanın verdiği dehşet ve ıstırab ile inleyen
iki çocuk, iki kardeş. .

Sa'y-ü gayretiyle vücuda getirdiği çamurdan bir sedir üzerinde beyaz saka¬
lını kaşıyarak fersiz gözleriyle çocuklarına bakan bir ihtiyar baba, yanında
masum çocuklarının hal-i pürfelâketine gözyaşı döken, yırtık önlüklü, kadîd halinde bir valide . .

Elektriklerin gözler kamaştırıcı ziyaları yerine kaim, son şu'le-i hayatı
sönmek üzere bulunan bir muhtazırın zayıf nefesi gibi uzanıp kısılan bir te¬

neke kandil. . Ocakta, bitmeye yüz tutmuş iki odun parçası. . İşte bu sefalethanenin bütün muhteviyatı bundan ibaretti.

Ocaktaki ateş bitmiş ve kandil de son bir çıtırtı ile o donuk ziyasını bu
dört bedbahttan esirgeyerek sönmüştü. Ufak odayı bir mezar sükûneti kap¬
ladı. Ancak, sıtmalı çocukların dişlerinin gıcırdaması ile ara-sıra açlıktan çı¬
kardıkları sayhe-i istimdadkâranelerinin sefîlhanenin duvarlarında döne

döne, gözleri kararan babanın kulaklarında hasıl ettiği uğultular bu sükûtu
ihlâl ediyordu.

Çocuklar bir daha inledi. Seslerindeki ihtizaz, bîçare ihtiyarla müşfik vali¬

deyi korkutmuştu. İhtiyar adam titredi. Fedakâr kadıncağızın sayedar kir¬
pikleri üzerinde görülen iki damla yaş, çökük yanakları üzerinden yuvarla¬
narak düştü.

Mahsul-ı hayatlarının arzuları karşısında yekdiğerinden istimdad eder gibi

[10] iki nazar çarpıştı. Heyhat ki ikisi de âcizdi. . Zaman süratle geçiyor. Ço¬

cukların teneffüsünde bir suubet, harekât-ı kalbiyelerinde bir bataet görülü¬

yordu. Bunun neticesi, hiç şübhesiz ölüm olacaktı. Bu fikir, her iki vücud-ı
mihnetkârı sarstı. Daima rahîm ve şefîk olan valide ayağa kalktı; viranenin

bütün delik ve deşiklerini "bir kuru ekmek bulurum" ümidiyle aradı, aradı;
nihayet bu son ümidinin de boşa çıkmasıyle bîtab yere uzandı. Tâ umk-ı ru¬
hundan kopup gelen bir feryad, odanın ortasında bir heykel-i sefalet gibi du¬
ran ihtiyarı kamçıladı. Pejmürde şalvarının ceplerini araştırdı; "belki bir on512
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hık bulurum" diyordu. Heyhat! Bir şu'le-i ümid, sîmasını tenvîr eder gibi ol¬
du. Gözleri daha parlak, nazarları daha keskin idi. Fakat anî bir tahavvül
görüldü: Nazarlarındaki halâvet, sîmasındaki beşaşet kayboldu. Şimdi, mer-

dud bir fikirle muazzam bir vicdanın mücadelesi hissolunuyordu. Sîması
acîb bir şekil almıştı ve nazarları daha gazûbane idi. Bu mücadele çok devam
etmedi. "Hayır" diyordu;

Altmış senelik namuskârane geçen hayatımı şimdi hırsızlık gibi bir denaetle telvîs etmeyeceğim. . .

Fakat ne yapacaktı? Komşularından ekmek mi isteyecekti? Bunu yavrula¬
rının hayatı için yapmak icab ediyordu. Hayat için zillet. Bu çaresiz. Yum¬
rukları sıkıldı, gözleri parladı, göğsü kabardı:

Cehalet sebeb-i sefaletim oldu. Şimdi de sefalet sebeb-i zilletim olacak.

Bunlar hep yaşamak için ihtiyar olunuyor. Ne kadar zalimsin, beşeriyet! de¬
di ve kapıyı açarak karanlıklar içine daldı.

Dışarda kar el'an devam ediyor, fırtına gittikçe şiddetini artırıyordu. Sular,
tahammülsüz kulübenin hemen yarısına kadar çıkmıştı. Virane, iki tesir ile

hazan yaprağı gibi titriyordu. Birdenbire bir tarrake duyuldu. Onu üç zayıf
ve marîz ruhun enîni tâkib etti. Hane çökmüştü.

[il] On dakika sonra idi. Elinde, bir hayırhahın kim bilir ne kadar minnet
ile lütfettiği bir parça kuru ekmek bulunduğu halde yavrucuklarının arzusu¬

nu yerine getirmekten mütevellid bir istirahat-ı vicdanla ihtiyar baba, kulü¬
besine doğru koşuyordu. Ah, ne kadar bahtiyardı! Bu ekmek birkaç hayatı,

hiç olmazsa daha yirmi dört saat ölümden kurtaracaktı. Ne çare ki, çökmüş
kulübenin enkazını bile göremedi.

Ciğerleri parçalandı.Gözleri harice fırlamıştı. Dilencilikle kazandığı ek¬
meği yere bıraktı; nefret ve istikrahla dolu nazarlarını etrafa gezdirdi. Kansız
dudakları arasından dökülen iki kelime, işitilmeden rüzgâra karıştı. Çılgınca
bir kahkaha kopararak ormana doğru koştu; ağaçlar arasında kayboldu.
Hâlâ o alîl ve bedbaht pederin son zehirnak kahkahasını işitir gibi oluyo¬

rum. Temîn ederim ki hayatımda hiç bir vak'a bunun kadar bende zeval napezîr bir intibah bırakmadı.
5 Eylül 333(1917)
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NALÎNA SEWIKI

Ez mame sêwî bêda û bab im

Xanîyê min sotin, ez malxirab im
Babê min kuştin bêdîn kuffaran(553)
Muhtaç im îro destê neyaran

Gurgêt dupê hatin, ketin kerîyan(554)

Muhacir im ez wê ketime derîyan(555)
Nanek dixwazim jibo vejînê

[12]

Rehmê bi mi nakin ji xeyrê kînê(556)
Insaf bikin ey ewladê Adem

Ez jî mirov im, qet xwe bi we nadem
Wextê zeman da ez xanedan bûm
Cihê xwe da ez sahibqiran bûm(557)

Rojê du sed mêr min bûne mêhvan
Daîm tijî bûn min dergeh, dîwan
ji goşt û birincan sifre derêtxist
Memnun, müreffeh min rê diêxist(558)

îro min ar e ez behs ji wê bikim(559)
Dinya we bûrand, îroke çi bikim?

10 Şewat 335(1919)

Ji Mala Hekarîyan

Ebdurrehîm Rehmî

(553)

Kuffar: Piranîya "kafir" e.

(554)

Gurgêt dupê: Gurên dupê.

(555)

Wê:Waye,eva,aha.

(556)

Ji xeyrê kînê: Xeyn ji kînê.

(557)

Sahibqiran: Bextyar.

(558)

Müreffeh: Bi hebûn.bi xwarin û vexwarin.
Rê diêxist: Min ew bi rê dikirin.

(559)

514

Ar: Eyb, neng, şerm û fedî .
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WETEN
(MABAD: PAŞÎ)

Malûm bû ke ewî demî zerûretî îhtîyac, însanî mecbur kird ke be xirî hettelmeqdûr le muqabilî duşminî xaricî rabiwestin û be komelî mudafeey xo-

yan biken. Çunke heyatyan le jêr tehluke da bû. Le dûwaye le mixare û hilolî
daran da wexer bûn û aîleyan teşkîl kird û le berd û darî lebo mudafeey nefsyan eslîheyan durust kird û be ew new'e mertebey ewwelî medenîyet peyda
bû.

Lakîn eweş le muqabilî îhtîyacatî namutenahî însanî kîfayetî nedekird û

şew û rojî îhtîyacî însanan rûy le zêdeyî bû, mecbur bûn le quwwey aqlîyyeyan îstîane biken û def î ew îhtîyacane biken û ewe bû ke madenîyyat keşif
kiran [l3]û lîbasyan durust kird û heywanatî wehşîyye weku esp û ga û gamêşyan girt û ramî xoyan kird, heta weku îhtîyacî sefer û îhtîyacî cûtî û xwardin be wan bitwanin te'mîn biken.

Ewe tebeqey duyemî medenîyet e, û le ew dewrey da heqîqeten aîley beşer
kemêk refahî peyda kird. Lakîn çunke însan be tebîet meclûbî hirs û teme'

in û lebo ewey ke be ezîyyetêkî kem seadetêkî zor peyda biken, helistan destyan kird be xirabî û çawyan le nîmetî cîranyanî xoyan birrî, ke talan biken û

malî zor peyda biken. We b'ew new' însan lebo celbî menfeet bûn be duşminî
yektİrî û destyan be şer û piyawkuştinan kird û be ew new'ey hîssî birayetîyan le fikir çû.

Ew kerretey însan mecbur bûn ke be muttefiqî nî'metî xoyan le muqabilî
yektirî muhafeze biken û ewe bû ke eşîret û eqwam peyda bûn. Wa malûm
bû ke ew hemû azîyyete û sa'ye lebo te'mînî îstîrahetîş, feqet be dû tiştan
mumkin debê:

1 Tedarekkirdinî lewazimatî heyatîyye.

2 Muhafeze le duşminî xaricî.

LEWAZÎMATÎ HEYATÎYYEY İNSANI

Ême dezanîn ke însan be xwardin û pêxef û lîbasî muhtaç e. We waneş

mumkin nabê ke be yekê bête cê. Debê yekêk xeyat be, ewî dîke kewşdirû û
yekêkî dî cûtêr bê. Kewşdirû le muqabilî kewşî xoy le cûtêrî dexlî bikirê û cû-

têrîş le muqabilî dexlî le xeyatî lîbasî bistênê.Heta weku ne cûtêr bêlîbas û

xeyat bêdexl û ne kewşdirû bêlîbasî bimênê Û le weş teqsîmî a'mal hate^wucûdî. Ke delên: "însan medenîyyutteb' e". Manay wa ye lebo defî îhtîyacî
xoy debê le refîqî xoy mezherî muawenet bibê. We eweş bînaî medenîyet e
We pes.
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MUHAFEZE LE DUŞMİNÎ XARİCI
Eweş dîsan be pîyawêkî mumkin nabê. Çunke ew be tenha, ne le muqabilî

derendey weku şêr û piling, û ne le muqabilî duşminî benî new'î xoy pê mu¬
hafeze nakirê.

Ca le ber ewey mecbur bûn ke çend kesêk wexer bibin û ew duşminane def

biken. Bela însan ew wextey detwanin pêkwe [14] bijîn ke îrtîbat û têkelîyan
bibê. Ew têkelyêş be xizmayetî ye we yaxud hawzibanî ye, ke ewêş deçêtewe
ser xizmayetî. Mesela pîyaw ke boy mumkin bê elbette degel xizmî xoy dejî

û qet'îyyen mumkin nabê ke Kurd degel Erebêkî ke zibanî wî nezanê heta

hetaye bijî. Û le ber ewey bû ke xizm û eqrîba wexer bûn û lebo def î îhtîyacîyaney ke erzim kirdin, eşîretêkyan dana û ew eşîreteş zor bû dû eşîret, gele

eşîret. . . Nîhayet qewmêkî lê peyda bû. Û de heqîqet da her milletêk ke îbaret e le ew hemû eşîretane xizmî yektirîn in û erazîyekî ke lebo xoyan girtuwe
wetenî wan e.

Çilon xane wadeyek(yanî pîyaw û jinêk) bê mal najî û eşîretêk lebo te'mînî
îstîrahetî xoyan mulkyan pê dewê ke merî lê bilewerêtin û cûtî lê biken, el¬

bette qewmêkî lebo ewey ke ser dinyaye Hmênê erzêkî pê lazim e. Ew erze

îbaret e le mecmûî mulkî ew eşîretane. Eger wa bû, be mulahezewî ke emin
Kurd im, erzî min Kurdistan e û wetenî zengînî miniş ewe ye. U be mulaheze-

wî ke emin eşîretî'm, mulkî min Sablax e û be mulahezewî ke ferd im malî
min le Sablaxê ye

Eger wa bû, manay weten mewhûm nîye.

Û muhebbetî Weten, wekî Pêxember fermûyetî "hubbul-wetenî mînelîman" lazim e.(560)

Pes wetenî êmeke Kurdan, îbaret e le mecmûî mulkî ew eşîretane ke hemû

pêkwe xizm in û hawziban in. Û lebo muhafezey mewcûdîyetî xoyan, belku
çend hezar sal le wey pêş wa'd û qewlyan kirduwe ke pêkwe bijîn û le muqabilî duşminî xaricî pêkwe hereket biken.

Û lebo ême le bab û bapîrman be mîras be cê mawe û debê eger demanewê
û kurî babî xomyan bîn, qewlî wan neşkênîn, hîmayey mulkî yektirî bikeyn.
Çunke hemûman xizm în. Be ew nîşan ke hissman, fikirman, exlaqman,
adatman müşterek e. Eger bêt û qisey wan bêkî nehênîn û mudafeey yektirî
nekeyn, çi man le dê? Be bê şik hemûman debîn be exsîrî eqwamî dîke ke
çawyan le memleketî xoşî ême birîwe.

We emeyeş pêm wa ye pîyaw ke pîyaw bê, pê eyb e malî xoy be hîzî be cê
bêlê û heremî xoy berella bika û bibête nokerî xelqî. Ereb delê:

[15]

"Fe'xter lî nefsîke menzilen ta'lû bîhî
Ew mut kerîmen tahte zill'îl-qestelî".(561)

(560)

Manay em hedîsey Pêxember eme ye: "Xoşwîstinî niştiman le îman û bawerewe ye".

(561)

Manay em beyte be Kurdî eme ye:
"Bo xot cêgeyek helbijêre ke pêy payeberz bît

Yanîş piyawane le jêr tozî şer da bimre".

516
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Pes wetenî ême malûm e, hazir e, mewcûd e. Ew pes Kurdistan e, mehdî zu¬

huri medenîyetî alem e. Cemşîd û Fereydûn û Keyxusrewî ême binay hukumetyan dana. Rustemî ême numûney şecaetî bab û bapîman e. Mulkî ême,
wetenî ême yadîgarî Cemşîd e, Fereydûn e, Keyxusrew e. U ewan le^mecalısî

şahaney xoyan be namus sondyan xwardiwe ke hifzî biken. Elbette êmeş hıfzî bikeyn, û debê qisey wan neşkênîn. Heta weku alem te'nman neka.

Le dûvvay ewe ke mewtinman hifz kird, lebo te'mînî îstîrahetî xoman debê
sa'y biken û weku qewmî dîke be wasîtey zor ştî tazezuhûr mulkî xoman,
malî xoman awadan bikeyn. Eger wa bikeyn dejîn, we îlla demirin we yaxu
debîn be exsîr.

"Z'an serser-i şîmal û z'an ateş-i cenûb

Şewqî, weten xerab û gulşen erxewan §ewed".(562)
Qazîzade
Mistefa

(562)

Manay em beyte be Kurdî eme ye:

"Be'w bay serseri bakûr û be'w agirey başûr
Şewqî, welat wêran û gulşen be erxewan bêt".
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Siverek: 29 Kânun-ı Evvel 334(1918)

Düşünen her ferd için, mensub olduğu kavmin tealî ve terakkîsi hususun¬

da fikren ve cismen çalışmak bir mecburiyet-i vicdaniyedir. Biz de, Kürdis¬
tan'ın terakkîsi hususuna çalışmak, yahud çalışmak isteyenlere muavenet et¬
mek mecburiyetini hissettiğimiz için, bizden pek uzak olup ellerimizin ye¬

tişmediği yerlere [16] hiç olmazsa sesimizi işittirmek istiyoruz. İstanbul'da
bulunan bir mütefekkir, Kürdistan'la İstanbul arasında maddeten ve manen
ne kadar tefavüt görebilirse, bir Kürd kasabasıyle köyleri arasında da buna
yakın bir tefavüt göze çarpar.

Buralarda kasaba dahilinde, çarşı-pazarda, ahz-ü îtada Kürdçe tekellüm

edildiği halde, kasabalar ahalisi kendilerini Kürdlükten uzak tutmayı lüzum¬
lu addederler. Çünkü köylü hakarete mâruz, zulme mahkûm, gadirle me'lûf
olduğundan, şehirli Kürdler kendilerine bu namı vermekte tereddüd ederler.
O halde, İstanbul gibi uzak bir mahalde, bu muhîtten oldukça uzun müddet
tebaüd etmiş zevât-ı muhteremenin teşkil ettikleri cemiyetlerin âmâlı ne
olabilir?

Bence ilk vazife, yekdiğerine bir habl-ı metîn ile karabet ve sıhriyetle ticareten, hukuken ve iktisaden kavî surette marbut bulunan bu iki şahsiyeti bir¬
leştirmek olmalıdır. En doğru bir tarîk-i inkişaf temîn edebilecek bir mahi¬
yeti haiz olan bu meselenin unutulması doğru değildir. Bu iki şahsiyeti bir¬
leştirmek yollarını "Jîn" gazetesi muharririni daha iyi tâyin ve takdir
edebilirler. Fikrimce, şu suretle hareket muvafık olsa gerek:
"Jîn"in sahifelerinden birkaçını bu hususa hasretmeli ve bu sahifelerde ga¬

yet açık bir lisanla, bunların rabıtalarını anlatmalı; Kürdlükle İslâmiyetin
marbutiyet-i maziye ve istikbaliyesinden bahsetmeli. Kürdlerin tealîsiyle
İslâmiyetin kesb-i kuvvet ve kudret edeceğine bunları ikna etmeli ki, her
köylü Kürd gibi bu şehirli Kürdler de milliyetiyle iftihar etsin ve edebilsin.
Bu hususta düşündüklerimi peyderpey söyleyeceğim.
Bir Kurd Genci

Necm-i İstikbal Matbaası
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Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[17] MÜJDE(*)

Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki tutan "Melâ Ehmedê Xanî" hazretle¬
rinin eserleri olup, Kürd lisanının fasahat ve belâgat-ı mücesseme olduğunu
âlem-i medeniyete ilân eden şaheserleri "Mem û Zîn" namındaki manzum

romanları, inayet-i Bari ile mevki-i intişare vaz'ına teşebbüs edilmiştir.^Kâğı-

dın ve mürettibiyenin gittikçe fırlanması gibi maddî manilere karşı, azamî
fedakârlığa karar verilmiş ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neş¬
redilecektir. Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MİZGINI

Kitêba "Mem û Zîn"ê em wê tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. U babetê mezinahîya kitêbê û sûretekê pirr nefîs dê derkevit. Me guhdari giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezin em derêtxin.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY(*)

Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar, Galatasaray Mektebi karşısında Hıristakı ve nam-ı
diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder.

V,

«

Telefon: Beyoğlu, 1812

ADRES:

Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ tevalî

ediyor. Binaenaleyh, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

.(*) Refîk-i mesaîmiz "Kürdistan" mecmuasının ikinci nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

Haftalık Gazete'nin 32'nci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvî olan işbu mecmuayı kariîn-i kirama tavsiye eyleriz.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 391 'inci nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

Çıraklar Mektebi Mecmuası'nın 3'üncü nüshası güzîde makaleleri hâvî olarak intişar etmiştir. Kari'lerimize tavsiye eyleriz.

WERGERANÊN JİMAREYA ll'AN

HİNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

BABAN HANEDANI
(DEVAM: 2)

Yazarı:

Aziz Yamülkî

Mîr Süleyman, pek fazla sert bir karaktere sahip, eşsiz bir yiğitti. Dedesi¬

nin şehit oluşu kendisine pek ağır geldiği için, İran hükümetinden öç almaya
karar vermiş ve bunun için de ilk hazırlık olmak üzere Zehab dolaylarındaki
aşiretleri egemenliği alanına alarak, Zehab ve ona bağlı yerleri tümüyle ken¬
di yönetimine almış ve Osmanlı hükümeti ile de iyi geçinmeye başlamıştır.
Bu sıralarda İran'da yönetimde olan Şah Süleyman'ın oğlu Şah Hüseyin'in

Afganlılara karşı açtığı savaşta ordusu yenilgiye uğramış; Isfahan kenti ablu¬
kada kalmış ve sonunda Afganlılara teslim olmuş; kendisi de öldürülerek, ül¬

kesi karmakarışık bir hal almıştır. Mîr Süleyman, İran'daki bu iç kargaşadan
yararlanarak, toplayabildiği güçlerle ve Osmanlı hükümetinin de yardımıyİe, İran kuvvetleriyle çarpışmaya başlamıştır.

Mîr Süleyman hükümetinin başlattığı bu savaş, daha sonra İran'ın yenilgi¬
siyle sonuçlanmış ve yapılan barış antlaşmasında Kürdistan dolayları ve Lu-

ristan ile Hûzistan Osmanlı hükümetine geçmiştir. İran'ın Osmanlı hükü¬
metinin yönetimine geçen bu bölgelerine komşu olan Baban hükümdarlığı¬
nın varlığı ve gittikçe güç kazanması, Osmanlı hükümetince arzu edilmemiş
ve bu nedenle Osmanlı hükümeti Baban Hükümdarlığına karşı da harekâta

karar vermiştir. Fakat harekâta henüz başlanmadan işi sezen Mîr Süleyman
Han, içyüzü anlaşılan sorunun çözümü için Hükümdarlığın sınırını oluştu¬
ran Kerkük yolunda ve Çemçemal dolaylarında "Kanîşeytan" denilen yere

bizzat giderek, Osmanlı paşalarından Musul paşası ile görüşmeye başlamak
istemiştir. Bu görüşmelerde harekâttan vazgeçilmiş ise de, Mîr Süleyman,
misafirlik

bahanesiyle

alıkonulmuş

ve

daha

sonra

Edirne'ye

sürgün

edilmiştir.

Mîr Süleyman Han'ın bu şekilde ortadan kaldırılması, oğlu Mîr Bekir'in
tahta geçmesine yolaçmıştır. Mîr Bekir, hükümdarlık sandalyesine oturur

oturmaz Osmanlı hükümeti ile hoş geçineceğini de taahhüt etmiş olduğun¬

dan, Kerkük dolaylarındaki Osmanlı birlikleri yerlerine dönmüşlerdir.
Mîr Bekir, şimdiki Süleymaniye kenti yakınlarında "Bekreco" denilen ır¬
makları düzeltmiş ve Şehrezor dolaylarını bayındır hale getirmiştir.
Bekreco ırmakları, zamanımızda Süleymaniye sancağının en zengin

mülklerinden birini oluşturduğu gibi, pek basit bir düzenleme ile gelirleri
binlerce kat artacağına, bizzat yaptığım incelemeler sonucunda inandım.

Edirne'ye sürgün edilen Mîr Süleyman, 1115 yılında (563) ölmüştür. Baba¬
sının gurbet diyarındaki bu vefatı oğluna da pek fazla etki yapmış, kısa bir

(563)
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süre sonra Mîr Bekir de öbür dünyaya göç etmiştir. Mîr bekır'den sonra Ba¬
ban Hükümdarlığının tahtına oturan oğlu Mîr Muhammed'e Osmanlı hü¬

kümeti vezirlik rütbesi ile "Mehmed Han Paşa" denmek üzere bir de özel
unvan vermiştir.

.......

İşte bu unvanın ve vezirlik rütbesinin verilmesi ve bunu izleyen ıyı ilişki¬

ler, Baban Hükümdarlığını Osmanlı hükümetine bağımlı kılmanın başlan-

gıc'ını oluşturduğu gibi, daha sonra, aynı mezhepten olan Osmanlı hüküme¬
ti ile Baban Hükümdarlığının İran hükümetine savaş açmalarına da neden

oldu. Fakat bu savaş, başlangıçta pek başarılı günlerle taçlandırıldıgı halde,
daha sonra fena günlerle sonuçlandı.
Şöyle ki:

(Devamı var)

KÜRD TARİHİNDEN(i)
(İO'UNCU SAYIDAN DEVAM)

ESKİ ESERLERİ

Kürdistan'ın, çeşitli ve yararlanılmaya değer olan eski eserleri pek çoktur.
Fakat bunların pek azı incelenebilmiştir. Batıda Malatya dan doğuda Iran da
Miyanduab'a ve kuzeyde Araş ırmağı kıyılarından güneyde Rewandiz e ka¬

dar, takım takım yontulmuş kayalar üzerinde çivi yazısı ile, rastlanılan ka¬

bartma resimlerde, Milâttan önce VIII. ve VII. yüzyıllarda Aşağı Asur devle¬
tine çağdaş olan Nairi ülkesinde hüküm sürmüş Turanı hanedanının şan ve

debdebe ile dolu olan olayları kayıtlıdır. Bunlar arasına karışmış daha eski
Asurlu yazıtları da vardır ki, bunlardan Van'da Serhas'ın yazıtı, o ayları Yu¬
nan tarihinin başlangıcına kadar götürmüştür Bu türden en eski eserlere
Hulwan (2) ve dolaylarında rastlandır. Buradaki heykeller ve yazıtların eski
Babil çağına ait Guti ve Luli aşiretlerine ait olduğu tahmin edılmektedm
Eskiden "Moxuene, Zabdicene, Anzitene, Intilene, Arzanene adını taşı¬
yan Kuzey Kürdistan dolaylarında, Romalılardan kalmış birçok önemli

kentlerin harabeleri vardır. Örneğin Erzen, Meyyafarqi^esb adı Martıropolis),Sisaunon(Sisauronon)veDara yakınlarında Dunısır harabeleri ki Sa-

chan adlı zat, Ermeni başkenti Tigranocerta olduğunu söylüyor. Makedon¬
ya ve Persler zamanlarına ait heykel türünden ve yazıt olarak, Kurdıstan in
(1)

"Encyclopedia Britanica"dan özetlenerek alınmıştır.

(2)

Hulwan, Zehaib dolaylarının eski adıdır.(Yayıncı)
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birçok yerlerinde eserler vardır; Bîstûn ya da Behîstûn'da, İmadiye'de bir
mağarada Kreftû'da Mitrayin tapınağında, Hulwan harabelerine yakın Strepol ve Hab adlı yerlerdeki kayalar üzerinde ve muhtemelen Lahican ve Köysancak arasındaki Balik ülkesinde olduğu gibi. Fakat Kürdistan'da ve belki

bütün Batı Asyada en çok önemli olarak Payqulî ateş tapınağının bulunduğu
Süleymaniye'nin güney sınırları üzerindeki yer gösterilebilir. Bu tapınağın
çıplak tepeler üzerine dağılmış harabeleri arasında Pers ve Pehlevî harfleriyle
yazılı yüzü aşkın taşı ve eskiden tapınağın doğu cephesindeki payandası olan
duvarın üzerinde iki dille yazılı, gayet ayrıntılı, Sasanî dönemine ait yazıtı

belirtebiliriz. Kürdistan'ın öbür bölgelerinde, Örneğin kuzeyde Salmos ve
Kermanşah'da ve Kasrişirin'de de, Sasanîlere ait birtakım eserler vardır.

DİL

"Kürmancî" diye adlandırılan Kürdçe, eski bir Acem halk dili olup,

kuzeyde Keldanca sözcüklerle, güneyde de Babilliler döneminden gelmiş ol¬
ması muhtemel olan birtakım Turan öğeleriyle karışmıştır. Dağlık bölgeler¬
de, kendilerine özgü lehçelerle konuşan Kürdler bulunduğu gibi, farklı ola¬
rak gösterilebilecek olan Kürdçe, Zaza ve Goran Kürdçesidir.
Zaza Kürdçesi, Dersim'in batısında konuşulmakta olup, Kürmancî Kürdlerinin bunu anlayamadıkları söyleniyor. Zazacaya birçok Ermenice sözcük

karıştığı gibi, eski Kabadoçî dilinden de sözcüklere rastlanıhr;(564) fakat,
asıl Kürdçenin mensup olduğu Aryen dil grubundan geldiği konusunda kuş¬
kuya yer yoktur.

Ardelan ve Kermanşah yörelerinde konuşulan Goran lehçesi de, (3) Samî

dillerinden hiç biriyle karışmamış olması bakımından Kuzey' in Kürdçesinden ayırt edilmektedir. Bu nedenle bu lehçe, Farsçaya Kürmancî lehçesinden
daha yakındır; fakat her ikisi de, aslında aynı dilden başka bir şey değildir.

Kürd edebiyatının olmadığını varsayanlar hata ediyorlar. İran'ın birçok
ünlü şairleri Kürdçeye çevrildikleri gibi, Dersimlilerle Kermanşah Goranlarının elinde Ali'nin tanrısal yönünün dinsel sırlarının anlatımına ilişkin ki¬

taplar vardır. Kürdçe İncil İstanbul'da 1857 yılında basılmıştır. Samuckhea,
Hakkâri lehçesinin kelime yapılarını konu alan bir dilbilgisi kitabı ile sözlü¬

ğünü 1872'de yayınlardı. 1879 yılında, Petersburg İmparatorluk Akademisi(564)
(3)

545 numaralı dipnota bakınız.
"Mesalik'ül-Ebsar" Adlı eserde, Goran'ın, Milâdî XTV. yüzyılda Güney Kürdistan'ın
egemen bir aşireti olup, Hemedan sınırından Şehrezor'a kadar olan yerleri bugün de

işgal ettiği yazılmaktadır. "Goran" adı, "dağ" anlamına gelen "Gor" ya da "Gêrî"den
gelerek "Dağlılar" demektir. "Puşti Kûh" diye Iranîceye çevrilen "Za-girî"den alınan
"Zagros" sözcüğü de bundan alınmıştır. Goranîler gözalıcı, aktif ve yılmaz bir soy
olup, bireyleri cesurdurlar. Görünüşte Kuzey aşiretleri Kürdlerinden kısa boyludur¬
lar. Kuzey Kürdleri açık ve parlak renklerden hoşlanırlar. Oysa Goranîler, mavî kaba
bezden yapılmış yelek, keçeden külah ve setreden oluşan sade elbise giyerler. Kürdis¬

tan'ın büyük bir bölümünde, Goran adı, tarımla uğraşan köylülere verilmiş olup, bu
adla göçebe ve çobanlardan ayırt edilmişlerdir.
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nin yardımıyle basılan "Kürdçe-Fransızca Sözlük" kitabı, zaten birçok yıl¬
lar Erzurum'da bulunmuş olan Rus Konsolosu Mösyö Jaba'nın eseri olup,
Asuristan'da Prym ve Socin adlı zatların topladıkları birçok parlak ve zen¬

gin Kürd destan ve hikâyelerinin yardımıyle Ferdinand Justi tarafından ta¬
mamlanmıştır.

DİYANET

Kürd ulusunun İran'da olduğu gibi Türkiye'de be büyük çoğunluğu Şafiî
mezhebine bağlı Sünnî ise de, kuzeyde Dersim'de ve güneyde Zagros'ta, yarı

putperest olarak, ayırt etmeksizin Ali'yi Tanrı olarak kabul edenler ve Kızıl¬
baş denilen karanlık ve fakat önemli ve merak çekici birtakım inanç şeytan¬

ları da vardır.(565) Görünüşte Şiî mezhebine bağlı olanların gizli dinsel tö¬

renleri ve içlerinde saklı tuttukları inançları vardır ve bu inançlar, ihtimal ki
pek eski zamanlardan kalmıştır. Esas olan, Tanrı'nın yeryüzünde her zaman

görünebilecek şekilde görünmesi inancıdır. Tanrı'nın Musa, Isa, Hazreti Ali
ve onun mürebbîsi Selman-ı Farisî'ye ve daha birçok Şiî imamlarına görün¬

mesi hakkındaki eski inançları yüceltmekle birlikte, bunlara daha yeni birta¬
kım ünlüleri de katarak ve onları kutsal kabul ederek, onlara taparlar. Bun¬

dan başka Ali'yi Tanrı olarak kabul edenler, toplulukları içinde yaşayan bazı
kişileri de, kendilerini Tanrı yoluna vermeleri ve ibadetle uğraşmaları koşulu
aranmaksızın, "Tanrı'yı temsil ediyorlar" inancı ile putperestler gibi kutsal
kabul ediyorlar.

.

v

Güney Goranları arasında da, eski Hulwan kentinin üst tarafındaki boğaz¬

da bulunan "Baba Yadigar"ın türbesi kutsal olarak tanınmıştır. Buna benzer

kutsal makamlara bazı dağlarda da rastlanılır ki, İran'ın İsmailiye ve Suri¬
ye'nin Nusayri ve Dürzî topluluklarına benzetilebilirler.

(Devamı var)

Mehmed Sakin

(565)
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GAZEL
Hicran gecesinde gönül, gamzede bin şevk bulur
Acıların zevkine ermekte de bin zevk bulur

Basamakları değişir ikbal merdiveninin de
Gün olur ki kişi, aşağısındakini yukarısında bulur

Sanma ki deli gezen Mecnun, acının kahrını çekmeden
öyle Leylâ'nın halkalı zülfü gibi bir gerdanlık bulur

Kavuşma vadiyle koştursa da beni yaşama doğru
Sözünü tutmaz, savsaklamaya bin neden bulur

Her zaman sevda ufkuna, delilik semtine doğru

zülfünün kokusu, gönlümü, sevkedilmeyi bekler bulur

Süleyman Nazif

KÜRD GÖÇMENLERİNDEN
NE KALMIŞ?(566)

Van, Bitlis ve Erzurum illerinden ne kaldı ve nerededirler? (567)Tüm göç¬
menlerimizin şimdiki durumda bulundukları yerleri ve buralarda bulunan
göçmenlerin miktarlarını gösteren sayıları saygıdeğer okuyucuların dikkati¬
ne sunuyoruz. Bu çaresiz üç ilin halkının uğradıkları zulüm ve haksızlıkla¬

rın vardığı ölçüler, yukardaki sayılardan anlaşılıyor. İçlerinde bulunan ve as¬
lında birçok çiftliğe sahip olan eşraf bugün dilenmekte, bazıları da sigara sata¬
rak gündelik ekmeklerini çıkarmaktadırlar. Son zamanlarda yevmiyeleri
kesilenlerin de kaçınılmaz olarak ölümden başka çareleri olmadığı, aldığı¬
mız mektuplardan anlaşılmaktadır.

Bu konuyu ayrıca bir yazı ile ayrıntılı biçimde ele alacağımız için, şimdi¬
lik, yalnız ilgililerin acıma dikkatlerini çekmeye ve insanseverlik iddiasında

bulunan tüm insanların acıma duygularını uyandırmaya çalışıyoruz.

(566)

Bu yazıda yayınlanmış olan ve Kürd göçmenlerinin sayılarını gösteren cetvel, derginin

orijinalinde yer aldığından, biz burada cetveli ayrıca koymaya gerek bulmadık, sadece
cetvelin sonunda yer alan yazı parçasını bugünkü Türkçeye çevirmekle yetindik.
(567)
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BİR OYKU

Bir kış ıssız, tenha ormanlardan, nasipsiz dağlardan, bülbülsüz, şenliksiz
Ovacık'tan, evet Dersim'ın o eşsiz ve fakat mutluluktan, eğitimden nasipsiz

Ovacığından geçiyordum. Akşamın hafif esmer yüzü, kardan bir giysiye bü¬
rünmüş o güzelim Ovacığı öperken, ben bir barınak bulmak için ümitsizce

çevremi araştırıyor, ormanların o yüksek dallarından serpilip dökülen kar¬
lar içinde titreyerek yürüyordum. Bütün ümidimi yitirmiştim ki, karşımda
hafif bir ışık parlardı. Birkaç adım yürüdüm. . Bir kulübe. . Ev değil, bir dün¬
ya mezarı. . Kırlangıcın, tüm şaşkınlıklara yolaçan çabasıyle yaptığı yuvaya

benzer bir virane . Temeli andırır birkaç taşın üzerine konulmuş ağaçlar ve

bunları örten çamurlu çitler. . Dökülen karların oluşturduğu ağır yükle iki
kat olmuş ağaç dallarından bir tavan ve kışın dehşetinden bir-iki taşla kapa¬

tılmış pencere adiyle iki delik. . Dinlenme ve uykuyu sağlayan, alu otla do¬
lu, seyrek dokulu bir bezin üzerine uzanmış olan ve sıtmanın verdiği dehşet
ve ıstırapla inleyen iki cılız çocuk, iki kardeş. .

Çalışma ve çabasıyle meydana getirdiği çamurdan bir sedir üzerinde, beyaz
sakalını kaşıyarak fersiz gözleriyle çocuklarına bakan bir yaşlı baba ve yanın¬

da, masum çocuklarının felâket dolu durumlarına gözyaşı döken, yırtık ön¬
lüklü, bir deri bir kemik kalmış durumdaki bir ana. .
Elektriklerin gözler kamaştırıcı ışıkları yerine geçen ve yaşamının son şav¬

kı sönmek üzere bulunan, ölüm döşeğindeki bir hastanın soluğu gibi uzayıp
kısalan bir teneke kandil. . Ocakta, bitmeye yüz tutmuş iki odun parçası. .
Bu sefalet yuvasının tüm içerdikleri, işte bunlardı yalnızca. .

Ocaktaki ateş bitmiş; kandil de, son bir çıtırtı ile, o donuk ışığını bu dört
talihsizden esirgeyerek sönmüştü. Ufak odayı bir mezar sessizliği kapladı. .
Ancak, sıtmalı çocukların dişlerinin gıcırdaması ile ara-sıra açlıktan çıkar¬
dıkları yardım isteme bağırışlarının sefilhanenin duvarlarında döne döne,

gözleri kararan babanın kulaklarında oluşturduğu uğultular bu sessizliği
bozuyordu.

Çocuklar bir daha inledi. Seslerindeki titreklik, çaresiz kalmış ihtiyarla

şefkatli anayı korkutmuştu. Yaşlı adam titredi. Kadıncağızın gölge yapan
kirpikleri üzerinde görülen iki damla yaş, çökük yanakları üzerinden yuvar¬
lanarak düştü.

.

Hayat ürünlerinin arzuları karşısında, birbirinden medet umar gibi, ıkı

bakış çarpıştı. . Ne yazık ki ikisi de âcizdi. . Zaman hızla geçiyor; çocukların
soluklanmalarında bir güçlük, yürek çarpıntılarında bir yavaşlama görülü¬
yordu. Bunun sonucu, hiç kuşkusuz, ölüm olacaktı. Bu düşünce, her ıkı acılı

vücudu da sarstı. Her zaman acımalı ve şefkatli olan ana ayağa kalktı; virane¬

nin bütün delik-deşiklerini "bir kuru ekmek bulurum" ümidiyle aradı, ara¬
dı. . Nihayet, bu son ümidinin de boşa çıkması ile, bitkin bir durumda yere

uzandı, yüreğinin tâ derinliğinden kopup gelen bir feryat, odanın ortasında
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bir sefalet heykeli gibi duran yaşlı adamı kamçıladı. Pejmürde şalvarının cep¬
lerini araştırdı; "belki bir onluk bulurum" diyordu. Nerdeee!. . Bir ümit ışı¬
ğı, yüzünü aydınlatır gibi oldu. Gözleri daha parlak, bakışları daha keskin
idi. ne var ki ansızın bir dönüşüm oldu. Yüzündeki güleçlik kayboldu.Şimdi, reddedilen bir düşünce ile muazzam bir vicdanın çatışması hissolunuyordu. Yüzü acayip bir biçim almıştı ve bakışları daha öfkeliceydi. Bu iç çatışma
çok sürmedi.

"Hayır" diyordu; "altmış yıllık namusluca geçen yaşamımı şimdi hırsız¬
lık gibi bir alçaklıkla kirletmeyeceğim".

Fakat ne yapacaktı? Komşularından ekmek mi isteyecekti? Bunu, yavrula¬
rının hayatı için yapması gerekiyordu. Yaşamak için alçalmak. . Bu kaçınıl¬
mazdı. Yumrukları sıkıldı, gözleri parladı, göğsü kabardı.

"Bilgisizlik, sefaletime neden oldu; şimdi de sefalet, alçalmama neden ola¬
cak. Bunlar, hep yaşamak için seçilmesi gereken seçeneklerdir. Ne denli za¬
limsin, insanlık!" dedi ve kapıyı açarak karanlığın içine daldı.
Dışarda kar yağışı sürüyor, fırtına gittikçe şiddetini artırıyordu. Sular, da¬

yanaksız kulübenin hemen hemen yarısına kadar çıkmıştı. Virane, suların
ve fırtınanın çifte etkisiyle, sonbahar yaprağı gibi titriyordu. Birdenbire bir
gürültü duyuldu. Onu, üç zayıf ve hasta ruhun iniltisi izledi. Hane çökmüştü.

On dakika sonraydı. Elinde, bir iyilikseverin kim bilir ne kadar minnetle

lütfettiği bir parça kuru ekmek bulunduğu halde, yavrucuklarının arzusunu
yerine getirmekten doğan bir vicdan rahatlığı ile yaşlı baba, kulübesine doğ¬

ru koşuyordu. Ah, ne kadar mutluydu! Bu ekmek, birkaç hayatı, hiç olmaz¬
sa 24 saat daha ölümden kurtaracaktı. Ne çare ki, çökmüş kulübenin enkazı¬
nı bile göremedi.

Ciğerleri parçalandı. Gözleri dışarıya fırlamıştı. Dilencilikle kazandığı ek¬
meği yere bıraktı. Nefret ve tiksinme dolu bakışlarını çevreye gezdirdi. Kan¬
sız dudakları arasından dökülen iki sözcük, işitilmeden rüzgâra karıştı. Çıl¬
gınca bir kahkaha kopararak ormana doğru koştu,

ağaçlar arasında

kayboldu.

Hâlâ o hastalıklı ve kara talihli babanın son zehirli kahkahasını işitir gibi
oluyorum, inanın ki hayatımda biç bir olay, bunun kadar, bende silinmesi
olanaksız bir izlenim bırakmadı.
3 Eylül 333(1917)

Dersimli
Hüznî

JÎN

GAZETESİNE

Siverek: 29 Aralık 334(1918)

Düşünen her birey için mensup olduğu ulusun yücelme ve ilerlemesi ko¬
nusunda düşüncesiyle ve bedeniyle çalışmak, vicdanî bir zorunluluktur. Biz

de, Kürdistan'ın ilerlermesi konusunda çalışmak, ya da çalışmak isteyenlere
yardımcı olmak zorunluluğunu duyduğumuz için, bizden pek uzak olan, el¬
lerimizin yetişemediği yerlere hiç olmazsa sesimizi işittirmek istiyoruz.

İstanbul'da bulunan bir düşünür, Kürdistan'la İstanbul arasında maddî ve
manevî alanlarda ne kadar uyumsuzluk görebilirce, bir Kürd kasabasıyle
köyleri arasında da buna yakın bir uyumsuzluk göze çarpar.

Buralarda kasaba içinde, çarşı-pazarda, alış-verişte Kürdçe konuşulduğu
halde, kasabalar halkı kendini Kürdlükten uzak tutmayı gerekli sayıyor.

Çünkü köylü hakarete uğradığı, zulme mahkûm edildiği ve haksızlığa alıştı¬

ğı için, kentli Kürdler kendilerine bu adı vermekte tereddüt ediyorlar. O hal¬

de, bu yöreden oldukça uzun süre uzak kalmış olan saygıdeğer zatların İstan¬

bul gibi uzak bir yerde kurdukları derneklerin gerçekleştirmek istedikleri
ümitler ne olabilir?

Bence ilk görev, birbirlerine sağlam bağlarla, akrabalık ve evlilik bağlarıyle ve ticarî, hukukî ve ekonomik olarak güçlü bir şekilde bağlı bulunan bu
iki kişiliği birleştirmek olmalıdır. En doğru gelişme yolunu sağlayabilecek
bir niteliğe sahip olan bu sorunun unutulması doğru değildir.

Bu iki kişiliği birleştirmenin yollarını "Jîn" gazetesi yazarları daha iyi tak¬
dir edip belirleyebilirler. Benim görüşüme göre şu şekilde hareket etmek uy¬
gun olsa gerek:

"Jîn"in sayfalarından birkaçını bu konuya ayırmalı ve bu sayfalarda gayet

açık bir dille bunlar arasındaki bağları anlatmalı; Kürdlükle Müslümanlığın
geçmişte ve gelecekte birbirleriyle olan bağlarından sözetmeli; Kürdlüğün
yücelmesiyle Müslümanlığın güç ve kudret kazanacağına bunları inandır-

malı ki, her köylü Kürd gibi bu şehirli Kürdler de milliyetleriyle övünsünler,
övünebilsinler.

Bu konuda düşüncelerimi art-arda söyleyeceğim.
Bir Kürd Genci

MÜJDE

Kürd edebiyatında ölümsüz bir yer tutan Melâ Ehmedê Xanî hazretlerinin
eserleri olup, Kürd dilinin salt bir fasahat ve belâgat(568) dili olduğunu uy¬

garlık dünyasına duyuran şaheserleri "Mem û Zîn" adındaki manzum(569)
romanlarının yayınlanması için Tanrı'nın yardımı ile girişimde bulunul¬

muştur. Kâğıt ve dizgi-baskı masraflarının gittikçe yükselmesi gibi maddî
engellere karşı en büyük ölçüde fedakârlığa karar verilmiş olup, edebî değeri¬
ne yaraşır bir biçimde yayınlanacaktır. Saygıdeğer okuyuculara müjdeleriz.

CİLT VE FRENGİ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan başka her gün

sabahtan akşama kadar, Galatasaray Okulu karşısında Hıristaki Hanındaki,
öbür adiyle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastalarını kabul edip
en gelişmiş yöntemlerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

*

Çalışma arkadaşımız "Kürdistan" dergisinin ikinci sayısı da yayınlanmış¬

tır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara
tavsiye ederiz.

(568)

"Fasahat" ile "belagat" sözcükleri Arapça olup edebiyatta ve dilde kullanılır. Türkçede tam karşılıkları bulunmayan ve genellikle birlikte kullanılan bu sözcükler, "çok
düzgün, pürüzsüz, etkileyici, kurallara uygun" anlamına gelmektedir.

(569)

"Manzum" sözcüğü Arapça olup, "vezin ve kafiyeli, ahenkli ve şiir biçiminde yazıl¬
mış eser ya da yazı parçası ya da söz" anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün de Türkçede
tam karşılığı yoktur.

25 Şubat 1335

Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

J

Aded 12

T

T\J

Salek

220qurışe

1

İN

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

Kürdistan Tarihi(mâbâd ve son)

Mehmed Sakin

Kürdlerde vehbî zekâ

Tevfik

Van ne haldedir?

Abdurrahim Rahmi

Hürriyet-i akvam hakkında bir fikr-i felsefî Ahmed Vehbi

Hiss-i kablelvuku (şiir)

Kâzım Vehbi

Ji asarê kevn (âsâr-ı eslâfdan)

Hezretê Şêx Ehmedê Xanî

»

Kurmancara

"

Hezretê Sîyahpoş

Kurdîzade E. Sabit

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

Birinci sene

25 Şubat 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

T

\T

Salek

I

JL

1>|

NîvsalDO

Altı aylığı 130 kuruştur

Aded 12

220qurişe

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

KÜRDİSTAN TARİHİ(i)(*)
(MÂBÂD VE SON)

Mukaddema, Kürdlerin aslı tedkik olunurken, Onbinler Ordusunun dağ¬

lar arasından ricatına muhalefet eden "Karduşi"(Carduchi)ler neslinden ol¬
duklarını farz ve tahmin etmek kâfi addolunmakta idi. Halbuki ahîren mey¬

dana çıkan hakayık-ı tarihiye, Kürdleri Yunan devrinden daha pek çok uzak
zamanlara irca ediyor. Tarihin başlangıcında, Asuristan'daki dağlara, "Go-

to"(Gütü) namı verilen ve "muharib" ve "cengâver" mânasına gelen bir ka¬
vim hakim idi. Bu isim Asurcada "Kardu" veya "Quardu" (Gardu^Kar-

du")nun muradıfı idi ki, Strabs nam zat, "Cardaces" ismiyle bir olduğunu
izah etmektedir.

Gotolar Turanî cinsinden bir kabile idiler ki kuvvet ve satvetlerının dere¬

cesini takdir için kadîm hatt-ı mıhî ile muharrer vakayii hâvî kitabelerde
bunların Garbî Asya'nın Suriyeliler, Hititler(Susians, Elamites) ve Ba-

bil'in(Akkadians) milletleri miyanında zikredilmiş olmalarını söylemek kâ¬
fidir. Bu milletin bütün saltanat-ı Asuriye devrinde az-çok istiklâl-ı siyasîsini
muhafaza etmiş olduğu anlaşılıyor. Nineva'nın sukutunu müteakib, Medyahlarla ihtilât [2] ederek, Asya-i Suğra'nın yüksek ovalarında oturan Ermeni
(1)

"Encyclopeida Britanica"dan telhisan naklolunmuşum
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ve Fürs akvamı gibi tedricen Aryanîleştiler. Çünkü tarihin bu devrinde azîm

miktarda kabailin muhacereti vuku bulmuştu ki bu kabail, —nereden gelmiş

olursa olsun— herhalde Aryan ailesinden idiler. Siros(Cyrus), Babil'in zab¬
tından ewel(kablelmilâd 539) Goto veya Kurdoları daire-i itaatine alarak,

bunlardan teşkil ettiği bir muharib orduyu ahlafına devretmiş idi ki, müver¬
rih Herodot'un kayd-ü zabt ettiği Serhas ordusu miyanında "Saspîryan" ve
"Alaordîyan"(Saspirians ve Alaordians) namları altında mezkûrdur.
Gotolar ezmine-i ahîrede, birbirini müteakib Makedonyalıların, Partyan
ve Sasanyanların idareleri altına geçmişler; gerek tevatür ve gerek memleket¬

te el'an mevcud asardan istinbat olunduğuna göre, hem-ırk olmaları muhte¬

mel bulunan Arsasyanların muhabbet ve teveccüh-i mahsuslarını kazanmış¬

lar idi. "Goto Reis" mânasına tercüme olunabilen "Gotarz"(Gotarzes)ın,
Kürdistan-ı Cenubî'de başlıca aşiret olan Goranların(l) müessisi olduğu riva¬
yet olunmaktadır.

Gotarz'ın ismi ve elkabı, Kermanşah Kürd payitahtı civarında "Behîstûn"
nam mahalde mevcud Yunan kitabelerinde muharrerdir.(570)

Bağdad halifeleri idaresinde Kürdler şurada burada kıyamdan hâlî kalma¬
mışlar, bâdelmilâd 838-905 senelerinde Şimalî Kürdistan'da muazzam bir
isyan vukua getirmişlerdi. Cenub Kürdlerine karşı Emîr Adududdevle'nin

kumandası altında sevkedilen Hilâfet kuvvetleri, meşhur Sermaç kalesi-

ni(harabesi [3] bugün Behîstûn civarında görülmektedir) ve Şehrezor havalîsini ve bugün "Pasîntepe" namı verilen Şehrezor kalesini hâvî şehri zabt et¬
miş idi.

Kürd hükümetinin en parlak devri, ihtimal ki on ikinci asr-ı Milâdî içinde¬
dir ki bu devirde Hadabanî aşiretinin Rawendî şubesine mensub Büyük Sala-

haddin, Suriye Eyyubî Saltanatını kurmuş ve yalnız Kürdistan dağlarının
şark ve garbında değil, bir taraftan Horasan'da ve diğer taraftan da Mısır ve
Yemen'de Kürd imaretleri tesis etmiş idi.

Moğol ve Tatarların Garbî Asya'da hakimiyetleri devrinde dağlarda yaşa¬
yan Kürdlerin kısm-ı âzami lakayıd kalmış, hükümetin ovalardaki valilerine
istemeyerek itaat etmiştirler.

Sultan Selim-i Evvel, 1514 senesinde Şah İsmail'i mağlub edince Ermenis¬
tan ve Kürdistan'ı havze-i memlekete idhal ile, fethedilen yerlerin tanzim ve

idaresini Bitlisli bir Kürd olan müverrih İdris'e tevdi etmiş idi. İdris Kürdis¬
tan'ı Kürd, Arab ve Ermeni neslinden birtakım ümeranın ellerinde bazı ka-

(1)

Qalhur(Kalhûr) aşiretinin Godarz ibni Ciyo(Gudarz-ibn-Gio) neslinden geldiği ve
Godarz'ın oğlu Ruham(Roham)ın Kudüs'ü tahrib ve Yahudileri esir etmek için Rah¬
man Keyanî tarafından gönderildiği mütevatirdir. Ruham, Buhtunasr tesmiye olunan

şahıstır ve bilahare Babil tahtına calis olmuştur. Mücavir memleketler o zamandan be¬
ri Goran ismini alan Ruham'ın sülâlesi idaresinde kalmıştır. (Şerefname, İranî manuskribi)

Aynı tevatür halen memleket dahilinde mevcud olup, Behîstûn'daki kitabede Go¬

darz ibni Cîyo'nun hakikaten tarihî büyük bir şahsiyet olduğu muharrerdir. 0ournal
Royal Society, vol. DC, page 114'e müracaat)

(570)
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"Gotarz" adı Kürdler arasında "Guhderz" biçiminde yayılmıştır.

-4-

N

lelerle muhat olarak bulmuştu ki, bunlar kabail arasında ceng-ü cidal ve çiftçi
ahaliye karşı yağma ve garetle meşgul idiler.

İdris memleketi sancaklara taksim ederek, mahallî ümerasını vah sıfatıyle

tayin etmiş ve onların irsî istihkaklarına müdahale etmemiş idi. Yine bu zat,
Timur'un müruru tarihinden beri çöl halinde kalmış olan Erzurum ve Eri¬

van arasındaki mer'alık araziye Hakkâri ve Bohtan cihetlerinden getirdiği
Kürdleri tekrar yerleştirmiş idi. İdris'in vaz'ettiği hükümet sistemi, 1828-

1829 senesinde Rusya ile Türkiye muharebesine kadar tebeddül etmemiş ise

de, payitahttan uzak bulundukları ve Türkiye'nin kuvvetten düşmesi, Kürd-

lerin nüfuz ve kuvvetlerini çok tezyîd ederek garba doğru Ankara'ya kadar
yayılmalarını intaç etmiştir.

Harbden sonra Kürdler, Türkiye idaresinden kurtulmak için kıyam alaımı

gösterince 1834 senesinde daire-i itaate alınmaları lâzım gelerek, Reşid Paşa

giderek başlıca şehirlere asker ikame edilmiş ve birçok Kürd beylerin [4J yeri¬
ne Türkler ikame edilmişti. Bedirhan'ın idare ettiği 1843 kıyamı bastırıldı ve
Kırım muharebesini müteakib, Türkler Kürdistan'daki mevkilerini tahkim
ettiler. 1877-78 Rus muharebesi akabinde 1880-81 senesinde Şeyh Ubeydul-

lah'ın Türk himayesi altında tesisine teşebbüs ettiği müstakil Kürd beyliği,
bidayeten Babıâlî tarafından tasvib olunmuş idi.(571) Bu suretle Rusyan'nın

kendi hakimiyeti altında tesisini tasavvur ettiği Ermeni hükümetine muka¬

bele edilmiş olacaktı. Ubeydullah'ın İran dahiline tecavüzü ve muhtelif esbab, hükümet-i merkeziyenin Kürdistan'da mevkiini tekrar tahkim etmesi¬
ne saik oldu.

1828-29 Senesi Rus-Türk harbine kadar ve hatta 1877-78 tarihine kadar her

iki milletin cibal ahalisi yekdiğeriyel hüsn-i imtizaç etmekte idiler. Her ıkı
unsur da Türkiye hükümetinden müteezî olup ve Ruslara karşı korku ve
dehşet hissediyorlardı. Fakat Ermeniler arasında beliren hareket-i milliye ve
harb-i ahîrden sonra Rusların bu harekâtı teşvik etmeleri, tedricen ıkı unsur

arasında tenafür ve taassub uyandırmıştır. 1891 senesinde Ermeni komitele¬
rinin faaliyeti, Kürdlerden Hamidiye namı altında, iyi teslih edilmiş gayrı
muntazam süvari teşkilâtını yaparak Kürdlerin mevkiini tahkime Babıali >ı
mecbur etti. Ve bu suretle unsur aleyhdarlığı izhar etmelerine badı
olmuştur.

Mehmed Sakin

(571) Babıâlî: İki Arapça sözcükten oluşan ve sözlük anlamı "yüce kapı" demek olan bu ad,
Osmanlılar döneminde Osmanlı imparatorluğunun yönetildiği hükümet binası için

kullanılırdı ve bundan genellikle Osmanlı hükümeti kastedilırdı. Söz konusu o an
"Babıâlî" adı, aynı zamanda, adı geçen binanın bulunduğu semtin adı olarak da kulla¬
nılmış ve bugün de kullanılmaktadır.
5_
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KÜRDLERDE VEHBÎ ZEKÂ(*)

Sanı-ı kâinat, birçok esrar-ı hilkate, hafaya-i tekvîne benîbeşeri cilvegâh et¬
miştir. Akıl ve fennin henüz halledemediği zekânın "vehbî" bir kısmı vardır

ki kavaid-i tabiiyeyi alt-üst ediyor. Bana kalırsa, mütasavvıfînin "ilham" di¬
ye kabul ettikleri fevkattabia idrak, bu feraset-i mevhûbeden başka bir şey
değildir.

[5] Hiç bir şeyi okumamış, tahsil görmemiş birtakım ümmîlerin zekâ-i
mahz ile tabakat-ı ilmin fevkına suud etmeleri, "ekmeh", anadan âmâ olarak
doğmuş insanların birtakım ilim ve fende nasıl harikalar teşkil ettiklerini ta¬
rih anlatıyor.

Muasırı bulunduğum Musullu Hafız Osman'ın ilimde, fenn-i musikîde, şi¬

irde, marifet-i esvat ve eşyada gösterdiği tekâmül, şayan-ı kayıddır. Yine onun
yetiştiği muhît ve hıttada birkaç ümmî şair tanıyorum; bunlarla yakından te¬
masım var ki, bunlar hakikaten elifbayı bile belleyecek kadar okumamış ol¬

dukları halde, manzum ve mukaffa, kaide-i aruza muvafık, rakîk ve pürmâna eş 'ar ve asarları var. Gördüğüm Abdullah Hasan'la Bawecanh Mustafa
Bey ve daha evvel yine o havalîde yetişen Hasan Kınoş ve Derbendfeqereli

Mehmed Ağa, diğer bir kavim içinde yetişmiş olsa, ebediyyen ihya-i nam

ederlerdi. Fakat maatteessüf, Kürdlerin eazım-ı şuarasından olanların bile
asarları, Kürd kavmi gibi müteferrik bir halde henüz telfîk edilmemiştir.
324'te(572) Kürd şuarasından Nalî'nin eş'arını . . .ba(573) gazetesinde

Fransızca bir tercüme edildiğini görenler hayrette kalıyorlardı. Halbuki ço¬
cukluk devresini geçirdiğim memleketimde, yalnız Süleymaniye gibi Kür¬
distan'ın ufak bir köşesinde yarım asırda meşhur Şeyh Ahmed Take hazretle¬

rinin peder-i âlîleri Şeyh Mâruf, ki Ulûm-ı İsnaaşer'i(574) Arabça nazmetmiş, Farisîde namıyle sanat-ı şiiri bir sihr-i helâl şekline koymuş, Kürdçe

manzum birçok eser yadigâr bırakmış bir zattır ve âzam-ı şuaramızdan Mevlâna Halid (kuddise sırruhu) ile muasırdan yetmişler.(575) Ve sonra Mevlevî

Mela Abdurrahim-i Mâdumî, Nalî, Mustafa Bey Salim, Abdurrahman Bey
ki lakabı "Kurdî"dir, Hacı Kadir, Hicrî, Ali Berdeşanî, Ahmed Gewr, Rencûrî, Hasan Kınoş'un kızı, Derbendfeqereyî ve hele en son ve en müstesna
şairimiz Şeyh Rıza gibi şuarayı idrak ettim. Artık kıyas buyurunuz; bu kü¬

çük yerde bu kadar şair yetiştiren Kürdistan, muhît-i feyznâkinde kim bilir
daha ne kadar dahîler yetişmiş çimendir.

(572)

Milâdî 1908 yılı.

(573)

Fransızca bir gazetenin adı olduğu anlaşılan bu sözcük derginin aslında, sadece son iki
harfi okunabilecek biçimde silik çıkmıştır. Sözcüğün ilk iki ya da üç harfi okunamadı.

(574)

"Oniki Bilim" anlamına gelen Ulûm-ı İsnaaşer, eskiden medreselerde okutulan bilim
dallarıdır.

(575)

Bu cümlenin son iki sözcüğü derginin aslında böyle çıkmıştır. Ancak, cümlenin bu
haliyle düşük olduğu ortadadır. Kanımızca bu, bir dizgi yanlışlığı sonucudur ve doğ¬
rusu, "muasır olarak yetişmiştir" şeklinde olmalıdır.
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"Ebr-i der kühsar der feyz-i rebiîdir

O yerlerde doğanlar şair olmak pek tabiîdir".(576)

Ah, maatteessüf tekrar ederim ki bu kadar dahîlerin [6] namütenahî asarla¬
rından bir gûna matbu olarak tek bir cild kitab yok. Benim gibi birkaç milli¬
yet sevdaperestanın hatırasında şuradan buradan birkaç tefrika kalmış ise de,
o da bizim hayatımızla beraber sönecektir. Yarab, şu hatırımda sakladığım o
emanetleri saha-i matbuata tevdî' etmeden, emanetini benden alma.

Hiç unutmam, 329(577) Tebriz'de bir şîrane hekimbaşısı ile görüştüğüm

zaman, Salih'in "Bir Sırr-ı Mushaf ve Zülf-i Çelîpadarî" matlaıyle başlayan
gazel-i meşhurunu okumuştu. Bana diyordu ki:

—Siz kendi şairlerinizi takdir etmiyorsunuz. Fakat biz Hafız ve Sadî nesil¬
leri kadar şiiri bildiğimiz için "Zulfî Yelda" (578) gazelinin şairi Salih'le,
"Qesîdey Şah û Mah" (579) sahibi Şeyh Rıza'yı tebcîl ediyoruz.
Hayatıma(580) kapılarak hasbıhalimi biraz uzattım. Rücû' ediyorum:

Ümmî şairlerimizden Mehmed Ağa-i Derbendfeqereyî'nin en eski Kürdçe
Zend şivesiyle, nişanlısının serferarında(581) inşa ettiği nevhayı otuz sene ev¬

vel görmüştüm. Galiba Kürdlük aşkıyle olmalı ki Hıfzetmiştim. Bu hafta
"Jîn" için Kürdçe şiirler düşündüğüm zaman hafızamdan istimdad ettim,

hatırıma gelen kısmı tercüme ettim. Ne kadar noksan olsa bile herhalde be¬
nim sünuhâtımdan çok yüksektir:(582)

(576)

İlk dizesinin tüm sözcükleri Farsça ve Arapça olan bu beytin tamamının bugünkü
Türkçe ile çevirisi şöyledir:
"Dağ tepelerindeki bulutlar feyzindendir ilkbaharın
Pek doğaldır şair olmaları o yerlerde doğanların".

(577)

Milâdî 1913 yılı.

(578)

"Uzun Zülüf demektir.

(579)

"Şah ile Ay'ın Kasidesi" demektir.

(580)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmışsa da bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle
çıktığı açıktır. Kanımızca doğrusu "hayalime" olmalıdır.

(581)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmışsa da, kanımızca bu bir dizgi yanlışlığı sonucu
böyle çıkmıştır ve doğrusu, "mezarı başında" anlamına gelen "sermezarında"
olmalıdır.

(582)

Rus Kürdologu Viladimir Minorsky, Süleymaniyeli olup, "Jîn" dergisinde de bazı ya¬

zıları yayınlanmış olan Albay Emin Feyzi'nin 1920 yılında İstanbul'da yayınlamış ol¬
duğu "Encümeni Edebiyatı Kurd" adlı eserin 105-109. sayfalarındaki bilgilere daya¬
narak, bu şiirin Ehmed Begî Koması, öteki adiyle Ehmed Xanî Komasî adlı Kürd şairi

tarafından, Leyle adlı sevgilisinin ölümü üzerine kendisine mersiye olarak yazılmış ol¬
duğunu bildirmiştir(Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume XI, part I, page 90-100, University of London).

Minorsky' nin yukarıda anılan bültenin 98-100. sayfalarında gerek Arap harfleriyle ya¬
yınladığı metni ve gerekse Latin harflerine yaptığı transkripsiyonu ile, "Jîn" dergisin¬

de yer alan metin arasında oldukça önemli ayrılıklar da vardır. Biz, okuyucunun her
iki metni karşılaştırabilmesini sağlamak için, Minorsky'nin yayınlamış olduğu metni
Latin harfleriyle olan transkripsiyonu ile birlikte derginin bu sayısının sonunda ya¬
yınlıyoruz.
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Gilkoy tazeî Leyl(583)

Arû şîm we seyr gilkoy tazeî Leyl
Ne payay mezar ew Leylî pirrmeyl
Ce dîdem waran esrînan çûn seyl

Şîm we serîneş b'ew diley pirrcûş
Sengî mezariş girtim be axûş

Watim: "Ey dilsoz Qeysî post ne kol
Mubarekit bo yaney tenhay çol

Girey narî eşq dûrî balay to
Karî pêm kerden new nemmamî no

Ne we şew aram, ne roj xawî min

[7]

Çun cem kilkeran gilarawî min
C'ew sa we gerdiş ey çerxî çepgerd
Min û toş we zor ce hem cîya kerd

To berden we xak sîyay tengî tar
Min mam pay ezab cefay rozigar

Her ro çun Mecnûn xatir ce xem keyl
Her leyl-leylim en ne herdey Duceyl

Şewan ta we roj şîn û ro ro min
Be gişt pijarey tenhay to min

Starem şûm en, bextim lêwîyan
Çun ahûy tenha ser lêm şêwîyan

Be halî min en şay wefadaran
Hemzar to kên subh ta êwaran

(583)

Em helbeste ke le kovarî "Jîn" da bilaw kirawetewe, be nawî Mihemed Axay Derbend-

feqereyîye we tomar kirawe. Belam Rojhelatnasî Rûs Viladimir Minorsky le gutarêkî
xoy da ke le kovarî "Bulletin of the School of Oriental and African Studies" da bilawî kirdotewe, delê helbestî Ehmed Begî Komasî ye(Bulletin of the School of Orien¬
tal and African Studies, volume XI, part I, page 98-100, University of London). Mi¬
norsky, helbestekey le pertûkî "Encumenî Edebiyatı Kurd"î Emîn Feyzî wergirtuwe

ke salî 1920 le İstanbul çap kirawe.
Eme, bo ewey berawirdî herdû têksteke bikeyn, têkstekey Minorsky be herdû tîpîErebî û Latînîş le kotayî em jimareye da bilaw dekeynewe.

538

Çi tewr mewêrî, çûn en qerarit

Kî yen hemrefîq leyi û neharit
Sapey çêş somay dîdem tar nebo

Zindegî ce lam zehri mar nebo
Ew dîdey mexmûr ahûbêzî to

Ew zulfî qetran şerengêzî to

We mewday çil çeng to ta tat mekerd
Esta peşêw en çun reyhaney herd"

Elhasil her çend şîn û zarîm kerd
Ne pay qebrî Leyl bêqerarîm kerd

Ne cewab da pêm, ne zerrey deng kerd
Ehcar bilêsem ne gerdûn wiyerd

Dîsan hem ce new watim: "Ey dilsoz
[8]

Hekîmî zeman derdî Mecnûn soz

Ham ne serînit zar-zar menalam
Xakî yaney not we çem memalam
To hîç nît we teng şîn û zari min
î elweday sext, bêqerarî min

Pey cêş en meylim ce lat kem biyen
Mer ehd û peyman ce yadit şiyen"

Dîm dengî ama ne toy xake wen
N'ew yaney tarîk hesretnake wen

Emma ne goşim çun razi caran

Watiş: "Ey Mecnûn, wêlî kuhsaran
Xak we destî zor zincîrim kerden
Yadî hemzaran ce yadim berden

Hinde xak û seng we cestem bar en(584)
Ne çakey cewab, ne ray guftar en"

(584)

Wuşey "hinde" le kovareke da be şêwey "hepsinde" nûsrawe. Belam ême wa dezanîn
heley çap e.
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(*) Leylâ'mın güllü kâşanesine(585)

uğradım bugün, yeni kâşanesine
Leyl-i pürmeylin ebedî yurdunda
yaşlarım boşanıyordu seylâbe tarzında

Cûşişli gönlümle başucuna vardım
mezar taşlarına sarıldım kaldım

Dedim: "Hey gönlü yanık cânâne
mübarek olsun şu ıssız kâşane

Aşk ateşiyle tutuştum kaldım
senden uzaklaşalı bir hale geldim(586)
Ne gece uykum var, ne gündüz rahat
gözü ağrıyan gibi her demim mihnet
O demden beri ki bu devran-i dûn
bizi ayırdı, eyledi dilhûn

seni kara toprağa teslim eyledi
beni de hicrinle tesmîm eyledi
her gün Mecnun gibi Duceyl dağını
dolaşıp arıyorum Leylâ sûzağını
'Ah Leylâ, Leylâ' deyip çağırıyorum
aksisadama kızıp bağırıyorum
Yıldızım kara, hemdemim bûm-ı şûm
Sürüden ayrılan ceylân gibi mağmum
Ben bu haldeyim, ey vefalı yar
Sabahlar, akşamlar sana kim gamgüsar!

Nasıl geçiniyorsun, demsazın kimdir!
Geceli gündüzlü hemrazın kimdir!
Ah, şu benim gözlerim neye kararmıyor!

Senin gibi benzim neye sararmıyor!

(585)

Şiirin Kürdçe orijinali ile Türkçe çevirisi derginin aslında yan yana basılmıştır. Ancak,

Latin harflerine çevrilince harfler arttığından, ikisi aynı sayfaya sığmadı. Bu nedenle
biz, önce şiirin Kürdçesini, sonra da Türkçe çevirisini yazmak zorunda kaldık.
(586)

Bu dize derginin aslında böyle çıkmıştır. Ancak kanımızca bu, bir dizgi yanlışlığı so¬
nucudur ve doğrusu "bu hale geldim" olmalıdır.
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O mahmur gözlerin kime bakıyor!
O güzel saçlarını kimler tarıyor!

Her gün taradığın gibi bağlanmış mıdır!
Yoksa sünbül gibi dağınık mıdır!"
Velhasıl pek çok ağladım, sızladım
mezara sarıldım, yalvardım, inledim

Hiç seslenmedi, vermedi cevab
Ağlayarak ettim tekrar ona hitab:
"Ey metaf-ı ruhum, ey gamgîn yarim
inan olsun kalmadı kararım

Mezarın ucunda bak, inliyorum
yattığın toprağı göze sürüyorum

Sen hiç figanlarıma aldırmıyorsun

benim için başını kaldırmıyorsun

Susuyorsun, ve sen sustukça böyle
ben çıldırıyorum; ah cânân, söyle
yatakta gördüğüm gibi dalgın mısın
yoksa sağ kaldım diye dargın mısın!

Neden öyle meylim azalmış sende!

Ahd-ü peymanımız var, duruyor bende"
Topraktan bir ses kulağıma geldi
tesirinden canım dudağıma geldi
Evet, tâ onun sesi idi, tamam

Seslendi bana, dedi: "Ey nâkâm
seni unutmadım, lâkin şu toprak

sıkıyor beni, pek kuru bir yatak
O kadar taş, toprak üstüme yığılmış
konuşamıyorum, nefesim kesilmiş"

Pîrekürd
Tevfik
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541

VAN NE HALDEDİR?(*)

İki sene harb meydanında, üç buçuk sene esarette, hastanelerde daima du¬
dağımdan dökülen bir sual.

Şu suali tekrar edince bilâ ihtiyar gözlerime yaş dolar, kendimi bir [9] türlü
ağlamaktan geri alamam. Evet, daima mefkurem bir sual ile uğraşır, o eski sa¬
adetleri tahattur eder, o mes'udane geçirdiğim hayatları tecessüm ettirir. Ba¬

zen o kadar dalarım ki, böyle bir hayatla oralarda bulunduğum bana rüya gi¬
bi gelir ve âdeta bir hayat-ı muhayyel sanırım. Vatan-ı muazzezimi düşün¬
dükçe birtakım istihaleler geçiririm, bazen çılgıncasına kendi kendime
konuşurum. En nihayet bir gün bu hal, arkadaşların nazar-ı dikkatini celbetti. Bana hitaben:

—Yahu, ne yapıyorsun! Bu düşünceden bir menfaat gördün mü! Gittikçe

sararıyorsun. Huda nekerde, hasta düşersen sana bakacak var mı! Bari kendi¬
ni topla, hiç olmazsa vatanını ve muhacir olan aileni sefaletten kurtarmaya
çabalarsın.

Bu nasihatleri işitince başıma soğuk su dökülmüş gibi tüylerim ürperdi,

asabım gerildi, bütün vücudum titremeye başladı. Hele, son "muhacir olan
aileni. . ." fıkrası karşısında nasıl olsun da tahammül edeyim! Böyle bir itab
hangi vicdanı sarsmaz! Iztırablarımı teskin edeceği yerde daha fazla kabardı¬
ğını gören arkadaşlarım da serzenişlerinden pişman oldular.

Fakat ne çare ki hak hiç bir suretle gizlenmez. Sahib-i vicdanlar daima söy¬
leyip ihtar etmeyi bir vazife telâkkî ederler.

Ah! Hak söylensin, varsın birkaç kalbi rencide etsin. Bunda beis yok.

İşte, bu ıztırablar içinde yuvarlanırken, bir mektub. . .
—Nereden?
—Van'dan. . .

Bunu alınca bir türlü havsalama sığdıramadım. Şimdiye kadar kendisini
Anka ve oradaki hayatı rüya zannettiğim bu dar-ı hüzünden nasıl olsun da
bir mektub gelsin?

Hemen zarfı açtım. İşte mektubdaki yazılar (büyük bir zat kaleminden
çıkmıştır):

[lO]". . .Muks eskisi gibi mâmur. Andan sonra Hizan gelir. İyi bilmem bu¬
nu, zannen söylüyorum. Erciş, bir-iki sene sonra belki eski halini bulur; zira

Zîlân deresi ahalisi hicret etmemiştir. Van kasabasında(l) kasab, bakkalçakkaldan ibaret Ermeni mahallesinde biraz eser-i mâmuriyet var.
(1)

Van, harbden evvel gayet güzel bir şehir olup, tahminen 7000 haneyi cami iken bugün
bir kasaba, belki de bir köy haline girmiştir. Van taksimât-ı mülkiye cihetinden iki san¬

cağa ayrılmış: Van sancağı Erciş, Adilcevaz, Westan, Muks, Saray, Bargirî kazalarını hâvîdir. Diğeri Hakkâri sancağı olup Çölemêrg, Başkale, Gevar, Hoşab, Şemdînan kaza¬
larını hâvî olup, vaktiyle bir imaret, daha sonra vilâyet, en sonra sancak haline ifrağ
edilmiş ve bugün de bâlâdaki mektubdan anlaşılacağı gibi tamamıyle harabezara, belki

de bir Kürd mezarına dönmüştür. Ahali-i asliyesi ise, on birinci nüshamızda gösterdi¬
ğimiz gibi(Van hanesinde) vilâyât-ı sairede sürünmektedir.
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Saray kazası da fena değildir. Hakkâri kazaları tamamıyle harabdır denilse
hilâf-ı vaki olmaz. Hoşab kazasında mâmuriyetten eser yok. Başkale kaza¬

sında beş-altı köyde ancak eser-i ümran vardır. Çölemêrg kazası da öyledir.
Gevar'da Ûremar'dan başka ümrandan eser yok.
Şemdînan dahi Gerdî ve Herkî'den başka öyledir. Bizim arazinin ümra¬

nından tamamıyle me'yus olmuşum. Bunun için burada ikametimde derd-ı
derûndan başka bir menfaat görmüyorum" yazıları okuyunca teskin-i âlâm
değil, bilakis taz'îf-i halecan ile daha fazla bir sıkıntı bastı.

Herkes mektub alınca sevinir; acaba niçin? Ben alınca mükedder oldum;
niçin5

İşte burada iki edat-ı istifham karşısında mebhût kaldım. Nihayet birinci

"niçin"e, "çünkü kendisinden malumatı olmadığı sevgilisinden sıhhat habe¬

rini alan bir insan elbet sevinir"; ikinci "niçin'e de, "çünkü kendisinden
malumat alamayacağından kat-ı ümid ederek bir derece cerihalarını unut¬

muş iken tekrar o cerihaların tazelenmesi, şübhesiz mucib-i [il] ıztırabdır".
Şu cevablar vicdanimden feveran edince haşî(587) ve natuvan bir halde yata¬
ğa düştüm.

15 Şubat 334(1918)(588)
Hakkârili

Abdurrahim Rahmi

(587)

Bu sözcük derginin aslında böyle çıkmıştır. Arapça olan sözcük "korkulu" demektir.
Bu sözcük bir dizgi yanlışlığı sonucu olarak böyle çıkmış olabilir ve doğrusu "baygın
anlamına gelen "mağşî" olabilir.

(588)

.

.

Burada yazılı olan ve Milâdî 1918 yılına denk düşen 334 tarihi, kanımızca bir dizgi

yanlışlığı sonucunda böyle çıkmıştır ve doğrusu 1919 yılına denk düşen 335 olmalıdır.
Çünkü derginin bu sayısı 25 Şubat 1335(1919) tarihinde yayınlanmıştır. Ayrıca, yaza¬

rın derginin 7'nci sayısından bu yanaki sayılarında çıkan yazı ve şiirleri de 335(1919)

tarihini taşımaktadırlar. Bu nedenlerle, yukarıdaki yazının 15 Şubat 334'te yazılmış ve
bir yıl sonra dergiye verilmiş olması akla yakın değildir.
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HÜRRİYET-İ AKVAM HAKKINDA

BİR FİKR-İ FELSEFÎ(*)

Bütün cihanın malumudur ki hürriyet-i akvam hakkında müsbet ve menfi

birçok sözler söylendi. Fakat yine unutmamalı ki kavil ile fiil arasında, lâf ile
icraat beyninde çok, pek çok fark vardır. Artık eski mantıkçılar gibi "Anka
kuşu varmış, mafruz olan Kaf dağında imiş" gibi hayalâta değil, istikra ve te¬
tebbu neticesinde kavanîn-i riyaziye gibi mutlakulvuku ve tcrübeye muvafık
olan mantık cehdiyle ve ilmî bir gözle, basîretle hürriyet-i akvamı burada tedkik etmek istiyorum. Bunun için de gayet vazıh edille-i muknia ile dâvamı
dermiyan edeceğim:

Kanun-ı ilâhî, kanun-ı tabiat, o ezelî-ebedî kanunlarını hiç kimseye sor¬
madan, danışmadan lâkaydâne bir surette, bîrahmane icra eyliyor. Bu ka¬
nunlardan bize lâzım olacak asıl şurasıdır ki daima bu kanun-ı ezelîyi, "sün-

netullah" dediğimiz o ebedî kanun-ı tabiatı müşahede ediyoruz: Daima kavîler zayıfları eziyor.

Bu ezmek neticesi, akvam-ı mağlûbe, akvam-ı galibenin ya örf ve âdetin de
taklid neticesi mahv-ü münkariz olup kendi milliyeti namına bir şey kalmı¬
yor; veya cebren, kahren kendi lisanının, medeniyetinin, örf ve âdâtının ifna
edildiğine şahid oluyor. Yani kavîler; iktisaden, siyaseten, idareten, ilmen, irfanen, malen kuvvetli olanlar, zayıfları, bu şeraiti haiz olmayanları hazmedi¬
yor, kendine kalbeyliyorlar. Hatta bunu karada müşahede ettiğimiz gibi de¬

nizde de müşahede ediyoruz. En bariz misali de, büyük balık küçük balığı
yutarak temin-i hayat eyliyor. Şu suretle vehleten insanın aklına çok şeyler

geliyor. Hakikati taharriye meyl-i tabiî ve fıtrîsi olanlar, tarih-i [12] umumî¬
ye vakıf olanlar, bilâ tereddüd şu sualleri irad ediyorlar:
Hürriyet-i akvam nasıl ve ne gibi şerait ile olur? Kavîler zayıfları ezmeden

vazgeçip de bu hakkı anlara nasıl bahşederler? Ederlerse tarihte bir misali var
mıdır, yoksa bu sözler hayal midir?

Bu suallerin cevabını erbabına bırakıyoruz. Yalnız şuracıkta, hürriyet-i ak¬
vamın birtakım şerait dahilinde kabil olabileceğini, âlem-i siyasette bir mev¬
ki kazanmak arzu eden milletlerin tedricen inkişafı ancak serd edeceğimiz
şerait dahilinde mümkün olabilip, aksî surette kabil olamayacağını amelî bir
surette isbat ederek, tenvîr-i fikre hizmettir :(5 89)

Dikkat buyurulsun; dünyada milyonlara baliğ hayvanât medenî, içtimaî
bir halde yaşayamayıp, bütün insanların esiridirler. Hatta bir çoban, yüz bin

koyunu ufak bir sopa ile ra'y eder. Bunun sebebi ise, o bîçare hayvanlar tefek¬

kür hassasından mahrum olup mütefekkir insanın zebunudur. İşte bunun
gibi nimet-i maariften mahrum, cehl-ü nadânî içinde pûyan olan akvam-ı ib(589)

Bu cümlede düşüklük vardır. Bunun bir dizgi ya da baskı yanlışlığı sonucu olduğu ve

cümlenin başındaki "yalnız" sözcüğünden sonra "maksadımız" yada "gayemiz" gibi
bir sözcüğün bulunması gerektiği kanısındayız.
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tidaiye, değil bir devleti, kendi hanesini bile idareden âcizdir. Zaten bu bizim
halimiz, vatana hizmet etmemekten değil, etmesini bilememektendir. Tam
mânasıyle bizde maarif yoktur. Bazı kimselser var, diyorlar ki:

"Para olursa, teşkilât olursa bir kavim, bir millet kendini idare eder".
Hayır, bir cahil adamı hazinelere garketsen yine müflis çıkar. Zaten cahil

adam para yemesini de, sarfetmesini de bilemez. Binaenaleyh yeni teşekkül
edecek ufak milletler, her şeyden evvel bu asır ile, hayat-ı hazıra ile mütenasib
olarak zihnini, fikrini tecnîz ve tezyîn etmelidir. Bunun için de maarif teşki¬
lâtı, ilim ve fen, sanat erbabı yetiştirecek programlar yapıp evvelâ oradan işe

başlamalıdır. Hak fikri, adalet fikri, hayat fikri inkişaf etmeyen bir memle¬
kette ne adalet, ne hukuk, ne de hayat-ı siyasiye olamaz.

Eğer zamanın teceddüdünü, ihtiyacât-ı beşeriyenin tezayüdünü, âlem-i iktisaddaki rekabetin derece-i vâsiasını görmüyor isek, bu da, maarif gözlüğü¬
müz kırık olduğundandır.

Gelecek makalede diğer şartlardan da bahsolunacaktır.(590)
Ahmed Vehbi

[13] HİSS-İ KABLELVUKU(*)

Bîçare ve masum Kürdlerin birçok taaddiyât-ı fecîaya mâruz kaldığı, açlık¬

la sokakların bir meşher-i emvât haline geldiği bir zamanda, manzume-i âtıyeyi yazmış ve müsebbibleri için adalet-i nâimenin uyanacağına rabt-ı iman
etmiştim. Vakayi-i ahîre üzerine, idare-i sabıkayı istihdaf eden bu manzume¬

nin yukarıdaki unvan altında muhterem "Jîn"e ithafen neşrini münasib
gördüm:(591)
K.V.

(590)

Burada, gelecek yazıda diğer şartlardan sözedileceği yazılmışsa da, derginin bundan
sonraki sayılarının hiç birinde Ahmed Vehbi'nin bu konuda ya da başka bir konuda
herhangi bir yazısı çıkmamıştır. Bunun nedeni de bilinmemektedir.

(591)

Bu cümlede geçen ve "son olaylar" anlamına gelen "vakayi-i ahîre", I. Dünya Savaşı

sırasında Kürdistan'dan yüzbinlerce Kürdü süren İttihad ve Terakki Partisi hüküme¬

tinin savaşın sonunda iktidardan düşmesidir. "Eski yönetim" anlamına gelen "idare-i
sabıka" ise, İttihad ve Terakki Partisi iktidarıdır.
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Eyvah yine yandık, yine yandık, yine yandık
Bir facia, bir devr-i cahîm oldu mukarrer

Tehdid ile, tezvîr ile tam dört sene kandık
Tam dört sene çektik, bu ne beyhude emekler!
Millet mi muateb, yine millet mi muhakkar!

Millet daha çeksin, daha yansın mı? O hâlâ
bir kerm-i mezarî gibi etmekte tagaddî
Üryan-ü perişan vatanın her yeri güya
Hakister-i âmâlı, musalla-i ümidi

evca-ı sefalet mütemerrid mütemâdî!
Bin haile eyler bu sefaletle teradüf
İşkence ve idam ile ifna-i raiyyet

Kanun. . O nasıl şey ki eder nez-i tasarruf
emniyyet-i şahsiyyeyi ilkaya cesaret

Cengiz bile etmişti reayasına hürmet!

Eksilmedi bir lahza tekaza-i hasîsin

Tarih edecektir bu şenaatları tescîl
[14]

Âlâmını izhar ile bir devr-i habîsin

ettin koca bir milletin ümmidini terzîl
irfanını tatil ile vicdanını tenkîl!

Hürriyeti pâmâl eden ey sadme-i mürted
Ey gayz-ı mübâhî, evet ey sulta-i meş'um

Hakkın ne senin kılmağa insanlığı mazlum!
Bekler seni her köşede bir matem-i mektum
Ahir görürüz ricate mecbur olacaksın
bir ra'şe-i miskîn-i nedametle perişan

Ey şirzime-i kahire, makhur olacaksın

Bir gün kıracak dişlerini tu'me-i küfran
Bir gün dönecektir sana en giryeli hüsran

Erganimadeni: 28 Nisan 1918

Kâzım Vehbi
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Jİ ASARÊ KEVN(#)
Zahidê xelwetnuşîn pabendê kirdarê xwe ye
Tacirê rîhletguzîn dilnarê dînarê xwe ye
Aşiqê dîlberhebîn dildarê dîdarê xwe ye

Da bizanî her kesek bê şubhe xemxwarê xwe ye(592)
Bê amel tu j'kes meke hêvî ata û hîmmetê^
Bê xerez nakêşitin qet kes jibo kes zehmetê
Kes nehin hilgiritin barê te ew bê ucretê
Gerçi îsa bit ewî vêk rakirê barê xwe ye

[15]

Hoşîyar bî, da nekî umrê xwe bê hasil telef
Ku nedaye faîde mal, gene û ewlad û xelef
Macerayê Xidr-i dîwarê yetîmî bû selef
Vî zemanî her kesek mî'marê dîwarê xwe ye

Xanîya, zayi meke weqtê xwe ey nadan, abes(593)
Bê teleb nabî ji îşqê behremend, ey bulhewes

Saniê mutleq, ku nîne îhtîyacek wî bi kes
Lutf û îhsanê ji wî derheq telebkarê xwe ye

Hezretê Şêx Ehmedê Xanî

(592)

Ev qit'a helbesta Xanîyê nemir, di eslê kovarê da bi awayê jêrîn hatîye çapkirin:
"Zahidê xelwetnuşîn pabendê kirdarê xwe ye
Tacirê rîhletguzîn dildarê dîdarê xwe ye
Aşiqê dîlberhebîn dilnarê dînarê xwe ye

Da bizanî her kesek bê şubhe xemxwarê xwe ye".

Eşkera ye ku di malika diduyan û sisîyan da şaşîyeka rêzkirinê heye. Lewra ji alîye manayê ve, di van her du malikan da çewtîyeka eşkera dixuye; nabe ku "tacire rîhletgu¬
zîn" "dildarê dîdarê xwe" be. Evîn ü dildarîya taciran ne ji dîdar û dîtına yaran ra ye,

le ji ''dînar-an ra, yanî ji diravan ra ye; ew "dilnarê dînarê xwe" ne, yanî dile wan lı ser
diravên wan dişewite. Ji ber vê yekê, bi dîtin û bawerîya me, malıka diduyan di kovare
da şaş hatîye çapkirin û divê ku rastê wê weha be:
"Tacirê rîhletguzîn dilnarê dînarê xwe ye".

Her weha, "aşiqê dîlberhebîn"jî nabe ku "dilnarê dînarê xwe" be, yanî derdedirav be.
Lewra kesê aşiq tim di derdê dîtina yara xwe da ye, yanı ' dıldare dıdare xwe

ye. Jı ber

vê yeke, bi dîtin û bawerîya me, malika sisîyan jî di kovarê da şaş hatıye çapkirin u dıve
ku rastê wê weha be:

"Aşiqê dîlberhebîn dildarê dîdarê xwe ye".

Ji ber van semedên jorîn, me ev her du malik jî bi awayê rast li vir nivîsîn.
(593)

"Xanîya": Ey Xanî, Xanîyo.
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Ey hebîbê qelb û rûhî, ey qerarê canê min(594)
Dê çi bîtin carekê ger tu bibî mîhmanê min

Bêy, li ser çavê mi rûnî, nezera qelbê mi bî
Ez xulamê kemterîn im, her tu yî sultanê min(595)

Qelb û dil mecrûhê eynê eswed û birhê te ne(596)
Nîne bê cama meyê qet merhem û dermanê min

Sed wekî îsa û Eflatûn, Calînosê hekîm
Çareyê derdê mi nakî bê te, ey Luqmanê min
Çav di rê de kor-i bû Yaqûb-i ez beytulhuzin(597)
Qet nema carek xuya bî Yûsifê Ken'anê min

Qet nema carek xuya bî pêşê Belqîsa Seba

Pê muferreh bî Süleyman, mutmeîn bî canê min(598)
Ez yesîrê qeyd û bend û zulf û zincîrê te me

Rehm-i kî ba me yesîran, ey şeh û sultanê min(599)
Sohtime ez narê fîrqet, mujdeya weslê nema(600)
Ku ji wê şem'ê munîr bî zulmet û eywanê min(601)

[16]

Zulf û xalan, mah û rûlar çok Sîyahpoş idiler
Korkarim ben kara olsun çadir û sîwanê min(602)
Hezretê Sîyahpoş

(594)

Rûhî: Rûhê min, canê min, gîyanê min.

(595)

Kemterîn: Kêmtirîn, nizimtirîn, bêrûmettirîn.

(596)

Mecruh: Birîndar.

(597)

Beytulhuzin: Xanîyê xeman, hêlîna derdan.

(598)

Muferreh: Şa, dilgeş, dilxweş, kêfxweş.

Eynê eswed: Çavê reş.

Mutmeîn: Hêsa, amoş.

(599)

Rehm-i kî ba me yesîran: Rehm bi me yexsîran bikî, li me dîlan bêyî rehmê.

(600)

Narê fîrqet: Agirê dûrketinê.

Mujdeya weslê: Mizgîna gîhanê, mizgîna gîhana yarê.
(601)

Şem':Find.
Munîr bî: Ronî bibe.
Zulmet: Tarîtî.

(602)

Hozan di van her du malikên paşîn da zimanên Kurdî û Tirkî têkilhev kirine û her du
malik bi her du zimanan nivîsîne. Mana her du malikan li ser hev weha ye:

"Zulf ü xalan, rûyên wek hîvan nuxaftine û wek perden pirr reş ketine ser wan rûyên wek hîvan. Ez ditirsim ku ji vê yekê çadir û sîwana min jî reş bibe".
Dibe ku mexsed ji çadir û sîwanê bext be, yanî hozan bextê xwe şibandibe çadir û sîwanê û xwestibe bêje ku, "çawa zulf û xalan, rûyên wek hîvan di binê rengê xwe yê reş
da nuxaftine, ez ditirsim ku bextê min jî wisa reş bibe".

Wek ku dixuye, hozan, mana "nuxaftina zulf û xalan, rûyên wek hîvan di binê renge
xwe yê reş da", bi karanîna navê xwe "Siyahpoş" daye.
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KURMANCA RA

Ev roj roja xîretê bî

Nezera gişka ser me de bî
Her roj, her şev bixebitin

Mekteb vekin, tehsîl bikin
Xîret bikin, hun xurt bibin
Taqa Xweda bîra mekin
Pez û cot ra dîqqet bikin

Destmêj, nimêj bîra mekin
Gelî Kurda, şorek dikim

Hemû Kurmanc destek bibin
Paşê em'ê rahet bikin

Lawê xwe na xwendiş bidin
Bona me mekteb lazim i
Bona me sin'et lazim i

Bona me îman lazim i

Bona me nimêj lazim i
Her gundî da mekteb vekin
Paşê qedrê wê fehm dikin

Kurdîzade
E. Sabit

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[17] MÜHİM BİR ZIYA(*)
En Kıymetdar Kürd gençlerinden Babanzade Reşid Bey'in mahdumu Avni

Bey, geçenlerde irtihal etti. Ahlak ve zekâsı itibariyle arkadaşlar arasında
kendisini tanıtan ve sevdiren Avni Bey üfûl ederken, hepimizin de yürekle¬
rinde elîm bir yara açtı. Biz, merhumun aile-i muhteremesiyle beraber Kürdlüğü de muhtac-ı taziye görürüz. Cenab-ı Hak, ailesine ve arkadaşlarına
sabr-ı cemîl ihsan buyursun.

JÎN

MÜJDE
Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki tutan "Melâ Ehmedê Xanî" hazretle¬
rinin eserleri olup, Kürd lisanının fasahat ve belâgat-ı mücesseme olduğunu
âlem-i medeniyete ilân eden şaheserleri "Mem û Zîn" namındaki manzum

romanları, inayet-i Bari ile mevki-i intişare vaz'ına teşebbüs edilmiştir.^Kâğı-

dın ve mürettibiyenin gittikçe Arlanması gibi maddî manilere karşı, azamî
fedakârlığa karar verilmiş ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neş¬
redilecektir. Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MIZGINI

Kitêba "Mem û Zîn"ê em wê tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. U babetê meznahîya kitêbê û sûretekê pirr nefîs dê derkevit. Me guhdarî giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezin em derêtxin.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

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

Telefon: Beyoğlu, 1812

ADRES:

Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde
Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı^şikâyetı,

5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ tevalî
ediyor. Binaenaleyh, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar var ise numrolarım heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

(*) Refîk-i mesaîmiz "Kürdistan" mecmuasının 3'üncü nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı karıîn-ı kira¬
ma tavsiye eyleriz.

Haftalık Gazete'nin 33'üncü numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd
makalâtı hâvî olan işbu mecmuayı kariîn-i kirama tavsiye eyleriz.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 393'üncü nüshası kıymetdar makaleler¬
le intişar etti.

Çıraklar Mektebi Mecmuası'nın 4'üncü nüshası güzîde makaleleri hâvî olarak intişar etmiştir. Karilerimize tavsiye eyleriz.

*^' ' 6,^' ^ ^-^S* (603)

I-

(603)
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Eme wêney destnûsî helbestî "Gilkoy Tazey Leyi" e ke Minorsky legel gutarekey xoy
da bilaw kirdotewe. Belam bê guman, ewey l'êre da wênekey bilaw dikinêtewe hemû
helbesteke nîye, belkû tenê 22 beyt e. Le têkste Latînîyeke da 53 beytî bilaw kirawetewe.
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(604)

..... Gjlkoy tâzey Leyi

1.

Ârü shn ıvâ sar gilkoy tâzey Leyl

Nâ pâyey mâzâr ou Leyle pjr meyi

Jâ dîSdm wârân âsrinân êûn seyl

ğîm wâ sârinde wâ dülây 5 pir joaê

Sânge mâzârâS girtjm wâ bawjê

Wötim :

Mobârâkit bö yâney btdî cöl !

ay djlsöz, Qayse hng-wâ-

m
5. Sâr hör-dâr nü xâk, sök xârâmân

Köce be-wâ8ât kâri pvêm Mrdân

Min Mâjnüneto-m,wây-törpvem âmân

Be-zârim jâ gyân razım bâ-mârdân

Girrây nâre 'e&q dûri bâîây to

Kâri p*êm kârdan, no" nâmâme 710«

Waxtan cün Qâqnâs babün u-â zoxal

SüS bö bâ-gârdim zalân yâ samâl

Yâ hö ba-wêney Qâyse hng-wâ-köl

10. So«gând bou xâlân flrüzey xosrang

Tan bö wâ-xorâk ıvâhsiyâne cöl

Bo" d&stey zil/ân paseıcyây pay sâng

Jo" sâıcâ gârdas carxe pir setâm

M\n-o-to wâjo"r jiyâ kârdjâ Mm

To bârdan wâ-xâk siyây tânge târ

Min mâm pvêy âzâr jâfây rözegâr

Har rö cün 3Iüjnün zâtir jâ xâm

Har :

Xâmân pazârân

" Leyi, Leyle-min," nâ hârdüy

Dujayl

kayl

rafêge

râ-mân

15. Sapây xâm baytar hııjüm âıvârdân

Ğümıo jafâ-w-jo"r düyim sou&ü»ıân
Qnfdey fâmim bâ târâj bârdan

Zâmâtâne sâxt ây dilöy pir ês

Cün jây mârân-gâz zıtxâu mâyü Us

Sou köylün zvxâu wâ lây jemaSâ

Kâfir büzâ'is mayo [sic] p"em',Bâ

Yânâm wêrandn dârdjm dyewiyân

Ğün âhüy tânyâ sar lêm Sêwiyan

ğüıvân zâri-rv-sin, rö'ân rörö mân
20. " Hâîe-to Öesün,

sây ıcafâhârân

N'ou saray târik p\r xouf-u xâtâr

Yak jâr ıcâsıvüsey tanyâ't-to mân
Ixî-ân hâmrâzât sabâ-ıe-eu'ûrân
MâBârüt cûn-ân, Leyle nâz-püneâr

Cetör mâwyârl eün-ân aârârât 1

Kî-ân hâu-râfeq leyl-o-nahârüt ?

Nâ sârdl hâıvây sârde siyâ-sâng

Ğetör-ân xâlân flrüzey- ıvas râng ?

Jâ bâtl bâhüy Qayse xamlnat

Kâm sânge siya Jıân jâ bâtlnat ?

25. Dûxam ou dâx-ân, Leyle xâtir-tâhg,

Wâ cânge 6il-câng to tâ-tâ-t makârd
Ou dîMy mdxmûr âhü-beze to

Isü nü gârdee 6ârxe nlll-râng

O" dassey zilfân paseıcyây pây sâng.

îsâ pâseioân cün râyhâne hârd
O" Qayse qatran sârr-ângize to

,

Sâ pvêy cêê sömây dîSâm târ nöbö
30. To xarîke qâbr siyây sârdünî
M'^n tânyâ cün Qâys Uway xam-

Bê-ro"naq bî-ân cün naqê rüye sâng
Zendâgt jâ lâm zârumâr nûbö ?
Tamâm hâsratân nü dit bârdânl
Zcndü mâgelön nâ rûy sâr bisât."

xâlât

(604)

Minorsky'nin yayınladığı şiirin Latin harfleriyle olan metni. 582 numaralı dipnota
bakınız.
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Wal-Msil hürcând sln-o-zârim kârd

Nâ pây qabre Leyi be-qarâr\m kârd

Nâjmcâıo dâpve~m, nâ zürrây dang

Yük jâr bilesâm nâ gürdün tviyârd

kârd

Dâysân ham jâ no" vıâtam :

" Ây

Hakime dârmân dârde Mâjnün-döz

dil-söz

35.

Yüpvey cêS meylûmjâ-lât küm bî-ân

Mâr ahde ıvârînjâ yâSüt sl-ân ?

M\n wây dilây xâr be-qarârüwâ

Wây jâmây siyây yâxü-pârâwâ

Hâm nü sârinât zâr-zâr mânâlü

Xâki yânây noul wâ Öüm mâmâtû

To hêö nlt wâ qâyd be-qârâri min

Jâ âl-wâSây sâxt sîn-o-zârî w»jn

NimâSây jmoâıa, nuxtay xâl bcgârd

Ma'lümân jü lâi meylüm bî-ân sârd

40. Dîm, sâhâye nârm jâ toy xâkâwâ

Wâlâi :

Sougând bü wâheS farde be-hamlâ

Be-wâSü kürdün m\n jâ to jiyâ

Rây jııwâw nı-ân, dil be-qârârân

Freyk sâng-u-xâk wâ jasâm bârân

Jâ tâ'sîre xâk hâwây sârd sarig

45. Xâne xâk bo"tör mâhbüsâm kârdan

"Hay, Müjnün, wêli kösârân

Rây juıoâw nî-ün, canlt kürü dang

Nâzârâne wêm jü yâbüm bârdan

Bale, hür öünd êîn zari mâkâri

Hür cünd sâr wü sâng siya müSüri

Fâ'iSâS nı-ân süS nâSârü p*êt

Biiö, zarı kür püreno buxte wêt

Pwêy ÖêS &y d\nyâ xeylî bê-wûfan

Jü tanxwûy wöföS dâycm hür jâfân

Kâsjâ qayde dâm mükrâs nürâstân
50. Jâ âvnvât d}nyâtâwd röy tnâhİâr
Hür hâs dil sâ8 bo wây djnyây bi-pö
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J'ou yânây tâzüy hüsrâtnâküıcâ

Amâ wâ göeâm 6ün hârdâ-jârân

Yâk-yük v>& zünjîr âyyâri büstün

Heİ küs jd dâmaİ bür nâ-Sî-n w§ bâr

Âxyr sârânjâm rânjd-rö mübö

Hür cünd purêw m\n to âl-wâBâtân

Âxjr sârânjâm ây jâgâ jâtün."

AhmüSpüreıo Icöİ Sây jümîn-jâmân

Restöxêz kürü tâ mârge sâmânf

WERGERANEN JİMAREYA 12'AN

12'NCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

KÜRDİSTAN TARIHI(i)
(DEVAM VE SON)

Daha önceleri Kürdlerin kökeni incelenirken, Onbinler Ordusunun dağ¬
lar arasından geri çekilişine karşı koyan "Karduşi"(Carduchi)ler soyundan
olduklarını varsayıp böyle tahmin etmek yeterli sayılırdı. Oysa son zaman¬

larda meydana çıkan tarihsel gerçekler, Kürdleri Yunan döneminden daha
pek çok uzak zamanlara götürüyor. Tarihin başlangıcında Asuristan'daki

dağlara Goto(Gûtû) adı verilen ve "savaşçı", "cengâver" anlamına gelen bir
halk egemendi. Bu ad Asurcada "Kardu" ya da "Qardu"(Gardu, Kardu) söz¬

cükleriyle eşanlamlıydı; Strabs adlı zat, bu adın "Cardaces" adiyle bir oldu¬
ğunu belirtmiştir.

Gotolar Turan soyundan bir kabile idiler. Güçlü ve zorlu oluşlarının ölçü¬
sünü takdir edebilmek için, eski çiviyazısı ile yazılmış olayları içeren yazıt¬

larda bunların Batı Asya'nın Suriyeliler(Susians) ile Hititler(Elamites) ve Babil'in(Akkadians) milletleri arasında belirtilmiş olduklarını söylemek yeter¬
lidir. Bu milletin, tüm Asur saltanatı döneminde siyasal bağımsızlığını

az-çok korumuş olduğu anlaşılıyor. Nineva'nın düşüşünden sonra Medyalılara karışarak, Küçük Asya'nın yüksek ovalarında oturan Ermeni ve Fars ka¬

vimleri gibi, giderek Arîleştiler. Çünkü tarihin bu döneminde büyük ölçü¬
de kabile göçü meydana gelmişti ve bu kabileler, nereden gelmiş olurlarsa ol¬
sunlar,

herhalde

Arîler

topluluğundandılar.

Siros(Cyrus)

Babil'in

ele

geçirilmesinden önce(M.Ö. 539), Gotoları ya da Kurdoları kendi egemenliği¬

nin sınırları içine alarak, bunlardan oluşturduğu bir savaşçı orduyu halefleri¬
ne devretmişti ki, tarihçi Herodot'un kaydettiği Serhas ordusu arasında Saspiryan (Saspirians) ve Alaordîyan(Alaordians) adları ile geçmiştir.

Gotolar daha sonraki zamanlarda peş-peşe Makedonyalıların, Perslerin ve
Sasanîlerin yönetimleri altına geçmişlerdir. Gerek yaygın söylentilerden ve
gerekse ülkede şimdi de bulunan eserlerden elde edilen sonuçlara göre, soy¬
daş olmaları muhtemel olan Arsasyanların özel sevgi ve sempatilerini kazan¬
mışlardı. "Goto Reis" Anlamına çevrilebilen Gotarz'ın(Gotarzes) Güney

Kürdistan'da

başlıca aşiret

olan

Goranların

kurucusu

olduğu

söylen¬

mektedir^ 1)
(1)

"Encyclopedia Britanica"dan özetlenerek alınmıştır.

(1)

Qalhur(Kalhür) aşiretinin Godarz ibni Cîyo(Gudarz-ibn-Gio) soyundan geldiği ye
Godarz'ın oğlu Ruham'ın(Roham) Kudüs'ü yıkmak ve Yahudileri esir etmek için

Rahman Keyanî tarafından gönderildiği yaygın bir biçimde söylenmektedir. Ruham,
Buhtunasr diye adlandırılan kişidir ve daha sonra kendisi Babil tahtına oturmuştur.

Komşu ülkeler o zamandan beri Goran adını alan Ruham hanedanının yönetimi altın¬
da kalmıştır(Şerefname, İran'daki elyazması nüshası).
Aynı yaygın söylentilere ülke içinde hâlâ rastlanmaktadır. Behîstûn'daki yazıtta, Go¬

darz ibni Cîyo'nun gerçekten tarihî büyük bir kişilik olduğu yazihdir.Qournal Royal
Society, vol. IX, page 114'e başvurulsun).
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Gotarz'ın adı ve unvanları, Kermanşah Kürd başkenti yakınlarında Behîs¬
tûn adlı yerde bulunan Yunan yazıtlarında yazılıdır.(605)
Bağdad halifeleri yönetiminde, Kürdler şurada burada ayaklanmadan geri

durmamışlar, Milâddan sonra 838-905 yılları arasında büyük bir ayaklanma¬
ya girişmişlerdir. Güney Kürdlerine karşı Emîr Adududdevle'nin komutası
altında gönderilen Halifelik güçleri, ünlü Sermaç kalesini(yıkıntıları bugün
Behîstûn dolaylarında görülmektedir), Şehrezor dolaylarını ve bugün "Pa-

sintepe" adı verilen Şehrezor kalesini içeren kenti ele geçirmişlerdir.
Kürd hükümetinin en parlak dönemi, galiba, Milâdî XII. yüzyıl içindeydi.
Bu dönemde Hadabanî aşiretinin Rawendî koluna bağlı Büyük Salahaddin
Suriye Eyyubî Saltanatını kurmuş ve yalnız Kürdistan dağlarının doğu ve
batısında değil, bir yandan Horasan'da, bir yandan da Mısır ve Yemen'de
Kürd beylikleri kurmuştur.

Moğolların ve Tatarların Batı Asya'daki egemenlikleri döneminde, dağlar¬
da yaşayan Kürdlerin büyük bölümü kayıtsız kalmışlar ve bu hükümetlerin
ovalardaki valilerine istemeyerek boyun eğmişlerdir.

Sultan Selim 1, 1514 yılında Şah İsmail'i yenilgiye uğratınca Ermenistan ve
Kürdistan'ı kendi ülkesinin sınırları içine almış ve ele geçirilen yerlerin dü¬

zenleme ve yönetimini Bitlisli bir Kürd olan tarihçi İdris'e bırakmıştır. İdris,
Kürdistan'ı, Kürd, Arab ve Ermeni soyundan gelen birtakım beylerin elle¬
rinde bulunan kalelerle çevrili olarak bulmuştur. Bu beyler, aşiretler arasın¬
da savaş ve çekişmeler çıkarmakla ve çiftçilikle geçinen halka karşı yağma ve
talana girişmekle uğraşıyorlardı.

İdris, ülkeyi sancaklara ayırarak yerel beylerini vali olarak tayin etmiş ve

onların miras yolu ile sahip oldukları haklara dokunmamıştır. Yine idris,
Timur'un geçtiği tarihten beri çöl halinde kalmış olan Erzurum ve Erivan

arasındaki otlak araziye Hakkâri ve Bohtan taraflarından getirttiği Kürdleri
yeniden yerleştirmiştir. İdris'in uygulamaya koyduğu hükümet biçimi,
1828 yıllarındaki Rusya-Türkiye savaşına kadar değişmemiştir. An¬

cak, başkentten uzak bulunmaları ve Türkiye'nin güçten düşmesi, Kürdle¬
rin nüfuz ve güçlerinin çok artmasına yolaçmış ve batıya doğru Ankara'ya
kadar yayılmaları sonucunu doğurmuştur.

Savaştan sonra Kürdler Türkiye yönetiminden kurtulmak için ayaklanma

eğilimleri gösterince, 1834 yılında onlara boyun eğdirmek gerekti; üzerleri¬
ne Reşid Paşa gönderildi; başlıca kentlere asker yerleştirildi; ve birçok Kürd
beylerinin yerine Türkler atandı.

Bedirhan'ın yönettiği 1843 ayaklanması bastırıldıktan ve Kırım savaşın¬

dan sonra Türkler Kürdistan'daki konumlarım sağlamlaştırdılar. 1877

Rus savaşından sonra 1880-81 yıllarında Şeyh Ubeydullah'ın Türk himaye¬

si altında kurmaya giriştiği bağımsız Kürd beyliği, başlangıçta Osmanlı hü¬
kümetince uygun görülmüştü. Böylece, Rusya'nın kendi egemenliği altında
kurmayı tasarladığı Ermeni hükümetine karşılık verilmiş olacaktı. Ubey-

(605)
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dullah'ın İran'ın içlerine saldırması ve daha başka çeşitli nedenler, merkezî
hükümetin Kürdistan'daki mevkiini yeniden sağlamlaştırmasına yolaçtı.
1828 yıllarındaki Rus-Türk savaşına kadar ve hatta 1877 tarihine
kadar her iki milletin dağlık halkı birbirleriyle iyi geçinmekte idiler. Her iki
unsur da Türkiye hükümetinden baskı görüyorlardı ve Ruslara karşı da kor¬

ku ve dehşet duyuyorlardı. Ne var ki Ermeniler arasında beliren millî hare¬
ket ve son savaştan sonra Rusların bu hareketi teşvik etmeleri, giderek iki un¬
sur arasında karşılıklı nefret ve bağnazlık uyandırdı. 1891 yılında Ermeni

komitelerinin faaliyeti, Osmanlı hükümetini, Kürdlerden "Hamidiye" adı
altında iyi silâhlandırılan düzensiz süvari örgütlerini genişleterek Kürdlerin
konumunu sağlamlaştırmak zorunda bıraktı. Ve bu şekilde ırk düşmanlığı
göstermelerine yolaçtı
Mehmed Sakin

KÜRDLERDE DOĞUŞTAN ZEKÂ

Evrenin yaratıcısı, insanoğlunu birçok yaratılış sırrının, var etme gizinin

aynası yapmıştır. Akıl ve tekniğin henüz çözemediği zekânın "doğuştan
olan" bir bölümü vardır ki doğal kanunları alt-üst eder. Bana kalırsa, tasavvufçuların "ilham" diye kabul ettikleri doğaüstü kavrayış yeteneği, doğuş¬
tan olan bu seziden başka bir şey değildir.
Hiç bir şey okumamış, öğrenim görmemiş birtakım okumasız-yazmasız
kişilerin, salt zekâları ile bilimin basamaklarının üstüne yükseldiklerini,

analarından âmâ doğmuş bazı insanların kimi bilim ve sanatlarda nasıl ola¬
ğanüstü başarılara ulaştıklarını tarih anlatıyor.
Çağdaşı bulunduğum Musullu Hafız Osman'ın bilimde, musiki sanatın¬

da, şiirde, sesleri ve varlıkları tanımada gösterdiği gelişim, kaydedilmeye de¬
ğer. Yine onun yetiştiği çevre ve ülkede birkaç okumasız-yazmasız şair tanı¬

yorum; onlarla yakın ilişkim vardır; gerçekten onlar, alfabeyi bile belleyecek
kadar okumamış oldukları halde, manzum ve kafiyeli, aruz kurallarına uy¬

gun, zarif ve çok anlamlı şiir ve eserleri vardır. Gördüğüm Abdullah Hasan'la Bawecanh Mustafa Bey ve daha önce yine o dolaylarda yetişen Hasan
Kınoş ve Derbendfeqereli Mehmed Ağa, başka bir halkın içinden yetişmiş
olsalardı adları sonsuza dek ölümsüzleşirdi. Fakat, ne yazık ki Kürdlerin en

büyük şairlerinden olanların bile eserleri, Kürd halkı gibi dağınık bir du¬
rumdadır ve henüz biraraya getirilmemiştir.
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324'te(606) Kürd şairlerinden Nalî'nin şiirlerinin. . . ba (607) gazetesinde
Fransızcaya çevrildiğini görenler şaşıp kalıyorlardı. Oysa çocukluk dönemi¬
mi geçirdiğim memleketimde yalnız Süleymaniye gibi Kürdistan'ın ufak bir

köşesinde yarım yüzyılda, ünlü Şeyh Ahmed Take hazretlerinin yüce pederi
Şeyh Maruf ki Oniki Bilim'i(608) Arapça olarak şiir üslûbu ile yazmış, Fars-

çada kendi adı ile yazdığı şiirlerde şiir sanatını bir helâl sihir şekline koymuş,
Kürdçe manzum birçok eseri armağan bırakmış bir zattır ve en büyük şairle¬

rimizden Mevlâna Halid ile aynı çağda yetişmiştir. Ve sonra Mevlevî Mela
Abdurrahim-i Madumî, Nalî, Mustafa Bey Salim, "Kurdî" takma adı ile ta¬

nınmış olan Abdurrahman Bey, Hacı Kadir, Hicrî, Ali Berdeşanî, Ahmed
Gewr, Rencûrî, Hasan Kınoş'un kızı, Derbendfeqereyî ve hele en son ve en

seçkin şairimiz Şeyh Rıza gibi şairleri gördüm. Bu küçük yerde bu kadar şair
yetiştiren Kürdistan, feyizli ortamında kim bilir daha ne kadar dahîler yetiş¬
miş bir çimendir; artık varın siz tahmin edin.
"Dağ tepelerindeki bulutlar feyzindendir ilkbaharın
Pek doğaldır şair olmaları o yerlerde doğanların".

Ah, üzülerek yinelerim ki bu kadar dahîlerin sayısız eserlerinden herhan¬

gi bir şekilde basılı olarak tek bir cilt kitap yoktur. Benim gibi milliyet tutku¬
nu birkaç kişinin belleğinde şuradan buradan birkaç parça kalmışsa da, o da
bizim yaşamımızla birlikte sönecektir. Tanrım, şu belleğimde sakladığım o

emanetleri basın alanına aktarmadan önce emanetin olan canımı benden
alma!

Hiç unutmam, 329 yılında(609) Tebriz'de aslan gibi bir başhekimle görüş¬
tüğüm zaman, Salih'in "Bir Kur'an Sırrı ve Çapraz Zülüf" beyti ile başlayan
ünlü gazelini okumuştu. Bana diyordu ki:

Siz kendi şairlerinizi takdir etmiyorsunuz. Fakat biz, Hafız ve Sadî ku¬
şakları kadar şiiri bildiğimiz için "Zülfî Yelda"(610) gazelinin şairi Salih ile
"Qesîdey Şah û Mah"(611) şiirinin sahibi Şeyh Rıza'yı yüceltiyoruz.
Hayalime kapılarak söyleşimi biraz uzattım. Konuya dönüyorum:

Okumasız-yazmasız şairlerimizden Mehmed Ağa-i Derbendfeqereyî'nin

en eski Kürdçe Zend şivesiyle nişanlısının mezarı başında söylediği ağıtı 30
yıl önce görmüştüm. Galiba Kürdlük aşkıyle olmalı ki ezberlemiştim. Bu

hafta "Jîn" için Kürdçe şiirler düşündüğüm zaman hafızamdan medet um¬

dum, hatırıma gelen bölümü çevirdim. Ne kadar eksik olsa bile benim hafı¬
zamdan çok yüksektir :(6 12)

(606)

572 numaralı dipnota bakınız.

(607)

573 numaralı dipnota bakınız.

(608)

574 numaralı dipnota bakınız.

(609)

577 numaralı dipnota bakınız.

(610)

578 numaralı dipnota bakınız.

(611)

579 numaralı dipnota bakınız.
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Leylâ'mın güllü konağına(613)
uğradım bugün, yeni konağına

Çok çekici Leylâ'nın ebedî yurdunda
gözyaşlarını boşalıyordu sel tarzında
Coşan gönlümle başucuna vardım
Mezar taşına sarıldım kaldım

Dedim: "Hey gönül yakan sevgili

Şu ıssız konak olsun sana hayırlı
Aşk ateşiyle tutuştum kaldım

Senden uzaklaşah bu hale geldim
Ne gece uykum var, ne gündüz rahat

Gözü ağrıyan gibi her zamanım dert
O zamandan beri ki şu alçak felek

bizi ayırdı, yüreğimizi kanlı ederek
seni kara toprağa teslim eyledi

ve de beni ayrılığınla zehirledi
her gün Mecnun gibi Düceyl dağını dolaşıyorum
ve beni yakan Leylâ'mı arayıp duruyorum
'Ah Leylâ Leylâ' deyip çağırıyorum

Ve sesimin yankısına kızıp bağırıyorum

Yıldızım kara, arkadaşım uğursuz baykuş şimdi
Sürüden ayrılan ceylân gibi üzgünüm şimdi
Ben bu haldeyim ey vefalı yar

Senin dert ortağın kim, sabahlar akşamlar!

Nasıl geçiniyorsun, yakın arkadaşın kim!
Ve geceli gündüzlü sırdaşın kim!
Ah, şu benim gözlerim niye kararmıyor!
Senin gibi benzim niye sararmıyor!

(613)

Şiirin Kürdçesi yazının aslında yer aldığı için, biz onu burada yeniden yazmaya gerek
görmedik ve yalnızca, yazar tarafından yapılmış olan Osmanlıca çevirisini bugünkü
Türkçeye çevirmekle yetindik.
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O mahmur gözlerin kime bakıyor!
O güzel saçlarını kimler tarıyor!

Her gün taradığın gibi bağlanmış mıdır!
Yoksa sümbül gibi dağılmış mıdır!"

Kısacası, pek çok ağladım, sızladım
Mezara sarıldım, yalvardım, inledim
Hiç seslenmedi, karşılık vermedi bana
Ağlayarak yine ben seslendim ona:

"Ey ruhumun ziyaretgâhı, ey üzgün yarim
İnan olsun artık kalmadı kararım
Mezarın ucundan bak, inliyorum
Yattığın toprağı göze sürüyorum

Sen hiç acı bağırışlarıma aldırmıyorsun
Benim için başını kaldırmıyorsun

Susuyorsun, ve sen sustukça böyle
ben çıldırıyorum, ah sevgili, söyle:
Yatakta gördüğüm gibi dalgın mısın!
Yoksa sağ kaldım diye dargın mısın!

Neden öyle bana karşı eğilim azalmış sende!

Birbirimize verilmiş sözümüz var, duruyor bende"
Topraktan bir ses geldi kulağıma

Ve etkisinden canım geldi dudağıma
Evet, tâ O'nun sesiydi, tamam

Seslendi bana, dedi: "Ey talihsiz adam
Seni unutmadım, ama şu toprak

sıkıyor beni, pek kuru bir yatak
O kadar taş-toprak üstüme yığılmış
ki konuşamıyorum, soluğum kesilmiş"

Pîrekürd
Tevfik
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VAN NE DURUMDADIR?

İki yıl savaş alanında, üç buçuk yıl da tutsaklıkta, hastanelerde her zaman
dudağımdan dökülen bir soru.

Bu soruyu yineleyince, elimde olmadan gözlerime yaş dolar, kendimi ağla¬
maktan bir türlü alamıyorum. Evet, düşüncem her zaman bu soru ile uğra¬

şır, o eski mutlulukları anımsatır, mutluca geçirdiğim o yaşamı gözlerimin

önünde canlandırır. Bazen o kadar dalarım ki böyle bir yaşam da, orada bu¬
lunmuş olmam da bana düş gibi gelir ve o yaşamı neredeyse bir düşsel yaşammış gibi sanırım. Aziz yurdumu düşündükçe birtakım dönüşümler geçiri¬

rim, bazen çılgıncasına kendi kendime konuşurum. Sonunda bir gün, bu du¬
rum arkadaşlarımın dikkatini çekti. Bana şöyle seslendiler:

Yahu, ne yapıyorsun! Bu düşünceden bir yarar gördün mü! Gittikçe sa-

rarıyorsun. Allah etmesin, hasta düşersen sana bakacak var mı! Bari kendini
topla, hiç olmazsa yurdunu ve göçmen olan aileni sefaletten kurtarmaya ça¬
balarsın.

Bu öğütleri işitince başıma soğuk su dökülmüş gibi tüylerim ürperdi, si¬
nirlerim gerildi, bütün vücudum titremeye başladı. Hele, son "göçmen olan
aileni. . ." sözleri karşısında nasıl olsun da dayanayım! Böyle bir sitem hangi
vicdanı sarsmaz! Acılarımın yatışacağı yerde daha fazla kabardığını gören ar¬
kadaşlarım da, çıkışlarından pişman oldular. Fakat ne çare ki, hak hiç bir şe¬
kilde gizlenmez. Vicdan sahipleri her zaman söyleyip hatırlatmayı bir görev
bilirler. Ah, hak söylensin de, varsın birkaç gönlü kırsın, bunda bir zarar
yoktur.

İşte bu acılar içinde yuvarlanırken bir mektup. . .
Nereden?
Van'dan.

Bu karşılığı alınca bir türlü aklıma sığdıramadım. Şimdiye kadar kendisini
Anka kuşu ve oradaki yaşamı da düş sandığım bu üzüntü diyarından nasıl ol¬
sun da bir mektup gelsin!

Hemen zarfı açtım. İşte, büyük bir zatın kaleminden çıkmış olan mektup¬
taki yazılar:
". . .Muks eskisi gibi bayındır. Ondan sonra Hizan gelir. Bunu iyi bilmem,

öyle sanarak söylüyorum. Erciş bir-iki yıl sonra belki eski durumunu bulur.
Çünkü Zîlân deresi halkı göç etmemiştir. Van kasabasında(l) kasap, bakkalçakkaldan oluşan Ermeni mahallesinde biraz bayındırlık izleri vardır.
(1)

Van savaştan önce çok güzel bir kent olup, tahminen 7 bin hanelik iken, bugün bir ka¬
saba, belki de bir köy durumuna düşmüştür. Van, yönetim bakımından iki sancağa ay¬
rılmıştır: Van sancağı Erciş, Adilcevaz, Westan, Muks, Saray, Bargirî ilçelerini içerir.

Öbürü Hakkâri sancağı olup, Çolemêrg, Başkale, Gewar, Hoşab, Şemdînan ilçelerini
içerir. Van önce bir beylik, sonra il, en son da sancak durumuna getirilmiş ve bugün
de yukarıdaki mektuptan anlaşılacağı gibi tamamıyle yıkıntıya, belki de bir Kürd me¬
zarlığına dönmüştür. Yerli halkı ise, 11. sayımızda Van sütununda gösterdiğimiz gibi
öteki illerde sürünmektedir.

562

-VIII-

Saray ilçesi de fena değildir. Hakkâri ilçeleri tümüyle yıkıktır denilse ger¬
çek dışı olmaz. Hoşab ilçesinde bayındırlıktan iz yok. Başkale ilçesinde 5

köyde ancak bayındırlık izleri vardır. Çolemêrg ilçesi de öyledir. Gevar'da
Ûremar'dan başka bayındırlıktan iz yoktur. Şemdînan dahi Gerdî ve Herkî'den başka öyledir. Bizim arazinin bayındır duruma getirilmesinden tü¬

müyle ümitsiz olmuşum. Bunun için burada kalmamda, derin dertten başka
bir yarar görmüyorum".

Yazıları okuyunca, acılarım yatışmadı; tersine yürek çarpıntımın artması

ile daha fazla sıkını bastı. Herkes mektup alınca sevinir, acaba niçin? Ben
alınca kederlendim, niçin?

İşte burada iki soru işareti karşısında şaşkın kaldım. Nihayet birinci "ni¬

çin"^ "çünkü haber alamadığı sevgilisinin sağlık haberini alan bir insan el¬
bet sevinir"; ikinci "niçin"e de, "çünkü kendisinden haber alacağından ümi¬

dini keserek yaralarını birazcık unutmuş iken o yaraların yeniden tazelenme¬
si, kuşkusuz acı verir" cevaplarını verdim. Bu cevaplar vicdanımdan
kaynayınca baygın ve güçsüz bir durumda yatağa düştüm.

15 Şubat 334(1918X614)
Hakkârili
Abdurahim Rahmi

HALKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA

BİR FELSEFÎ DÜŞÜNCE
Tüm dünyaca bilinmektedir ki, halkların özgürlüğü konusunda olumlu
ve olumsuz birçok söz söylendi. Fakat yine de hiç unutmamalıdır ki söz ile

uygulama arasında, lâf ile icraat arasında çok, pek çok fark vardır. Artık eski
mantıkçılar gibi "Anka kuşu varmış, varsayılan Kaf dağında imiş" gibi ha¬
yallere değil, araştırma ve inceleme sonucunda, matematik kuralları gibi ke¬
sinkes ve deneylere uygun olan yeni mantık ile ve bilimsel bir gözle, basiretle

halkların özgürlüğünü burada incelemek istiyorum. Bunun için de son de¬
rece açık, inandırıcı kanıtlarla davamı ortaya koyacağım:

Tanrısal kanun, doğa kanunu, hiç kimseye sormadan ve danışmadan, o

ezelî-ebedî kurallarını kayıtsız bir şekilde ve acımasızca yürütüyordu ka¬
nunlardan bize gerekli olacak olan asıl şurasıdır ki, her zaman şu ezelî kural¬
ları, "Tanrı'nın işi" dediğimiz şu doğa kurallarını görüyoruz: Güçlüler sü¬
rekli olarak güçsüzleri eziyor. Bu ezmenin sonucu olarak, yenilgiye uğrayan

halklar, galip halkların görenek ve geleneklerine uyarak bunun sonucunda
yok olup batıyorlar ve kendi milliyetleri adına bir şey kalmıyor; ya da zor
(614)
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yolu ile, baskı yöntemi ile kendi dillerinin, uygarlıklarının, görenek ve gele¬
neklerinin yok edildiğine tanık oluyorlar. Demek oluyor ki güçlüler, ekono¬
mice, siyasetçe, yönetimce, bilim ve kültürce, maddî olanaklarca güçlü olan¬

lar güçsüzleri, bu koşullara sahip olmayanları kendi içlerinde sindirip kendi¬
lerine dönüştürüyorlar.

Hatta bunu karada gördüğümüz gibi denizde de buna tanık oluyoruz. En

belirgin örneği de, büyük balığın küçük balığı yutarak yaşamını garantilemesidir.

Böylece insanın aklına ilk anda çok şeyler geliyor. Doğal olarak ve yaratılış
olarak gerçeği aramaya eğilimli olanlar, genel tarihi araştırmayı bilenler, hiç
tereddüt etmeden şu soruları ortaya koyarlar:

Halkların özgürlüğü nasıl ve ne gibi koşullarla olur? Güçlüler güçsüzleri
ezmekten vazgeçip bu hakkı onlara nasıl bahşederler? Ederlerse tarihte bir

örneği var mıdır? Yoksa bu sözler hayalî midir?
Bu soruların karşılığını bu konuları bilen kimselere bırakıyoruz. Yalnız

burada amacımız, halkların özgürlüğünün birtakım koşullarla mümkün
olabileceğini, siyaset dünyasında bir yer kazanmak isteyen ulusların giderek
gelişmelerinin ancak, gözler önüne sereceğimiz koşullar içinde mümkün
olabileceğini, aksî takdirde mümkün olamayacağını pratik bir şekilde kanıt¬
layarak görüşleri aydınlatmaya hizmet etmektir:
Dikkat buyurulsun, dünyada milyonlara varan hayvanlar, uygar ve sosyal

bir durumda yaşayamayıp bütünüyle insanların esiridirler. Hatta bir çoban,
yüz bin koyunu ufak bir sopa ile güder. Bunun nedeni ise, o çaresiz hayvanla¬
rın düşünme özelliğinden yoksun olup düşünen insana tutsak olmalarıdır.

işte bunun gibi, kültür nimetlerinden yoksun, bilgisizlik içinde koşuşup
duran ilkel halklar, değil bir devleti, kendi evlerini bile yönetmekten âcizdir¬

ler. Zaten bizim bu durumumuz, yurda hizmet etmemekten değil, etmesini
bilememektendir. Bizde tam anlamıyle bilim ve kültür yoktur. Bazı kimse¬
ler var, diyorlar ki:

"Para olursa, örgüt olursa bir halk, bir ulus kendini idare eder".

Hayır, cahil adamı hazinelere de boğsan yine iflâs etmiş olarak çıkar. Zaten
cahil adam para yemesini de, harcamasını da bilemez.
Bu nedenle, yeni kurulacak olan ufak uluslar, her şeyden önce, bu çağa, çağ¬

daş yaşama uygun bir biçimde zihinlerini, fikirlerini donatmalıdırlar. Bu¬
nun için de kültürel örgütlenmeleri gerçekleştirecek, bilim, teknik ve sanat

adamları yetiştirecek programlar yapıp, önce oradan işe başlamalıdırlar. Hak
fikri, adalet fikri, yaşam fikri gelişmeyen bir ülkede ne adalet, ne hukuk, ne
de siyasal yaşam olur.

Eğer zamanın yeniliklerini, insan gereksinimlerinin artışını, ekonomi
dünyasındaki rekabetin genişlik derecesini görmüyorsak, bu da bilim ve kül¬
tür gözlüğümüzün kırık olmasındandır.

Gelecek yazıda öbür koşullardan da sözedilecektir.(615)
Ahmed Vehbi
(615)
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ÖNSEZİ

Çaresiz ve suçsuz Kürdlerin birçok feci saldırılara ve baskılara uğradıkları,
sokakların açlık yüzünden bir ölüler sergisi durumuna geldiği bir zamanda
aşağıdaki şiiri yazmış ve uyuyan adaletin bu duruma yolaçanlara karşı uyana¬
cağına inanmıştım. Eski yönetimi hedef alan bu şiiri, son olaylar üzerine yu¬
karıdaki başlık altında saygıdeğer "Jîn"e sunarak yayınlanmasını uygun
gördüm.(616)
K.V.

Eyvah yine yandık, yine yandık, yine yandık

Bir facia, bir cehennem dönemi yerleşti durdu

Tehdit ile, yalan-dolan ile tam dört yıl kandık
Tam dört yıl çektik, ne boşuna emekler bu!

Suçlanan millet mi, yine millet mi aşağılanacak!
Millet daha çeksin, daha yansın mı? O hâlâ
bir mezar kurtu gibi beslenip durmaktadır
Çıplak ve perişandır yurdun her yeri sanki
Arzuladığı kül yığını, ümidinin musalla taş:>ı

sefalet acıları başkaldırıyor sürekli olarak
Bin trajedi sökün ediyor bu sefaletin ardından
İşkence ve idam ile yurttaşların yok edilmesi
Kanun. . O nasıl şey ki tasarrufu ortadan siler
ve kişisel güvenliği kenara itmeye cesaret eder!
Cengiz bile saygı göstermişti uyruklarına

Eksilmedi bir an bile cimrinin sıkıştırmaları
Tarih kaydedip yazacaktır bu iğrençlikleri

Alçak bir dönemin acılarını ortaya sermekle
koca bir milletin rezil ettin ümidini

ve kültürünü tatil edip yok ettin vicdanını
Özgürlüğü çiğneyen ey dönek başbelâsı
ey böbürlenen kızgınlık, evet ey uğursuz otorite!

Hakkın ne senin kılmağa insanlığı mazlum!
Bekler seni her köşede bir gizli matem

(616)

591 numaralı dipnota bakınız.
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Sonunda görürüz, gerilemek zorunda kalacaksın
pişmanlığın zavallı bir titreyişiyle perişan olarak
Ey kahredici zümre, kahredileceksin
Bir gün kıracak dişlerini nankörlük lokması

Bir gün dönecektir sana en ağlanacak hüsran!

Erganimadeni: 28 Nisan 1918

Kâzım Vehbi

ÖNEMLİ BİR KAYIP

En değerli Kürd gençlerinden Babanzade Reşid Bey'in oğlu Avni Bey, geçen¬

lerde vefat etti. Ahlak ve zekâsı bakımından arkadaşlar arasında kendisini ta¬
nıtan ve sevdiren Avni Bey kaybolurken, hepimizin yüreklerinde acı bir ya¬
ra açtı. Biz, rahmetlinin saygıdeğer ailesiyle birlikte Kürdlüğü de taziyeye

muhtaç görüyoruz. Cenab-ı Hak ailesine ve arkadaşlarına sabır ve dayanıklı¬
lık lütefetsin.

JIN

Çalışma arkadaşımız "Kürdistan" dergisinin 3'üncü sayısı da yayınlanmış¬
tır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara
tavsiye ederiz.
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Jİ ESERÊN KEVN(6i7)

Zahidê rûniştîyê xelwetê girêdayîyê karê xwe ye
Bazarvanê gerok dilşewitîyê diravê xwe ye
Evîndarê dîlberevîn dildarê dîtina yara xwe ye

Da bizanî ku her kesek bê guman xemxwarê xwe ye

Bê xebat tu ji kesek hêvî meke dayin û hîmmetê
Bê mexsed qet kes jibo kesê nakêşe zehmetê
Kes nîne ku hilgire barê te ew bê ucretê
Gerçi îsa be jî ew tim rakirê barê xwe ye

Hişyar bî da nekî umrê xwe bê ber telef ^

Lewra fêde nedaye mal û xizne û ewlad û xelef
Serpêhatîya Xizir dîwarê yetîmî bû selef(618)
Vî zemanî her kesek mî'marê dîwarê xwe ye

Ey Xanîyê nezan, wextê xwe tewş winda^meke

Ey heweskar, bê daxwaz ji evînê parek hêvî meke

Afirandoxê xweser, ku qet ne muhtacê kesek e(619)
Qencîya wî, ew jî ber bi hêvîkarê xwe ye

Hezretê Şêx Ehmedê Xanî

(617)

Ev helbestaXanîyê nemir hem ji alîyê bîrewerîyê ve, hem ,, ,ı aliye hüner ve gelekheja
û rûmetbilind e. Belam, wek gelek helbestên mêjîn di vê helbeste da ,ı gelek peyvıken
Erebî û Farisî hene. Me vîya ku em mana vê helbestê bi Kurdıyeka nısbeten xweru bıdin zanîn. Ji ber ku wergerandina wê bi wezn û qafîye gelek zor bu, me qima xwe bı
wergerandina mana wê, yan jî bi vekirina mana wê tenê anî.

(618)

Mana vê malikê nayê zanîn. Meji vê malikê tenê peyvika
û kir "serpêhatî".

(619)

macera
..

wergerand Kurdı
.

,

,. ,

Me peyvikên "Afirandoxê xweser" di şuna her du peyvıken Sanıe mutleq^ da bı kar
anîn.Mexsedji"Saniêmutleq" Xwedêye;yanî 'WXwedayekudiafinneudi^afiian-

dinê da xwedîyê vîn û selahîyeteka mutleq û bêsînor e, kes nıkare tekile kare wi bibe .
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Birinci sene

10 Mart 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

T

Aded 13

"\T

Salek

JIN
I X JL>|

220qurişe

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

MÜNDERECAT
Tebrik

Açık mektub

Kemal Fevzi

Kürdler tarihî bir millettir

Yusuf Sabri

Baban tarihi

Yamülkîzade Abdülaziz

Kürdlere dair

Kurdîyê Bitlîsî

Şehirliler ve köylüler

Siverekli Hilmi

Hayyealessala

E. Rehmî

Weqta buharê

E. Sabit

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası
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571

HÜKÜMET-İ HAZIRAYA AÇIK MEKTUB^)

Hükümet mefhum-ı mühimminin bu memlekette henüz anlaşılmadığı¬
na ve pek uzun bir müddet sonra da anlaşılamayacağına, altı asrın yüklendiği
vukuât-ı tarihiye isbata kâfidir. Filhakika, güzariş-i Saltanatın bu edvar-ı

medîdinde millet-i Osmaniye, takâmülât-ı medeniyeyi tâkib ile asrîleşememiş ve bu yüzden bir teceddüd-i içtimaîye mazhar olamamıştır. Bu böyle ol¬

makla beraber, re's-i kâr-ı millete gelen hiç [2] bir hükümetimiz de milleti lâyıkıyle öğrenmek, yakından tanımak gibi vazaif-i hükümetin en mühimmi
olan kudret-i idariyeyi izhar edememiştir.

İklimler istilâsından sonra kalblerin feth-ü zabtı lâzım gelirken, tevalî
eden ihmal ve teseyyüb bugüne kadar devam edip geldi. Hukuk-ı esasiye kavaidinin bu memlekette ca-i kabul bulamayacağını son senelerin hadisât-ı elîmesi bize gösterdi; ve maatteessüf, sevda-i ikbal ile vukua getirilen her darbe-i

hükümet, başımıza bir darbe-i ilâhiyeyi beraber getirdi. Milletin vicdan ve
iradesinden doğan bir hükümet göremedik; zaten görmek de mümkün de¬
ğildi. Daima bir ekalliyet-i mütegallibe ve zalime, bu bîçare memleketin
şuun-ı mukadderatı üzerine bir siyah kanat gerdi. Millet şimdiye kadar ken¬

di iradesiyle idare ediliyorduyse bugünkü izmihlali kendi eliyle tayin ediyor¬
du demektir. Halbuki:

Bu halkın mülkünü seyret, harab-âbad lazımsa
Bu mülkün halkını söylet, sana feryad lazımsa!

İşte kendini idare ettiren halk ve onun hali!
Biliyoruz ki her tebeddül-i hükümet, yeni bir tarz-ı tahavvülü beraber geti¬
rir. Fakat hiç bir zaman adalet beraber getirilmedi; hiç bir zaman adl-ü hak¬

kın envar-ı teselliyetkârı, vatanın zalam-ı zulüm ile muhat ufuklarında işrak
etmedi. Yalnız, gidenler gelenlere zulümlerini terk, gelenler de ancak iz'af-ı
i'tisaf ettiler.

Şimdi de, yirminci asrın huzur-ı tarihe çıkan hacîl ve kanlı nâsıyesi önünde
bu milletin yere düşen inan-ı ikbalini siz ele aldınız. Size soruyorum:
Dört asırdan beri Osmanlı saltanatının istinadgâh-ı metîni olan ve hâlâ
"Vilâyât-ı Şarkiye, havalî-i Şarkiye, Anadolu-i Şarkî, Serhad" ve hatta "Er¬

menistan" gibi türlü türlü garib adlarla anılıp da, hakikî isminin söylenilme¬
si âdeta günah olan bîçare "Kürdistan"ın nasibsiz evlâdlarına reva görülen

bunca hicran-ü hüsranı, velev binde bir nisbetinde olsun tamir etmek, acaba
hayalinizden geçecek midir? Onlar ki bütün varlıklarını bu devlet uğrunda

sarfettiler; yokluklarında, [3] yoksulluklarında bu devletin varından, varlı¬
ğından bir zerre-i nef' ve merhamet görmediler. Asırlardan beri yüksek, kar¬
lı şahikalarından inmeyen, hürriyetini her şeyin fevkında gören, ne yazıklar

ki Hilâfet ve İslrhiyet uğrunda bugün üryan-ü perişan kalan ve her gün biraz
daha musab-ı mevt-ü sefalet olan o halkın esbab-ı felahı, son zamanlarda pek

572

- 4 -

garib bir hale teşebbüsle, güya temsîl etmeye çalışmakla düşünüldü.(620) Bu
o kadar zalimane maksadlarla icra edildi ki, imdada şitab eden muhacir me¬

murları, kefensoyan birer nebbaşdan, mevta ciğerine saldıran birer sırtlan¬

dan başka bir şey değillerdi. Bugün Van, Bitlis, Erzurum halkının yalnız
enkaz-ı haksarı kalmıştır. Bu enkaz üstünden bargâh-ı Kibriyaya yükselen
en son vaveylaları, matem-ü ihtizarı siz de dinlemezseniz, siz de o diyar-ı hic¬
ranın her bir yetim ve yetime-i hicranına müşfik ve tesliyetkâr bir el uzat¬

mazsanız, heyhat!. . Onlara ağlamak, yine tarihin hisse-i şeametine dü¬
şecektir.

10 Mart 335(1919)

Hizanîzade
Kemal Fevzi

KÜRDLER TARİHÎ BİR MİLLETTİR(*)
1(621)

Mevcud ve münkariz milletler, hükümetler arasında Kürd tarihi, tetebbu
ve mütalâaya şayan, merakâver mebahisi hâvîdir. Bunun içindir ki:
Teakub-ı a'sar ile muzlim vadilerde gömülmeye yüz tutmuş olan Kürd
mevcudiyeti, hakikatte pek celî ve bariz delâiliyle hüviyetini isbata amade¬
dir. Hatta, sinesinden pek çok ulema-i fuzala doğan Kürd muhîti, ecnebi mü¬

verrihlerin iddiaları veçhile, günün birinde yine masdar-ı feyz-ü terakki ola¬
cağı da kaviyyen me'muldür.

4] Kürdler de kendilerine Kürd fütuhat ve gazevâtıyle bir hamiyet ve nam

bırakmışlar, maalesef bu ana değin ba'sü bâdelmevte mazhar olamamışlar¬
dır. A'sar-ı maziyede merğub ve müştehir olan Kürd efazılının lemeât-ı ilmi¬
yelerinden nur alan ve elyevm bile almakta olan Kürd ezkiya ve gençlerinin

hûn-ı hamiyetleri tahrik olunup galeyana gelseydi, eminim ki -az ilende
bahsedeceğim- Spitker'in iddiası veçhile müterakkî bir Kürdistan zuhura
gelmiş olurdu.

Sadedden harice çıkarak diyelim ki: Halihazırdaki birkaç gene ve mütefek¬

kir dimağlar olmasaydı, Kürd milletini yine mukadderatını idare edemeyen

bir millet diye itham eder ve "ağla ey gözlerim ağla, ne gelen var ne giden"
derdim. Fakat görüyorum ki mecruh kalbime merhem-ı teselli sarabilecek

muktedir eller, mütefekkir dimağlar vardır ve daha da yetişecektir.
(620)

Bu tümcedeki "temsîl" sözcüğünün anlamı, "bir halkı başka bir halkın içinde erit¬

(621)

Burada birinci bölümü yayınlanan bu yazının devamı derginin 18 inci sayısındadır.

mek, assimile etmek" demektir.

j
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Bahsimize intikal edelim: Kürdler tarihî bir millettir dedik ve ecnebî mü¬
verrihlerinin hakkımızda samimî niyât beslediğini de ilâve eyledik. Bu müddeamı zîrdeki delâille isbat edebilirim:
1- Kürd eslâfının, Kürd eazımının mütalâât ve ictihadâtını delil göstermiş

olsam birtakım muarızînin hurafe demelerinden masun kalmak için, bir
Fransız tarihiyle isbat-ı müddeaya kalkışıyorum: Kürdler hakkında mühim
ve telifi ihtiva eyleyen tarihi(622) "Fastes de la Nation Kourde",
"Harunürreşid zamanında mevcudiyetlerini irae eyledikleri mervî olan
Kürdler şecaat, hamasetleriyle temayüz etmişlerdir; tarihte Philippe Au-

guste, Richard. . .ilh. Avrupa kahramanları derecesinde nam bırakan Sultan
Yusuf Salahaddin ibni Eyyub ve El-Melik El-AdiFin fütuhat ve icraât-ı âdilâneleriyle iştihar etmişlerdir. Sülâlesinin menşei Acem hududunda kâin
Dwîn şehri olan Salahaddin, Kürd tarihine hakikî bir revnak vermiştir"
söylüyor.

2- Kürdler hakkında hayli tetebbuatta bulunan ve dolayısıyle Musul, Irak,
Suriye havzaları hakkında beyan-ı fikir eyleyen Almanlardan meşhur Dok¬

tor Spitker [5] şöyle bir mütalâa dermiyan ediyor:
"Kürdistan denilen vâsi' arazide, Suriye'nin şimal(623) ve şark taraflarıyle
Musul havalisinde işlenmemiş topraklar, balta vurulmamış cesîm ormanlar,
hatta biçilmemiş buğdaylar vardır. Kürdistan'ın garb-ı cenubîsi zengin bir

kuwe-i inbatiyeye malik, şark-ı şimalîsi lâyüfna mâden hazainini muhtevi¬
dir" diyor; en nihayet, galiba matmah-ı nazarını celbetmiş olacak ki, "orayı
idare eden muktedir eller, hükûmât-ı hazıra ile tabiatıyle meydan-ı rekabete
kalkışacaklardır" ifadesini de ilâve eyliyor.

Şu satırları okurken a'mak-ı kalbimden ah-ı derunîler koparmış ve eşk-i ta¬
hassürle dolu olan gözlerimle ve kalbimle ağlamıştım.

Görülüyor ki Kürdlerin, ananât-ı tarihiyeleriyle, mazbutât ve vesaik-i muteberesiyle, Garb'ın en mütefekkirînine hakk-ı millîlerini muhafazaya, tari¬
hî millet olduklarını iddiaya hakları vardır.

Yukarıda ismi zikrolunan "Fastes de la Nation Kourde", Kürd tarih, an¬
ane ve milletinden uzun uzadiye bahsettikten sonra yine Kürdistan hududu¬
na nakl-ı bahs ediyor, Kürdistan denilen vâsi' arazi(624)

Böyle bir hıtta-i vâsiada müddet-i medîde yaşayan ve halen de yaşamak
azm-ü emelini taşıyan, açıkçası mevcudiyetini muhafazaya kadir olan bir
millet, bekasını her türlü vesait ve müdafaâtıyle isbata hazırdır.
Hele Fransızlarca mezayası, Kürdlerin iftihara şayan en kıymetdar bir uz¬
vu olduğu takdirde (625)itiraf olunan Şeref Han'ın —ki Fransızlar "Cheref-

(622)

Bu cümlede, dizgi yanlışı sonucu olduğunu sandığımız bir düşüklük vardır. Kanımız¬
ca doğrusu "Kürdler hakkında mühim bir telifi ihtiva eyleyen tarihi" olmalıdır.

(623)

Buradaki "şimal" sözcüğü derginin aslında dizgi yanlışı sonucu olarak "mal" şeklinde

(624)

Bu paragrafın sonu derginin aslında böyle, cümle tamamlanmadan çıkmış; ayrıca bu

çıkmıştır. Biz sözcüğün doğru şeklini "kuzey" anlamına gelen "şimal" olarak yazdık.
son ve yarım cümle ile bir sonraki paragraf arasında üç satırlık kadar bir yer boş olarak

çıkmıştır. Bu satırlar sansür edilmiş olabilir.
(625)

574

Doğrusu "takdirle" olmalıdır.
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on, dine, Prince de Bidlis" tesmiye ederler— Kürd tarihini Fransızlara, Al¬
manlara, İngilizlere bihakkın tanıttığını kim inkâr edebilir.

Kürd tarihi hakkındaki esas nıkatı gelecek makaleye bırakmak şartıyle,
şimdilik diyelim ki:

[6] Halihazırda Kürd milletinin ruhundan kopan bir sada-ı muhıkkın, çıp¬

lak tabiriyle bir sayha-i itirazın, behemehal bir mâkes bulup dinleteceğini
hüviyet-i vicdaniyemizle temennî ederiz.
1

(mabadı var)

Şîlanlızade

Yusuf Sabri

KÜRD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI^)
Muharriri:

Aziz Yamülkî

Safeviye hanedanının sonuncusu olan Şah Hüseyin, gayet mutaassıb ol¬
duğundan, zîr-i tabiiyetindeki Sünnîlere enva-ı mezalim ve i'tisafât icra et¬

mekte idi. O taraflardaki tebaa-i Osmaniyenin Südde-i seniyyeye müracaatla¬
rı, taleb-i himayet ve müzaheret eylemelerine mebni, 1143'te(626) iran'a

harb ilân edilmiş ve Osmanlı orduları Kermanşah ve Azerbaycan cihetlerine

sarkmıştı. Bu harekât, İranîler tarafından vukua gelen taleb üzerine bir müd¬
det mütareke ile tevkif edilmişti.

Ertesi sene pederinin katli üzerine İsfahan'dan firara muvaffak olan Şah
Tahmesb, Kazvin'de taht-ı İranîye cülus etmiş ve Afganîlere karşı ihraz-ı mu-

zafferiyet için, cedd-i emcedi selatîn-i Kaçariyeden Esterâbad hakimi Nuvab
Fetihali Han(Fetih Ali) ve Kaçar Kutlu Şahkuli Han'dan istimdad ederek Af¬

ganlılara ihraz-ı muzafferiyet ettikten başka, hükümet-i İraniyeye yeniden
hayat vermiş ve Osmanlıların eline geçen yerlerin istirdadına teşebbüs
eylemişti.

Bu sıralarda Rusların dahi bazı tecavüzâtta bulunmaları, Şah'ın Azerbay¬
can'da kalmayarak Geylân'a hareketini mucib oldu.

Osmanlılarla vukua gelen birkaç muharebede galebe çalmaya başladığı sı¬

rada, [7] Teymur Paşa ve daha bazı Osmanlı paşalarıyle beraber Şehrezor ha¬
kimi Han Paşa(627) beş bin kadar maiyeti ile Senendec'den geçerek "Melayir"[*] kalesini muhasara ettiklerini ve bunlardan ayrılmış diğer bir kuvve¬
tin Hemadan'a doğru yürüdüğü haber aldı.(628)
(626)

Milâdî 1731 yılı.

(627)

Doğrusu "Han Paşa'nın" olmalıdır.

[*}

,.,,.,*

,

Melayir, "Vilâyât-ı Selâse" namıyle Nihavend, Toserkan, Devletabad vilayetlerinin
halihazır merkezi ve birçok yol ve boğazların hakimi olan bir nokta olup, eski kalesi
hâlâ bakîdir.

(628)

Doğrusu "yürüdüğünü" olmalıdır.
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Şah Tahmesb bir haber üzerine(629) Nuvab Fetihali ve Şahkuli Han'ları

orada terk ile kendisi bir kısım kuvvetle Hemedan'a yürümüş ve ilk hamlede

bunları münhezim etmiş ve sonra Melayir ovasında yaptığı baskında muvaf¬
fak olarak Osmanlı ve Baban süvarilerini mecbur-i firar ve birçok üsera elde
etmişti.

s>

.

Tahmesb, bu muvaffakiyâtın verdiği neş'e ile Azerbaycan'a dönmüş "Mı-

yanduab" civarında içtima eden Osmanlı kuvvetlerini karşılmak istemişti.

Kızılözü suyu kenarında vukua gelen bu muharebede bunları da ınhızama
uğratmış ve bütün ahmal ve eskallarını zabtetmiş ve "Merağa" kalesine mu¬

vasalatta, Tebriz havalisinde bulunan Osmanlı askerleri de kendiliklerinden
o havaliyi terk eylemişlerdir. Müşarünileyh, ele geçirebildiği üsera ile elde et¬

tiği topları mahza eziyet olmak maksadıyle cerrettirerek ta Horasan'a kadar
işkence altında sevketmiştir.

Yeni padişah(630) sükûn-ı dahilînin temininden sonra Iran vakayiine atf-ı
nazar etmiş; Bağdad Valisi Ahmed Paşa'yı Xaniqîn üzerinden, Hekimoğlu
Ali Paşa'yı da şimalden kuva-i kâfiye ile İran'a tahrik etmişti. Baban hududu
civarında Şah Tahmesb'in te'dibâtı, Hakimlik dahilinde bulunan bazı müte-

neffizanın İran'la müşterek hareket edilmesi cihetini tasvib ettirmiş ve bu¬
nun kuvveden fiile çıkması için hükümet-i Osmaniyeye dost olan Han Paşa¬

nın katli icabetmişti. Müşarünileyh, buna binaen bir dest-i melanet tarafın¬
dan katledilmiş ve Halid Paşa, hakimliği ihraz etmişti.

[8] Halid Paşa, hükümet-i İraniye ile dostane geçinmek emelinde olduğunu

teminen, huzur-ı Şahîye bir elçisi ile arz-ı malumat etmiş ve masebak hakkın¬
da taleb-i afûda bulunmuştur. Şah bu haberi kabul veyahud fırsat add ile ikti¬
fa etmiş ve Erivan taraflarından yürüyen Ali Paşa üzerine dönmüştü. Ali Pa¬
şa kuvveti her ne kadar Tahmesb kuvveti karşısında duramamışsa da, Bağdad'dan yürüyen Ahmed Paşa (631)Hemedan cihetlerinde Baban atlılarıyle

peyda olması, o tarafa gitmesini mucib olmuştu. Ahmed Paşa istanbul'dan

aldığı emir üzerine hareket etmiş ve İranîlerden iyi bir öc almak için tevhîd-ı
hareket lüzumunu Baban hakimine de haber göndermişti.
Şah Tahmesb, bu suretle açılan müzakerâttan gaflete düşmüş ve "Ravza-

tussafa"nın nakline göre, çadırlarda bulunurken fırsatı bekleyen Osmanlı ve

Baban süvarilerinin anî surette baskınına uğramıştır. Bu baskında her ne ka¬
dar Kızılbaş süvarilerinin mukabelesi vukua gelmiş ise de, ordunun mühim

bir rüknünü teşkil eden Belüc Mehmed Han'ın firarı ve baskının şiddeti. Şah
ordusunu kamilen firara, ahmal ve eskallarının terkine mecbur etmişti.

Elde edilen ganaim sırasında Baban atlıları da dört büyük top elde etmişler
ve bu toplar son zamana kadar Süleymaniye'de Baban Tophanesinde
dururmuş.
.
,
Sultan Mahmud Han'ın cülusunu tebrike memur heyet, bu hezimetlerim
(629)

Doğrusu "bu haber üzerine" olmalıdır.

(630)

Burada sözü edilen bu yeni padişahın hangi Osmanlı padişahı olduğu belirtilmemiştir.
Ancak aşağıda, Sultan Mahmud'un tahta yeni çıkığndan sözedilmektedir. Buna göre

bu yeni padişah, 1730 yılında Osmanlı tahtına çıkmış olan Mahmud I'dir.
(631)

576

Doğrusu "Ahmed Paşa'nın" olmalıdır.
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duyunca, derhal İstanbul'da akd-ı musalaha etmişlerdi. Iranîlerin bu
mağlubiyet-i kahkariyesi ve Şah' in bakıyyetüssuyufla İsfahan'a firarı, Tahmesbkuli Han tarafından Şah'ın hal'ı ve kendisinin Şah Abbas-ı Salis namıy-

le 1145(632) tarihinde taht-ı İranîyana cülusunu mucib oldu.

Şah Abbas-ı Salis, bilahare ahaliye hoş görünmek ve bu mağlubiyetten kur¬
tulmak maksadıyle, birçok Lur suvarisiyle Xaniqîn üzerinden Bağdad'a yü¬

rümüş ve bu münasebetle vukua gelen bazı muharebâtta galebe çalarak niha¬

yet Bağdad kalesini zabt ve Osmanlı paşalarından Mehmed Paşa'yı esir ve bir
kısım kuvvetini Bağdad'da terk [9] ettikten sonra, Dicle nehrini Nehrevan
taraflarından geçerek Muhafız Ahmed Paşa ordusunu dahi ricatlere uğrattı.
Şah Abbas'ın bu muvaffakıyâtı Samerra, Hille, Necef, Kerbelâ şehirlerinin

zıyaını ve Osmanlı askerinden beş bin kadarının telefini mucib oldu.
Kızılbaş ordularının Bağdad ve civarında bu suretle ilerlemesi, avdetlerin¬
de behemehal Şehrezor cihetlerine de uğrayacağını ve Baban Hakimliğini

tahrib edeceğini kaviyyen ümid ettirmiş ve bu münasebetle Omerkale civa¬
rında, Kerkük yollarında Birçok kaleler ve surlar kemal-i germiyetle inşa
edilmeye başlanmıştı.

,11,

Fakat Osman Paşa kumandasında Bağdad'ı kurtarmak üzere Kerkük e ge¬

len kuva-i Osmaniyeye Baban hakimi Süleyman Paşa sekiz bin kadar süvarı-

siyle iltihak etmiş ve bu kuvvetin yaptığı bir çevirmede İranîler zayıât-ı azîme ile ve birçok toplarını terkederek Hemedan'a çekilmişlerdi.
Hemedan'da bu ordu, bir müddet sonra teşkilâtlarını tekrar icra ile Ker-

manşah'dan ilerlermeye başlamıştı. Diyale nehri (Ab-ı Sîrwan) (633) kana¬
rında ve Zehab'ın 8 fersah(634) kadar yakınında Osmanlı kuvvetleriyle ilk
defa çarpıştıklarında, İranîlerin mahirane hareketleri bu kuvveti perişan et¬
miş ve Bağdad yolu açılmıştı.

Serbestçe yürümeye başlayan İran ordusu, Serasker Topal Osman Paşa tara¬

fından Karatepe [*] civarında bulundurulan bin iki yüz kadar şecî' süvarinin

mukabelesine uğramışsa da hepsi firara mecbur edilmiş ve kumandanları Memiş Paşa'nın başı da Giraylı "Allahyar" namında biri tarafından kesilerek bir
tahtırevanla Seraskere göndermiştir.

Tahmesb Han mansuran Karatepe'ye girdiği gibi "Babahan" namındakı

bir sergerde ile Hille, Necef, Kerbelâ'yı tekrar istilâ ettirmiş ve Bağdad'ı zabttan feragat ederek, Erivan taraflarından İran'a dahil olup külliyetli ığtışaşlara

sebebiyet veren Osmanlı ordusunu karşılamaya döndü. Tebriz'e vardığında
Osmanlı [lO] kuvveti de o havaliyi tahliye etti. İran ordusu bundan, Afgan

(632)

Milâdî 1733 yılı.

(633)

Bu ad derginin aslında burada "Ak Sîrwan" biçiminde, fakat aşağıdaki orijinal dipnot¬
ta "Ab-ı Sîrwan" biçiminde çıkmıştır. Kanımızca doğrusu, "Sîrwan suyu

demek

olan "Ab-ı Sîrwan"dır. Çünkü söz konusu olan, Diyale ırmağıdır. Öyle anlaşılıyor ki

"Ab-ı Sîrwan", İranlılarca bu ırmağa verilmiş bir addır. Bu nedenle, biz aşağıdaki oriji¬
nal dipnotta yazılmış olan biçime uygun olarak burada da "Ab-ı Sîrwan" yazdık
(634)

Fersah: Eskiden kullanılan ve beş kilometre kadar bir mesafeyi belirten bir uzunluk

[*]

K^atepe, Diyale denilen Ab-ı Sînvan'ın sağ sahilinde ve Kızıl Rabat'ın karşısındadır.
_ 9 _
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ve Ruslarla bir müddet uğraşmış ve bu meşguliyette bulunurlarken tekrar

Osmanlıların Erivan'ın iki fersah kadar yakınında, Muradtepe nam mevkide
külliyetli süvari ve piyade ve topla içtima etmekte oldukları haberini al¬
mışlardı.

.

Bunun üzerine İran ordusu bu kuvveti karşılamaya gitmiş ve hiç şübhesız

başlarında Şahlarının hüsn-i idaresi sayesinde, Osmanlı ordusu Iran tarihleri¬
ne göre 1200 maktul ve sağlam olarak üç paşa ve 500 esir ve pek çok top zayi
etmişlerdir.

Bu muharebeden sonra iki hükümet akd-ı musalaha etmişler ve bu musala-

ha neticesinde Sultan Ahmed Han hazretlerine Şah tarafından bir altun mu¬
rassa' saat ile bir düzine fil hediye olarak gönderilmiştir.
(Mâbâdı var)

KÜRDLERE DAİR(*)

Bugüne kadar meçhul kalan veya ahval-ı ictimaiyesine dair haricin muttali
olabildiği malumat düşman komşuların tertibât-ı garezkâranesine istinad
eden Kürdler hakkındaki telâkkiyâtın zaman-ı tashihi gelmiştir. Buna mu¬

vaffak olabilmek için evvelemirde zavallı Kürdlerin Avrupa erbab-ı irfanına

nasıl tanıtılmış ve onlarca ne suretle tanınmış olduğuna kesb-ı vukuf lâzım¬
dır. Bu babda muhtaç olduğumuz malumatı, Garb erbab-ı tedkikinin, mü¬

verrihlerinin hakkımızda yazdıkları âsâr ve mütalââttan alabiliriz. Bu mak¬
sada mebni olmak gerektir ki Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti

de, programının bir maddesine, Kürdistan ve Kürdlere dair Garb müellefât-ı
mevcudesinin tercüme ettirileceğini ilân ediyordu. Filhakika bu yoldaki neş¬

riyat, hakkımızdaki telâkkiyât-ı mâkûsenin tashihine zemin teşkil etmek fa-

idesinden başka, milletimizin menşe ve tarihi hakkındaki mesaîmize de [il]
birçok nıkat-ı nazardan pek büyük yardımlar temin edebilmek istifadesini
camidir. Cemiyetin bu dâvetine ilk sada-i icabeti, Sakin Bey kardeşimizin

"Encyclopedia Britanica"dan tercüme ve mecmuanızda neşredilen pek mü¬
him ve şayan-ı istifade makalesi verdi. Bundan gayret alarak, Fransa müver¬

rihlerinden "Henri Mathieu" nam zatın "La Tuquie et ses diffêrents peup-

les" adlı kitabının ikinci cildinin 153'üncü sahifesinde Kürdlere dair yazılan
mütalâayı aynen tercüme ve takdim ettim. Sahife zîrindeki haşiyeler tara¬
fımdan ilâve olunmuştur:

578
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KÜRDLER
Kürdlerin menşei

Teşkilât-ı içtimaiye

Sîma

Din ve âdât

Türklere karşı vaziyetleri

Ksenefon'un "Korduchi", Strabon'un "Kyrti" namıyle ve me'lûf-ı şekavet
bir kavim sıfatıyle bahsettiği, Tit Liv'in "Curti", Pelin'in "Corduenı", Ba-

talmus'un "Gordeni", Sedren'in "Kurti" unvanlarıyle kaydettiği Kürdler,
Medyahların büyük bir parçasının ahfadıdırlar. İsimleri geçen müelliflerin
kâffesi, bu kavmi eski Medya eyaletlerinde meskûn gösteriyorlar ki bugün

de aynı mahallerde sakindirler. Eski coğrafîyûn tarafından dahi "Gordı" ve¬
ya "Korti" namlarıyle zikredilmekte ve Medyalılar menşe olarak Hicaz kıta¬
sı irae edilmektedir.(635)

Asr-ı ahîr seyyahlarından biri, Kürdler arasında Arab, Part veya Türkmen

tasalubâtı ahfadını keşfeylediği zehabında bulunuyor.(l) Filhakika, bazı nı-

katta bu iki ırkın muhtelit bulunduğu görünmekte ise de, bu gibi mahallerde

ekseriyet-i azîmenin en eski zamanlarda olduğu gibi Arab kaldığı muhak¬
kaktır. Ezmine-i atîka ulemasının "Med" ve "Soromat" veya "Sarmat'ların
eşkâl ve sîması hakkında bize terkettikleri malumat, bugün dahi Kürdlere
kabil-i tatbiktir: [12] Ateşli, büyük ve siyah gözler, kartal gagası şeklinde ve
çok mukavves burun, palabıyklar, Kürdlere yırtıcı bir tavır verir ve ahlak ve
tabiatları da simalarını tekzib etmez.

Harb ve yağma, bunların en makbul ibtilâlarındandır.(2) Eski Sarmatlar-

da olduğu gibi mızrak kullanmak ve ata binmekte haiz-i tefavvukturlar.
Teemmülsüz cesaretleri şayan-ı hayrettir. Lâkin, anîyen alevlendikleri gibi
o nisbette serî' duçar-ı fütur olurlar.
Lisanları Arab ve Acemin bir halîtesidir.

Kürdler arasında din-i Muhammedi, Mecusî itikadât-ı bâtılasıyle karışmış¬

tır. Kürdlerin eski İranîlerin Ahriman'ını mukaddes tanıması, Türkler ara¬
sında kendilerinin şeytanperest olduğuna dair bir fikir intişarına bâıs
olmuştur.(3)

a

Kürdlerin takriben yüz bin kadarı Hristiyan-Nasturı mezhebine salık ve

irsi iki patriğin hükmüne tabidir. Patriklik makamı irsî olup, amcadan yeğe¬
ne intikal eder ve ekseriya 12-13 yaşındaki murahhasalara tevcih olunur.

Her Kürd aşireti, hususî isimler taşıyan birtakım aile ve kabilelere inkısam
(635) Burda, dizgi yanlış- sonucu olduğu anlaş.lan bir düşüklük vardır Doğrusu, "Medyah¬
ların menşei olarak" ya da "Medyalılara menşe olarak" olmalıdır.

(1)

Bitlis'in Xwêt nahiyesinde, Arabçaya pek müşabih ve Kürdçeden uzak bir lisanla mutekellim, efredı kalîl bir Müslüman cemaatı vardır.

(2)

Bu hal, bedevî akvamın bir vasf-ı müşterekidir. Ne hacet, bugün aksa-ı medeniyete va¬
sıl olmuş milletlerin bile, dâva-i insaniyetle zayıfları tam mânasıyle yağma ettiklerine

(3)

Bu pek yanlıştır. İddia olunabilir ki akvam-ı İslâmiye miyamnda en saf ve met.r. ıtıka-

şahid olmuyor muyuz?!

A

dâta malik bir millet varsa o da Kürdlerdir. Muharrir burada, Kürdlerin bir cuz u olan
Yezidîlerin itikadını umuma mal etmek hatasını irtikâb etmiştir. En geniş bir hesaba
göre Yezidîlerin mikdar-ı nüfusu altmış bini geçmez.
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eder. Eski Arabçanın "haxareth" kelimesinden müştak olduğu zannolunan

ve "cemaat" mânasına gelen "aşiret" kelimesi, "Kurdî" ve "Kourdî" isimleri
gibi milletin heyet-i umumiyesini tesmiyeye yarar.(4)

[13] Kabile rüesasının tâyininde intihab usulü carîdir. Fakat bu intihab, ek¬
seriya aynı bir ailenin efradına hasrolunur ve keyfiyet, bir nevi berat insaniy¬
le intihabı tasdik buyuran sultana arzedilir.(5)

Müstahkem kalelere benzeyen dağları dahiline tahassun eden Kürdler, ver¬
gi tahsildarlarının kendilerini asla rahatsız edemeyeceğine emin oldukların¬
dan, her türlü tekâlîf-i emîriyeyi reddederler. Babıâlî de, (636) onların lafzî
murad-ı inkıyadını hal-i husumete tebdil etmekten ictinab eder ve adem-i ta-

kayyüdünden münbais olduğu kadar da fukdan-ı kudreti dolayısıyle anların
yağma ve tahribine göz yumar.

Kürd kadınları, Osmanlılarda olduğu gibi esir muamelesi görmez; bilakis
vâsi' bir serbestiden istifade ederler; idare-i umura ehliyetleri vardır; ekseriya
harekât-ı askeriyeye bile iştirak ederler.
11 Şubat 335(1919)

Kürdiye Bitlîsî

ŞEHİRLİLER VE KÖYLÜLER(*)

"Jîn"in 11 'inci nüshasında münteşir Siverek Mektubu'nun hissiyatımı
rencide eden bazı noktalarına cevab vermek için bir mecburiyet duydum:
Sahib-i mektub, "bir Kürd kasabasıyle köylüleri arasında bir tefavüt göze

çarpar" diyor ve bunu da "şehir ahalisi kendilerini Kürdlükten uzak tutma¬
yı lüzumlu addetmelerinden çıkarıyor. Hakikaten şehirli ile köylü arasın¬
da bir farkın mevcudiyeti pek tabiî ve gayri kabil-i inkârdır. Birincilerine şe¬

hirli, ikincilerine köylü demek bu tefavütün bariz bir delilidir. Bu da ancak
[14] mevki-i coğrafînin, tarz-ı maişet ve idarenin, ahval-ı ictimaiyelerinin
netayıc-ı tabiiyesinden ileri gelir. Diğer taraftan kasaba ahalisi, kendilerini
Kürdlükten uzak tutmayı lüzumsuz addederler. Bilakis, köylü kardeşine

karşı her türlü muavenet ve müzaherette bulunmakla beraber, esasen Kürd

(4)

Aşiret, bütün Kürd kavmini ifade etmez; ancak, aynı nam altında ve mikdarı gayri
muayyen ailelerden mürekkeb olan, bahusus konar-göçer kabilelere verilir bir unvan¬
dır. Aşiretler, aynı bir babanın evlâd-ı mütekessiresinden ibarettir. Bütün millet arasın¬
da umumiyet ifade eden "Kurmanc" ve tercihan "Kürd" kelimesi vardır.

(5)

İntihabın padişaha arzı meselesi vaki değildir. Bu mütalâa, Irükümet-i Osmaniyeye tebaiyet eden beyliklerdeki tebeddülatın tasdik ve tefvîz-i hükümdarîye arz-ı ihtiyaç et¬
mesinden galat olsa gerektir.

(636)

580

571 numaralı dipnota bakınız.
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olan milliyetini bir cevher-i zîkıymet gibi maaliftihar muhafaza, her yerde,
herhalde onu müdafaa etmeyi vazife ve şeref bilirler. Müddeamı, mektubun
mahreci olan Siverek ile isbat etmek zarurîdir.
Kürdistan'ın en kadîm şehirleri arasında kıymeti-i maziyesini el'an irae

eden bu tarihî kasabanın otuz bin kadar sekenesinin ekserisi, yakın bir mazi¬
de köylerden gelmiş Kürdler, yani köylülerden tefrik edilmek istenilen kısım

teşkil eder. Mevki-i coğrafîsi hasebiyle, bazı Kürdistan kasabaları gibi burası
da köşe-i metrukiyette, terakkîyat-ı medeniyetten bîhisse kalmıştır. Ticaret

Diyarbekir, Urfa, Harput, Haleb, Viranşehir vesair yakın şehirlerle vaki ol¬
makta ve şehrin servet-i mevcudesinin büyük bir kısmı, köylülerle olan ahzü atadan ileri gelmektedir. Ahalinin fakir kısmı müstesna olmak üzre, herke¬
sin köylerde çiftlikleri, ortaklıkları, koyun ve hayvanları, herhalde köylü¬
nün nezdinde bir sermayesi vardır. Şehirli, yedindeki servetinden, hayatın¬

daki refahiyetten dolayı köylüye medyun-ı şükrandır. Köylünün de en tehli¬
keli zamanlarda şehirlinin mazhar-ı sahabet ve himayesi olduğu herkesçe
malum ve ayandır. Bu her iki vücud-ı gayri müfarık arasındaki derece-i

rabıtayı birkaç sual ile hemşehrimin pîş-i enzarina vaz 'ediyorum:
Evvelen, hangi bir köylü şehre gelirken handa, yahud bir otelde yatmak ıs¬
tırarında kalmıştır?

Saniyen, ahalinin en mütevassıt tabakasına kadar hangi ailenin her gece
birkaç misafiri yoktur?

Salisen, bir şehirli köye giderken köylü tarafından ne derece mazhar-ı hür¬
met [15] ve riayet olur?

İşte, tarafeyn arasındaki bu fart-ı muhabbet-i mütekabil, menfaatten ziyade

hiss-i milletperveraneden ileri gelir. Artık hakikat böyle malum iken, nasıl
olur da bir şehirli kendisini Kürdlük zümresinden tecrid etmek ister? Zaten
tecride bir sebeb de yok!

Eğer, tâbirleri üzre "köylü hakarete mâruz, zulme mahkûm, gadırla
me'lûf" ise, bunun esbabını, zavallı milletimin, esbabı başka şeyler olan ceh¬
linde, bulunduğu girdab-ı sefalette, bazı memurların menfaat-ı şahsiyeleri uğ¬
runda bilerek-bilmeyerek ihtiyar ettikleri hatalarda aramalı. Bunun için en
yüksek sesimle haykırıyorum:

Köylü, kâbus-ı cehalet altında inliyor! Bu cihetle, memnun değil, feryad
ediyor ve yardım istiyor. Gençlere terettüb eden vazife bu yardımdır. "Jîn"in
Kürdistan'da uyandırmak istediği hayat-ı nevîn budur ve bu olmalıdır. Bir de
yanlış fikirlerin, düşüncesiz nazariyelerin pek muvafık olmadığını şayan-ı

kayıd görüyorum. Bundan haşka, bizim daha mühim içtimaî derdlerimiz
vardır. Mütefekkirin, anları bulup tedavisi esbabına tevessül etmelidirler.

24 Şubat 335(1919)
Siverekli
Hilmi

-13-

581

HAYYEALESSALA
Dengek ji minarê têt
Gazî diketin mela:
Weqtê xwe nekin zayi'(637)

Rabin ji xabê ca(638)
Navê Xwedê xwe bînin

[16]

Xeflet neçin mehza(639)
Iblîs nebit xalib
qelbê me neket me'wa(640)
Qelbê me biket tesxîr(641)
ma mumkin e Jîn? Esla!

Hişyar bin, rabin
dijmin neket îstîla

12 Adar 335(1919)
Ji Mala Hekarîyan
E. Rehmî

WEQTA BUHARÊ
Rojek dê bê ke darê hêşîn, çîçeka bibin
gîyayê hêşîn ber nezerê me da zer û hişk
dibe. . . Ew hêşînayî, ah pellê
çîçekan gişk dê hilweşin û tev

ax dibin. Wî zemanî da qelbê mirova
teng dibe. . . Weqta ke baran dibarî
wê çaxê dîsa ew hêşînayî, ew reng
reng çîçekan, ew gîyayê hêşînan

ruyê erdê digirin, wê çaxê qelbê

mirova fereh dibe di rûyê hemû xelqê
Siverek: 30 Kânun-ı Evvel sene 334(1918)
Kürdîzade
E. Sabit
(637)

Zayi': Winda, xerckirina bê fêde.

(638)

Xab: Xew, nivistin, raketin, razan.

(639)

Mehza: Emma, lê belê, belam.

(640)

Me'wa: Hêwir, cîyê hêwirîna

(641)

Biket tesxîr: Zorbirî bike.
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[17] MÜJDE

Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki tutan "Melâ Ehmedê Xanî" hazretle¬
rinin eserleri olup, Kürd lisanının fasahat ve belâgat-ı mücesseme olduğunu
âlem-i medeniyete ilân eden şaheserleri "Mem û Zîn" namındaki manzum

romanları, inayet-i Bari ile mevki-i intişare vaz'ına teşebbüs edilmiştir. Kâğı¬
dın ve mürettibiyenin gittikçe fırlanması gibi maddî manilere karşı azamî fe¬
dakârlığa karar verilmiş ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neşre¬
dilecektir. Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MİZGINI

Kitêba "Mem û Zîn"e em wê tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. U ba-

betê meznahîya kitêbê û sûretekê pirr nefis dê derkevit. Me guhdarî giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezin em derêtxin.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY

Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün

sabahtan akşama kadar, Galatasay Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı di¬
ğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mükem¬
mel usullerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

Necm-i İstikbal Matbaası

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza

ADRES:

Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

abonelerimize
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ tevali
ediyor. Binaenaleyh, abonelerimize vâsıl olmamış nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

Refîk-i mesaîmiz "Kürdistan" mecmuasının 3 'üncü nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

Haftalık Gazete'nin 35'inci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvî olan işbu mecmuayı kariîn-i kirama tavsiye eyleriz.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 394'üncü nüshası kıymetdar makaleler¬
le intişar etti.

WERGERANEN JIMAREYA 13'AN

*

13'ÜNCÜ SAYININ ÇEVİRİLERİ

KUTLAMA

Kürdistan şeyhlerinden Seyyid Taha Efendi hazretlerinin torunu ve Kür¬

distan Derneği'nin saygıdeğer Başkanı Sayyid Abdülkadir Efendi hazretle¬
rinin, bu kez Danıştay yüsek başkanlığına atandığını büyük bir sevinçle işit¬
tik. Gazetemiz, adı geçeni kutlar, başarılı olmasını diler.

ŞİMDİKİ HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP

"Hükümet" kavramının öneminin bu ülkede henüz anlaşılamadığını ve

pek uzun bir süre sonra da anlaşılamayacağını, altı yüzyıllık sürenin yüklen¬

diği tarihsel olaylar kanıtlamaya yeter. Gerçekten de Saltanatın geçirdiği bu
uzun dönemlerde Osmanlı milleti, uygarlığın gelişimlerini izleyip çağdaşlaşamamış ve bu yüzden de sosyal bir yenileşmeye ulaşamamıştır. Bu böyle ol¬
makla birlikte, milleti yönetmek üzere işbaşına gelen hiç bir hükümetimiz
de milleti gereği gibi öğrenmek, yakından tanımak gibi, hükümetin en
önemli görevi olan "yönetme gücü"nü gösterememiştir.

Bölgelerin ele geçirilmesinden sonra gönülleri de alıp fethetmek gerekir¬

ken, birbirini izleyen ihmal ve yozlaşmalar bugüne kadar sürüp geldi. Temel
hukuk kurallarının bu ülkede kabul edilecek bir yer bulamayacağını, son yıl¬
ların acı olayları bize gösterdi. Ve ne yazık ki, ikbal sevdası ile gerçekleştiri¬

len her hükümet darbesi, yanında, başımıza bir de Tanrı darbesi getirdi. Mil¬
letin vicdan ve iradesinden doğan bir hükümet göremedik; zaten görmek de
olanaklı değildi. Her zaman zorba ve zalim bir azınlık, bu çaresiz ülkenin ka¬

derine ilişkin işlerin üzerine bir siyah kanat gerdi. Millet şimdiye kadar ken¬
di iradesiyle yönetiliyor olsaydı, bugünkü yok olmayı kendi eliyle saptardı
demektir. Oysa,

Bu halkın ülkesini seyret, tam harabe gerekliyse,
Bu ülkenin halkını söylet, sana feryad gerekliyse!

İste kendini yönettiren halk ve işte onun durumu!
Biliyoruz ki her hükümet değişikliği, kendisiyle birlikte yeni bir dönü¬
şüm biçimi de getirir. Fakat bu hükümet değişiklikleriyle birlikte hiç bir za¬

man adalet getirilmedi; zulüm karanlığı ile çevrelenmiş yurt ufuklarında,
adalet ve hakkın teselli verici ışıkları hiç bir zaman parıldamadı. Sadece gi¬
denler gelenlere zulümlerini bıraktılar, gelenler de zulüm ve sapıklıklarını
kat kat artırdılar.

Şimdi de, XX. yüzyılın tarihin huzuruna çıkan utançtan kızarmış ve kanlı
alnı önünde, bu milletin yere düşen geleceğinin dizginlerini siz ele aldınız.
Size soruyorum:
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Dört yüzyıldan beri Osmanlı devletinin sağlam bir dayanağı olan ve hâlâ
"Doğu illeri", "Doğu dolayları", "Doğu Anadolu", "Sınırboyları" ve hatta
"Ermenistan" gibi türlü türlü garip adlarla anılıp da gerçek adının söylen¬
mesi âdeta günah sayılan çaresiz "Kürdistan"ın nasipsiz evlâtlarına reva gö¬

rülen bunca unutulmaz acı ve yoksunlukları, velev binde bir oranında olsun
tamir etmek, acaba hayalinizden geçecek midir? Onlar ki bütün varlıklarını
bu devlet uğrunda harcadılar; yokluklarında, yoksulluklarında bu devletin

varından, varlığından zerre kadar yarar ve merhamet görmediler.
Yüzyıllardan beri yüksek ve karlı dağ doruklarından inmeyen, özgürlü¬
ğünü her şeyin üstünde gören, ne yazıklar ki Halifelik ve Müslümanlık uğ¬

runda bugün çıplak ve perişan kalan ve her gün biraz daha ölüme ve sefalete
uğrayan o halkın esenliğe kavuşmasının çareleri, son zamanlarda pek garip

bir girişimle, güya assimile edilmesine çalışmakla düşünüldü. Bu, o kadar za¬
limce yürütüldü ki, imdada koşan göçmen memurları, kefen soyan birer me¬

zar soyguncusundan, ölü ciğerine saldıran birer sırtlandan başka bir şey de¬
ğillerdi.

Bugün Van, Bitlis, Erzurum halkının yalnız toz-toprak içindeki yıkıntıları
kalmıştır. Bu yıkıntıların üstünden Tanrı katına yükselen en son yakarışları, ağıt ve can çekişme iniltilerini siz de dinlemezseniz, siz de o acılar ülkesi¬
nin acıya uğramış her bir öksüz erkek ve kız çocuğuna şefkat ve teselli verici
bir el uzatmazsanız, çok yazık! Onlara ağlamak, yine tarihin uğursuz payına
düşecektir.

10 Mart 335(1919)

Hizanîzade

Kemal Fevzi

KÜRDLER TARİHSEL BİR ULUSTUR
1(642)

Var olan ve ortadan kalkmış bulunan uluslar ve hükümetler arasında Kürd
tarihi, araştırma ve incelemeye değer, merak çekici bölümleri içermektedir.
Bunun içindir ki, yüzyıllar boyunca karanlık çukurlara gömülmeye yüz tut¬

muş olan Kürd varlığı, aslında pek açık ve belirgin kanıtlarıyle kimliğini ka¬

nıtlamaya hazırdır. Hatta, bağrından pek çok bilgin ve saygıdeğer kimseler
doğan Kürd çevresinin, yabancı tarihçilerin iddialarına göre, günün birinde
yine feyiz ve gelişim kaynağı olacağı pek güçlü bir biçimde umulmaktadır.
(642)

621 numaralı dipnota bakınız.
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Kürdler de, Kürd fetihleri ve gazaları ile kendilerine bir hamiyet ve ün bı¬
rakmışlar; ne yazık ki şu ana değin yeniden dirilememişlerdir. Geçmiş yüz¬

yıllarda ilgi gören ve ün salan Kürd bilginlerinin bilim parıltılarından ışık
alan ve bugün bile almakta olan zeki Kürdlerin ve Kürd gençlerinin hamiyet
kanları harekete gelip kabarsaydı, eminim ki, az ilerde anlatacağım Spit-

ker'in iddiası doğrultusunda, gelişmiş bir Kürdistan meydana gelmiş olurdu.
Konu dışına çıkarak diyelim ki:

Şu andaki birkaç genç ve düşünen beyin olmasaydı, Kürd ulusunu yine

"geleceğini yönetemeyen bir ulus" diye suçlar ve "ağla ey gözlerim ağla, ne
gelen var ne giden" derdim. Fakat görüyorum ki yaralı gönlüme teselli mer¬
hemi sürebilecek güçlü eller, düşünen beyinler vardır ve daha da yetişe¬
ceklerdir.

Konumuza dönelim:

Kürdler tarihsel bir ulustur dedik ve yabancı tarihçilerin hakkımızda sa¬
mimî niyetler beslediklerini de ekledik. Bu tezimi aşağıdaki kanıtlarla kanıt¬
layabilirim:

1- Geçmiş Kürdlerin, Kürd büyüklerinin görüş ve yorumlarını kanıt ola¬
rak göstermiş olsam, birtakım muhaliflerin "uydurma" demelerinden sa¬
kınmak için, bir Fransız tarihiyle tezimi kanıtlamaya kalkışıyorum: Kürd¬

ler hakkında önemli bir eseri içeren tarihsel "Fastes de la Nation Kourde"
şöyle diyor:

"Harunürreşid zamanında varlıklarını gösterdikleri söylenegelen Kürd¬
ler, doğuştan cesaret ve yiğitlikleriyle belirlenmişlerdir. Tarihte Philippe
Auguste, Richard gibi Avrupa kahramanları ölçüsünde ün salan Sultan

Salahaddin-i Eyyubî ve El-Melik El-Âdil, fetihleri ve adaletli icraatları ile ün
yapmışlardır. Soyunun kökeni Acem sınırlarındaki Dwîn kenti olan Sala¬
haddin, Kürd tarihine gerçek bir parlaklık vermiştir".

2- Kürdler hakkında hayli araştırmalarda bulunan ve dolayısıyle Musul,
Irak, Suriye bölgeleri hakkında görüşlerini açıklayan Almanlardan ünlü
Doktor Spitker şöyele bir görüş belirtiyor:

"Kürdistan denilen geniş topraklarda, Suriye'nin kuzey ve doğu yöreleriy¬
le Musul dolaylarında işlenmemiş topraklar, balta vurulmamış geniş orman¬

lar, hatta biçilmemiş buğdaylar vardır. Kürdistan'ın güneybatısı zengin bir
verim gücüne sahiptir; kuzeydoğusu ise bitmez-tükenmez maden hazinele¬
rini içeriyor".

Sonunda, galiba dikkatini çekmiş olacak ki, "orayı yöneten güçlü eller,
şimdiki hükümetlerle doğal olarak rekabet meydanında boy göstermeye kal¬
kışacaklardır" sözlerini ekliyor.

Bu satırları okurken, yüreğimin derinliklerinden derin ahlar çekmiş ve öz¬
lem gözyaşlarıyle dolan gözlerimle ve yüreğimle ağlamıştım.

Görülüyor ki Kürdlerin, tarihten gelen gelenekleriyle, geçerli belge ve ka-

yıtlarıyle, Batı'nın en yetkili düşünürlerinin sözleriyle, ulusal haklarını ko¬
rumaya ve tarihsel bir ulus olduklarını iddia etmeye hakları vardır.
Yukarıda adı geçen "Fastes de la Nation Kourde", Kürd ulusundan ve
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onun tarihi ile geleneklerinden uzun uzadiye sözettikten sonra, sözü yine
Kürdistan sınırlarına getirerek, Kürdistan denilen geniş topraklar(643)

Böyle geniş bir ülkede uzun süre yaşayan ve halen de yaşamak ümit ve ka¬
rarlılığını taşıyan, açıkçası varlığını korumaya gücü yeten bir ulus, her türlü
savunma araçlarıyle kalıcılığını kanıtlamaya hazırdır.

Hele, Kürdlerin kıvanç duyulmaya değer en değerli bir ferdi olan ve Fran¬

sızlarca üstünlükleri itiraf edilen ve Fransızlarca "Cheref-on, dine, Prince de
Bidlis" olarak adlandırılan Şeref Han'ın Kürd tarihini Fransızlara, Almanla¬
ra, İngilizlere hakkıyle tanıttığını kim inkâr edebilir!

Kürd tarihi konusundaki esas noktaları gelecek yazıya bırakmak şartıyle,
şimdilik diyelim ki:

Şu anda Kürd ulusunun ruhundan kopan haklı bir bağırışın, daha açık de¬

yimiyle bir itiraz haykırışının, mutlaka yansıyacak yer bulup kendini dinle¬
teceğini vicdanî kimliğimizle dileriz.
(Devamı var)

Şîlânlızade

Yusuf Sabri

KÜRD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI

Yazarı:

Aziz Yamülkî

Safevî Hanedanının sonuncusu olan Şah Hüseyin, son derece bağnaz oldu¬

ğundan, yönetimi altındaki Sünnîlere çeşitli zulüm ve baskılar uygulamak¬
taydı. O yörelerdeki Osmanlı uyrukluların saraya başvurmaları, himaye ve

destek istemeleri üzerine 1143'te(644) İran'a savaş açıldı ve Osmanlı orduları
Kermanşah ve Azerbaycan taraflarına sarktılar. Ancak bu harekât, iranlılar
tarafından yapılan istek üzerine bir süre ateşkesle durduruldu.
Ertesi yıl babasının öldürülmesi üzerine İsfahan'dan kaçmayı başaran Şah

Tahmesb, Kazvin'de İran tahtına çıktı ve Afganlılara karşı zafer kazanmak
için şanlı dedesi Kaçar sultanlarından olan Esterâbâd Hükümdarı Nuvab Fe¬
tih Ali Han ile Kaçar Kutlu Şahkulu Han'dan yardım isteyerek Afganlılara

karşı zafer kazandıktan başka İran hükümetini yeniden diriltti ve Osmanlı¬
ların eline geçen yerleri geri almak için yeniden girişimlerde bulundu.
Bu sıralarda Rusların da bazı saldırılarda bulunmaları, Şah'ın Azerbay¬
can'da kalmayarak Geylân'a hareket etmesine yolaçtı.
(643)

624 numaralı dipnota bakınız.

(644)

626 numaralı dipnota bakınız.
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Osmanlılarla meydana gelen birkaç savaşta üstün gelmeye başladığı sırada,
Timur Paşa ve daha başka bazı Osmanlı paşaları ile birlikte Şehrezor Hü¬

kümdarı Han Paşa'nın, beş bin kadar askeriyle Senendec'den geçerek "Mela¬
yir" [*] kalesini kuşattıklarını ve bunlardan ayrılmış diğer bir gücün de Hemedan'a doğru yürüdüğünü haber aldı.

Şah Tahmesb, bu haber üzerine Nuvab Ali ve Şahkulu Han'ları orada bıra¬

karak, kendisi bazı güçlerle Hemedan'a yürüdü ve ilk saldırıda bunları yenil¬
giye uğreattı. Sonra da Melayir ovasına yaptığı baskında da başarı kazanarak
Osmanlı ve Baban süvarilerini kaçmak zorunda bıraktı ve birçok esir elde
etti.

Şah Tahmesb, bu başarıların verdiği neşe ile Azerbaycan'a döndü ve Miyanduab dolaylarında toplanan Osmanlı kuvvetlerini karşılmak istedi. Kızılözü suyu kıyısında meydana gelen bu çarpışmada onları da yenilgiye uğ¬

rattı ve bütün ağır yüklerini de ele geçirdi ve Marağa kalesine ulaştığında,
Tebriz dolaylarında bulunan Osmanlı askerleri de o yöreleri kendiliklerin¬

den terkettiler. Şah Tahmesb, elde ettiği topları, salt eziyet olsun diye, ele ge¬

çirebildiği

esirlere

çektirerek,

onları

işkence

altında

Horasan'a

kadar

şevketti.

Öte yandan yeni padişah,(645) iç istikrarın sağlanmasından sonra İran olaylarına göz çevirdi ve Bağdad Valisi Ahmed Paşa'yı Xaniqîn üzerinden,

Hekimoğlu Ali Paşa'yı da yeterli güçlerle kuzeyden İran üzerine herekete
geçirdi.
Bu arada, Şah Tahmesb'in Baban sınırları dolaylarında girişmiş olduğu ce¬

zalandırma hareketleri,

Beyliğin içindeki bazı nüfuzlu kişilerin iran'la ortak

hareket edilmesi yolundaki görüşlerinin doğru kabul edilmesine neden ol¬
muş ve bu görüşün teoriden pratiğe geçirilmesi için Osmanlı hükümeti ile

dost olan Han Paşa'nın öldürülmesi gerekmişti. Bunun üzerine Han Paşa, lâ¬
netli bir el tarafından öldürüldü ve Halit Paşa, hükümdarlığı ele geçirdi.

Halit Paşa, İran hükümeti ile dostça geçinmek niyetinde olduğu konusun¬
da güvence vermek için Şah' in huzuruna bir elçisini göndererek bilgi sundu
ve geçmiş olaylar hakkında af isteğinde bulundu. Şah bu haberi kabul ede¬
rek, ya da bunu fırsat saymakla yetinerek, Erivan taraflarından yürüyen Ali
Paşa'nın üzerine yürüdü. Gerçi Ali Paşa'nın güçleri Tahmesb'in güçleri kar¬
şısında duramadıyse de, Bağdad'dan yürüyen Ahmed Paşa'nın Baban süvari¬
leriyle birlikte Hemedan taraflarında görünmesi, Tahmesb'in o tarafa gitme¬
sini gerektirdi.

Ahmed Paşa, İstanbul'dan aldığı emir üzerine hareket etti ve İranlılardan
iyi bir öc almak için birlikte hareket edilmesi gerektiği konusunda Baban
Hükümdarına da haber gönderdi.
Şah Tahmesb, böylece açılan görüşmelerden gaflete düştü ve "Ravzatussa-

fa" adlı kitabın aktardığı bilgiye göre çadırlarında bulunurken fırsat kolla[*]

Melayir, "Üç İller" adı ile bilinen Nihavend, Toserkan ve Devletâbad illerinin şimdi¬
ki merkezi ve birçok yol ve boğazlara hakim olan bir noktadır ve eski kalesi hâlâ
vardır.

(645)
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630 numaralı dipnota bakınız.
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yan Osmanlı ve Baban süvarilerinin ansızın yaptıkları baskına uğradı. Bu

baskında gerçi Kızılbaş süvarileri karşı koydularsa da, ordunun önemli bir
temel gücünü oluşturan Belüc Mehmed Han'ın kaçması ve baskının şiddeti,

Şah'ın ordusunu tümüyle kaçmak ve ağır yüklerini orada bırakmak zorunda
bıraktı.

Elde edilen ganimetlerin toplanması sırasında Baban atlıları da dört büyük

top elde ettiler. Bu toplar son zmanlara kadar Süleymaniy'de Baban Topha¬
nesinde duruyordu.

Sultan Mahmud Han'ın tahta çıkışını kutlamakla görevlendirilmiş olan

heyet, bu yenilgileri duyunca derhal İstanbul'da barış antlaşması yapu.(646)
Öte yandan İranlıların bu yenilgisi ve gerisingeriye kaçmaları ve Şah'ın kı¬
lıç artıklarıyle birlikte İsfahan'a kaçışı, Tahmesbkulu Han tarafından Şah'ın

tahttan indirilmesine ve kendisinin Şah Abbas III adiyle 1145(647) tarihinde
İran tahtına geçmesine neden oldu.

Şah Abbas III, daha sonra halka hoş görünmek ve bu yenilgiden kurtul¬
mak amacıyle, birçok Lur süvarisiyle birlikte Xaniqîn üzerinden Bağdad'a
yürüdü ve böylece meydana gelen bazı çarpışmalarda üstün gelerek, sonun¬
da Bağdad kalesini ele geçirdi ve Osmanlı paşalarından Mehmed Paşa'yı esir

aldı. Şah, güçlerinin bir bölümünü Bağdad'da bıraktıktan sonra, Nehrevan

taraflarından Dicle ırmağını geçerek, Muhafız Ahmed Paşa'nın ordusunu da
geri püskürttü.

Şah Abbas'ın bu başarıları Samarra, Hille, Necef, Kerbelâ kentlerinin düş¬

mesine ve beş bin kadar Osmanlı askerinin telef olmasına neden oldu.
Kızılbaş ordularının Bağdad ve dolaylarında bu şekilde ilerlemeleri, dö¬
nüşlerinde mutlaka Şehrezor taraflarına da uğrayacakları ve Baban Beyliğini

tahrip edecekleri konusunda güçlü bir kuşku uyandırdı. Bu nedenle Omerkale dolaylarında ve Kerkük yollarında birçok kaleler ve surların yapılması¬
na hızlı ve yoğun bir biçimde başlandı. Ne var ki Osman Paşa'nın komutası

altında Bağdad'ı kurtarmak üzere Kerkük'e gelen Osmanlı güçlerine Baban
Hükümdarı Süleyman Paşa sekiz bin kadar süvarisiyle katıldı ve bu gücün

yaptığı bir çevirmede İranlılar büyük kayıplar verdiler ve birçok toplarını da
bırakarak Hemedan'a çekildiler.

Bu ordu, Hemedan'da bir süre kendini yeniden toparlardı ve Kerman-

şah'tan yine ilerlemeye başladı. İranlılar, Diyale (Ab-ı Sîrwan) ırmağının kı¬
yısında ve Zehab'ın sekiz fersah(648) kadar yakınında Osmanlı güçleriyle gi¬
riştikleri ilk çarpışmada, ustaca hareketleri sayesinde bu güçleri perişan etti¬

ler. Bağdad'ın yolu böylece yeniden açılmış oldu.
Serbestçe yürümeye başlayan İran ordusu, Başkomutan Topal Osman Paşa

tarafından KaratepeM dolaylarında bulundurulan bin iki yüz kadar cesur

süvarinin karşı koymasına uğradıysa da, hepsi kaçmak zorunda bırakıldı ve
(646)

Burada sözü edilen heyetin bir İran heyeti olduğu anlaşılmaktadır.

(647)

632 numaralı dipnota bakınız.

(648)

634 numaralı dipnota bakınız.

[*]

Karetepe, Diyale denilen Ab-ı Sîrwan'in sağ kıyısında ve Kızılrabat in karşısındadır.
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komutanları Memiş Paşa'nın başı da Giraylı Allahyar adındaki bir kişi tara¬

fından kesilerek, bir tahtırevanla İran Başkomutanına gönderildi.
Tahmesb Han zafer kazanmış olarak Karatepe'ye girdiği gibi, Babahan

adında bir elebaşısı ile de Hille, Necef ve Kerbelâ'yı yeniden istilâ ettirdi; an¬

cak Bağdad'ı ele geçirmekten vazgeçerek, Erivan taraflarından İran'a girip
büyük kargaşalıklara yolaçan Osmanlı ordusunu karşılamaya döndü. Fakat
Tebriz'e vardığında Osmanlı güçleri o yöreleri boşalttı.

İran ordusu bundan sonra bir süre Afganlar ve Ruslarla uğraştı ve bu uğra¬
şıda bulunurken Osmanlıların, Erivan'ın iki fersah kadar yakınında Muradtepe adlı yerde büyük sayıda süvari, piyade ve toplarla yeniden toplanmakta

oldukları haberini aldı. Bunun üzerine İran ordusu bu güçleri karşılamaya
gitti ve hiç kuşkusuz, başlarında bulunan Şahlarının iyi yönetimi sayesinde,
Osmanlı ordusu, İran tarihlerine göre 1200 ölü ve sağlam olarak üç paşa 500
asker esir verdi ve pek çok da top yitirdi.

Bu çarpışmadan sonra iki hükümet barış antlaşması yaptılar ve bu barış so¬
nucunda Sultan Ahmed Han hazretlerine Şah tarafından nakışlı bir altın saat
ile bir düzine fil hediye olarak gönderildi.
(Devamı var)

KÜRDLER ÜZERİNE

Bugüne kadar bilinmez kalan ya da sosyal durumlarına ilişkin dış dünya¬
nın edinebildiği bilgiler düşman komşuların maksatlı düzmecelerine daya¬
nan Kürdler ile ilgili anlayışların düzeltilmesi zamanı gelmiştir. Bunu başara¬

bilmek için, ilk iş olarak, zavallı Kürdlerin Avrupa aydın çevrelerine nasıl ta¬
nıtılmış ve onlarca ne şekilde tanınmış olduğunu bilmek gerekir. Bu konuda
gereksindiğimiz bilgileri, Batılı araştırma uzmanlarının ve tarihçilerinin

hakkımızda yazdıkları eserlerden ve belirttikleri görüşlerden alabiliriz.
Bu amaca yönelik olmalı ki, Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti

de, programının bir maddesinde, Kürdistan ve Kürdler hakkındaki mevcud
Batı eserlerinin çevrileceğini ilân etmiş bulunmaktadır.

Gerçekten bu yoldaki yayınlar, hakkımızdaki ters anlamaların düzeltil¬
mesine ortam hazırlaması bakımından yararlı olacaktır; bundan başka, ulu¬
sumuzun köken ve tarihi hakkındaki çalışmalarımıza birçok açıdan pek bü¬
yük yardımlar sağlamak gibi bir yararı da içerir. Derneğin(649) bu çağrısına
ilk yanıtı, Sakin Bey kardeşimizin "Encyclopedia Britanica"dan çevirdiği
ve derginizde yayınlanan pek önemli ve yararlı yazısı verdi.

Ben de bundan gayret alarak, Fransız tarihçilerinden Henri Mathieu adlı
zatın "La Turquie et ses diffêrents peuples" adlı kitabının ikinci cildinin
(649)
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Dernekten maksat, Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti'dir.
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153'üncü sayfasında Kürdler üzerine yazılan görüşleri aynen çevirip sunu¬
yorum. Sayfa altlarındaki notlar tarafımdan eklenmiştir:

KÜRDLER
Kürdlerin kökeni

Yüz biçimleri

Sosyal örgütleri

Din ve gelenekleri

Türklere karşı durumları

Ksenefon'un "Korduchi", Strabon'un "Kyrti" adiyle sözettiği ve "eşkiyalîğa alışık bir kavim" diye nitelediği, Tit Liv'in "Curti", Pelin'in "Cordue-

ni", Batalmus'un "Gordeni", Sedren'in "Kurti" adlarıyle kaydettikleri
Kürdler, Medyalıların büyük bir parçasının torunlarıdır. Adları geçen yazar¬

ların hepsi, bu halkı eski Medya eyaletlerinde yaşamış gösteriyorlar ki, bu¬
gün de aynı yörelerde yaşıyorlar. Eski coğrafyacılar tarafından da "Gordi" ya

da "Korti" adlarıyle anılmakta ve Medyalıların kökeni olarak Hicaz bölgesi
gösterilmektedir.

Son yüzyılın gezginlerinden biri, Kürdler arasında Arap, Fars, ya da Türk¬
men soylarının melezleşmiş torunlarını keşfettiğini sanıyor.(l) Aslında bazı

noktalarda bu iki ırkın karışmış olduğu görünmekte ise de, bu gibi yörelerde
büyük çoğunluğun en enski zamanlarda olduğu gibi Arap kaldığı kuşkusuzdur.(560) Eski dönemlerin bilginlerinin "Med" ve "Soromat" ya da "Sarmat'ların belirleyici fiziksel özellikleri ve çehreleri hakkında bize bıraktık¬
ları bilgiler, bugün dahi Kürdlere uymaktadır: Ateşli, büyük ve siyah gözler,
kartal gagası biçiminde ve çok kavisli burun, palabıyıklar, Kürdlere yırtıcı
bir nitelik verir; ahlak ve karakterleri de çehrelerini ve fiziksel yapılarını ya¬
lanlamaz.

Savaş ve yağma, onların en makbul alışkanlıklarındandır.(2) Eski Sarmat-

larda olduğu gibi, mızrak kullanmakta ve ata binmekte üstünlüğü ellerinde
bulundururlar. Düşüncesiz cesaretleri şaşılacak ölçülerdedir. Ne var ki ansı¬
zın alevlendikleri gibi o oranda da çabuk bezginlik getirip gevşerler.
Dilleri Arap ve Acem dillerinin bir karışımıdır.(651)

Kürdler arasında Muhammed dini, boş Mecusî inançlarıyle karışmıştır.
Kürdlerin eski İranlıların Ehremen'ini kutsal tanıması, kendilerinin şeytana
(1)

Bitlis'in Xwêt bucağında, Arapçaya pek benzeyen ve Kürdçeden de uzak olan bir dil
konuşan az nüfuslu bir Müslüman topluluğu vardır.

(650)

Yazarın bunlardan kimleri kastettiği metinden anlaşılamamaktadır. Yukarıdaki pa¬
ragrafta Medlerin kökeninin Arap yarımadasının bir bölgesi olan Hicaz bölgesinden
geldiğini öne sürdüğüne göre, bu paragraftaki "bu gibi yöreler" sözüyle de o bölgeyi
kastetmiş olmalıdır. O bölgede yaşayanların değil çoğunluğu, tümü Araptır.

(2)

Bu durum, ilkel kavimlerin ortak bir niteliğidir. Kaldı ki, bugün uygarlığın en uç nok¬
tasına ulaşmış milletlerin bile insanlık iddiasıyle güçsüzleri tam anlamıyle yağma et¬
tiklerine tanık olmuyor muyuz!

(651)

Kürd dili hakkında öne sürülen bu iddia tümüyle asılsızdır. Kürd dili, Arap ve Acem

dillerinin karışımı değil, Hind-Avrupa dil ailesinden gelen bağımsız ve son derece zen¬

gin bir dildir. Kürd ulusu, yüzyıllardan beri kendisine yapılan tüm insanlık dışı baskı¬
lara rağmen dilini bağımsız bir dil olarak korumuştur, halen de korumaktadır.
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taptıkları yolunda Türkler arasında bir görüşün yaygınlaşmasına neden
olmuştur.(3)

Kürdlerin yaklaşık olarak yüz bin kadarı Hristiyan Nasturî mezhebine
bağlıdır ve görevleri miras yoluyle geçen iki patriğin yönetimi altındadır.
Patriklik makamı miras yoluyledir ve amcadan yeğene geçer, çoğunlukla da
12 yaşlarındaki piskoposlara veriler.

Her Kürd aşireti özel adlar taşıyan birtakım aile ve kabilelere ayrılır. Eski
Arapçanın "haxareth" sözcüğünden türediği sanılan ve "topluluk" anlamı¬
na gelen "aşiret" sözcüğü, "Kurdî" ve "Kourdî" adları gibi, ulusun tümünü
adlandırmaya yarar.(4)

Aşiret liderlerinin atanmasında seçim kuralı geçerlidir. Fakat bu seçim, ço¬

ğunlukla aynı ailenin fertlerine özgü olarak yapılır ve durum bir çeşit berat
buyrultusu ile seçimi onaylayan padişaha sunulur.(5)

Müstahkem kalelere benzeyen dağlarına çekilmiş olarak kendilerini koru¬

yan Kürdler, vergi tahsildarlarının kendilerini asla rahatsız edemeyecekleri¬
ne emin olduklarından, her türlü resmî yükümlülükleri reddederler. Os¬
manlı hükümeti de, onların sözde kalan bağlılıklarını düşmanlığa dönüştür¬
mekten çekinir ve kayıtsızlığından, bir de güçsüzlüğünden dolayı, onların
yağma ve tahribine göz yumar.(652)

Kürd kadınları, Osmanlılarda olduğu gibi esir muamelesi görmezler; tam
tersine, geniş bir özgürlüğe sahiptirler ve bundan yararlanırlar; işleri yönet¬

meye yetenekleri vardır; çoğunlukla askerî hareketlere bile katılırlar.
11 Şubat 335(1919)
Kürdiye Bitlîsî
Bu pek yanlıştır. İddia edilebilir ki Müslüman halklar arasında en katıksız ve sağlam

(3)

inanca sahip bir millet varsa o da Kürdlerdir. Yazar burada, Kürdlerin bir parçası olan
Yezidîlerin inancını tüm Kürdlere mal etmek hatasını işlemiştir. En geniş bir hesaba
göre Yezidîlerin nüfus miktarı altmış bini geçmez.

Aşiret bütün Kürd halkını belirtmez; ancak, aynı ad altında ve miktarı belirsiz aileler¬

(4)

den oluşan, özellikle konar-göçer kabilelere verilen bir addır. Aşiretler, aynı babanın
çoğalmış olan çocuk ve torunlarından ibarettir. Bütün ulus arasında genellik belirten
"Kürmanc" ve daha doğru olarak "Kürd" sözcüğü vardır.

Seçimin padişaha sunulması meselesi, gerçek değildir. Bu görüş, Osmanlı hükümetine

(5)

bağlı beyliklerdeki değişikliklerin onaylanması ve hükümdarın buna izin vermesine
gereksinme duyulmasının yanlış anlaşılmasından doğmuş olsa gerektir.

(652)

Fransız tarihçisinin Kürd ulusuna yönelttiği bu suçlama, asılsız olduğu gibi, öyle anla¬
şılıyor ki sömürgeci Osmanlı devletinin ve yöneticilerinin dış dünyaya yansıttıkları
maksatlı ve tek yanlı iddiaların etkisiyle ortaya konulmuştur. Gerek o dönemde ve ge¬

rekse Osmanlı devletinin yıkılmasından sonraki dönemde Kürd ulusu davasını dış
dünyaya ve dünya kamuoyuna yansıtma, kendini tanıtma ve sesini duyurma olanağın¬

dan yoksun olduğu için, Kürdistan'ı sömürgeleştiren Türk, Fars ve Arap sömürgecile¬
ri Kürd ulusunu küçük düşürücü, "yağmacı ve tahripkâr bir topluluk" biçiminde gös¬
teren iddia ve iftiralar üretmişler ve bunları dünya kamuoyuna da yansıtmışlardır. Bu
sömürgeciler, bir yandan da bu tür iddia ve iftiralarını Kürd ulusuna karşı giriştikleri

<:

sayısız katliamlarına, ölçüsüz yağma ve tahriplerine de gerekçe olarak göstermişlerdir.
Ne yazık ki dış dünyadaki kimi yazarlar da onların bu tür iftiralarına kanmışlar ve
bunları "bilgi" diye okurlarına aktarmışlardır.
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KENTLİLER VE KÖYLÜLER

"Jîn"in ll'inci sayısında yayınlanan "Siverek Mektubu"nun duygularımı
inciten bazı noktalarına cevap vermek için bir zorunluluk duydum:
Mektubun sahibi, "bir Kürd kasabasıyle köylüleri arasında bir uyumsuz¬

luk göze çarpar" diyor ve bunu da "kent halkının kendilerini Kürdlükten
uzak tutmayı gerekli saymaları"ndan çıkarıyor.

Gerçekten de kentli ile köylü arasında bir farkın var olduğu pek doğaldır
ve inkârı olanaksızdır. Birincilerine "kentli", ikincilerine "köylü" demek
bu uyumsuzluğun belirgin bir kanıtıdır. Bu da ancak coğrafî konumun, ya¬

şam ve yönetim biçiminin, kentli ve köylülerin sosyal durumlarının doğal
sonuçlarından ileri gelir.

Öte yandan kasaba halkı, kendini Kürdlükten uzak tutmayı gereksiz sayar.

Tam tersine, köylü kardeşine karşı her türlü yardım ve desteği sağlar; bunun
yanı sıra, zaten Kürd olan milliyetini değerli bir cevher gibi kıvançla korur,
her yerde ve her durumda onu savunmayı ödev ve şeref bilir.

Bu savımı, mektubun çıkış yeri olan Siverek ile kanıtlamak zorunludur:
Kürdistan'ın en eski kentleri arsında geçmiş değerini hâlâ gösteren bu ta¬
rihsel kasabanın 30 bin kadar nüfusunun çoğunluğunu, yakın bir geçmişte

köylerden gelmiş Kürdler, yani köylülerden ayrı gibi gösterilmek istenen bö¬

lüm oluşturur. Coğrafî konumu nedeniyle bazı Kürdistan kasabaları gibi bu¬
rası da terkedilmişlik köşesinde, uygarlık gelişmelerinden yoksun kalmıştır.

Ticaret Diyarbekir, Urfa, Harput, Halep, Viranşehir ve diğer yakın kentler¬
le yapılmakta ve kentin var olan zenginliğinin büyük bir bölümü, köylülerle
olan ahş-verişten sağlanmaktadır. Halkın yoksul bölümü bir yana, herkesin
köylerde çiftlikleri, ortakları, koyun ve hayvanları, herhalde köylünün ya¬

nında bir sermayesi vardır. Kentli, elindeki zenginlikten, yaşamındaki refah¬
tan dolayı köylüye şükran borçludur. Köylünün de en tehlikeli zamanlarda
kentliden yakınlık ve himaye gördüğü herkesçe açıkça bilinmektedir.
Birbirinden ayrılamaz olan bu her iki vücut arasındaki bağlılık derecesini,
birkaç soru ile hemşehrimin gözleri önüne seriyorum:

Birincisi, hangi bir köylü şehre gelirken handa ya da bir otelde yatmak zo¬
runda kalmıştır?

İkincisi, halkın en orta tabakasına kadar hangi ailenin her gece birkaç mi¬
safiri yoktur?

Üçüncüsü, bir şehirli köye giderken köylüler tarafından ne ölçüde saygı ve
saygınlık görür?

İşte, her iki taraf arasındaki bu ileri ölçülerdeki sevgi, karşılıklı çıkardan
çok, ulusseverce duygulardan ileri gelir. Artık gerçek böylesine biliniyor-

ken, nasıl olur da bir kentli kendisini Kürdlük topluluğundan soyutlamak is¬
ter! Zaten soyutlamasına bir neden de yoktur.
-XI-
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Eğer, kendi deyişleriyle "köylü hakarete maruz, zulme mahkûm ve hak¬
sızlığa alışık" ise, bunun nedenlerini, zavallı ulusumun başka nedenlerden
ileri gelen bilgisizliğinde, içinde bulunduğu sefalet girdabında, kimi memur¬

ların

kişisel

çıkarları uğrunda bilerek-bilmeyerek işledikleri

hatalarda

aramalıdır.

Bunun için en yüksek sesimle haykırıyorum:

Köylü, bilgisizlik kâbusu altında inliyor. Bu nedenle memnun değil; feryad ediyor ve yardım istiyor. Gençlere düşen görev, bu yardımı yapmaktır.
"Jîn"in Kürdistan'da uyandırmak istediği yeni yaşam budur ve bu olmalı-

dır.Bir de yanlış görüşlerin, düşüncesiz teorilerin pek uygun olmadığını be¬
lirtmeye değer görüyorum. Bundan başka, bizim daha önemli sosyal dertle¬
rimiz vardır. Düşünürler onları bulup tedavi çarelerine başvurmalıdırlar.
24 Şubat 335(1919)
Siverekli
Hilmi
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(653)

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

J

T

"XJ

Salek

1 İN

220qurişe

NîvsalDO

"

Jri A ı A 1
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

MÜNDERECAT
TÜRKÇE KISMI

Sersal tebriki

JÎN

Gözler kör, kulaklar sağır mıdır?

Kemal Fevzi

Kürd hanımı

M. M. Selimbegî

Kürdçeye dair

Kürdiye Bitlîsî

Kürdlerde durûb-ı emsal

Hilmi
KÜRDÇE KISMI

Sersal ji "Mem û Zîn"ê

Ehmedê Xanî

Tebrik

JÎN

Sersal

E. Rehmî

Ji asarê kevn

Ehmedê Cİzîrî

Lebo Kurdan

M. Şewqî
Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası
(653)

^

"Jîrf'in var olan tek koleksiyonu ciltlenmiş olduğu sırada yanları kesildiğinden, bu sa¬
yının üst tarafında bulunan tarih ve sayısını gösteren rakam kesilmiştir. Ancak, bun¬
dan önceki ve sonraki sayıların tarih ve sayılarından da anlaşılacağı gibi, bu sayının
10 Mart tarihleri arasında yayınlanan 14'üncü sayı olduğu kuşkusuzur.

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

J

T

\T

Salek

1 İN

220 quriş e

Nîvsall30

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

"SERSAL"(654)(*)
Milletlerin birkaç türlü eyyam-ı mahsusası vardır: Millî, dinî, içtimaî. . .
ilh.

Kürdlerin

millî

günü,

"Kawe"nin

zulm-ı

Dehak'i

kırdığı

gün,

Salahaddin-i Eyyubî'nin doğduğu ve "sultan" olduğu günler vesaireler gi¬
bi. . . Dinî günlerimiz ise malumdur. Kürdlerin bir de "SersaF'ı vardır. Bu,

Rumî Martın 9'uncu günüdür ki, bu içtimaî yevm-i mahsusu bütün Kürdler
bir "bayram" bilirler, yeni bir hayata başlangıç addederler; birbirlerinin zi¬

yaretlerine şitaban olurlar, tebrikleşirler, birbirlerine hediyeler gönderirler.
Velhasıl, bugünün hayatın eyyam-ı âdiyesi içinde bir imtiyaz-ı mahsusu var¬

dır. Her millet, böyle günlerini diğerlerinden ayırır ve böyle günlerinde gü¬
ler, eğlenir, tezahürat yapar.

Ne kadar müteellimiz ki dört senelik felâketengiz bir harb ve onun icabâtı,
Kürdleri, ne eyyam-ı mahsusasında, ne eyyam-ı adiyesinde, ne de hayatın ge¬

lip geçici dakikalarında gülmek, eğlenmek gibi beşerin en tabiî ve ibtidaî
haklarından da mahrum etti. Bugün Kürdistan bir açlık ve sefalet yurdu,
Kürdler bir elem ve ihtiyaç sürüsü. Artık gülmek ve eğlenmek akla gelir mi!
Büyük milletler onlardır ki meserret, sevinç isteyen böyle günlerdeki acıları¬

nı ve bu acı günlerin —eğer çalışılırsa— muvakkat da olabileceğini düşünerek
bir daha düşmemeye, daima, daima yükselmeye cezm-ü azm ederler.
Bu kadar acı hatıralardan sonra, bütün ırkdaşlarımıza şu "SersaTı hararet¬

le tebrik ve Kürdler ve Kürdistan için pek mes'ûd ve meserretamîz günler te¬
menni eyleriz.

JÎN
(654)

Sersal: Yılbaşı.
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[2] HİCRAN SAHİFELERİ

GÖZLER KÖR, KULAKLAR SAĞIR MIDIR!?

Harb-i Umumînin(655) bidayetinden beri gazete sütunlarını iyiden iyiye

tâkib ve tedkik etmekteyim. Bütün şahsiyat ve riya ile boyanan bu sahifelerde bîçare memleketimin uzun ve elîm hicran-ü sefaletine acıyan bir yürek,
sızlayan bir vicdana tesadüf etmedim. Yalnız bir Diyarbekir evlâdının son
zamanlarda heyecanlı birkaç sahife inlediğini gördüm.

On bu kadar senelik Meşrutiyet —ki Harb-i Umumî bu devrin hemen
jr
nısf-ı ahirini teşkil eder— altında yaşayan ketum bir istibdada karşı lisanlar

ebkem, vicdanlar mütecemmid, iz'anlar kör, imanlar kararmış ve kalemler
kırılacak, parçalanacak yerde çamurlara batırılmıştı. Memleketin başına^en

umulmaz zamanlarda en mühlik belâlar açan veya açtıran, en mühlik belâla¬
ra karşı bir mezar taşı kadar sâmıt ve lâkayıd duran, bir günlük zevk-ü neşesi¬
ne âlemde her şeyi fedadan çekinmeyen duygusuz bir zümreden zaten ne
beklenebilirdi ki!(656)

Altı asırdan beri, Darwin'in maymunu gibi —ve fakat tekâmüle değil, dai¬
ma tedenniye doğru— garib istihaleler geçiren ve bu haliyle beraber hâlâ is¬
tikbalde büyük dâhilerini bekleyen mütefessih ve mütereddi bir heyet-i icti-

maiyeden cidden tarihî hadiseler ümid ve intizar etmek, bir muhalin vücu¬

duna

ihtimal

vermek

kabîlindendir.

"Neme

gerek,

neme

lâzım"

duygusuzluğunu büyük bir fazilet sayan milletleri, ne söyleyeyim, Allah ıs¬
lah eylesin.

Balkan Harbinde güya işlediği bir günahdan Harb-i Umumîde

harb

mecmualarının birinde— istığfar-ı zünûb eden Diyarbekirli hemşehrinin savab addettiğim o günahını ben, mezar taşımın üstünde otlar, yosunlar bitin¬

ceye kadar taşımayı nefsimce en büyük bir "ihtiyac-ı ufırevî" addederim.
"İnsaniyet-i kâfire"nin bidayet-i zulm-ü zulmetinden beri binlerce serdar¬
ların pazede-i huyûl-ı istilâsı olduğu [3] halde metanet-i ırkîyesine zerre ka¬
dar halel gelmeyen bir milletin yirminci asr-ı medeniyette kanlı ve fecî' bir

seyl-i sefalete mâruz bırakıldığını gören hemşehrinin bu istığfarinde, bu
temennî-i affında ne dereceye kadar haklı veya haksız olduğunu kestirmek
kabildir. Erkeksiz kalan köylerin mezarlıkları sefahethaneye çevrilirken,

hududlarda değil, o viran yurdun hamisiz evlerinde Selânikli, bilmem nereli
birtakım hunhar ve gaddar çeteler haydud oyunlarını temsil ederlerken, bü¬

tün bunların yegâne müsebbibi olan bir muhît-i levs-ü riyaya karşı vaktiyle
(655)

"Genel Savaş" anlamına gelen "Harb-i Umumî" adı, o dönemde I. Dünya Savaşı için

(656)

Yazar, sözünü ettiği "duygusuz bir zümre"den, 1908 yılında Osmanlı imparatorlu¬

kullanılırdı.

ğunun yönetimini ele geçiren ve 1918 yılına kadar iktidarda kalan, bu süre içinde bas¬
kıcı ve kanlı bir dikta rejimiyle imparatorluğu yöneten İttihad ve Terakki Partisi' nı
kastediyor.
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pek haklı olan itabından naşi kendini günahkâr ve sonra günahından istiğfar
eden hemşehri, bilmem ki fikr-i evveline rücu etmiş midir?
Mermer sütunlu saraylarında binlerce küheylânlarını, ormanlarda nazlı

ceylânlarını, tarlalarında ordular besleyen harmanlarını, ipekli Acem halılarıyle müzeyyen hanlarını, hulâsa medeniyet lordlarının bile gıbtakeşi bulu¬
nan bütün servet-ü samanlarını a'da elinde terkederek baş açık, yalın ayak, çı¬

rılçıplak yollara düşen hanedanların Diyarbekir surları önünde açlıktan öl¬
düklerini, hem nasıl bir sefalet-i feda ile öldüklerini tarih elbette bir
mersiye-i canşikâf ile yazacaktır.

Ermeni faciaları hadd-i zatında söylendiği kadar bir ehemmiyeti haiz de¬
ğildi. Fakat cihanı velveledar etti, dillerde destan oldu. Ya şu sahibsiz, şu bed¬
baht milletin başına uğrayan masaib-i gûna-gûnü —velev bir lahzacık
olsun— kim yad edecektir! Yoksa buna sûr-ı İsrafil mi ağlayacaktır!(657)
Sana soruyorum ey yaldızlı medeniyet:

Hakka tecavüz etmeyenlerin hakkı ne zaman tanılacaktır! Ne zamana ka¬
dar haksızlıklar "hak" diye takdir edilecektir! Haksızlığı sen "hak" diye
gösterdikçe, hakkı kim ve ne zaman ihkak edecektir! Hakkın kuwe-i müey¬

yidesi, filhal senin yine hakka müstenid tekâfülün olmak lâzım gelirken, ne

zamana kadar zulm-ü kuvvet altında hakkın feryad-ı melülü susturulacaktır! Bari takındığın maskeyi kaldır; iğrenç çehren altında sırıtan dişlerin gö¬
rünsün, bir kanlı [4] vahşîye layık gayzınla görün; görün ve gizlenme! O va¬
kit tarihin eline uzattığı âyîneye bak, gör ki ne iğrençsin!

Ey her ferdi birer âbide-i hamaset olan Kürd gençleri, size hitab ediyorum:

Fenn-ü medeniyetiyle, ilm-ü sanayiiyle, âsâr-ı dehaetiyle yükselen ve fakat

vicdaniyle daima, daima alçalan yirminci asrın kulakları sağır ve gözleri
kördür.

"Sana senden gelir âlemde ger imdad lâzımsa".(658)

Teslim edilmeyen hak teslim ettirilir, söndürülen ocaklar yakılır. Bunları

yapacak ve yaptıracak, sizlersiniz. Düşününüz ki her biriniz birer büyük ta¬

rih yaşadınız. Geçirdiğiniz silsile-i vukuat içinde siz memleketinize aid ne fe¬
cî' sahnelerin şahidi olmadınız! Felâketler insanı bîmecal, bazen de mebhût-ü lâl eder. Fakat kahraman o ferdler, o milletlerdir ki başları, her darbe-ı
musibeti yedikçe biraz daha dikilir ve yukarı kalkar. Sizin herkesten ziyade
bu gibi secaya-i mümtazeye malikiyetinizi cihan tasdik eder. Sönük ve efsür-

de ruhlara sükûn ve bataet yakışır. Zaten onlardan fazla bir şey beklemek
abestir. İman-ı içtimaîyi gene ruhlarda -dikkat buyurulsun, gene ruhlar di¬
yorum, ihtiyarlık mevzu-i bahs değildir- aramalıdır. Mukadderatını kendi

(657)

Sûr: Kıyamette İsrafil adındaki melek tarafından üflenecek ve ölülerin dirilmesini sağ¬
layacak olan boru.

(658)

Bir Türkçe şiirin bir dizesi olduğu anlaşılan bu parça, daha önce derginin 8 inci sayi^

sında Siverekli Hilmi'nin "Kürd Gençlerine" başlıklı yazısında, "sana senden gerek
âlemde ger imdad lazımsa" şeklinde geçmişti.
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eliyle tâyin eden bir millet payidar olabilir; ve ancak böyle bir heyet-i içtima¬

iye yaşamaya hak kazanabilir. Dizgini yabancı veya nâehil ellerde kalan bir
milletin vay haline!

Siz ey Kürd gençleri, siz de elbette gördünüz: İsmet ve ahlak bakirelerinin
sîne-i iffetinde dost elleri gezdi. Ya Rabbim, bu levsiyata, bu tedennî-i ahlaka
karşı iğrenmemek, tiksinmemek ve sonra tükürmemek kabil midir! iman
ettim ki harb ve sefalet, ahlak ve faziletin en güzel mi'yarı imiş!

Bosfor'un(659) beyaz yalılarında sakiyeler kadeh sunarlarken, Kafkas'ın
karlı ve buzlu eteklerinde memeleri üstünde yavrusu uyuklayan anneler, an¬
ne kucağında meme emen yavrular açlıktan ademe yollanıyorlardı; tipiler,

fırtınalar koynunda serilen sahibsiz, yetim çocuklar, başları üstünde ağlaya¬
cak [5] bir zâir bulmadan solgun bakışlarla bir diğer âleme süzülüp gidiyor¬
lardı; yorgunluktan, yoksulluktan kadîd olan dinç ihtiyarlar hayatın son

nemasını tüketiyor, bir lokmaya uzun süren ömürlerini heba ediyorlardı.

Karlı yollarda birer kurban kafilesi gibi ölüme sürüklenen insan kümeleri
ölümü hasretle arıyor, karlarda açılan soğuk medfenlere teslim-i can ediyor¬
lardı. Bunları hiç bir göz görmedi; hakka yükselen bekaları, vaveylaları hiç
bir kulak duymadı.

Demek gözler kör ve kulaklar sağırdı. Fakat siz gördünüz ve duydunuz, ey

Kürd gençleri! Bu mesuliyeti tarih yüklenmez. Onu her zaman zulümkâr ve
riyakâr gördüm. Asır kabul etmez. Zira hodbîn ve nankördür; hodkâm,
muhteris ve vefasızdır. Hükümet üzerine almaz. Çünkü senin iradenden

doğmuş ve güya senin mümessilindi. Cezanı kendi elinle tâyin ettin demek¬
tir. Bu mesuliyeti, ey bedbaht Kürd gençliği, siz bedbaht omuzlarınızda taşı¬
yacaksınız. Bedbin ve müteessir olmayınız!

Zararın neresinden dönülse kârdır.

Fakat bu kârı büyük bir süratle temin edemezseniz, yarınki nesil size
soracak:

Gözleriniz kör ve kulaklarınız sağır mıydı!
Hizanîzade
Kemal Fevzi

(659)
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Bosfor: Karadeniz ile Marmara denizini birbirine bağlayan İstanbul boğazı.
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W KÜRD HANIMI(*)

Medeniyetin bir mikyası da kadının heyet-i ictimaiyedeki mevki ve maz¬
hariyetidir. Mütemeddin milletlerde kadın, bihakkın o milletin nısfıdır; er¬

keğin haiz olduğu her nevi hak ve imtiyaz, itibar ve itina, hatta bazı defalar
fazlasıyle kadınlara da ibzal edilir.

Müstakbel nesillerin temelini kadınlar kurar; kadınları iyi yetişmemiş,

vazaif-i maderanelerini takdir etmeyen milletler öksüz demektirler. Ak¬
vam-ı ibtidaiyede bile kadınların erkekler üzerine bir nüfuz-ı mahsusu var¬

dır. Bu nüfuzu muhtelif şekillerde, bu nevi kavimlerin tarihinde, ezcümle

Arabın devr-i ibtidaîsinde görürüz; kadınların meselâ harbde ricali teşci' va
zifesiyle istihdamları, hatta yaralılara bakmaları, bir nevi nüfuzdur. Kadın[1
pek fana ve hakîr gören, zümre-i insaniyeden addetmemeye kadar varan
heyet-i ictimaiyeler de olmuştur ve vardır.

Şurası muhakkaktır ki Müslümanlıkta kadının haiz olduğu mevki ve hu¬

kuk, bugün kendisine gayri lâyık görülen mevkiden pek yüksek ve hukuk¬
tan pek vesî'dir. Ulema ve ukala-i dinin vazifeleri, hukuk-ı dınıyeyı esirge¬

mekte değil, zamanın icabâtıyle tevsîan ve ıslanan istimaline engel olma¬
maktadır,
i
i
i J
1
İslâmda kadın hukukunun esasât-ı diniyeye muhalif olarak ne kadar yanlış

telâkki, bugün de ne kadar yanlış tatbik edildiğini anlamaya, muhtelif islâm
kavmiyetlerinde ve bu kavmiyetlerin muhtelif tabakatındakı kadını tedkık
etmek kâfidir zannederim:

Cümlesi bir dine salik bulunan Kürd, Türk, Arab, Çerkeş, Arnavud kadın¬

larından her biri, elyevm nasıl birbirine benzemeyen, bazı kere birbirine zıd
olan şerait, ahval içinde yaşıyorlarsa, aynı cinsin köylü, şehirli gibi tabakaları
da birbirinden ayrılan eşkâl-ı hayatiye irae ederler. [7] Dinin evamırı umumi,
gayri istisnaî iken neden aynı dinin mensubları arasında aynı keyfıyet-ı dmı-

yenin telâkkî ve tatbikinde bu derece farklı bir "başkalık" var? Bu sadedde,
meselâ kıyafet bahsini ele alarak diyelim ki, neden Müslüman Arnavud kadı¬
nı Müslüman Kürd kadını, Müslüman Türk kadını, Müslüman Arab, Müs¬

lüman Çerkeş kadınları. . . bunların hepsi başka şekillerde tesettür ediyor
veya bunlardan biri veya bazısı tesettürü başka mâna ile telâkkî ederek bizim
istediğimiz tarzda saklanmıyor? Şimdi, bunlardan bazıları hakkında, evamır
veya şeair-i İslâmiyeye riayet etmiyorlar" mı diyeceğiz?
işte bu farklardan müsteban oluyor ki kadının bugünkü muhtelit eşkal-ı

hayatiyesinden, herhalde Müslümanlığın maksud-ı esasîsine tevafuk etme¬
yenleri çoktur; tâbir-i diğerle, bu şekillerden olsa olsa ancak bir tanesi Mus umanhğın emr-ü irae ettiği vech üzredir, yani haktır, diğerleri batıldır; çunku
dinin bir hakikatten ibaret olması lâzımdır; hakikat ise birdir, kabıl-ı taaddüd değildir. O halde Müslüman kadınlarından bazılarının kıyafetlerine

bakarak, "dinin emrettiği şekil zamana göre budur, diğerleri gayrı şer'î ve
_ 7 _
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gayri dinîdir" demekte muztar kalırız. Acaba bu hangi Müslüman kitle veya
kitlelerin kıyafetidir ki zamanın ihtiyacına en ziyade tevafuk veya bitemami-

ha tatabuk edebilir? Bu suale belki ifadât-ı âtiyemiz bir cevab verebilecektir.

Burada istitraden bir mesele tahaddüs ediyor:

Acaba din-i İslâm, milliyetlere ne kadar bir mevki veriyor? Onların bünye-i milliyelerini olduğu gibi muhafazaya müsaade ediyor mu? Yoksa dine
mugayir olan cihetlerin tâdilinden sonra mı örf-i millînin yaşamasına müsa¬

ade ediyor? Ve yoksa milliyetleri büsbütün din kazanı içinde kaynatıp millî
mevcudiyetlerini unutturmak gayesini mi taşıyor? Bu suallere daha salahiyetdar olanlar cevab îta buyursunlar.

Ben yalnız şunu diyeceğim ki, marbutiyet-i diniyeleri pek müsellem olan
"Kürdler, her şeyi millileştirmişlerdir". Bu kadar salabet-i diniye sahibi olan

bu

milletin

vazaif-i

diniyesinin

her

safhasında

bu

temsîl-i

millîyi

görürüz.(660)

Bahsi buraya kadar getirdikten sonra Kürdlüğe nakledelim:
[8] İstitradımızda "Kürdlerin marbutiyet-i diniyeleri müsellemdir" dedik.
İşte biz, bu kadar dindar olan bir heyet-i citimaiyenin vaziyet-i nisvaniyesini

asrımızın ihtiyacâtına pek muvafık buluyoruz. Bu vaziyet, asrîleşmek iste¬

yen, başta münevverleri olduğu halde bu gayeye doğru yürüyen Kürdlük
için o kadar müsaiddir ki, yenileşen bazı milletlerde ve meselâ Türklükte ol¬
duğu gibi ayrıca muğlak bir kadın meselesi hadis olmak imkânı yoktur.
"Aman bu kadın açık-saçıktır, ötekisi erkekle konuşuyor, şu tesettüre riayet

etmemiştir" gibi kıyl-ü kalların menşei olabilecek ahval, Kürdlük içtimaiya¬
tında mevcud değildir.

Kürd kadını esasen serbesttir, evinin hakimesidir, tesettürün şeair-i Islâmiye haricindeki lüzumsuz kuyûdundan azadedir; erkeklerin de dahil bulun¬
duğu hayat-ı ictimaiyeye bir mevki-i ihtiramı haiz olarak karışmıştır. Biraz

daha yukarı tabakaya bakarsak bir saltanat-ı nisvan da görürüz. Zaten bu

asır, kadınların da hakk-ı saltanatını tasdik etmeye yanaşmadı mı! Kürd kadı¬
nı, erkeklerle münasebât-ı ictimaiyesinde zevcinin, yani erkeğin vazifesini de
görür; meselâ misafir kabul eder, erkek gibi bizzat ağırlar.
(660)

Bu cümledeki "temsîl" sözcüğü, "özümseme, assimile etme" demektir. Yazar demek
istiyor ki, Kürdler dinsel ödevleri millileştirmişler ve kendi millî gelenekleri içinde
özümseyip assimile etmişlerdir.

604

?
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Kürd hanımının mümtaz ve müstesna bir seciye-i mahsusası da vardır; size
hakikî bir misal arzedeyim:

Zevç evde olmadığı vakit, gayri Kürd, yabancının biri gelir. Yaz günü. . .

Genç Kürd hanımı, misafire evin önündeki ağaç altında yer ppar, alelusul

yemek ikram eder. Misafir yemeğini yerken genç hanımı emeline muvafık
görür, yemeği unutmak ister. Hanım ciddiytini bozmaz. Misafir de yemeği¬

ni bitirir. Şimdi, onda daha ziyade ümid uyanmamış mıdır! Şımarır. Ahlakı
gibi pazuları da kuvvetli genç hanım, bu nankörü hemen yanındaki ağaca
bilfiil bend eyler. Misafir orada bekleyedursun, akşamleyin evin ağası gelir,
hayretle sorar:

—Bu kimdir?
Hanım:

—Senin malını çalmak isteyen birisi.

—Hırsızlığa mı gelmiş, kim bağladı?
Hanım:

—Evet, senin ırzını çalmak istedi. Ben de öyle bağladım.

[9] Kürdün hissiyât-ı namusperverîsini coşturan bu vak'a karşısında, bu
hırsızın hayatım, kadının,

—Sabahtan beri böyle çektiği ceza yeter, ötesini bana bağışla! demesi
kurtarır.(l)

Bu, ulvî bir seciyenin âdî bir misal-i metanetidir.(66 1) Böyle misaller Kürd¬
lük heyetinde o kadar çoktur ki umumiyete yaklaşır. Ve, ne bir Kürd kocası

ve babası, kadın veya kızından şübhelenerek, "ben evde bulunmadığım va¬
kit, sakın içeriye kimseyi almayasın"; hele, "sakın yüzünü göstermeyesin,

yoksa seni döğerim, öldürürüm" diye bir kaydı tahattur ve tatbike kalkışır;
ne de bir Kürd kadını, mazhar olduğu bu serbestî-i vesî'i kocasının ve ailesi¬

nin aleyhine kullanmaya savaşır. Bu, bir muvazene-i içtimaiye ve bir
mazhariyet-i medeniyedir ki Kürd milleti için herhalde kıymetdar bir varlık
sayılır.

Başkaca, Kürd kadını, çocuğunun behemehal ve yegâne mürebbiyesidir.

Her Kürd çocuğunun ruhunda, anasının eliyle ve ruhuyle karıştırılmış pek
çok ve kuvvetli bir hamîr vardır; binaenaleyh Kürd kadınlarıyle erkekleri
birbirlerine o kadar karîb bir seciye sahibidirler.

Taaddüd-i zevcâtı da Kürdistan'da, mensubîni pek az olan bir sınıfın
birkaç ferdine münhasır, talakı ise alelumum Kürdlerde yok derecesinde na¬

dir görürüz. Talakı yapan bir erkek ve talaka müstahak görülen bir kadın, ai¬
le ve akran arasında kazanacağı nefretle pek çok defa bir daha teehhül edeme¬
meye ve hele kadın bir daha zevç bulamamaya mahkûmdur.

(1)

Vak'ayı, mahall-i cereyanı olan bir Kürd köyünde işittim. Dersaadet mekâtib-i âliyesin-

den birisinde meşhur bir üstad-ı müverrihin mesmuât-ı mevsukasına istinad ettirdiği
ifadâtı da, bence bir kat daha teyid ettirmiştir.

(661)

Bu cümledeki "âdî" sözcüğünün anlamı, "adete uygun, doğal, olağan" demektir.
_ 9 _
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İşte, Kürd kadınının vaziyet-i tabiiyesi, muktaza-i hale bu mertebe uygun¬
dur. Eksik olan bir şey varsa, millî itiyadâttan doğan ve millî ananât-ı gayri
mektube [lO] içinde nema bulan bu seciyedar terbiyenin, münevvirane düs¬
turlarla, asri kavaid-i tâlim ile de tekemmül ve tetevvüc edememesidir.
Bu desatîr-i terbiyeyi, bu kavaid-i talimi tatbik ettiğimiz gün, Kürd kadını¬

nın derece-i faziletini, yetiştirdiği evlâdın nasıl gıbtabahş bir "vatan temeli"
kuracaklarını göreceğiz. Mü'miniz ki bu âti pek uzak değildir.
Vanlı

M. C. Selimbegî(662)

KÜRDÇEYE DAİR(*)(îS.)

Geçen nüshalarınızdan birinde, "Kürdçe Lisanımız" adlı bir makale vardı.

Mühim bir muvzua temas eden o makale etrafında birçok mütalââtın tevalî
edeceğini zannediyorum. Bu miyanda, halli matlûb iki büyük müşkilin ta¬
mamıyle münakaşa ve tedkik edilmesi şayan-ı temennidir. Dilimizden bah¬

sedildiği zaman, biri, Kürdçenin bugünkü ihtiyacât-ı milliyeye derece-i teva¬
fuku ile şekl-i istikbali; diğeri, Kürd milletinin akvam-ı müterakkiyeye nisbetle mevcud ve meşhud nevakıs-ı medeniyesinin asgarî bir zaman ve kuvvet

sarfıyle çare-i telâfisini zâmın bir vasıta-i tahririn temini gibi iki mühim ve
ehemmiyeti nisbetinde mu'zal mesele meydana çıkar. Bana göre her Kürd,
bu iki mesele hakkında mütalâasını, muvafık bulduğu suret-i halleri efkâr-ı

umumiye-i milliyemize arzetmelidir. Ta ki müsademe-i efkârdan bârika-i ha¬
kikat çıksın, o şule-i hakikat bu işlerle meşgul olmak isteyen erbab-ı cidd-ü
himmetin bedreka-i sa'y-ü sebatı olsun.

Senelerden beri ve bahusus sinîn-i ahîrede münevver, gayri münevver bir¬
çok milletdaşlarımla, dilimizin hal ve istikbaline dair hasbıhallerde bulunu¬
rum. Bu muhaverelerde umumiyetle mutabık kaldığımız iki nokta vardır.
Düşünen, düşündüğünü söyleyebilen her Kürd, yana-yakıla diyor ki:

[il] Dilimizin bugünkü hali, bir lisan-ı ilmî mahiyetini haiz olmaktan çok
uzaktır.(l)

Efradı milyonlara baliğ milletimizin bütün şubeleri arasında vasıta-i tef¬
him ve tefehhüm olacak bir lisan-ı müştereke ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, za¬

man geçtikçe hayatî bir hal alıyor. Sonra bizim bugünkü vasıta-i tahrir, usul-ı

imlâmızla hiç bir zaman, elektrik süratiyle ilerleyen kavafil-i irfan ve mede¬
niyete yetişilmez, asırların aramızda açtığı boşluklar tayyedilemez.
(662)

Yazarın adı, derginin bu sayısının ilk sayfasında, "İçindekiler" bölümünde "M.M.
Slimbegî" şeklinde geçmişti.

(1)

Bu hüküm, saf bir Kürdçeye göre verilmiştir. Türkçe ve Farisîce mahlut bir lisan nazar-ı mütalâaya alınırsa, biz de en müşkilülifade efkârı tamemen eda edebileceğiz. Lisa¬

nımız, bu şerait dahilinde meydana getirlmiş yüzlerce esere maliktir.

606
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Şimdi sorarım: Bu sözler bir hakikat, acı, delen ve sızlatan birer hakikat
değil midir!

Madem ki ekseriyet-i müdrike bu noksanlar etrafında birleşiyor, hastalık
teşhis edilmiş demektir. Şimdi bize tabibler lâzımdır ki derdin izalesi için ica-

beden ilâçları tertib ve ihzar etsinler. İş buraya gelince heyhat! Herkes yalnız
söylüyor; bildiğini, anladığını yazmıyor ki umuma mal olsun. Fiiliyata ge¬
lince ana dair bir teşebbüsü ne gördük, ne de işittik.

Neye intizar ediyoruz! Madem ki içimizde iyi-kötü bir şey düşünenler var,

düşüne, söyleyebildiklerinin onda biri kadar bir eser-i teşebbüs ve faaliyet
irae etsinler. Bu, güzel bir misal olur. Muhakkak bu misali tâkibedecek
birçok vatandaşımız bulunur. Bir kere yola girildi mi, her dem mütezayıd
bir şevk ve haheş-i umumî, bu mübeccel tarîk-i faaliyetin yolcularını artır¬
dıkça artırır.

Fal-ı hayırdır inşallah! Ben şu satırları yazdığım dakikada vâsıl olan "Jîn"
nüshası bir müjde getirdi. Zulmetlere düşürülen milliyet ve istikbalimize bir
lem'a-i tenvîr gönderen bir teşebbüs-i millîye dair tafsilâtı heyecanla, sevine
sevine okudum.

Teşekkül ve faaliyete başladığını fart-ı sürurla okuduğum Kürd Tamim-i
Maarif ve Neşriyat Cemiyeti'nce, yirminci asr-ı medeniyette umumî, husu¬

sî aksam-ı mesaîde [12] vücuduna kat'iyyen iman, ve icabâtına bütün millet¬
lerce serfürû edilen bir hakikatin, teşkilât ihtiyacının tamamen takdir edildi¬
ğini görmek de ayrıca göğsümü kabarttı. Yaşadığımız devir, teşkilât ve
taksim-i a'mal devridir. Bu asırda ferdî faaliyetler (fikrim yanlış anlaşılma¬
sın, şahsî teşebbüsler demiyorum) kat'iyyen akamete mahkûmdur.

Hele Cemiyet Programının lisana, milliyet ve mevcudiyetin üssülesası
olan bu şube-i mesaîye en çok hasr-ı ehemmiyet etmesi, vücuhla teşekküre
şayan âsâr-ı intibahtandır. İlâhî bir aşk-ı vatan, büyük bir feragat-ı nefs ile işe
başlayan bu mücahidlerin muhtaç oldukları iltifat ve muavenete mazhari¬
yetlerini temennî eylerim.(663) Allah muinleri olsun.
Burada bir hatırayı yad etmeden geçemeyeceğim:

Beş-altı sene evvel pek fecî' ahval ve şerait tahtinde bugün fıkdanım acı ıstı¬
lahlarla hissettiğimiz millî müesseselerin ilk temelini hayatları bahasına kur¬
maya çalışan gene kahramanlarımızı hatırlıyorum.(664) Harb-i Umumînin

zalim ve kanlı eli, millî hazinemizin maalesef mikdarları pek küçük bir aded
irae eden kıymetdar cevherlerini aramızdan ayırdı, vâsi' harb cebhelerine da¬
ğıttı. Gittiler. Onlardan bize avdet eden, yalnız acı haberlerdi. Her haber,

yüksek bir gurur-ı millî ve şayan-ı hayret bir cesaret-i fıtrînin tahrik ettiği ul(663)

Mücahid: Kutsal bir dava uğrunda çalışan, savaşan, mücadele eden kimse.

(664)

Yazarın burada sözünü ettiği ve "ulusal kurumların ilk temeli" demek olan "miUi
müesseselerin ilk temeli", I. Dünya Savaşından önce kurulan Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti'dir. Yazarın sözünü ettiği "gene kahramanlarımız" ise, o örgütün kurucuları
olan Kürd gençleridir.

_H_

607

vî bir feragat-ı nefsle terk-i hayat eden bu kahramanlardan birkaçının hadise-i
üfulünü bildirdi. Ölüm mefhumunu müfekkirelerine hiç yanaştırmayan o

gençlerin hatıra-i hamasetlerini, âkıbet-i elîmelerini düşündükçe, hâlâ mev¬
cudiyetim inler, iftihar eder ve ağlarım.

Ey payimal-ı udvan vatanı kendilerine bir mezar-ı vesî' ittihaz eden genç¬
ler, müsterîhane uyuyun!

"Ümid"iniz ölmedi.(665) Nice bin derd-ü mihnetle îkad ettiğiniz meşale-i

ümid-i millî, yine sizin gibi gene ve ateşîn dimağlar elinde rah-ı istikbali ay¬
dınlatan bir nura inkılab etmek üzredir.

[13] Ah, eğer onların kurdukları müessese-i milliye, icabeden muavenetlere
mazhar edilse veya bugüne kadar yaşasaydı, hiç şübhe etmiyorum, bu daki¬
kalarda bizi müdhiş bir tazyik altında sızlatan millî noksanların birçoğunu
tatmin edilmiş görecek ve kendimizi şimdiki kadar yetim ve mahrum-ı istinad bulmayacaktık.

Şimdi asıl mevzuumuza avdetle şu meseleyi gözden geçirelim:
"Kürd"ün bir lisan-ı müştereki mevcud olabilir mi?

Malumdur ki lisan, milletlerin en canlı bir müessesesidir. Bariz, mübrem
bir ihtiyaca tekabül etmeyen müesseseler yaşamaz; zorla ihdas, tatbik ve ta¬

kibine ömürler sarfedilse, madem bir ihtiyac-ı mahsûsu tatmin etmiyor, fay¬
dasızdır; birçok zararlar intaç eder ve sonra mahvolup gider. Misal ararsanız,
bedbaht Osmanlı ülkesinin bugünkü hal-i ciğerşikâfını ihzar eden son bir
asırlık avamil-i idareye(666) ve irfaniyeyi nazar-ı itibare alınız!
Bu halde aranacak şey, Kürd milleti arasında bir lisan-ı müşterek ihtiyacı¬
nın mevcudiyetidir.

Elimizdeki üç-dört asırlık divanlarda, —milliyet ateşinin bugünkü ittisaa

mazhar olmadığı asırlarda bile— Kürd'ün bu ihtiyacı idrak, onu ateşli nağ¬
melerle izhar ettiğini hayret ve hürmetle müşahede ediyoruz. Daha sonra as¬

rımızın revş-i milliyetine rabt-ı iman eden, siyasî tabiriyle Türkiyeli, iranlı
her Kürd, lüzum ve husulüne şiddetle kani bulunduğu tearüf ve ittihad-ı mil¬
lîyi temin için lisan-ı müşterek ihtiyacını, yüreği sızlayarak hissediyor ve bu
duygusunu her vesileden bilistifade ilân ediyor. Eminim her Kürd, hayatında
çok kere bu mütalâaların sâmii olmuştur.

İmdi, görülüyor ki ihtiyaç mahsûs değil, mevcuddur. Binaberîn, onu tat¬
min edecek müessese, yaşamak için muhtaç olduğu şerait-i hayatiyeye,
kudret-i tekâmüle malik bulunuyor demektir.

(665)

Yazar burada, edebiyatta "tevriye" denilen anlatım biçimini kullanmıştır. Arapça

olan "tevriye" sözcüğü, "birden çok anlam taşıyan bir sözcük kullanıp onun en uzak
anlamını kasdetmek" anlamına gelmektedir. Farsça olan ve Türkçeye de geçen

"ümid" sözccüğü, Kürdçe "hêvî" sözcüğünün karşılığıdır. Bu sözcük burada, hem
"Hêvî" derneğini kurmuş olan gençlerin taşıdıkları "ümid"in anlamım vermekte,
hem de "Hêvî" derneğinin adının Türkçe karşılığını vermektedir. Yazar da bu ikinci
anlamı kasdetmiştir.

(666)

608

Doğrusu "idariye" olmalıdır.
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"Lisan-ı müşterek ittihazı mümkün müdür?" sualine verilecek cevab,
mesaî-i daimeye müftakır, uzun zamanlara muhtaç olmakla beraber, kısaca

bir "evet"den [14] ibarettir. Bu takdirde biz Kürdler ne suretle müşterek bir
lisana malik olabiliriz?

Bazı zevat biliyorum ki, Kürdçenin birçok lehçelere malık bulunmasını

böyle bir gayenin husulüne mani telâkkî ediyorlar. Bunlar aldanıyor, pek
sathî düşünüyorlar. Lehçeler bir mani olmaktan ziyade, lisanımız için tüken¬

mez birer hazine-i lugât, bir nimettir. İstifade yolunu bulan bir müdekkık,
onlardan nâmütenahî menafi' temin eder.
Hem bu, yalnız bizde, Kürdlerde mevcud bir hadise değildir; dünyanın en

muntazam ve zengin lisanlarına sahib milletlerde dahi, asırlar sayan edvar-ı
edebiyelerine rağmen hâlâ eski zindeliğiyle yaşayan, konuşulan lehceler(patois) vardır. Onlar arasında lisan-ı umumî ve edebîye lugât itibariyle pek yan

bakanları ve hatta diğeri tarafından asla anlaşılmayanları mevcud bulunduğu
halde, bizim lehçelerin en büyük ihtilâfları hemen hemen bir tebeddul-ı hurûf dairesiyle mahdud gibidir. Binaenaleyh lehçeler, konuşuldukları kitle

arasındaki hakk-ı hayatlarını muhafaza etmekle beraber, umumun malı ola¬
cak edebî bir lisan-ı müşterek ittihaz ve tamim edilebilir kanaatindeyim

Bugünkü edebî lisanların ekseri, ihraz ettikleri mevkı-ı ittihad ve iştiraki
pek uzun asırların müruruna medyundurlar. Ezmıne-ı atîkada milletler ara¬
sında mevcud bazı müesseseler, lisanların ittihad ve taammümüne vasıta

olurdu. Meselâ ifa-i hac için Mekke'ye azîmet gibi dini mecburiyetlerle
Sûk-u Ukaz ve Sûk'ul-Mecenne gibi içtimaî müesseselerin asırlarca temadisi,

pek aykırı Arab lehçelerinin tasfiyesini ve nihayet "lisan-ı Kureyş" şeklinde
ittihadını temin edebilmiştir.

.

A

Fakat Kürd lisanı için bu şekilde bir tasfiye vukuunu beklemek imkansız¬
dır. Kürd'ün üzerinde yaşadığı arazinin vaziyet-i coğrafıyesı ve zamanımızın

böyle bir tarz-ı tasfiye ve ittihada kat'iyyen müsaid bulunmaması, bizi başka

bir tarz-ı faaliyeti kabule sevkeder ki o da "neşriyat sıstemı"dır.
Buna dair mütalâalarımı ikinci makaleye terkediyorum.
Kurdîyê Bitlîsî
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[ıs] KÜRDLERDE DURÛB-I EMSAL(*)
Law Reşîd Bey biraderimize ithaf—

Sevgili "JhV'in sahaif-i edebiyesini tezyîn eden o tatlı "Kürd Durûb-ı Em¬
sali", şübhe yoktur ki her Kürdün ve her erbab-ı hevesin nazar-ı dikkat ve

meserretini celbetmiştir. Herhangi birisi hakkıyle tedkik ve tefekkür olu¬
nursa, tahtinde birçok maanî-i hükmiye, nasayih-i hakikiyenin müstetir ol¬
duğu görülür.

Şayan-ı dikkattir ki her bir söz, bir vak'anın lâyemût hatırası, canlı bir tari¬

hidir; her bir cümle bir kanun-ı tabiîdir ki tecrübe üzerine mübtenîdir.
Yoksa her istediği gibi bir darbımeseli hayalinde tertib edip vaz'etmemiş-

tir. Maatteessüf, Kürdçe nam-ı umumîsi tahtinde müctemi', bu lisanın dere¬
ce-i vüs'üne burhan-ı celî olan muhtelif lehçelerde durûb-ı emsal tamamıyle
zabt olunmadığı gibi, pek çoklarının vaka ve efsaneleri de kaydedilememiştir.

Yalnız, bize tevatüren intikal eden ecdadın o edebî ve hükmî sözlerini hak¬
kıyle arayıp toplamak külfet ve fedakârlığını iktiham etmek, yine Kürd
gençlerine mevdu' bir vazife-i milliyedir.

Fakir de,(667) Law Reşîd Bey kardeşimizin yaptıkları gibi, öteden beri fik¬
rimde kalanları ve bazılarını da hikayeleriyle yazıyorum. Ve elde ettikçe
"Jîn" sahifelerinde muhterem karilerime takdim edeceğimi va'dediyorum.
Tevfik Allah'tandır:

"Eger kûsî çorq e Kurdî xeq e, kûsî ne çorq e Kurdî ne xeq e".(668)
Kaplumbağa yürürse Kürd gabîdir, kaplumbağa yürümezse Kürd
gabi değildir.

Bu şive, "Berferatî" dediğimiz ve Fırat'ın her iki sahilinde meskûn Kürdle¬
rin şivesidir.(669) Hikâyesi şöyledir:

(667)

Yazar "fakir" sözcüğüyle kendini kasdediyor. Eskiden, kendilerinden sözedenlerin
tevazu için bu sözcüğü kullanmaları âdetti.

(668)

Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê jî weha tê gotin: "Eger kûsî çeq e Kurdo
xeq e, kûsî ne çeq e Kurdo ne xeq e". Yanî, "eger kûsîyên di çuwalan da girêdayî bilı-

vin û 'çeqe-çeq' bikin, Kurdo xeq e, yanî saf û kêmaqil û ehmeq e; belam eger kûsî nelivin û 'çeqe-çeq' nekin, hingê Kurdo dê kûsîyan bi wicba tayik bifiroşe, mana vê yekê
jî dê ev be ku Kurdo ne xeq e".

(669)

"Meskûn" sözcüğü burada yanlış kullanılmıştır. Doğrusu "sakin"dir. Arapça olan bu
iki sözcükten "meskûn"un anlamı,"ikamet edilen yer" demektir; "sakin" sözcüğü
ise, "ikamet eden" anlamına gelir. Bu nedenle, "Fırat'ın her iki kıyısında ikamet eden
Kürdlerin" anlamına gelen "Fırat'ın her iki sahilinde sakin Kürdlerin" diye yazılması
gerekirdi.

610
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Bu havalide en çok yetişen, pamuk, tütün vesairedir. Kürdün birisi, azîm

meşakkatlerden sonra ihzar edebildiği bir yük yumak [16] ipliği satmak üzre
Urfa'ya götürür. Her yerde olduğu gibi burada da esnaf ve tüccarın muhte¬
kirleri bulunmamak kabil midir!

Zavallı Kürd de müşteri ararken böyle birkaç gözü açık esnafa tesadüf et¬

miştir. Müşteriler meharetlerini burada da sarfederek, ucuzca Kürdün elin¬
den vasıta-i maişetini alırlar. Kim bilir, bîçare, köyünden gelirken hanesine

neler va'detmiş, ne ümidler beslemiştir! Sukut-ı hayal. . . Az zaman sonra, fa¬
hiş bir surette yanıldığını anlar. Artık o saatten itibaren fikr-i intikam, bu
hayal-i mecruhunda perverde eder. Bu defa köyüne avdetinde, bir taraftan
kemal-i germî ile, enva-i mezahımla bir mikdar iplik ihzar etmek vazifesini

ailesine tevdi' ederken, kendisi de çoluk-çocuğuyle kırlarda, dağlarda, bağ¬
larda kaplumbağa toplamak vazifesini ifa eder. Şimdi mevcud ipliklerle kap¬
lumbağaları ayrı ayrı sımsıkı sararak tekrar bir yük yumak vücuda getirir.
Haydi, Urfa'ya azîmet!. . Urfa'ya vâsıl olur olmaz, eski müşterilerine arz-ı

malumat etmeyi ilk vazife bilir. Eskiden aldıklarıyle zevkyâb olan muhteris
müşteriler, "Kurdî xeq e, Kurdî xeq e!"(Kürd gabîdir, Kürd gabidir) diye ba¬
ğırarak, sayyad-ı bîinsaf gibi şikârları üzerine koşarlar.

O vakit Kürd, kalbinde, "eger kûsî çorq e Kurdî xeq e, kûsî ne çorq e Kurdı
ne xeq e" der. Hakikaten kaplumbağa kımıldansaydı Kürdün gabavetı bedıhî
olurdu. Fakat bir kere sımsıkı sarılmış bir kaplumbağada hayat ve hareket ta¬

savvur olunur mu! Bu suretle mahir Kürd, kırların o büyük mahluklarını
kalın ve ağır kabuklarıyle haris, muhtekir müşterilerine yutturur!

Şunu söyleyelim ki Kürd, hakkını kimseye bırakmaz ve rakîbinin aynı ha¬
reketiyle cevab verir.
"Kulavê xwe li ser xwe bigire".

Külahını başında tut.(670)

"Megere li cîyê kaş, tu nebînî xewnê şaş.(671)

[17]

Yokuşlu,

muhataralı

yerlerde

gezme,

uykuda

kâbûs-ı

gam

basmasın.(672)

"Mî bi lingê xwe, bizin bi lingê xwe.(673)
Koyun kendi ayağıyle, keçi kendi ayağıyle.

Türkçe mukabili: Her koyun kendi bacağından asılır.
(670)
(671)

Doğru çeviri, "keçeni üzerinde tut" biçimindedir. Ancak, "külahım başında tut" an¬
lamında başka bir Kürd atasözü vardır, o da şöyledir: "Kumê xwe li serê xwe bıgıre .
Awayê rast weha ye: "Megere licîyên kaş kutu nebînî xewnêrj şaş".

Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê jî weha tê gotin: "Ramekeve lı cıyen kaş ku
tu nebînî xewnên şaş". Li hin helan jî weha: "Ne radikevim li cîyên kaş, ne dibinim
xewnênşaş".

(672)

Yani, "yokuşlu, tehlikeli yerlerde gezme ki uykuda sıkıcı karabasan basmasın .

(673)

Ev peyva pêşîyan bi temamî weha ye: "Mî bi lingê xwe, bizin bi lingê xwe tê daleqandin".
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"Lingê xwe bi mîqdarê lihêfa xwe dirêj ke".(674)
Ayağını yorganına göre uzat.

"Yê çav li derîyan, xwelî li serîyan.(675)

Gözleri kapılarda olanların kül başına.(676)
"Çê kiro xwe kiro, xirab kiro xwe kiro.(677)
İyilik yapsa kendisine, fenalık yapsa kendisine yapar.
"Birîna xwe bi destê xwe derman ke".
Yaranı kendi elinle tedavi et.

"Mala mêran, kanîya zêran".

Erkeklerin evi altın çeşmesidir.(678)

Bu darbımesel, bazen makam-ı tesliyette kullanılır.(679)

"Bila rezê min nav rezan bî, tirî li min heram bî".(680)
Bağlar içinde bağım olsun, üzüm bana haram olsun.

Bundan, Kürdlerin hiç bir yenilikten geri kalmak istemedikleri malum
olur.

"Ji çavê kor histirê sor nayê".(681)

Kör gözden sirişk-i sahavet gelmez.(682)
Burada kör gözden maksad, hasîs adamdır.(683)
"Bira avis bî, bira derengî bî".(684)
Yüklü olsun da geç doğursun.

Türklerin "geç olsun, güç olmasın" darbımeseli bunun mukabilidir.
(674)

Awayê rast weha ye: "Lingê xwe li gora palasa xwe dirêj bike".

(675)

Ev peyv li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Çav li derîyan, xwelî li serîyan".

(676)

"Gözleri kapılarda olanlar "dan maksat, el kapılarına bakanlar, başkasına avuç

(677)

Awayê rast weha ye: "Çê kiro bi xwe kiro, xirab kiro bi xwe kiro".

(678)

Bu atasözündeki "mêr" sözcüğü sadece "erkek" demek değil, "yiğit erkek" demektir.

açanlardır.

Buna göre doğru çeviri, "yiğitlerin evi altın çeşmesidir" biçimindedin
(679)

Yani, "bu atasözü, bazen avunma, oyalanma durumlarında kullanılır".

(680)

Awayê rast weha ye: "Bila rezê min li nava rezan be, bila tirî li min heram be".

(681)

Awayê rast weha ye: "Ji çavê kor nayên histirên sor".

(682)

Sirişk-i sahavet: Cömertlik gözyaşı. Doğru çeviri, "kör gözden kırmızı gözyaşı gel¬
mez" biçimindedir.

(683)

Hasîs: Cimri, "cömerd"in karşıtı.

(684)

Awayê rast weha ye: "Bila çêlek avis be, bila dereng bizê".

^

Ev peyva pêşîyan li hin helan jî weha tê gotin: Bila çêleka min avis be, kengê dize bila
bizê.

612
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HİKÂYESİ:

Bir Kürd, hem'ırkından bir inek satınalmak istiyor. [18] Tabiî, gebe olup
olmadığını sorar. İnek sahibi, "yüklüdür, fakat uzaktır" der. Müşterisi de,
"bira avis bî, bira derengî bî' der, alır.
"Golikê rêxo garanê xirab dike".(685)
Fena bir buzağı, bir sürünün namını bozar.(686)

"Misk neçu kunê, gezikek bi dûvê xwe ve girêda".(687)
Fare, deliğine giremedi, kuyruğuna bir süpürge de bağladı.
"Gurîyê me mir, gulîzêrîn bû".

Kel hizmetçimiz öldü, altın saçlı oldu.

KİKAYESI:

Bir ailenin kel kafalı bir hizmetçisi varmış. Gayet müstakim ve çalışkan ol¬
duğundan, efendilerinin muhabbetini celbetmişti. Zavallı vefat ettikten son¬

ra, o ailenin şerefine, hürmetine taziyeye gelen nimetşinasan, "uzkurû mevtakum bilhayr"(688) kavl-i munîfine tebaan hizmetçinin hasenat ve fedakâr¬

lıklarını bir lisan-ı tebcîl ile naklederler. Öte tarafta ev kadını bu medh-ü
senaları işittikte, "gurîyê me mir, gulîzêrîn bû" der.
"Ne şeytanî dibîne, ne eûzu ancîne".(689)
Ne şeytanı görürüm, ne eûzu okurum.

(685)

Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistanê weha tê gotin: "Çêleka rêxo navê garanê xirab dike".

(686)

Doğrusu, "sık sık pislik yapan buzağı"dır.

(687)

Ev peyv li hin hêlan weha ye: "Misk nikare here kunê, sivnike ,ı bı düve xwe ve
dike".

(688)

Hazreti Peygamber'in bir hadisi olan bu sözün Türkçe çevirisi şöyledir: "Ölülerinizi
iyilikle anınız".

(689)

A

Ancîne: Ev peyvik bi zarê Zazakî ye, bi mana "kişandin" e. Yanı,
ne eûzu dikişîne".

A

ne şeyten dibine,
.

Ev peyv li hêlna jî weha tê gotin: "Ne şeytên bibine, ne Qulhuwellah bixwine .
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"Mirovê merîyan mîna zêrê veşartî ye".

İnsanın akrabası, ihtiyaten hıfzedilmiş bir altuna benzer.(690)
"Nane meran li ser mêran qer e".(691)

Sahîlerin ekmeği cömerdin üzerinde borçtur.(692)
Türkçesi: İyilik mütekabildir.(693)
(Mabadı var)

(690)

İhtiyaten hıfzedilmiş: Yedek olarak saklanmış, her ihtimale karşı saklanmış. ^

(691)

Peyvika "qer" li gora bawerîya me bi şaşî weha hatîye çap kırın, raste we "qerz e. Peyvika "qerz" Erebî ye û bi mana "deyn" e.

^

Ev peyv li piranîya Kurdistanê weha tê gotin: "Nana mêran li meran bı deyn e .
(692)

Sahî: Cömert, eli açık kişi.

(693)

Mütekabil: Karşılıklı.

614
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[19] KÜRDÇE KISMI(694)

(694)

Kürdçe kısmı: Beşê Kurdî.

Bİ DERKETİNA ŞEHRÎYAN E Bİ DEŞTÊ
JİBO SEYRANA SERSAL Û GEŞTÊ(::-)

Dewra felekê ji bextê feyroz
dîsan ku numa ji nû ve Newroz

mebnî li wî adete mübarek
şehrî û sipahîyan bi carek

bajêr û kelat û xanî berdan

Teşbîhê bi nejdîyan û cerdan
sef sef dimeşîne kûh û destan
ref ref dixuşîne seyr û geştan

Esnafê umem sîxar û kubbar
qet'a ve nema di şehrî deyyar
Hindek bi peyayî çûne baxan
Hindek bi siwarî çûne raxan

Hindek bi tebaî û bi kesret

Hindek bi hevalî û bi wehdet
Rabûne ve xanim û xewatîn

wan jî tijî gul kirin besatîn
Hûran kire meskene xwe cennet
bê perde û bê melal û minnet

Dûşîze û duxter û ruwalan
Pekîzeîzar û zulf û xalan
Etrab û kewaibêd-i ezra

Murdan û murahiqêd-i zîba
Eshabê qumaşê lutf û ruxsar
Erbabê metaê husnê dîdar

Wan lêk dikirin metaê yek erz
texmîn dikirin bi tûlî we'l-erz

616
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Sewdakirrê işqê bûn di bazar

hem bayiê husn û hem xerîdar
Sersalî û bakir û ruwalan
sedsalî-w ciwan û pîr û kalan

Sersal-i li resm û rahê me'hûd
gêrane diçû meqamê mehmûd

[20] MUREXXESBÛNA WÎŞAQAN Bİ GULGEŞTA SERSALÊ
REXBETKiRA WAN E Bİ BAZARA HUSN U CEMALE

Qendîlê munîr ê dêrê ezreq
mîşkatê Hemel ku kir murewweq

Sersal-i ku bû ji nû ve ma'mûr
Mîr daye kurêd-i taze destur
Destûr-i ku bû jibo wişaqan
rabûn hemî şubhetê uşaqan

têk çûne bi me'reza mezadê
dildadeê meqsed û miradê

îlla ku tenê Memo û Tacdîn
wan dane xwe duxterane tezyîn

Yanî di dema ku bûye tehwîl
ew her du bira di cametebdîl
îstebreq û sundisin di ber da
çend mu'cer û meqreme bi ser da
kagul kiribûne turre her sû

perçem kiribûne zulf û gêsû
Wan lew kiribû lîbas-i teşrif

da qet nebitin li wan çu teklif
Pûşîde lîbasê dîlberanî

seyran dikirin bi sergiranî
Ehmedê Xanî
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[2i] TEBRİK

Bi munasebeta "Sersalê" cümle Kurdan tebrik dikin û roj û şev xêr û seadetê
jibo wetenê xwe ji Yezdanê pak nîyaz dikîn.

SERSAL

Me Kurdan îdekê qal e(695)

Dilo şa be ku Sersal e
Di mêrgan sosin û lale
Gulan wê girtîye jale(696)
Tebîet samit û lal e(697)
Ji xemlan rûh, can wale(698)
Tene dengek. . .

Ji ku d'nale?

Ecaîb. . . bilbil e d'kale!?

Ne ku bilbil diket efxan(699)
Ne xêr! Ew na'reya lawan(700)
Siwar in cümle ser hespan

Jibo rimbazî û meydan
ciride b'kin wekî şêran(701)
ku roja şadîya Kurdan

bizanin sahibêt îz'an(702)
ne îd e, belkî Sersal e

9 Adar 335(1919), Newroz
Ji Mala Hekarîyan
Ebdurrehîm Rehmî

(695)

Qal e: Tê qalkirin, tê gotin.

(696)

Jale: Avîya ku bi şev dikeve.

(697)

Samit: Bêdeng, huskut, deynekir.

(698)

Wale: Pirr xemgîn, melûl, derdedar.
Ev peyvik Erebî ye û di Erebî da "walih" e.

(699)

Efxan: Fîxan, hewar, gazî, qîrîn, feryad.

(700)

Na're: halan, qîrîna mêranîyê û mêrxasîyê.

(701)

Bi bawerîya me peyvika "b'kin" bi şaşî weha hatîye çapkirin û rastê wê "d'kin" e. Lewra hozên qala şayîya Sersalê dike, ne ku ferman dide lawan.

(702)

îz'an: Qebûlkirina heqîyê û rastîyâ

Sahibêt îz'an: Kesên xwedîîz'an, kesên ku heqîyê û rastîyê qebûl dikin.

618
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[22] PÊŞÎYA ÇAR ESRAN DA

GİRÎNA MELA EHMEDÊ Cİ2ÎRÎ
JİBO HALE ME YÊ HAZİR(*)

Min di dil kovan hezar in, dax û kêbirr bê hîsab

Mîhneta werdên bixar in, wên di dil da sed nîşab
Sed nîşab in min di dil îro ji xarên sorgulan
Yek bi yek peykan civîbûn, çûne cergê da kulab

(703)

Ger du sed peykan di neva dil buyan dê xweş buya
her dema kewkeb bidîta, necm û Perwîn bê hîcab
Zuhre û iqda Süreyya keşşifîbûn ew di şerq

Sayeya bextê me da'yê, ma li ser perde-w nîqab

Wajîgûn dewrê numa min çerx û bayê lewleban
Kewkeban seyra muxalif girt û têkil kir hîsab
Vêk ketin Şems û Zuhel îro di burca Eqrebê

Seyf-i çû destê Merîxê, milkê dil lew bû xirab
Lew tenezzül kir Merîxê, nobe çû dewra Zuhel
Çû teref Mîhra sipîhrê, nezzilî erdan ezab
Lew bi şeş burcan Utarid j'Afîtabê dûr-i bû
li Zuhel bû Mişterî, avête çerxê înqîlab
Şewwişî nezma nucûman, hey'eta çerx û burûc

Lew li wez'ek dernetêtin Mah û Zuhre-w Afîtab
Munqelib min dî menazil, vajî ew seyre dikin

Yek bi yek xwîn jê dibarin, ateş û lem' û şîhab

(703)

Di "Dîwan"a Melayê Cizîrî yê nemir da, di navbera van her du beytan da beyteka
dî jî heye ku di "Jîn"ê da derneketîye; ew beyt jî ev e:

"Pirr bi wan cerhan xwe tîr in, lew ku dî derman dikir
Şerbet û ava heyatê, şekker û û qend û gulab".
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(704)

Ez dibêm axirzeman e, dê qîyamet rabitin

Lew şeva tarî kişandî û nehîşt eswed xurab
Xweş li min alem siyah ma, stêr û kewkeb qet neman

[23]

Ez ji wê rojê ditirsam, axirê zû kir şîtab
Ev ne ew îqlîm e ya Şems û kewakib tê bi seyr
Ez ne wê erdê dibinim ya ku lê ew mahîtab

Cinn û teyyarek mi dî, wer bû di min, winda kirim
dame ber pence-w kulaban, hilfirandim wek uqab
Sufle wî înam û avêtim zemîna zulmete

Le ku hişyar im gelo, yan xewn e min dîtî bi xwab

(705)

(704)

Di navbera van her du beytan da beyteka dî jî heye; ew jî ev e:
"Zuhre çengî ev suwaj dî, û ji çeng avête çeng
Xweş li pey qanûnê wê guh de tu qanûn û rebab".

(705)

Di navbera van her du beytan da sê beytên dî ji hene; ew jî ev in:
"Dêwê mel'ûn û minafiq, ê Xwedê rûreş kiri
ma bi bala hilkişînit? Aqîbet çêbit selab
Ehremen ta'lîm-i dabû, Ebyezî dest tê hebû
Pirr bi vê ta'lîm û rayê hatibû-çûbû xîtab

Surperî îllet nizanî, sîhr e ya Ebyez diket
Pirr xelet, erzan me dî der heq xwe ew alîcenab".

620
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Ah-i eyyamên wîsalê, wah ku xweş bûrîn û çûn
Ew şeraba eyş û noşê ma li pêşber min serab
Şerbeta şîrînleban, zehra helahil bû di nav

Lew bi narê fîrqetê axir li min dil kir kebab

(706)

(706)

Şeş beytên dî jî ji helbestê hene; ew jî ev in:
"Hudhudek xweşteb'i min îro divê, her wek nesîm
da bi bal dilber hinara, banîya dîsa cewab
Erzêhalê min bigota'yê bi unwanê edeb
Asîtan bikra ziyaret, çetr û sîwan û tunab

Da di çeşman min werîna xakê her wek tûtîya
ya hebîb pê lê nîhanî, banîya wê ew turab
Her kesê rabî di behsê carekê mehder biket

Xeyrê heftê hec didêrit, belku bêhtir ew sewab
Wa'de dabû: "Dê şehîd kim wî bi şîrê xwe'y şerîf"
Ma nebî îro peşîman ew ji tedbîra sewab
Şerhê halê min Mela, narit beyazê hê temam

vê sewadê gerçi her dem jê birin sed întrxab".
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LEBO KURDAN

Le mulkî Kurdekan ewro tep û mij hênde peyda bû
Delêy mehşer xîzan e, ya le rojawa xur awa bû

Ke pûrî bêkes û xuşkî hetîwit çaw be firmêsk in
Ke malî bab û bapîrit serapa çol û rûxa bû
Temaşay dezgiranit ke, be kêrdî duşminî namerd

Dirrabû damenî pak'î-w be hicran qelb-î sûtabû
Le jêr zinciri zulm û bendi exsîrî çi mehzûn e

Temaşay daykî mehbûbit bike, çûn dest'î bestra bû

[24]

Ke mulkî Mukrîyan(l) û sari Sablax bê to xapûr e

Le ser qebrî ciwanan çawî nêrgis xerq de xwên da bû
Serapa mewtinî ecdadî pêşût ca temaşa ke

lebo'ç rûxawe, bo'ç sûtawe, kakit bo çî xenkabû?
Temaşa ke ke kanî Qulqulaxî(2) sûr û sûraw e

Ewe germebirînî kakit e çû l'êre kujrabû
Le mulkî xoşewîstî to dexwênê kund sibeynan zû
Ke "ey Kurdî feqîr, ta key denûy, heste, çi qewmabû"
Lebo çî to denûy, û xelkê bêgane be çalakî
bibestin destî pirrzorit, meğer merdanegît wa bû!
Le nêw Kurdan kesek mulkî nebê xo noker e bê şik
Le ser xelqî le ber mülk e ke emri êwe mecra bû

Be bê mulkî weten, ey qewmî Kurd lêt yeqîn bê, toş
be exsîrî-w zelîlî ser debêy umrêk ke bot mabû
Degel Şewqî werin, ewro heta ku firsetû mawe

be îlm û me'riîfet têraw biken mewtin ke rûxabû
Qazîzade

M. Şewqî
(1)

Mukrî: İran Kürdistanı'nın Azerbaycan kısmıdır. Merkezi Sablax(Sawcblaq) şehridi

(2)

Sawcblaq şehri civarmda, soğuk pınarlarıyle mâruf büyük bir şahikadır.

Necm-i İstikbal Matbaası

622

Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[25] MÜJDE

(*) Melâ Ehmedê Xanî hazaretlerinin Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki
tutan bir şaheserleri olup, Kürd lisanının fasahat ve belagatını isbat eden

"Mem û Zîn" namındaki manzum romanları, inayet-i Bari ile "Kürd
Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" tarafından tab'ettirümektedir. Kâ¬

ğıdın ve tertibiyenin tereffuu gibi maddî manilere karşı azamî fedakârlık ih¬
tiyarına ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neşrine karar veril¬
miştir. Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MİZGINI

Kitêba "Mem û Zîn"ê em wê tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. U babetê mezinahîya kitêbê û sûretekê pirr nefîs dê derkevit. Me guhdarı giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezın em deretxin.

ADRES:

Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında
"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

abonelerimize
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
5 'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ tevalî

ediyor. Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış
nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.
(*) Refîk-i mesaîmiz "Kürdistan" mecmuasının 4'üncü nüshası da intişar et¬
miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

Haftalık Gazete'nin 35'inci numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvî olan işbu mecmuayı kariîn-i kirama tavsiye eyleriz.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 395'inci nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY

Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar, Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-■ı

diğerle Said Paşa Hanındaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü
kemmel usullerle tedavi eder.

Telefon: Beyoğlu, 1812

WERGERANÊN JİMAREYA 14 AN

14'ÜNCÜ SAYININ ÇEVİRİLERİ

"SERSAL"(707)

Ulusların ulusal, dinsel, sosyal gibi birkaç türlü özel günleri vardır. Kürd¬
lerin

ulusal

günleri

de,

Kawe'nin

Dehak'in

zulmünü

kırdığı

gün,

Salahaddin-i Eyyubî'nin doğduğu ve sultan olduğu gün ve bunlara benzer
günlerdir. Dinsel günlerimiz ise bilinmektedir.
Kürdlerin bir de "Sersal"ı vardır. Bu, Rumî Martın 9'uncu günüdür. Bü¬

tün Kürdler bu özel sosyal günü "bayram" bilirler ve yeni bir yaşama başlan¬

gıç sayarlar; birbirlerini ziyaret etmeye koşarlar, kutlaşırlar ve birbirlerine
armağanlar gönderirler. Kısacası, yaşamın normal günleri içinde bu günün
özel bir ayrıcalığı vardır. Her ulus, böyle günlerini öbürlerinden ayırır ve
böyle günlerde güler, eğlenir, gösteriler yapar.

Ne kadar acı duyuyoruz ki dört yıllık felâketli bir savaş ve onun gerekleri,

Kürdleri, özel günlerinde de, normal günlerinde de, yaşamın gelip geçici da¬
kikalarında da gülmek, eğlenmek gibi insanın en doğal ve en önde gelen hak¬
larından da yoksun bıraktı. Bugün Kürdistan bir açlık ve sefalet yurdu,
Kürdler de acı çeken ve ihtiyaçlar içinde kıvranan bir sürü. Artık gülmek ve
eğlenmek akla gelir mi!

Büyük uluslar onlardır ki, esenlik ve sevinç isteyen böyle günlerdeki acıla¬

rını ve eğer çalışılırsa bu acı günlerin geçici de olabileceğini düşünerek, bir
daha düşmemeye, sürekli ve sürekli yükselmeye kesin kararlılıkla az¬
mederler.

Bu kadar acı anılardan sonra, bütün ırktaşlarımızın bu "SersaF'ını içten¬

likle kutlar, Kürdler ve Kürdistan için pek mutlu ve esenlikli günler dileriz.

JIN

(707)

Kürdçede "ydbaış" anlamına gelen "Sersal" sözcüğü, derginin aslında kullanıldığı

için, biz de çeviride sözcüğü aynen kullandık ve Türkçeye çevirmeye gerek görmedik.
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KEDER SAYFALARI(708)

GÖZLER KÖR, KULAKLAR SAĞIR MIDIR!?

Büyük Savaşın(709) başlangıcından beri gazete sütunlarını iyiden iyiye iz¬

leyip incelemekteyim. Tümüyle kişilikler üzerine ve dalkavuklukla boya¬
nan bu sayfalarda, çaresiz ulusumun uzun ve acı keder ve sefaletine acıyan bir
yüreğe, sızlayan bir vicdana rastlamadım. Yalnız, bir Diyarbekir evlâdının
son zamanlarda heyecanlı birkaç sayfa inlediğini gördüm.

Büyük Savaşın hemen hemen ikinci yarısını oluşturduğu on şu kadar yıl¬
lık Meşrutiyet dönemi altında yaşayan kapalı bir diktaya karşı diller suskun,
vicdanlar donuk, gözler kör, inançlar kararmış ve kalemler kırılacak, parça¬

lanacak yerde çamurlara batırılmıştı. Ülkenin başına en umulmaz zamanlar¬
da en öldürücü belâlar açan ya da açtıran, en öldürücü belâlara karşı bir me¬

zar taşı kadar sessiz ve kayıtsız duran, bir günlük zevk ve sevincine dünyada
her şeyi feda etmekten bile çekinmeyen duygusuz bir zümreden zaten ne
beklenebilirdi ki!(710)

Altı yüzyıldan beri Darwin'in maymunu gibi ve fakat evrime değil, sürek¬
li gerilemeye doğru garib başkalaşımlar geçiren ve bu durumuyle birlikte hâ¬
lâ gelecekte büyük dahîlerini bekleyen çözülmüş ve alçalmış bir toplumsal
kurumdan(711) ciddî olarak tarihsel olaylar ummak ve beklemek, bir ola¬
naksızın varlığına ihtimal vermek gibidir. "Neme gerek, neme lâzım" duy¬
gusuzluğunu büyük bir erdem sayan ulusları, ne söyleyeyim, Allah ıslah
eylesin.

Balkan Savaşında sözümona işlediği bir günahtan, Büyük Savaşta savaş

dergilerinin birinde affını dileyen Diyarbekirli hemşehrinin doğru saydığım
o günahını ben, mezar taşımın üstünde otlar, yosunlar bitinceye kadar taşı¬
mayı en büyük bir "ahret ihtiyacı" sayarım.

Nankör insanlığın(7 12) zulüm ve karanlığının başlangıcından beri binler¬

ce işgalci komutanın atlarının ayakları altında çiğnendiği halde ırkının sağ¬
lamlığı zerre kadar bozukluğa uğramayan bir ulusun uygarlık çağı olan XX.
(708)

"Keder" sözcüğü, tarafımızdan "hicran" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.

Arapça olan "hicran" sözcüğü, Osmanlıcada hem "ayrılık", hem de "keder, onulmaz
acı, dert" anlamında kullanılırdı. Burada kasdedilenin ikinci anlam olduğu açıktır^

(709)

"Büyük Savaş" adını, Osmanlıcada "Genel Savaş" anlamına gelen "Harb-i Umumî"
adının karşılığı olarak kullandık.

(710)

(711)

656 numaralı dipnota bakınız.

"Toplumsal kurum" deyişini, "heyet-i ictimaiye"nin karşılığı olarak kullandık. Anla¬
şıldığına göre yazar, bu sözüyle Osmanlı yönetimini kasdetmiştır.

(712)

"Nankör insanlık" deyişi, tarafımızdan "insaniyet-i kâfire" deyişinin ^karşılığında
kullanılmıştır. Arapça olan "kâfir" sözcüğü ve onun dişil biçimi olan "kâfire"j>özcüğü, hem "hakkı ve gerçeği inkâr eden kimse", hem "Allah'ın varlığını ve birliğini in¬

kâr eden kimse" ve hem de "kendisine yapılan iyiliği inkâr eden, nankörlük eden kim¬
se" anlamlarına gelir. Burada kanımızca yazarın kasdettiği, üçüncü anlamdır.
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yüzyılda kanlı ve feci bir sefalete uğratıldığını gören hemşehrinin bu tövbe¬
sinde, bu af dileğinde ne ölçüde haklı ya da haksız olduğunu kestirmek ola¬
naklıdır. Erkeksiz kalan köylerin mezarlıkları eğlence yerine çevrilirken, sı¬

nırlarda değil de yıkıntıya dönmüş o yurdun koruyucusuz evlerinde Selâ¬
nikli, bilmem nereli birtakım acımasız ve kana susamış çeteler haydut
oyunlarını sahneye koyarlarken, tüm bunların tek nedeni olan bir iğrenç ve
dalkavuk çevreye karşı vaktiyle pek haklı olan sert eleştirilerinden ötürü

kendini suçlayan ve sonra günahının affını dileyen hemşehri, bilmem ki eski
görüşüne dönmüş müdür?

Mermer sütunlu saraylarında binlerce küheylanlarını, ormanlarında nazlı

ceylânlarını, tarlalarında ordular besleyen harmanlarını, ipekli Acem halıla-

rıyle süslü hanlarını, kısacası uygarlık lordlarını bile imrendirecek olan bü¬
tün servet ve zenginliklerini düşman elinde bırakarak başaçık, yalın ayak, çı¬
rılçıplak durumda yollara düşen ilerigelenlerin Diyarbekir surları önünde
açlıktan öldüklerini, hem de nasıl feci bir sefalet içinde öldüklerini, tarih hiç
kuşkusuz ki yürekleri paralayan bir ağıt ile yazacaktır.

Ermeni faciaları, aslında söylendiği kadar bir önem taşımıyordu; ama
dünyayı velveleye verdi, dillere destan oldu. Ya şu sahipsiz, şu talihsiz ulusun

başına gelen türlü türlü felâketleri, bir anlık olsun kim hatırlayacaktır? Yok¬
sa buna İsrafil'in sûru mu ağlayacaktır!(713)
Sana soruyorum, hey yaldızlı uygarlık:

Başkasının hakkını çiğnemeyenlerin hakkı ne zaman tanınacaktır! Hak¬
sızlıklar ne zamana kadar "hak" diye takdir edilecektir! Sen haksızlığı
"hak" diye gösterdikçe, kim ne zaman hakkı yerine getirecektir! Hakkın
yaptırımcı gücü derhal senin, yine hakka dayalı bir biçimde güvenceni oluş¬

turması gerekirken, ne zamana kadar hakkın üzgün feryadı zulüm ve zor al¬
tında susturulacaktır! Bari, takındığın maskeyi kaldır da iğrenç yüzünün al¬

tında sırıtan dişlerin biraz görünsün; kana susamış bir canavara yaraşır öf¬
kenle görün; görün ve gizlenme! O zaman, tarihin, eline uzattığı aynaya
bak; gör ki ne iğrençsin!

Ey her biri birer yiğitlik anıtı olan Kürd gençleri! Size sesleniyorum:

Tekniği ve uygarlığıyle, bilim ve sanayiiyle, en üstün zekânın göstergesi

olan yapıtlarıyle yükselen ve fakat vicdaniyle sürekli ve sürekli olarak alça¬
lan XX. yüzyılın kulakları sağır ve gözleri kördür.
"Sana senden_gelir âlemde ger imdad lâzımsa".(714)

Teslim edilmeyen hak teslim ettirilir, söndürülen ocaklar yakılır. Bunları
yapacak ve yaptıracak sizlersiniz. Düşününüz ki her biriniz birer büyük ta¬
rih yaşadınız. Geçirdiğiniz olaylar zinciri içinde ülkenize ait ne feci sahnele¬

re tanık olmadınız ki! Felâketler insanı çaresiz, bazen de şaşkın ve dili tutul¬
muş olarak bırakır. Ne var ki kahraman o kişiler ve o milletlerdir ki, başları,

(713)

657 numaralı dipnota bakınız.

(714)

658 numaralı dipnota bakınız.
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her bir felâket darbesi yedikçe biraz daha dikilir ve yukarı kalkar. Sizin her¬
kesten çok bu gibi üstün karakterlere sahip olduğunuzu dünya da onaylar.
Durgunluk ve ağır davranma, sönük ve donuk ruhlara yakışır. Zaten onlar¬
dan fazla bir şey beklemek boşunadır. Toplumsal inancı genç ruhlarda ara¬

malıdır; dikkat buyurulsun, "genç ruhlar" diyorum, yaşlılık söz konusu de¬
ğildir. Kendi geleceğini kendi eliyle belirleyen bir ulus sürekli olarak yaşar;

ve ancak böyle bir toplum yaşamaya hak kazanabilir. Dizgini yabancı ellerde
ya da yetersiz ellerde kalan bir ulusun ise vay haline!

Siz, ey Kürd gençleri! Siz de elbette gördünüz: Eldeğmemiş namus ve ah¬
lak tanrıçalarının pâk ve temiz göğüslerinde dost elleri gezdi. Tanrım, bu iğ¬
rençliğe, bu ahlak düşüklüğüne karşı iğrenmemek, tiksinmemek ve sonra da
tükürmemek mümkün müdür! İnandım ki savaş ve sefalet, ahlak ve erdemin
en güzel göstergesi imiş!

Bosfor'un(715) beyaz yalılarında içki dağıtan kızlar kadeh sunarlarken,
Kafkasların karlı ve buzlu eteklerinde memeleri üstünde yavrusu uyuklayan

anneler, anne kucağında meme emen yavrular açlıktan yokluğa yuvarlanı¬

yorlardı; tipilerin, fırtınaların koynunda serilen sahipsiz, öksüz çocuklar,
başları ucunda ağlayacak bir ziyaretçi dahi göremeden, solgun bakışlarla

öbür dünyaya süzülüp gidiyorlardı; yorgunluktan, yoksulluktan birer iske¬
lete dönmüş dinç yaşlılar, yaşamın son soluğunu tüketiyor ve uzun süren

ömürlerini bir lokma uğruna yok ediyorlardı; karlı yollarda birer kurban sü¬
rüsü gibi ölüme sürüklenen insan kümeleri ölümü hasretle arıyor, karlarda
açılan soğuk mezarlara canlarını teslim ediyorlardı. Bunları hiç bir göz gör¬

medi; Tanrı'ya yükselen ağlayışlarını, çığlıklarını hiç bir kulak duymadı.
Demek gözler kör ve kulaklar sağırdı.

Fakat siz gördünüz ve duydunuz, ey Kürd gençleri! Bu sorumluluğu tarih
yüklenmez; onu her zaman zalim ve dalkavuk olarak gördüm. Yüzyılımız
kabul etmez; çünkü o da bencil ve nankördür, kendini beğenmiş, ihtiraslı ve

vefasızdır. Hükümet üzerine almaz; çükü senin iradenden doğmuş ve sözde

senin temsilcindi. Cezanı kendi elinle belirledin demektir. Ey talihsiz Kürd
gençleri! Bu sorumluluğu siz talihsiz omuzlarınızda taşıyacaksınız. Karam¬
sar ve üzgün olmayınız!

Zararın neresinden dönülse kârdır. Ne var ki bu kârı hızla sağlayamazsa¬
nız, yarınki kuşaklar size soracaklardır:
Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır mıydı!
Hizanîzade
Kemal Fevzi

(715)

659 numaralı dipnota bakınız.
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KURD HANIMI

Uygarlığın bir ölçüsü de, kadının toplumdaki yeri ve ulaştığı başarılardır.

Uygar uluslarda kadın gerçekten o ulusun yarısıdır; erkeğin sahip olduğu
her çeşit hak ve ayrıcalık, saygınlık ve önem, hatta kimi zaman fazlasıyle ka¬
dınlara da cömertçe verilir.

Gelecek kuşakların temelini kadınlar kurar. Kadınları iyi yetişmemiş, ana¬

lık görevlerini takdir etmeyen uluslar öksüz demektirler. İlkel kavimlerde
bile kadınların erkekler üzerine özel bir nüfuzu vardı. Bu nüfuzu, bu kavim¬

lerin tarihinde değişik biçimlerde, örneğin Arapların ilkellik döneminde gö¬
rürüz. Kadınların örneğin savaşta erkekleri yüreklendirme göreviyle görev¬
lendirilmeleri, hatta yaralılara bakmaları bir çeşit nüfuzdur. Kadını pek fena
ve hor gören ve işi, kadını insanlık zümresinden saymamaya kadar götüren
toplumlar da olmuştur ve vardır.

Şurası kuşku götürmez bir gerçektir ki kadının Müslümanlıkta sahip ol¬
duğu yer ve haklar, bugün kendisine lâyık görülmeyen yerden pek yüksek

ve bugün kendisine lâyık görülmeyen haklardan pek geniştir. Din işlerine
aklı erenlerin ve din bilginlerinin görevi, dinsel hakları esirgemek değil, bu

hakları zamanın gereklerine göre genişleterek ve yeniden düzenleyerek kul¬
lanılmasına engel olmamaktır.

İslâmda kadın haklarının dinin temel kurallarına aykırı olarak ne kadar
yanlış anlaşıldığını, bugün de ne kadar yanlış uygulandığını anlamak için,

değişik Müslüman milliyetlerdeki ve bu milliyetlerin değişik tabakalarında¬
ki kadını incelemek yeterlidir sanırım:

Hepsi aynı dine bağlı bulunan Kürd, Türk, Arap, Çerkeş, Arnavut kadın¬
larından her biri bugün nasıl birbirine benzemeyen, kimi zaman da birbiriy¬
le çelişen koşullar ve durumlar içinde yaşıyorlarsa, aynı soyun köylü, kentli
gibi tabakaları da birbirinden ayrılan yaşam biçimleri gösterirler. Dinin

emirleri genel ve istisnasız iken, neden aynı dine bağlı olanlar arasında aynı
dinsel niteliğin anlayış ve uygulamasında bu ölçüde farklı bir başkalık var¬
dır? Bu konuda, örneğin kıyafet konusunu ele alarak diyelim ki, neden Müs¬
lüman Arnavut kadını, Müslüman Kürd kadını, Müslüman Türk kadını,
Müslüman Arap kadını, Müslüman Çerkeş kadını başka başka şekillerde ör¬
tünüyor, ya da bunlardan biri ya da bir bölümü örtünmeyi başka anlamda
anlayarak bizim istediğimiz biçimde saklanmıyor? Şimdi, bunlardan bazıları
hakkında, "Müslümanlığın emirlerine ya da belirleyici geleneklerine uy¬
muyorlar" mı diyeceğiz.?

İşte bu farklardan ortaya çıkıyor ki, kadının bugünkü değişik yaşam bi¬
çimlerinden, herhalde Müslümanlığın asıl amacına uygun düşmeyenleri
çoktur; başka bir deyişle, bu biçimlerden olsa olsa ancak bir tanesi Müslü¬

manlığın emrettiği ve gösterdiği usule uygundur, yani doğrudur; öbürleri
yanlıştır. Çünkü dinin bir gerçekten ibaret olması gerekir. Gerçek ise birdir,
çeşitlilik kabul etmez. O halde, Müslüman kadınlardan bazılarının kıyafet¬
lerine bakarak, "dinin emrettiği biçim zamana göre budur, diğerleri şeriata
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ve dine uymamaktadır" demek zorunda kalırız. Acaba bu, hangi Müslüman

kitlenin ya da kitlelerin kıyafetidir ki zamanın gereklerine en çok uyar ya da
tümüyle uygun düşebilir? Bu soruya, belki aşağıdaki sözlerimiz az-çok bir
yanıt verebilir.

Burada, asıl konuyla ilgili olmayan ve fakat değinilmesi gereken bir sorun
ortaya çıkıyor:

Acaba İslâm dini milliyetlere ne kadar yer veriyor? Onların ulusal yapıları¬
nı olduğu gibi korumalarına müsaade ediyor mu? Yoksa dine aykırı olan
yönlerin değiştirilmesinden sonra mı ulusal geleneklerin yaşamasına izin ve¬

riyor? Ve yoksa milliyetleri büsbütün din kazanı içinde kaynatıp ulusal var¬
lıklarını unutturmak amacını mı taşıyor?

Bu sorulara, daha yetkili olanlar yanıt versinler.

Ben yalnız şunu diyeceğim ki, dine bağlılıkları herkesçe kabul edilen Kürd¬
ler her şeyi ulusallaştırmalardır. Bu kadar inançlı ve dinlerine bu kadar sağ¬

lam biçimde bağlı olan bu ulusun dinsel ödevlerinin her yönünde bu ulusal
özümsemeyi görmekteyiz.(716)

Konuyu buraya kadar getirdikten sonra Kürdlüğe geçelim:

Asıl konuyla ilgili olmayan yukarıdaki sözlerimizde, "Kürdlerin dine bağ¬

lılıkları herkesçe kabul edilmektedir" dedik. İşte biz, bu kadar dindar olan
bir toplumun kadınlarının durumunu çağımızın gereklerine pek uygun bu¬
luyoruz. Bu durum, çağdaşlaşmak isteyen ve başta aydınları olduğu halde bu
amaca doğru yürüyen Kürdlük için o kadar elverişlidir ki, yenileşen bazı
uluslarda ve örneğin Türklerde olduğu gibi ayrıca çapraşık bir "kadın soru¬
nu" doğmasına olanak yoktur. "Aman, bu kadın açık-saçıktır, ötekisi erkek¬
lerle konuşuyor, şu örtünmeye uymamıştır" gibi dedikodulara kaynak ola¬
bilecek durumlar Kürdlük toplumunda mevcut değildir.

Kürd kadını esasen özgürdür, evinin hakimidir; örtünmenin Müslümanlı¬

ğın belirleyici gelenekleri dışındaki gereksiz bağlarından özgürdür; erkekle¬
rin de içinde bulunduğu sosyal yaşama, saygın bir konuma sahip olarak ka¬
rışmıştır. Biraz daha yukarı tabakaya bakarsak bir kadınlar saltanatı da görü¬

rüz. Zaten çağımız, kadınların da saltanat hakkını onaylamaya yanaşmadı
mı! Kürd kadını, erkeklerle olan sosyal ilişkilerinde kocasının, yanı erkeği¬
nin görevini de görür; örneğin misafir kabul eder, erkek gibi bizzat ağırlar.

Kürd hanımının üstün ve seçkin bir özel karakteri de vardır. Size gerçek bir
örnek sunayım:
(716)

660 numaralı dipnota bakınız.
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Koca evde olmadığı bir vakit, Kürd olmayan yabancının biri gelir. Yaz gü¬

nüdür. Genç Kürd hanımı, misafire evin önündeki ağacın altında yer yapar
ve usule uygun olarak yemek ikram eder. Misafir yemeğini yerken, genç ha¬
nımı arzusuna uygun görür ve yemeği unutmak ister. Hanım ciddiyetini

bozmaz. Misafir de yemeğini bitirir. Şimdi kendisinde daha çok ümit uyan¬
masın mı! Şımarır. Ahlakı gibi pazuları da güçlü olan genç hanım, bu nankö¬

rü hemen yanındaki ağaca bağlar. Misafir orada bekleyedursun, akşam evin
ağası gelir ve şaşkınlıkla sorar:
Bu kimdir?
Hanım:

Senin malını çalmak isteyen birisi.
Hırsızlığa mı gelmiş? Kim bağladı?
Hanım:

Evet, senin ırzını çalmak istedi, ben de öyle bağladım.

Kürdün namusluluk duygularını kabartan bu olay karşısında bu hırsızın
yaşamını kadının şu sözleri kurtarır:

Sabahtan beri böyle çektiği ceza yeter; ötesini bana bağışla.(l)
Bu, yüksek bir karakterin sağlamlığının olağan bir örneğidir. Böyle örnek¬
ler Kürdlük toplumunda o kadar çoktur ki genele yaklaşır.
Ayrıca, ne bir Kürd koca ya da baba, karısından ya da kızından kuşkulana¬

rak, "ben evde bulunmadığım zaman sakın içeriye kimseyi almayasın"; hele,
"sakın yüzünü göstermeyesin, yoksa seni döverim, öldürürüm" diye bir sı¬
nırlamayı hatırına getirir ya da uygulamaya kalkışır; ne de bir Kürd kadını,
elde etmiş olduğu bu geniş özgürlüğü kocasının ve ailesinin aleyhine kullan¬
maya savaşır. Bu sosyal bir dengedir ve bir uygarlık başarısıdır ki Kürd ulusu
için herhalde değerli bir varlık sayılır.

Bundan başka, Kürd kadını çocuğunun mutlak ve tek eğiticisidir. Her
Kürd çocuğunun ruhunda, anasının eliyle ve ruhuyle karıştırılmış pek çok

ve güçlü bir karışım vardır. Bu nedenle Kürd kadınları ile erkekleri, birbirle¬
rine öylesine yakın bir karakterin sahibidirler.
Birden fazla kadınla evlenmeyi de Kürdistan'da mensupları pek az olan bir
sınıfın birkaç ferdine özgü, boşamayı ise genellikle Kürdlerde yok denecek
kadar nadir görürüz. Karısını boşayan bir erkek ve boşanmayı hakketmiş bir
kadın, aile ve yaşıt arkadaşları arasında kazanacağı nefretle, pek çok kez bir
daha evlenememeye ve hele kadın bir daha koca bulamamaya mahkûmdur.

İşte Kürd kadınının doğal durumu, günümüzün gereklerine bu ölçüde uy¬
gundur. Eksik olan bir şey varsa, ulusal alışkanlıklardan doğup, yazılı olma¬
yan ulusal gelenekler içinde gelişen karakter belirleyici bu terbiyenin, aydın¬
latıcı kurallarla ve çağdaş öğretim kuralları ile de olgunlaştırılıp taçlandırılamamış olmasıdır.

(1)

Bu olayı, geçmiş olduğu bir Kürd köyünde işitmiştim. İstanbul'un yüksek okulların¬
dan birisinde ünlü bir tarih bilgininin güvenilir bir kaynaktan duymuş olduğunu be¬
lirtmesi, olayın oluşunu bir kat daha doğrulamıştır.
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Bu eğitim kurallarını, bu öğretim kurallarını uyguladığımız gün, Kürd ka¬
dınının erdem derecesini, yetiştirdiği çocukların nasıl imrendirici bir vatan
temeli kuracaklarını göreceğiz.
Bu geleceğin pek uzak olmadığına inanıyoruz.
Vanlı

M. C. Selimbegî(717)

KÜRDÇE ÜZERİNE
Geçen sayılarınızdan birinde "Kürdçe Dilimiz" adlı bir yazı vardı. Önem¬
li bir konuya değinen o yazıya ilişkin birçok görüşlerin birbirini izleyerek
geleceğini sanıyorum. Bu arada, çözülmesi istenen iki büyük sorunun tama¬
mıyle tartışılıp incelenmesini dilerim.

Dilimizden sözedildiği zaman, biri Kürdçenin bugünkü ulusal gereksi¬
nimlere uygunluk derecesi ve gelecekteki biçimi, öbürü de Kürd ulusunun

gelişmiş halklara oranla var olan ve görülen uygarlık eksikliklerinin asgarî
bir zaman ve güç harcanarak giderilmesi çarelerini sağlayacak bir yazma usu¬

lünün bulunması gibi önemli, ve önemleri oranında da çapraşık iki sorun
meydana çıkar.

Bana göre her Kürd, bu iki sorun hakkındaki görüşünü, uygun bulduğu
çözüm yollarını ulusal kamuoyumuza sunmalıdır. Sunmalıdır ki fikirlerin
çarpışmasından gerçeğin ışığı çıksın ve o gerçeğin ışığı, bu işlerle uğraşmak
isteyen gayret ve himmet sahiplerinin çaba ve sebatları için kılavuz olsun.

Yıllardan beri ve özellikle son yıllarda, aydın olan ve olmayan birçok millettaşlarımla, dilimizin bugünkü ve gelecekteki durumu ile ilgili söyleşilerde
bulunurum. Bu tartışmalarda, genellikle üzerinde aynı görüşü paylaştığımız

iki nokta vardır. Düşünen, düşündüğünü söyleyebilen her Kürd, yana yakıla
diyor ki:

"Dilimizin bugünkü durumu, bir bilim dili niteliğini taşıyor olmaktan
çok uzaktır.(l) Nüfusu milyonlara ulaşan ulusumuzun bütün kolları arasın¬
da anlatma ve anlama aracı olacak bir ortak dile ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, za¬
man geçtikçe yaşamsal bir durum alıyor. Sonra, bizim bugünkü yazma usu¬

lümüz ve imlâ usulümüzle hiç bir zaman, elektrik hızıyle ilerleyen bilgi ve

uygarlık kervanlarına yetişilemez ve yüzyılların aramızd açmış olduğu boş¬
luklar doldurulamaz".

Şimdi sorarım: Bu sözler bir gerçek, hem de acı, delen ve sızlatan bir gerçek
değil midir!

(717)

662 numaralı dipnota bakınız.

(1)

Bu yargı, sade bir Kürdçe için verilmiştir. Türkçe ve Farsça ile karışık bir dil nazar-ı
dikkate alınırsa biz de en zor ifade edilebilecek düşünceleri tümüyle anlatabiliriz. Di¬
limiz, bu koşullar içinde meydana getirilmiş yüzlerce esere sahiptir.

-IX-

633

Madem ki sorunu kavrayanların çoğunluğu bu eksiklikler üzerinde birle¬
şiyor, hastalık teşhis edilmiş demektir. Şimdi, bize doktorlar gereklidir ki bu
hastalığın ortadan kaldırılması için gereken ilâçları düzenleyip hazırlasınlar.

İş buraya gelince, yazık ki ne yazık! Herkes yalnız söylüyor, fakat bildiğini,

anladığını yazmıyor ki kamuya mal olsun. İş yapmaya gelince o alanda bir
girişimi ne gördük, ne de işittik.

Neyi bekliyoruz! Madem ki içimizde iyi-kötü bir şey düşünenler vardır,
düşünebildiklerinin ve söyleyebildiklerinin onda biri kadar bir girişim ve fa¬
aliyet eseri göstersinler. Böyle bir eser güzel bir örnek olur; hiç kuşkusuz, bu
örneği izleyecek birçok yurttaşımız bulunur. Bir kez yola girildi mi, sürekli
artacak olan bir genel şevk ve arzu, bu yüce faaliyet yolunun yolcularını ar¬
tırdıkça artırır.

Hayır belirtisidir inşallah, ben bu satırları yazdığım dakikalarda ulaşan
"Jîn"in sayısı, bir müjde getirdi. Karanlıklara düşürülen milliyet ve geleceği¬
mize bir aydınlatma parıltısı gönderen bir ulusal girişime ilişkin ayrıntıları
heyecanla, sevine sevine okudum.

Kurulup

faaliyete

başladığını

büyük

bir sevinçle okuduğum

Kürd

Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti'nce, uygarlık çağı olan XX. yüzyıl¬

da, genel ya da özel çalışma alanlarında varlığına kesinlikle inanılan ve gerek¬
lerine tüm ulusların baş eğdiği bir gerçeğin, örgütlenme ihtiyacının tama¬

men takdir edildiğini görmek de ayrıca göğsümü kabarttı. Yaşadığımız dö¬
nem,

örgütlenme

ve

işbölümü

yapma

dönemidir.

Bu

çağda

bireyci

faaliyetler, (fikrim yanlış anlaşılmasın, "kişisel girişimler" demiyorum) ke¬
sinlikle sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.

Hele, Dernek Programının dile, milliyet ve millî varlığın ilk temeltaşı olan
bu çalışma alanına en çok önem vermesi, baş eğilerek teşekkür edilmeye de¬
ğer bir uyanıklık belirtisidir. Kutsal bir vatan sevgisi ve büyük bir özveri ile
işe başlayan bu mücahidlerin muhtaç oldukları manevî desteği ve maddî yar¬
dımı elde edebilmelerini dilerim.(718) Tanrı yardımcıları olsun.
Burada bir hatırayı anmadan geçmeyeceğim:

Beş-altı yıl önce, pek feci durumlar ve koşullar altında, bugün yokluğunu

acı ıstıraplarla duyduğumuz ulusal kurumların ilk temelini yaşamları paha¬
sına kurmağa çalışan genç kahramanlarımızı hatırlıyorum.(719) Büyük Sa¬

vaşın zalim ve kanlı eli, ulusal hazinemizin ne yazık ki sayıları pek az olan
değerli cevherlerini aramızdan ayırdı ve geniş savaş cephelerine dağıttı. Git¬

tiler. Onlardan bize geri gelen, yalnız acı haberlerdi. Her haber, yüksek bir
ulusal gurur ve şaşılacak bir doğal cesaretin coşturduğu bir özveri ile yaşam¬

larını yitiren bu kahramanlardan birkaçının güneş gibi batışı olayını bildir(718)

663 numaralı dipnota bakınız.

(719)

664 numaralı dipnota bakınız.
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di. Ölüm kavramını hatırlarına hiç yanaştırmayan o gençlerin yiğitlik anıla¬
rını, acı sonlarını düşündükçe, hâlâ tüm varlığımla inler, kıvanç duyar ve
ağlarım.

Ey, saldırıya uğrayıp ayaklar altında çiğnenen vatanı kendilerine bir geniş
mezara çeviren gençler, rahat uyuyun!

"Ümid"iniz ölmedi.(720) Nice bin dert ve sıkıntıyle tutuşturduğunuz

ulusal ümit meşalesi, yine sizin gibi genç ve ateşli beyinlerin elinde, geleceğin
yolunu aydınlatan bir ışığa dönüşmek üzeredir.

Ah, eğer onların kurdukları ulusal müessese, gereken yardımları elde ede-

bilseydi ya da bugüne kadar yaşasaydı, hiç şüphe etmiyorum ki bu dakikalar¬

da bizi müthiş bir baskı altında sızlatan ulusal eksikliklerin birçoğunu doyu¬
rucu bir biçimde tamamlanmış görecek ve kendimizi şimdiki kadar öksüz ve
dayanaktan yoksun bulmayacaktık.

Şimdi asıl konumuza dönerek şu sorunu gözden geçirelim:
Kürd'ün bir ortak dili var olabilir mi?

Bilinmektedir ki dil, ulusların en canlı bir müessesesidir. Belirgin, zorunlu

bir ihtiyacı karşılayamayan müesseseler yaşayamaz; zorla yaratılsa, uygulan¬
masına ve izlenmesine ömürler harcansa bile, madem ki duyulan bir ihtiyacı

karşılayamıyor, yararsızdır; birçok zararlar doğurur ve sonra da yok olup gi¬
der. Örnek ararsanız, talihsiz Osmanlı ülkesinin yürekler paralayan bugün¬
kü durumunu hazırlayan son yüzyıllık idarî ve kültürel etmenleri dikkate
alınız.

.

O halde aranacak şey, Kürd ulusu arasında bir ortak dil ihtiyacının
varlığıdır.

.

Elimizdeki 3-4 yüzyıllık divanlarda, milliyet ateşinin bugünkü genişliğe

ulaşamadığı çağlarda bile, Kürd'ün bu ihtiyacı kavramış olduğunu ve onu

ateşli nağmelerle dile getirdiğini hayret ve saygıyle görüyoruz. Daha sonra
çağımızın milliyet akımına tüm inançları ile bağlanan, siyasal deyişiyle Tür¬

kiyeli ve İranlı her Kürd, gereğine ve elde edilmesine şiddetle inandığı ulusal
tanışma ve birliği sağlamak için ortak dil ihtiyacını, yüreği sızlayarak duyu¬
yor ve bu duygusunu her fırsattan yararlanarak ilân ediyor. Eminim ki her
Kürd, yaşamında çok kez bu görüşleri işitmiştir.

Şimdi, görülüyor ki ihtiyaç sadece duyulmuyor, gerçekten de vardır. Bu

nedenle, o ihtiyacı karşılayacak müessese, yaşamak için muhtaç olduğu ya¬

şamsal koşullara, evrimleşme gücüne sahip bulunuyor demektir.
"Ortak dil edinmek mümkün müdür?" sorusuna verilecek yanıt, sürekli
çabaya bağlı, uzun zamanlara muhtaç olmakla birlikte, kısaca "evet"ten
ibarettir.

.

Bu takdirde biz Kürdler, ortak bir dile nasıl sahip olabiliriz?
(720)

665 numaralı dipnota bakınız.
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Bazı kimseler biliyorum ki, Kürdçenin birçok lehçelere sahip bulunması¬
nı, böyle bir amacın gerçekleştirilmesine engel sanıyorlar.
Bunlar aldanıyor, pek yüzeysel düşünüyorlar. Lehçeler bir engel olmak¬
tan çok, dilimiz için tükenmez birer sözcük haznesi ve dolayısıyle bir nimet¬

tir. Yararlanma yolunu bulan bir incelemeci, onlardan sonsuz yararlar sağlar.
Hem bu yalnız bizde, Kürdlerde var olan bir olay değildir; dünyanın en
düzgün ve zengin dillerine sahip uluslarda dahi, yüzyıllarla sayılan edebiyat

dönemlerine rağmen, hâlâ eski canlılığıyle yaşayan ve konuşulan lehçeler(patois) vardır. Onlar arasında, ortak ve edebî dile sözcükler bakımından
pek yan bakanları ve hatta öbürleri tarafından asla anlaşılamayanları bulun¬

duğu halde, bizim lehçelerin en büyük ayrılıkları, hemen hemen harflerin
değişik olması ile sınırlı gibidir. Bu nedenle lehçeler, konuşuldukları kitle
arasındaki yaşam haklarını korumakla birlikte, kamunun olabilecek edebî
bir ortak dil edinilebilir ve genelleştirilebilir kanısındayım.

Bugünkü edebî dillerin çoğu, ulaşmış oldukları birlik ve ortaklık mevkile¬
rini, pek uzun yüzyılların geçmesine borçludurlar. Eski dönemlerde uluslar

arasında var olan bazı kurumlar, dillerin birleşmesine ve genelleşmesine ara¬

cı olurdu. Örneğin hac ödevini yerine getirmek için Mekke'ye yolculuk gibi
zorunluluklarla "Ukaz Pazarı" ve "El-Mecenne Pazarı" gibi sosyal kurum¬
ların yüzyıllarca sürekliliği, pek aykırı Arap lehçelerinin tasfiyesini ve niha¬
yet "Kureyş dili" şeklinde birleşmesini sağlayabilmiştir.

Fakat Kürd dili için bu şekilde bir tasfiyenin meydana gelmesini beklemek

olanaksızdır. Kürd'ün üzerinde yaşadığı toprakların coğrafî durumu ve za¬
manımızın böyle bir tasfiye ve birleşmeye kesinlikle elverişli bulunmaması,
bizi, başka bir faaliyet biçimini kabul etmeye iter; o da "yayın yöntemi"dir.
Buna ilişkin görüşlerimi ikinci yazıya bırakıyorum.

Kudîyê Bitlîsî
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KÜRDLERDE ATASÖZLERİNİ)
Law Reşîd Bey kardeşimize sunulur—

Sevgili "Jîn"in edebiyat sayfalarını süsleyen o tatlı "Kürd Atasözleri",
kuşku yoktur ki her Kürdün ve her merak sahibinin dikkatini çekmiş ve sev¬

gisini kazanmıştır. Herhangi birisi hakkıyle incelenip üzerinde düşünülür¬

se, altında birçok dolaylı anlamın ve gerçek öğütün saklandığı görülür.
Dikkate değer ki her bir söz, bir olayın ölmez bir anısı, canlı bir tarihidir;
her bir cümle bir doğa kanunudur, tecrübe üzerine kurulmuştur. Yoksa, her
isteyen istediği gibi bir atasözünü hayalinde düzenleyip ortaya koymuş
değildir.

"Kürdçe" genel adı altında toplanan ve bu dilin genişlik derecesine kanıt

olan çeşitli lehçelerdeki atasözleri tümüyle toplanıp yazılmadığı gibi, pek
çoklarının olay ve öyküleri de yazılmamıştır. Yalnız, yaygın biçimde kuşak¬
tan kuşağa söylenerek bize ulaşan atalarımızın o ebedî ve birçok dolaylı an¬
lam taşıyan sözlerini hakkıyle arayıp toplamak zahmet ve fedakârlığını göze

alarak bu işe girişmek, yine Kürd gençlerine kalmış bir ulusal görevdir.
Ben de, Law Reşîd Bey kardeşimizin yaptıkları gibi, öteden beri hatırımda

kalanları, bazılarını da öyküleriyle birlikte yazıyorum. Ve elde ettikçe,
"Jîn"in sayfalarında saygıdeğer okuyucularıma sunacağıma söz veriyorum.
Başarı Allah'tandır:

*

"Eger kûsî çorq e Kurdî xeq e, kûsî ne çorq e Kurdî ne xeq e".

Kaplumbağa yürürse Kürd aptaldır, kaplumbağa yürümezse Kürd
aptal değildir.

Bu şive, "Berferatî" dediğimiz ve Fırat'ın her iki yakasında yaşayan Kürd¬
lerin şivesidir. Öyküsü şöyledir:

Bu dolaylarda en çok yetişen pamuk, tütün ve bunlara benzer ürünlerdir.

Bir Kürd, büyük güçlüklerden sonra hazırlayabildiği bir yük yumak ipliği
satmak üzere Urfa'ya götürür. Her yerde olduğu gibi burada da esnaf ve tüc¬
carın vurguncularının bulunmaması mümkün müdür!

Zavallı Kürd de alıcı ararken böyle açıkgöz birkaç esnafa rastlamıştır. Alı¬
cılar hünerlerini burada da göstererek, Kürdün elinden geçim vasıtasını

ucuzca alırlar. Kim bilir, zavallı, köyünden gelirken evine neler vadetmış, ne

ümitler beslemişti! Ama düş kırıklığı. . . Az zaman sonra fena aldatıldığını
(721)

Bu yazıdaki Kürd atasözlerinin orijinalleri ve Türkçe çevirileri yazının aslında yer al¬
dığı için, biz burada onların hepsini yeniden yazmaya gerek görmedik. Sadece, yazının

aslında geçen önemli açıklamaları ve dipnotları çevirmekle yetindik.
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anlar. Artık o saatten başlayarak öç alma düşüncesi, yaralanmış hayalinde ge¬
lişmeye başlar.
Bu kez köyüne döndüğünde, büyük bir yoğun çaba ile ve çeşitli zahmetler¬

le bir miktar iplik hazırlama görevini hanımına verir; kendisi de çolukçocuklarıyle birlikte kırlarda, dağlarda, bağlarda kaplumbağa toplamaya ko¬
yulur. Hazırlanmış ipliklerle kaplumbağaları ayrı ayrı sımsıkı sararak yeni¬

den bir yük yumak hazırlar ve haydiii, Urfa'ya yolculuk!
Urfa'ya varır varmaz, eski alıcılarına bilgi vermeyi ilk görev bilir. Eskiden
aldıklarının zevkine ermiş

olan açgözlü

alıcılar,

"Kurdî xeq e, Kurdî

xeq e"(Kürd aptaldır, Kürd aptaldır) diye bağırarak, insafsız avcı gibi avları¬
nın üzerine üşüşürler. O zaman Kürd, içinden "eger kûsî çorq e Kurdî
xeq e, kûsî ne çorq e Kurdî ne xeq e" der.
Gerçekten de kaplumbağalar kımıldasaydı, Kürdün aptallığı ortaya çıkar¬

dı. Ne var ki bir kez sımsıkı sarılmış bir kaplumbağada yaşam ve hareket dü¬
şünülebilir mi! Böylece hünerli Kürd, kırların o büyük yaratıklarını kalın ve

ağır kabuklarıyle, açgözlü ve vurguncu alıcılarına yutturur.
Şunu söyleyelim ki Kürd, hakkını kimseye bırakmaz ve düşmanının yaptı¬
ğı aynı hareketle karşılık verir.

*

"Bira avis bî, bira dereng bî".
Yüklü olsun da geç olsun.

Türklerin "geç olsun, güç olmasın" atasözü bunun karşılığıdır.

OYKUSU:

Bir Kürd, bir soydaşından bir inek satınalmak ister. Tabiî, gebe olup olma¬

dığını sorar. İneğin sahibi, "yüklüdür, fakat uzaktır" der. Alıcısı da "bira
avis bî, bira dereng bî" der ve ineği alır.

*

*

"Gurîyê me mir, gulîzêrîn bû".
Kel hizmetçimiz öldü, altın saçlı oldu.

638

XIV

/

ÖYKÜSÜ:

Bir ailenin kel kafalı bir hizmetçisi varmış. Son derece dürüst ve çalışkan
olduğundan, efendilerinin sevgisini kazanmıştı. Zavallı öldükten sonra, o ai¬

lenin onurundan ve saygınlığından ötürü taziyeye gelen kadirbilir kimseler,
"ölülerinizi iyilikle anınız" anlamındaki yüce söze uyarak, hizmetçinin iyi¬

liklerini ve fedakârlıklarını övücü bir dille anlatırlar. Öbür tarafa evin kadı¬
nı bu övgüleri işitince şöyle der: "Gurîyê me mir, gulîzêrîn bû".
(Devamı var)

MÜJDE
Melâ Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd edebiyatında ölümsüz bir yer tutan
bir şaheserleri olup Kürd dilinin fasahat ve belagatını kanıtlayan "Mem u

Zîn" adındaki manzum romanları, Tanrı'nın yardımı ile Kürd Tamim-ı
Maarif ve Neşriyat Cemiyeti tarafından basılmaktadır. Kâğıt ve dizgı-baskı

masraflarının yüksek olması gibi maddî engellere karşı en büyük ölçüde fe¬
dakârlık yapılmasına ve edebî değerine uygun bir biçimde yayınlanmasına
karar verilmiştir. Saygıdeğer okuyuculara müjdeleriz.

Çalışma arkadaşımız »Kürdistan" dergisinin 4'üncü sayısı da yayınlanmış¬
tır. Birçok seçkin yazıları içeren adı geçen dergiyi saygıdeğer okuyuculara
tavsiye ederiz.
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Lİ SER ZİMANE KURDI
Di yekê ji jimareyên we yên berin da nivîsarek bi sernivîsara "Zimanê me

yê Kurdî" hebû.(722) Di heqê wê nivîsarê da ku li ser babetekî giring bû, ez
bawer dikim ku gelek dîtin dê li pey hev ben. Di vê navberê da ez jî dixwazim

ku du alûzîyên mezin ên ku bişkaftina wan pêwîst e, li ser wan bi temamî
munaqeşe û lêkolan bê kirin.
Dema ku qala zimanê me tê kirin, du şölen giring, û li gora giringîya xwe

jî têkilhev derdikevin meydana Yek ji wan solan ev e ku zimanê Kurdî çi qas
HA1
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A

^
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J A
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ıhtıyacen neteweyi yen ıroyın te u di peşedeme da de bı çı awayi be; sola di

jî peydakirina awayekî nivîsînê ye ku havilna pêkbîne ku bi wan havilan, ew
kêmayîyên medeniyete yên neteweyê Kurd ên ku li gora gelên pêşketî hene
û berçav in, bi xerckirina dem û hêzeka hindiktirîn bên temamkirin.

Li gora dîtina min, divê ku her Kurdek, di heqê van her du solan da ramana
xwe û havilên ku minasib dibine, ji raya me ya giştî ya neteweyî ra peşkeş bike.
Peşkeş bike da ku ji lêkketina ramanan ronayîya rastîyê derkeve û ew ronayîya rastîyê, bibe rêbirê xebat û sebata wan kesên xîretkar û hîmmetkar ên ku
dixwazin bi van karan mijûl bibin.(723)

Ji çend salan vir da, xasma di van salên dûwayîn da, ez digel gelek hevneteweyên xwe yên rewşenbîr û ne rewşenbîr, li ser rewşa îroyîn û hatî ya zimanê
me dipeyivim. Du nuqte hene ku di van munaqeşan da bi awayekî giştî li ser
wan nuqtan dîtinên me dibin yek. Her Kurdekî bîrbir û her Kürdeki ku dişê
dîtinên xwe bêje, bi keser û gazine dibêje ku:

"Rewşa îroyîn a zimanê me, ji mahîyeta zimanekî zanyarî gelek dûr e.(l)

îhtîyac bi zimanekî müşterek heye ku ew ziman bibe wasîta têgîhîştinê û serwextkirinê di navbera hemî şaxên neteweyê me da ku nüfûsa wî digîje milyonan.(724) Her ku diçe ew îhtîyac dikeve rewşeka jînî.(725) Tiştekî dî jî

ew e ku, bi awayê nivîsîn û rênivîsa me ya îroyîn, mirov çu wextek nikare bigîje karwanên zanyarîyê û medeniyete yên ku bi leza elektrîkî pêş ve diçin;
û ew valayîya ku sedsalan di navbera me û wan da vekirîye, bi awayê nivîsîn

û rênivîsa me ya îroyîn nayê dagirtin".
(722)

Ev nivîsar di jimareya "Jîn"ê ya 9'an da bi zimanê Tirkî bi sernivîsara "Kürdçe lisanı-

(723)

Lêkketin: Li hev ketin, ketina tiştek li tiştekî dî, ku du tişt yan jî çend tişt li hev kevin.

mız"(Zimane me yê Kurdî) derketibû. Nivîskarê wê nivîsarê Ismaîl Wedad bû.
Me ev peyvik di beranberê peyvika "müsademe" ya Erebî da bi kar anî. Bi Tirkî ji
"müsademe" ra tê gotin "çarpışma".

(1)

Ev hukum li gora Kurdîyeka xwerû hatîye dayin. Eger mirov zimanekî bi Tirkî û Fari¬

sî têkilkirî bide ber çavê xwe, em jî dikarin ramanên ku bi awayekî dijwartirîn bên
eşkerakirin, bi temamî bidin zanîn. Di zimanê me da bi sedan eser hene ku di binê van
mercan da hatine afirandin.

(724)

Nüfûs: Jimara mirovan, jimara mirovên gundek, bajarek, hêlek, yan jî welatek. Ev

peyvik ji zimanê Erebî di wextê Osmanîyan da ketîye zimanê Osmanî, bi wê rê ketîye
zimanê Kurdî jî.

(725)

Jînî: Tiştê ku jibo jînê giring be, ji alîyê jîyanê giringîya wî hebe. Me ev peyvik di beranberê peyvika "heyatî" ya Erebî da bi kar anî. Bi Tirkî ji "heyatî" ra dibêjin
"yaşamsal".
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Nuha ez dipirsim: Ma ev payv ne rast! ne, tewr ne rastîyên wisa tal in ku
dile mirov kun dikin û diçizînin!

Madem ku piranîya kesên têgîhîştî li ser van kêmayîyan dibin yek, nexu

nexweşî hatîye teşxîskirin. Nuha, êdî ji me ra doktorin lazim in ku jibo rakirina vê nexweşîyê dermanên pêwîst pêkbînin û amade bikin. Lê belê, dema

ku şol tê ser vê nuqtê, mixabin ku çi mixabin! Her kes tenê dipeyive, belam
kes zanînên xwe û têgîhîştinên xwe nanivîse da ku ji raya giştî ra bibe mal.

Dema ku dor tê ser kar û xebatê, di heqê wê da me ne teşebbusek dît, ne jî
bihîst.

Gelo em çi dipên! Madem ku di nava me da kesen ku baş-xirab hin tıstan

difikirin hene, bila bi qasê dehyeka dîtinên xwe û gotinên xwe esereka teşeb¬
büs û xebatê binumînin. Ev, dibe numûneka xweş. Gelek nevalen me yên ku
li pey wê numûnê bimeşin, hemin dê peyda bibin. Carek ku mirov têkeve re,

hewes û daxwazeka giştî, dê rêwîyên vê riya xebatê ya rûmetbilind zêde û zêde bike.

İnşallah fala xêrê ye! Deqîqa ku min ev rêzên ha dinivîsîn, jimareya "Jîn"e

mizgînek anî. Ew detayên li ser teşebbuseka neteweyî ya ku leylanên ronayîyê berdide ser neteweevînîya me û pêşedema me ya ku hin hêzan ew avêtine
cîyên tarî, min ew detay bi heyecan û kêfxweşî xwendin.(726)
Min bi kêfxweşîyeka zêde xwend ku Komela Kurd jibo Belavkirina Za-

nînê û Weşanan(Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti) hatîye saz-

kirin û ketîye xebatê. Rastîyek heye ku, di sedsala XX. ya medeniyete da her
neteweyek di kar û xebatên giştî û taybetî da bi hebûna wê rastîyê bawer kırîye û li pêşberê daxwazên wê serê xwe tewandîye. Ew rastî, îhtîyaca vêkxistmê
ye.(727) Ev îhtîyac ji alîyê vê komelê ve hatîye teqdîrkirin. Dîtina vê yekê ez
gelek kêfxweş kirim û xurûr da min. Dewra ku em tê da dijîn, dewra vêkxistinan û parkirina wezîfan e. Di vê sedsalê da xebatên yekanî(bila dîtina min şaş

neyê famkirin, ez nabêjim teşebbusên şexsî) hemin bêber diminin û mehkûmên bêberîyê ne.(728)

a

Xasma ku Bernama Komelê giringîya pirrtirîn daye zımen, yanı daye ve şa-

xa xebatê ya ku bingehê bingehîn e jibo neteweevînîyê û hebûnê, ev yek şopeka balkêş e ku ji gelek alîyan ve hêjayê sipasê ye. Ev têkoşerên ku bı welatevi-

nîyeka Xwedayî û bi fîdakarîyeka mezin dest bi kar kirine, ez xwezi dikim
(726)

Detay: parçeyên nivîsarek yan gotarek ên ku ramana sereke ya wê nivîsarê yan gotarê
temam dikin. Ev peyvik bi zimanê Fransizî ye, me ew di beranberê peyvika "tefsılat

(727)

a Erebî da bi kar anî. Bi Tirkî ji "tefsîlat" ra tê gotin "ayrıntılar".
Vêkxistin: 1- Ku mirov hin tiştan yan kesan bigîhîne hev û hevkarî û tevkarıya wan,
xebata wan a tevayî pêk bîne. 2- Ew sazgeha ku ji hevkarî û tevkarîye pekte. Lı vır mexsed mana diduyan e. Me ev peyvik di beranberê payvika "teşkilat" akrebi da bı kar
anî Di Erebî da ji "teşkîlat" ra nuha "tenzîm" tê gotın, bı Tırkı jı te gotın

(728)

orgut .

Bêberî: Stewrî, ku tiştek ber û fêkî nede, çu fêde jê neyê dîtin. Me ev peyvik di beranberê peyvika "eqamet" a Erebî da bi kar anî. Bi Tirkî ji "eqamet" ra tê gotın "kısırlık
û "sonuçsuzluk".
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ku alîkarîya wan bê kirin û xwedîtî li wan bê kirin; lewra îhtîyaca wan bi alîkarîyê û xwedîtîyê heye.(729) Xwedê alîkarê wan be.

Serpêhatîyek heye ku, ez nikarim bi ser wê ra derbas bibim, û bê ku ez wê
li vir bi bîr bînim ez nikarim peyva xwe bidomînim:

Ew mêrxasên me yên gene tên bîra min ku 5 sal bere di bine merc û rewşên gelek azarde da, bi nerxa jîyana xwe xebitîbûn ku bingehê pêşîn ê sazge-

hên neteweyî saz bikin; ew sazgehên neteweyî ku em îro tunebûna wan bi

azarên tal pêjn dikin.(730) Ew cewherên birûmet ên xizna me ya neteweyî,
mixabin ku jimara wan pirr hindik e, destê Şerê Giştî yê zalim û xwînî ew
cewher ji nava me cüda kirin û li cebheyên şer belav kirin.(731) Ew çûm Tiştê ku ji wan bi ser me ra vegerîya, tenê xeberên tal bûn. Her xeberek, bûyera

avabûna çend kesan ji wan mêrxasan dida zanîn; ew mêrxasên ku bi fîdakariyeka wisa mezin terka jîyana xwe dikirin ku, ew fîdakarî ji alîyê xurûreka bilind a neteweyî ve û ji alîyê wêrîneka xweber a ecêb ve dihat herikandin.(732)
Ew gencên ku mefhûmê mirinê qet nêzîkê bîra xwe jî nedanîyan, hêj jî her
dema ku ez li ser serpêhatîyên hemaseta wan û li ser dûwayîya wan a azarde
difikirim, heyîya min bi carek dinale, ez bi wan dipesinim û ji wan ra
digirîm.(733)

Ey gencên ku niştîmanê dagirkirîyê desdirêjîyê ji xwe ra kirin gorreka fire,
firîqet rakevin!(734)

"Hêvî"ya we nemirîye.(735) Ew mêleda hêvîya neteweyî ya ku we bı çendı

û çend hezar derd û azar teviştandibû, dîsa di destê mejîyên wek we gene û
(729)

Me peyvika "têkoşer" di beranberê peyvika "mucahid" a Erebî da bi kar anî.^
Me peyvika "fîdakarî" di beranberê her du peyvikên "feragat-ı nefs" ên Erebî da bı
kar anî.

A

Me payvika "xwedîtî" di beranberê peyvika "îltîfat" a Erebî da bi kar anı.

(730)

Peyvika "azarde" di beranberê peyvika "fecî" a Erebî da hat bi karanın.
Pêjnkirin: Hiskirin, ku mirov tiştek his bike, bi tiştek bihise.

Qesta nivîskar ji "bingehê pêşîn ê sazgehên neteweyî", Komela Xwendekarên Kurd
Hêvî (Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti) ye; qesta wî ji "mêrxasên me yên gene" jî, sazkarên wê komelê ne.
(731)

Mebest ji "Şerê Giştî", Şerê Cîhanî yê Pêşîn e.

(732)

Me peyvika "avabûn" di beranberê peyvika "ufûl" a Erebî da bi kar anî. "Ufûl"dieslê
xwe da bi mana "avabûna hîvê û stêran" e; belam mecazkî jibo mirina kesên qedirbilind jî tê bi karanın. Nivîskar, bi nivîsîna vê payvikê, sazkarên komela "Hêvî" şibandıne bi hîvê û stêran, şehîdbûna wan jî şibandîye bi avabûna hîvê û stêran.

Me peyvika "xweber" di beranberê peyvika "fitrî" ya Erebî da bi kar anî.

(733)

Peyvika "heyî" di beranberê peyvika "mewcûdîyet" a Erebî da hat bi karanîn.

(734)

Me peyvika "firîqet" di beranberê peyvika "müsterih" a Erebî da bi kar anî.

(735)

Nivîskar li vir awayê "tewrîye" ya bêjeyî bi kar anîye. "Tewrîye" peyvikeka Erebî ye
û mana wê ev e "ku mirov peyvikeka çendmane bi kar bîne, lê qesda mirov mana wê
ya dûrtirîn be". Nivîskar bi nivîsîna peyvika "hêvî", hem îşareta hêvîya wan gencan

a di heqê pêşedema Kurdistanê da kirîye; hem jî îşaret bi alîye komela "Hêvî" ve kirîye. Belam qesda wî ew komele bûye.

Nivîskar di nivîsara xwe da peyvika "hêvî" wergerandîye "umîd" a Farisî ya ku ketîye
zimanê Tirkî jî. Me jî li vir dîsa ew wergerand Kurdî û "hêvî" nivîsî.
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agirîn da ye û pirr nêzîk e ku wergere bibe ronayîyeka wisa ku riya pêşedemê
ronî bike.(736)

Ax, eger ew sazgeha neteweyî ya ku wan saz kiribû alîkarî bidîta, yan jî heta îro bijîya, ew kêmayîyên neteweyî yên ku di van deqîqan da me di bine
dewseka mudhîş da dinalînin, ez qet guman nakim ku me'yê pirrên wan
pêkhatî bidîtina, û me'yê wek nuha xwe sêwî û bêpiştek nedîta.(737)

Nuha em vergerin ser babetê xwe yê eslî û em vê sola ha di çavên xwe ra derbas bikin:

Gelo mimkun e ku zimanekî "Kurd" ê müşterek hebe?
Her wek ku tê zanîn, ziman, sazgeheka neteweyan a gîyanîtirîn «.(738) Ew
sazgehên ku îhtîyaceka eşkera û bivê-nevê pêkneynin, najîn; bi zorê ben pey-

dakirin jî, jibo pêkanîn û domandina wan çend umir jî bên xerckirin, ma¬

dem ku îhtîyaceka pêjnkirî pêknaynin, bêfêde ye; sazgehên weha, gelek zîyan diwelidînin û paşê jî tüne dibin diçin.(739) Eger hun li numûnek diğerin,

wan faqtorên îdarî û çandeyî yên vê sedsala paşîn ên ku rewşa îroyîn a kezebçirîn jibo welatê Osmanî yê bextreş amade kirin, bînin ber çavên xwe!(740)
Nexu tiştê ku em lê diğerin, hebûna îhtîyaca zimanekî müşterek e di nava
neteweyê Kurd da.

Dîwanên sê-çar sedsalî yên ku di deste me da ne, em bi heyret û rêzdarî ji
wan têdigîjin ku, di wan sedsalan da ku agirê neteweevînîyê wek îro fire nebû-

bû, hingê jî Kurd bîr bi vê îhtîyacê biriye û bi nêwirînên agirîn ew eşkera kirî-

ye. Paşê, bi peyva sîyasî her Kurdekî Tirkîyeyî û her Kurdekî İranî ye ku bawerîya xwe bi rewşa neteweevînîyê ya sedsala me ve girêda, jibo pêkanîna
hevnasîn û yekîtîya neteweyî ya ku bi pêwîstîya wê û peydabûna wê bawerîyeka dijwar anîye, îhtîyaca zimanê müşterek bi dilekî êşayî pêjn dike, û bi her
wasîta ku dikare jê îstîfade bike vê pêjna xwe radigîhîne.

Nuha dixuye ku îhtîyac ne ku tenê tê pêjnkirin, lê belê heyîyek e jî. Ji ber

(736)

Me peyvika "mêlede" di beranberê peyvika "meş'ale" ya Erebî da bı kar anı.
Peyvikên "çendî û çend" di beranberê peyvika "nîce" ya Tirkî da hat nivîsîn.
Peyvika "mejî" di beranberê peyvika "dîmax" a Erebî da hat nivîsîn.
Me peyvika "agirîn" di beranberê peyvika "ateşîn" a Farisî da bi kar anî.

(737)

Mebest ji "sazgeha neteweyî" komela "Hêvî" ye.

Me peyvika "dews" di beranberê peyvika "tezyîq" a Erebî da bi kar anî.

Peyvika "bêpiştek" di beranberê peyvikên "mahrûmê îstînad" ên Erebî da hat
nivîsîn.

a

. , » ,

-AA

(738)

Me peyvika "gîyanîtirîn" di beranberê peyvikên "en canlı" yen Tirkı da nıvısı.

(739)

Me peyvikên "bivê-nevê" di beranberê peyvika "mubrem" a Erebî da bi kar anîn. Di Ere-

bîya nuhayîn da di şuna "mubrem" da "hetmî" û "zerûrî" tê gotin. Di Tirkî da jî pey¬
vika "kaçınılmaz" bi vê manê ye

A A

. _. . «

Peyvika "pêjnkirî" di beranberê peyvika "mehsûs" a Erebî da hat nıvısın. Di Tırkı
da peyvikên "duyulan" û "hissedilen" vê manê didin.

(740)

^

Me peyvika "kezebçirîn" di beranberê peyvika "cigerşikaf" a Farisî da bi kar anı. Di
zimanê Tirkî da peyvikên "yürek paralayan" vê manê didin.
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vê yekê, ew sazgeha ku dê vê îhtîyacê pêkbîne, jibo jîyana xwe, mercên jînî
yên pêwîst û qudreta pêşketinê didêre.(741)
Gelo mimkun e ku zimanekî yekbûyî bê qebûlkirin?

Digel ku ev şol xebateka timî û demeka dirêj dixwaze jî, welama vê pirsê
bi kurtî "belê" ye. Madem ku wisa ye, îcar em Kurd bi çi awayî dikarin bibin
xwedîyê zimanekî yekbûyî?

Ez kesna dinasim ku hebûna zarên cure-cure di Kurdî da, jibo gîhana vê
amancê wek ritmek qebûl dikin. Lê belê ew dixapin û pirr di rû da difikirin.

Zarên cure-cure ne ku dibin ritim; lê jibo zimanê me kaneka peyvikan a bêdûwayî ne û nîmetek in. Pisporekî ku riya îstîfadê bibîne, dikare ji zaran mefayên bêdûwayî bi dest xe.

Yek jî, ev bûyer ne ku tenê di nava me Kurdan da heye; ew neteweyên ku
xwedîyê zimanên têkûztirîn û dewlementirîn in, digel ku bi sedsalan demen

wan ên bêjeyî jî hebûne, di nava wan da hêj jî zarên(patois) wisa hene ku wek
bere dijîn û tên peyivîn.(742) Di nava wan da zarin hene ku ji alîye piranîya

peyvikan ve jorda li zimanê giştî û bêjeyî dinerin; zarin jî hene ku ji alîye
xwedîyên zarên dî ve qet nayên famkirin. Lê belê cudayîya zarên me, hemahema ji guhartina tîpan û dengan îbaret e. Li gora vê yeke, zar dikarin li nava

kîtleyên xwe heqê jîyana xwe biparêzin; lê digel vê parastinê jî, ez wisa bawer
dikim ku mirov dikare zimanekî yekbûyî û bêjeyî pêkbîne ku ew belav bibe
û bibe malê giştî.

a

a

Piranîya zimanên bêjeyî yên îroyîn, di heqê mewqiê yekîtî û muşterekıya

xwe da, ji derbasbûna sedsalên dirêj ra deyndar in. Di demên mêjîn da hin
sazgehên ku di nava neteweyan da hebûn, ji yekbûn û belavbûna zimanan ra

dibûn wasîte. Mesela, mecbûrîyetên dînî yên wek çûyina Mekkeyê jibo hecê,
her weha sazgehên komelî yên wek "Sûka Ukaz" û "Sûka Mecenne'^', û de-

wamkirina wan bi sedsalan, ev dûwayîk pêkanîne ku zarên Erebî yên pirr

çewt hatine wêtin û paşîya paşîn di awayê "zimanê Qureyş" da bûne
yek.(743)

a .

Lê belê, bêmikûn e ku mirov jibo zimanê Kurdî qewimîna wetineka bı vı

awayî bipê. Rewşa coğrafî ya axa ku Kurd li ser'ê dijî, her weha bêkeysîya qutûbirr a dema me jibo wêtin û yekîtîyeka weha, me sewqê qebûlkirina awayekî dî yê xebatê dike; ew jî "awayê weşanan" e.

Ez dîtinên xwe yên li ser vê sole ji nivîsara diduyan ra dihêlim.
Kurdîyê Bitlîsî

(741)

Me peyvika "didêre" di beranberê peyvikên "malik bulunuyor" da nıvîsî, ku ya peşin
Erebî ye, ya diduyan jî Tirkî ye. Peyvika "didêre" ku kirdar(fî'l) e, ji "dêran"ê tê. "Deran" bi du manan te: 1- Ku mirov tiştek yan jî kesek li ser halek, li ser rewşek, bı awayek

qebûl bike, têw bike. Mesela yek ji yekê ra dibêje ku "min mazur bidêre, ez nıkarım
daxwaza te qebûl bikim". 2- Ku mirov xwedîyê tiştek be, ew tişt malê mirov be û di
kufyetê mirov da be. Mesela "filan kes zevîyek didêre". Mebest li vır mana diduyan e.

(742)

Me peyvika "têkûz" di beranberê peyvika "muntezem" a Erebî da bi kar anî.
Peyvika "bêjeyî" di beranberê peyvika "edebî" ya Erebî da hat nivîsîn. ^

(743)

Me peyvika "komelî" di beranberê peyvika "îctîmaî" ya Erebî da niyîsî.
Peyvika "wêtin" di beranberê peyvika "tesfîye" ya Erebî da hat nıvısın.
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DERKETİNA BAJARÎYAN BO DEŞTÊ
JİBO SEYRANA SERSAL Û GEŞTÊ(744)
Gera felekê ji bextê şîn(745)

dîsa ku ji nû ve Newroz nîşan da
li ser wê toreya pîroz(746)
baj ariyan û eskeran bi carek
bajêr û kele û xanî terk kirin
Wek nejdîyan û cerdan(747)
rêz bi rêz dimeşîyan çîyan û destan

ref bi ref dixuşîyan temaşe û geştan(748)
Her tewir mirov, çi biçûk û çi mezin

di bajêr da çu kes nema li paş
Hin ji wan bi peyayî çûn baxan
Hin jî bi siwarî çûn lehfên çîyan

Hin ji wan bi tevayî û bi piranî
Hin jî bi hevalî û bi yekanî
Xanim û xatûn jî rabûn û çûn
Wan jî bostan tijî gul kirin

Horîyan bihişt ji xwe ra kir hêwir
bê perde û bê sistayî û bê minet
Keçên xama, dotan û lawan

Wan cênîkpak û zulfpak û xalpakan
Hevsalên lawan û memikgiloverên xama

Xortên nûgîhayî yên xweşik û rûhilû
(744)

Ev parçe û parça pey wê, di heqê Newroz û Sersalê da ne û jî "Mem û Zin"a Xaniye

nemir hatine guhastin. Me vîya ku em mana wan bi Kurdîyeka nîsbeten xweru bıdın

zanîn. Ji ber ku wergerandina wan bi wezn û qafîye gelek zor bû, me qîma xwe bı wergerandina mana wan, yan jî bi vekirina mana wan tenê anî.
(745)

Mexsed ji "bextê şîn" asîma e.

(746)

Mexsed ji "toreya pîroz" toreya Newroz û Sersalê ye.

(747)

Nejdî: Talanker, xaretker.
Cerd: Rêbirr, êrîşkar, keleş.

(748)

Dixuşîyan: Bi "xuşe-xuş" diçûn, bi "xuşîn" diçûn.
Geşt: Ger, seyahet, seyran.
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Xwedîyên rûyên wek qumaşê nerm

Xwedîyên rindîya rûyan, wek xwedîyên mal
Wan malê xwe raberê hev dikir(749)
û mal bi dirêjî û fireyî texmîn dikir

Sewdakirrên evînê bûn di bazarê da
hem firotoxên rindîyê bûn, hem jî mişterî
Sersalîyan, keçên xama û xortan

sedsalîyan, ciwan û pîr û kalan

Sersal li gora töre û riya adetî
pîroz kirin, û dengê wan diçû asîmanan

DESTÛRDANA XORTAN JİBO GEŞTA SERSALE

DAXWAZA WAN JİBO BAZARA HUSN Û CEMALE

Qendîla ronî ya dêra şîn(750)

ku fanosa Berxê ronî kir(751)
Sersal ku ji nû ve hat sazkirin

Mîr destur da küren ter û teze
Ku destur ji wan zarûkan ra derket
rabûn hemî mîna evîndaran

bi tevayî çûn temaşegeha mezade(752)
ew evîndarên ku li mexsed û mirad digerîyan
Tene Memo û Tacdîn ne tê da

wan her duyan xwe keçanî xemiland
Yanî dema ku Roj vegerîya

ew her du bira bi çilen guhartî

(749)

Mexsed ji "mal" rindî ye.

(750)

Mexsed ji "dêra şîn" asîman e.

(751)

Mexsed ji "fanosa Berxê" yek ji 12 birincên Rojê ye ku nayê we "Bırca Berxe

a>

21'ê meha Adarê da Roj dikeve wê bircê û buhar dest pê dike.

(752)
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Mexsed ji "temaşegeha mezadê" cîyê pîrozkirina Newroz û Sersalê ye.
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ye Di

hin cilên hevrîşmîn li wan bûn

çend şar û temezî jî li serê wan bûn
kagulên xwe xelek kiribûn li her alî
perçemên xwe kiribûn zulf û gulî
Wan lew cilên xwe guhartibûn

ku qet zorayî pêşkarê wan nebe
Bi wan çilen dîlberanî ku wergirtibûn
dimeşîyan û diçûn bi sergiranî
Ehmedê Xanî

BERÎ ÇAR SEDSALAN

GİRÎNA MELAYÊ CİZÎRÎ
JİBO REWŞA ME YA NUHAYÎN(753)
Kovan hezar in, dax û kêbirr bêjimar in di dilê min da(754)
Azarên gülen strîdar in, sed tîr wa ne di dile min da
Ji strîyên sorgulan îro di dile min da ne sed tîr
Kulab çûne kezebê, yeka-yek jî di dil da civîyane sertîr(755)

Birînên min pirr in ji wan tîran, lê yare derman dikir
bi şerbete, bi ava jînê, bi gulavê û şekir(756)

Ger du sed sertîr jî di nava dil da buna, dê xweş bibûya
dema ku dil stêra Perwîn û yên dî bê perde bidîtina

(753)

Ev helbest ji "Dîwan"a Melayê Cizîrî yê nemir hatîye guhastın. Me vryaku em mana
wê bi Kurdîyeka nîsbeten xwerû bidin zanîn. Ji ber ku wergerandina we bı vezn ü cari¬

ye gelek zor bû, me qîma xwe bi wergerandina mana wê, yan jî bı vekınna mana wê teA

A

ne anı.

(754)

755)
(756)

Kêbirr: Kêra tûj û birra.

.

.

, ,

Kulab: Hesinekî dirêj û zirav û serçengal e, mirov bı wı ağır tekılhev dike, 7»"Ji "*«Ava jînê: Ew av e ku li gora efsanan kesê ku wê vexwe edı namıre u umzındı dibe.
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Zuhre û Gerdenîya Süreyya derketibûn di rojhilat da(757)
Lê sîya bextê me da ser wan, wek perdek li ser wan ma

Gera felekê, serejêr nîşanê min da çerx û bayê lewleban
Stêran jî hesabê xwe têkilhev kir, ew jî çewt meşîyan
Roj û Zuhel di Birca Dûpişkê da gîhan hev îro(758)
Şûr çû destê Merîxê, loma milkê dil xirab bû(759)
Dor çû ser Zuhelê, loma Merîx daket
Roja asîman xwe da alî, ezab li erdan daket
Utarid ji Rojê dûr ket bi şeş bircan(760)

Lê Zuhel bû Mişterî û çerx wergerand(761)
Têkilhev bû dûzena stêran û rêza çerx û bircan
Loma li ser awayek hilnayên Hîv û Zuhre û Roj
Min cîyên asîman wergerandî dîtin, ew vajî diherin
Yek bi yek xwîn, agir, leylan û çirûsk ji wan dibarin
Zuhreya çengjen ev şer dît, çeng ji çengê xwe avêt(762)

Tu jî bi awayê Zuhrê bike, guh bide qanûn û rebabê(763)
Ez dibêjim qey axirzeman e, dê qîyamet rabe

Loma şeva tarî dirêj bû, ji qijikan ra jî reşayî nehîşt

(757)

Zuhre: Stêreka birqok e, berdestê sibê hiltê. Jê ra tê gotin "stêra sibê" û "stêra karwankuj". Di zimanê astronomîyê da navê wê "Venus" e.

Gerdenîya Süreyya: Ew koma stêran e ku di "Birca Ga" da ne. Ji ber ku wek gerdenîyek rêz bûne, ev nav li wan hatîye danîn. Di zimanê astronomiye da navê wan "Pleiades" e. Ji stêra Süreyya ra tê gotin "Perwîn" jî.

(758)

Zuhel: Ew stêr e ku nîşana bêyomî û şûmîtîyê ye. Di zimanê astronomîyê da navê wê
"Satürn" e.

Birca Dûpişkê: Yek ji 12 bircên Rojê ye.
(759)

Merîx: Stêrek e, di zimanê astronomîyê da navê wê "Mars" e,

(760)

Utarid: Stêrek e, di zimanê astronomiye da navê wê "Merkür" e.

(761)

Mişterî: Stêrek e, di zimanê astronomiye da navê wê "Jüpiter" e.

(762)

Çeng: 1- Navê sazek e. 2- Beşê enîşkê ji milê mirov.
Çengjen: kesê ku saza "çeng" dijene, lê dixe.

Qanûn û rebab: Du saz in.

(763)

Ehremen: Xwedayê xirabîyê. Li gora efsane, payizan û zivistanan Ehremen kargêrîya
dinê digire destê xwe, zivistanan sermaye û tarîtîyê tîne, berfê û baranê dibarîne. Buharan û havînan jî kargêrîya dinê dikeve deste Hurmuz, ku ew jî Xwedayê başîyê ye, ger¬
me û ronayîyê û hebûnê û fireyîyê tîne.
Şeytanê Sipî: Li gora efsane, yek ji serekên cinan e.
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Bi rastî dinya li min tarî bû, stêr jî qet neman

Ez ji wê rojê ditirsam, lê axir bi lez derbas bû, çû
Ev ne ew hêla dinê ye ku Roj û stêr tê da diğerin

Ez ne wê erdê dibinin ku ew tavehîv lê derdikeve

Min dît ku cinekî firok di min wer bû, ez winda kirim
wek başokê ez dam ber pençe û kulaban û ez hilfirandim
Paşê ez berjer anîm û evêtim erda tarîtîyê

Lê gelo ez hişyar im, yan ew xewn e min di xew da dît!
Dêwê mel'ûn û minafiq ê ku Xwedê ew rûreş kirîye

ma dê min berjor hilkişîne? Mera dûwayîya wî daleqandin be

Ehremen lê şîret kiribû, tilîya Şeytanê Sipîjrê da hebû(763)
Bi vê şîret û rayê gelek peyv hatibûn û çûbûn

Surperî sebebe sîhra ku Şeytanê Sipî dike, nizane(764)

Me ew qedirbilind di heqê xwe da pirr şaş û erzan dît
Ax ew rojên hevdîtinê, heywax ku bi lez bûrîn û çûn^

Ew meya jîyan û vexwarinê li pêşberê min wek serabê ma
Ew şerbeta lêvşîrinan, jehra kuştox di nav'ê da bû
Loma bi agirê dûrketinê axir dilê min kebab kir

îro min hudhudeka xwîxweş a wek sira bayê divê(765)
da ku min ew bişanda bal dîlberê û dîsa bersîv banîya
Rewşa min bi awayekî edebkî ji dîlberê ra bigota

Dergehê wê, kon û sîwan û benên konê wê zîyaret bikırına
û ew axa ku yarê pê lê kirîye ji min ra banîya

da ku min ew ax wek tûtîyayê li çavên xwe wer kıra(766)

(7641 Surperî- Ew keça ku xwîyên wê wek xwîyên perîyan e, wek perîyan rind û şîrîn û be-

m dewu difkîş e. Peyvika 'W' ji peyvika 'suruşt" a bi mana W hatîye kurtkırın

(765) Hudhud: Teyrekî hûr e. Silêman Pêxember bi wê ra name ,ı Belqise ra hınartıye. Bı
Kurdî jê ra tê gotin "silêmanê dunikul" û "dawide dunıkul .
(766)

Tûtîya: Dermanê çavêşê.
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Her kesê ku rabe, carek di vê şolê da mehder bike(767)
xêra heftê hecî, belkî jî zêdetir didêre
Yarê soz dabû: "Ez'ê bi şûrê xwe yê pîroz wî şehîd bikim"

Mera îro ji wê tedbîra xwe ya rast poşman nebe
Mela, qal û axiftina halê min hêj temam naçe tebyîze(768)
Lê ji pêşnivîsara wê her dem sed tişt hatine bijartin

(767)

Mehder: Ku mirov ji kesekî mezin tika bike ku ew sûc û guneh û qusûrên kesek yan

jî çend kesan bibexşe, efû bike. Di Erebî da peyvika "şefaet" bi vê manê ye.
(768)

Tebyîz: Nivîsîna nivîsarek, yan nameyek, yan jî pirtûkek, piştê temambûna nivîsîna
pêşnivîsara wê.
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30 Mart 1335

Birinci sene

Seneliği 220 kuruştur

Aded 15

T

T

TVJ

Salek

I

J.

İN

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
TÜRKÇE KISMI

Adana'dan bir mektub

Bir Kürd genci

Wilson Prensipleri ve Kürdler

İhsan Nuri

Viran belde Bitlis

Kemal Fevzi

Bir istatistik

JIN

Kürdçeye dair

Kurdîyê Bitlîsî

Baban Hanedanı(mâbâd)

Aziz Yamülkî

KÜRDÇE KISMI

Nur

E. Rehmî

Meğer l'êm acizî?

M- S^

Meme Alan(Kürdçe piyes)

E. Rehmî

Nüshası 5 kuruştur

Necm-i İstikbal Matbaası

Birinci sene

30 Mart 1335

Seneliği 220 kuruştur

T

Altı aylığı 130 kuruştur

J

T

Aded 15

"XT

Salek

1 İN

220qurişe

NîvsalDO

"

HAYAT
Mesleğimize muvafık makalât

Dere olunmayan makaleler

maalmemnuniye dere olunur

iade edilmez

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

BİR MEKTUB(*)
Adana, 4 Mart 335(1919)

Muhterem Mîrim Efendim,

"Jîn" mecmuasının on üçüncü numrosunu aldım. Muhacirinin ahvali
hakkında mektub irsalini emir buyuruyorsunuz.(769) Ben bu cümle üzerin¬

de biraz tevakkuf ettim. Bana biraz garib geldi. Vakıa, elde vesaik olduğu tak¬
dirde neşriyatta bulunmak daha muvafık ise de, bugün muhacirlerin halleri¬
ni, her suretle hallerini düşünmek de lâzımdır. Vesaiki taharri ile işi sürünce¬
mede bırakmak kat'iyen muvafık değildir.
(769)

Burada, "Jîn"in 13'üncü sayısından sözediliyor ve göçmenlerin durumu hakkında

mektup gönderilmesinin emredildiği belirtiliyor. Oysa "Jîn"in 13'üncü sayısında
böyle bir istek yer almamıştır. O sayıda Kemal Fevzi'nin o günkü hükümete seslenen bir
açık mektubu yayınlanmıştır. Acaba bu mektubun yazarı, o mektuptan, dergiye göç¬

menlerin durumuyle ilgili mektup gönderilmesinin istendiği anlamını mı çıkarmış¬

tır? Bilinmiyor. "Jîn"den kendisine 13'üncü sayıyle birlikte bir de özel mektup yazıl¬
mış ve o mektupla göçmenler konusunda bilgi göndermesinin istenmiş olması da
muhtemeldir.
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Ben, emriniz üzerine, bîçare "Vilâyât-ı Sitte"den(770) üç vilâyetin(771)
ahali-i mağduresi hakkında zatıâlîlerine biraz malumat vereceğim. Lâkin ne
yazacağımı kestiremiyorum. Çünkü bunlar o kadar düşmüş, o derece zebûn
olmuşlardır

ki,

sefaletlerini

îfa

edecek

dünyada

bir

kelime

yoktur

zannederim.

Nüfus-ı sabıkasının humüsü derecesinde kalan bu nev-i benîbeşerin en
bedbaht evlâdı, bugün ancak bir insan iskeletidirler. Babasını, kardeşini va¬

tan uğrunda Köprüköy'de, Sarıkamış'ta, Turanyollarında(!) feda eden bîkes
çocuklara [2] tesadüf edildikçe ağlamamak kabil değildir. Bunlar, kışın şid¬

detli günlerini Seyhan nehri üzerinde kâin köprünün ıssız, rutubetli taşları
üzerinde dilenmekle, geceleri harab olmuş birtakım evlerin, arsaların üze¬
rinde

çamur

içinde

inleye

inleye

geçiriyorlar.

Umumunun fersiz gözleri

dünyaya veda etmeye, takatsiz elleri bedenlerinden ayrılmaya müheyyadırlar.

İnsan bunlara baktıkça insaniyetten nefret, vahşete rücu' etmek ve gazetele¬
rin sütunlarını dolduran yirminci asır hakkındaki alkışlara karşı isyan et¬

mek ister. Bilmem ki azizim, dünyaya ne oldu! Gittikçe geriye, edvar-ı vahşe¬

te doğru rücu' mu ediliyor! İnsaniyet buna mı derler!
Çarşıda üç para(772) hükmünü tutmayan, yevmiye olarak bu bîçarelere ve¬
rilmekte olan üç kuruş da beş aydan beri verilmemiştir. Ermenilere yevmiye

bir Mecidiye(773) verildiğini de nazargâh-ı ibretinize arzediyorum. Ben bu¬

rada bir kelime sarfedeceğim, beni mazur görünüz: Acaba İslâm olduğumuz
için mi bu hâlât-ı esef-iştimale uğruyoruz?

Felâket gelirken birbiri üzerine gelir. Memlekette namus ve ahlak-ı hasene
ile muttasıf ve her şaibeden berî olan bu bîçarelerin burada ahlakları da bo¬
zuldu. Bir zaman şecaat, besalet, sahavet, ahlakı yekdiğerine meze eden za¬
vallı Vilâyât-ı Sitte ahalisinden muhacir olanlarını gözümün önünde görü¬

yorum. Şimdi cılız, kadîd, bîkudret olmakla beraber, hayfa ki hiç bir şeyle
telâfisi kabil olmayan ahlaklarını, menfaat-ı şahsiyelerini düşünen birtakım
mürtekib memurlar bozmuşlardır.

Tese'üle alışmış,(774) akrabasını millet ve devlet uğrunda feda eden bîçare
ihtiyar kadınların üç kuruş yevmiye için hükümet kapısındaki vaz'ı dilhiraşanı görürsen dünyadan nefret edersin. Vallahi doğru söylüyorum; yedi nü¬
fustan ibaret bir aileyi sahibsiz bırakmaya müncer olmasaydı, ben intiharı

bu vaziyeti temaşaya tercih ederdim. İşte sana bir misal: Haydaranlı Emin
Paşa!

(770)

"Altı İller" anlamına gelen "Vilâyât-ı Sitte" adı, Kürdistan"ın Osmanlı işgalindeki
bölümünün idarî yönden ayrıldığı altı il için kullanılmıştır.

(771)

Sözü edilen üç vilâyet, I. Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından işgal edilen ve halkı¬

(772)

Para: Eskiden kullanılan ve kuruşun kırkta biri değerinde olan bir para birimi.

(773)

Mecidiye: Eskiden kullanılan ve 20 kuruş değerinde olan para birimi.

(774)

Tese'üle alışmış: Dilenmeye alışmış. Kanımızca "alışmış" sözcüğü dizgi yanlışlığı so¬

nın çoğu göç etmek zorunda bırakılan Kürdistan'ın Erzurum, Van ve Bitlis illeridir.

nucu olarak derginin aslında böyle çıkmıştır ve doğrusu, "dilenmeye alışmamış" anla¬
mına gelen "tese'üle alışmamış" olmalıdır.
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O Emin Paşa ki, geçen badire-i umumiyede(775) Bayezîd hududunda [3]
aşiretinin bir kısmım feda etti; Emin Paşa ki, her ata binerken maiyetinde
yüz müsellâh süvari bulunuyordu; Emin Paşa ki, her gün yüzlerce misafirle¬

rini in'am ve eltaf ile kabul ederdi. Bugün cılız, kadîd, perişan, bîkudrettir.
Oğlunun elbisesinden bir iplik çekilirse yüz yama birden yere düşer.

işte, memleketteki zenginliğine nisbeten diğerlerini de buna kıyas ediniz.
Bununla beraber, her yerde muhacirlerin hali buradakilerinden fena oldu¬
ğundan da kat'iyen şübhe etmem. Konya'dan almakta olduğum mektublarım bu zannımı takviye etti. Binaenaleyh, "insanım, insanlara yardım ede¬

rim" diyen erbab-ı riyaya elinizden geldiği kadar bağırınız. İnsan olan, insa¬
nı bu halde bırakmaz. Yeter! İnsaniyete de, dünyaya da yuf!. . .
Hele bir cihet için sizden hususî bir ricam vardır. Mart avahirine kadar bu
bîçarelerin baykuşlara yuva olan harabezar vatanlarına sevkedilmeleri muta-

savvardır. Bunların avdetleri için tedabir-i lâzime icrasında Kürdistan
Cemiyet-i muhteremesinin nazar-ı dikkatlerini celb buyurunuz. Oraların

ziraat mevsimi, malum olduğu üzre geçmek üzredir. Binaenaleyh, nüfus-ı
mütebakiyelerini mahvetmemek için vakt-ü zamanında şevkleri lâzımdır.
Mâruzâtımdaki şiddet-i teessürü mazur görünüz. Çünkü dört buçuk sene¬
den beri hicretin elîm, bîaman darbeleriyle mecruhuz.
Bir Kürd Genci

WILSON PRENSİPLERİ VE KÜRDLER^-)
Beşeriyeti mahkeme-i vicdanın huzur-ı adl-ü hakkına davet eden Amerika
Reisicumhuru Wilson cenablarının hitab-ı insaniyetperveranesi, senelerden

beri dest-i tahakkümün darbe-i i'tisafı altında inleyen mazlum, mağdur milel
ve akvamın [4] her an kaynayan ve sızlayan yaralarına mukaddime-i iltiyam

sayılan pansuman tesirini yapmış; me'yus ruhlara, asırların zade-i içtihadı
olan "el-hükmü li men galeb"(776) düsturunun sukutunu ilân edip, tarih-i

medeniyette insanlığı evc-i âlâ-i saadete îsal edebilecek en mühim ve bînazîr
inkılabı vücuda getirmekle, kâfi bir nefha-i teselli serpmiş zehabını hasıl et
tirmişti.

Bidayet-i harbde herhangi bir saik ile meydan-ı mübarezeye atılan ve ejder-i ihtiyacın pençe-i tahribkârı altında ezilmesine rağmen, emsali nâmes-

buk harikalar ibda', kahramanlıklar izhar eyleyen Osmanlı milleti, hakkhayatım tekeffül eden böyle zamân-ı kavî(777) muvacehesinde sefk-i dimay
(775)

"Genel badire" anlamına gelen "badire-i umumiye"den maksat, I. Dünya Savaşıdır.

(776)

Arapça olan bu söz, "egemenlik galip gelenindir" anlamına gelmektedir.

(777)

Buradaki "zaman" sözcüğü "vakit" anlamına değil, "güvence" anlamına gelir. Söz¬

cükteki "z" harfi aslında Arapçaya özgü olan kalın "d" harfidir. Ancak Latin alfabe¬
sinde bu harf bulunmadığından, bunun yerine "z" harfi kullanılır; tıpkı "Ramazan"
sözcüğündeki "z" harfi gibi.
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lüzumsuz telâkkî ederek hasımlarına dest-i müsalemetini uzatırken; ecdad-ü
evlâdının hiç bir suretle affolunamayan ihmal ve teseyyübü yüzünden maat¬
teessüf hakk-ı tarihîsi efsanevî bir hayal, mevcudiyet-i milliyesi, lisan ve ana¬

nesine sadakatine rağmen mizahî bir masal zannolunan Kürd kavm-i necîbi
de, duyduğu bu hatifî sadanın mâna-i teshîrkârı önünde, uzanmış olduğu
serîr-i gafletten ref'i ser etmekle beraber, kendisine yadigâr-ı a'sar olan yur¬
dunun

ağûş-ı

mahremiyetine

hiç

bir

yabancının

sokturulmayacağına

itminan-ı tam hasıl etmiş, yirminci asr-ı medeniyetin necm-i rehakânnı hür¬
met ve tâzîm ile selamlamaya başlamıştı.

Fransa'da içtima eden Düvel-i mü'telife Divan-ı Harb-i Örfîsinin(778)
mağlub milletler, dolayısıyle Osmanlılar hakkında vermekte oldukları ka¬
rarlar miyanında, her kabze-i hâki hûn-ı ecdad ile mülemma', Kürd'ün

mülk-i mevrus ve meşruu olan, sükkâmnın ekseriyet-i kahiresini Müslü¬
manlar teşkil eden sevgili Kürdistan'ımızın da —Kürdlerin Müslüman bu¬

lunması töhmetiyle olsa gerek— Ermenilerin taht-i emr-ü hükmüne verile¬
ceğinin muhtemel bulunması, mütevalî ve müteakib neşriyat ile ihsas olun¬
maktadır. Bu işaâtın sıdkına ihtimal etmemekle beraber, bu hususta birkaç
söz söylemeyi muvafık buldum.

[5](799)
Şuna iman ve kanaatim var ki, ahvalin almış olduğu şu şekl-i vahamet kar¬

şısında, ya ölmek veya bütün mânasıyle yaşamak isteyen Kürdler me'yus de¬
ğil, müteessir ve mahzundur; netice-i hale intizar ediyorlar.
Bugüne kadar daire-i itaatten ayrılmayan bu millet, dinlerine olan fart-ı

marbutiyetleri tesiriyle, Sultandan ziyade Halifeye kulluk etmişlerdir.(780)
Birçok hasail-i mümtaze ve cengâverane ile meftûr bulunan bu milletin her¬
hangi bir hakaret ve haksızlığa tahammül edeceklerine, yalnız kuwe-i idra-

kiyesini kaybedenlerle basar-ı basîreti perde-i hırs ve rida-i iğfal ile kapanmış
olanlar inanabilirler! Şübhe edilmesin ki herhangi bir Kürd, düstur-ı hayatı
olan

"Şu mihmanhaneden rihlet müebbed ömre vuslatken,

Biraz tehir için lâyık mıdır insan hakîr olsun!"

(778)

"Bağlaşık devletler" anlamına gelen "Düvel-i mü'telife", I. Dünya Savaşında galip gel¬
miş olan devletlerdir. O devletlere "İtilâf devletleri" de denirdi. "Divan-ı harb-i örfî"
ise, "sıkıyönetim askerî mahkemesi" anlamına gelmektedir. Yazar, savaşta galip gelen
devletlerin denetimi altında toplanmış olan Paris Konferansını böyle bir mahkemeye
benzetmiştir.

(779)

Derginin 5'inci sayfasının başında 6 satırlık bir yer boş olarak çıkmıştır. Bu satırla¬
rın sayfanın başındaki bir paragrafı oluşturduğu ve bu paragrafın sansür edilerek ya¬
yınlanmasının önlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

(780)

Osmanlı padişahlarının taşıdığı "Sultan" unvanı Osmanlı devletinin maddî gücünü
simgelerken, "Halife" unvanı da İslâm dininden gelen manevî nüfuzlarını simgeliyor¬

du. Yazar, Kürd ulusunun, Osmanlı devletinin maddî gücüne değil, İslâm dinini tem¬
sil eden padişahların halifelik sıfatlarına bağlılık gösterdiğini belirtmek istemiştir.
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feryad-ı ikazkârı önünde namus ve şerefle ölmeyi, zillet ve esaret altında sü¬
rünmeye tercihte zerre kadar tereddüd etmeyecektir.
Binaenaleyh, Kürd"ün etvar-ı hamaset ve merdanegîsine pek yakından şahid olan Ermeni vatandaşlarımızın da böyle tehlikeli bir oyunda fazla ta-

ma'kârlık göstermemelerini, her iki komşu milletin menfaat-i müstakbelesi
namına lüzumlu addederim.

Taksim,(781) İhsan Nuri

[6] VİRAN BELDE(i)
Ses kesilmiş, gölgeler sinmiş ufuktan beldeye

Boş, karanlık evlerin koynunda gizlenmiş eye(783)
Yollarından şimdi kervan geçmiyor; tenha, sükûn
Bum öter viranelerden, kaleler hep sernügûn(784)

Beldenin üstünde matemler ören muzlim gece(785)
Kimsesiz, ıssız kalan vadide ağlar gizlice(786)

Mabedin fanusu sönmüş, kırılmış meşale(787)
Toplanıp oynar hayaletler, tutuşmuş el-ele
Pas tutan kandillerin altında yatmış bir ölü
Göz oyuk, kollar kadîd olmuş, dikenle örtülü(788)

(781)

Taksim: İstanbul'un bir semti.

(1)

Bitlis'in sukutu üzerine yazılmıştır.(782)

(782)

Sukut: Düşüş, düşmanın eline geçiş. Buradaki düşüşten maksat, Bitlis'in I.Dünya Sava¬
şı sırasında Rusların işgali altına girmesidir.

(783)

Eye: Kaburga kemiği. "Eğe" biçiminde de yazılır.

(784)

Bum: Baykuş.

Sernügûn: Başaşağı, yıkılıp devrilmiş olarak.
(785)

Muzlim: Karanlık

(786)

Buradaki vadiden maksat, Kürdçe adı "Gelîyê Bedlîsê" olan Bitlis vadisi olsa gerektir.

(787)

Mâbed: Tapınak, içinde ibadet edilen kutsal yapı.

.

Fanus: Fener.

(788)

Kadîd: İskelet.
_7-
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Boş kovuklardan sızan vehmin tükenmez uykusu(789)
Aşina yerlerde gizlenmiş serair korkusu(790)

Bir ocak tütmez, şada çıkmaz yıkık her laneden(791)
Sakfı çökmüş evlerin bir farkı yok viraneden(792)
Dağlarında nazlı ceylânlar koşarken bir zaman

Gül soluk, bülbül melül, gülzarı besler şimdi kan(793)
(794)

Ağlasın şimdi ey güzel belde

sana hicran bakışlı yıldızlar(795)

Zulme me'va olan o yerlerde(796)
kim bilir kaç yetim ve dul sızlar

Hasta ufkunda bir melal ağlar(797)
Kan saçılmış da karlı dağlarına

[7]

O gümüş çağlayanlar al çağlar

Gam mı çökmüş o nazlı bağlarına?!
Ah, o kırlarda haykıran, gülüşen
yavru bülbüllerin öterler mi?
Ah, o kırlarda derdleşip öpüşen
aşinalar gezip gülerler mi?

(789)

Vehm: Kuruntu, kuruntu ile karışık korku.

(790)

Aşina: Bilinen, bildik, tanıdık.
Serair: Gizli şeyler, gizli varlıklar.

(791)

Lane: Yuva.

(792)

Sakf: Dam, tavan, çatı.

(793)

Gülzar: Gül bahçesi.

(794)

Şiirin aşağıdaki bölümü, gerek vezin ve kafiye bakımından, gerekse kıtalarının dört¬
lük biçiminde olmaları bakımından, aslında ayrı bir şiirdir. Ancak dergide, ayrı bir

başlık taşımadan ve "Viran Belde" başlığı altında, yukarıdaki bölümün devamı biçi¬
minde yayınlanmıştır. Sadece, yukarıdaki bölümle bu bölüm arasında bir satırlık ka¬
dar bir boşluk bırakılmıştır.
(795)

Hicran: Keder, onulmaz acı.

(796)

Me'va: Barınak.

(797)

Melal: Usanç, sıkıntı, bitkinlik.

658

-8-

Uyuyan göllerinde mehtabın
süzülen bin esîrî hülyası(798)

yıkanırken, bugün de bir harbin
oldun avare, kanlı rüyası

O kadar şen akardı ırmaklar
uyuturlardı gamlı besteleri

Ah, o şair, o derdli ishaklar(799)
avutur, şenletirdi hastaları

Bağda şahin bakışlı kızlarla
kurulurdu bir perili alay

Yine çağlar mı pek yanık öyle

kayalıklardan atlayan bir çay?(800)
Penbe akşamlarında gelinler
bir serin meltemin temâsıyle
gizli sevdaya ninniler söyler

dağların esmerin havasıyle(801)
Yine ufkunda bir elem vardı

[8]

o kadar şenken, ey güzel belde(802)
başın üstünde bir gam ağlardı
İşte düştün onulmaz derde

Kemal Fevzi

(798)

Esîrî hülya: Elektrik ve ışık gibi, her yere nüfuz eden ve evrendeki boşluğu dolduran
ve fakat ağırlığı olmayan "esîr" adındaki varlıkla birlikte gelen düş. Buradaki

esir

sözcüğü, "savaş tutsağı" anlamına gelen "esir" sözcüğünün aynı değildir. Bu sözcükte¬
ki "s" harfi Arapçaya özgü olduğu için Latin alfabesinde karşılığı yoktur. Arapçada bu

harf, dilin ucu üst dişlere değdirilerek sert biçimde okunur. Ingılızcede bu ses "th
harfleri bir araya getirilerek verilir.
(799)

800)

İshak: Genellikle geceleri öten bir kuş.

_

Derginin aslında şiirin bu dizesi ile ondan önceki dizes. yer değiştirerek basılmıştır.

Kanımızca bu, bir baskı yanlışlığı sonucu böyle olmuştur. Çünkü dörtlük biçiminde
yazılan şiirin bu ikinci bölümünün diğer bütün kıtalarında birinci ve ücuncu dizeler¬

le, ikinci ve dördüncü dizelerin kafiyeleri birbirlerine uyar. Bu nedenle, biz bu tertibin
bu iki dizede bir baskı yanlışlığı sonucu olarak bozulduğu kanısına vararak, burada
doğru biçimini yazdık.

(801)

Esmerin: Esmere çalan, siyaha çalan renk.

(802)

800 numaralı dipnota bakınız.
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1889 TAHRİRİNE NAZARAN
VAN VİLÂYETİNDE MUKÎM

KÜRD VE ERMENİLERİN
MİKDAR-I HANE VE NÜFUSLARINI
MÜBEYYİN CEDVELDİR(803X*)

KAZALARIN 1ESAMISI(804)

Van merkez

k

,s

Adilcevaz

s,

Kavas

J,

Karçıkan

JJ

Şatak

M

Hane

Nüfus

4900

25400

7905

47430

2470

14820

314

1884

2378

14268

495

2970

844

5064

491

2946

845

5070

901

5406

1055

6330

778

4668

540

3240

763

4578

nahiyesi

Muks
Mahmudiye
Elbak
Hamidiye-Hoşab

51

)>

Çolemêrg

JJ

Şemdînan

4908

166

916

2754

709

4253

1504

9024

84

2643

15858

560

3360

>>

)>

Beytüşşebab

818
459

J,

Kavar

504

885

5310

299

1794

1953

11718

96

576

1362

8172

85

510

2830

10980

00

000

1891

11346

00

000

26377

158262

13746

5,

,3

Yekûn 15 kaza 1 nahiye (806)

(803)

Nüfus

>>

Erciş

ERMENİ

Hane
azası

Bargirî

Nurdoz

E K R A D(805)

82476

"1889 sayımına göre Van ilinde yaşayan Kürd ve Ermenilerin konut >« nüfuslarının
miktarını belirleyen cetveldir" demektir.

(804)

"İlçelerin adları' demektir.

(805)

Ekrad: Kürdler.

(806)

Cetvelde gösterilen yerlerin 15'i ilçe, biri de nahiye olduğuna göre, öyle anlaşılıyor ki
"Nurdoz nahiyesi"nin altındaki tırnak(denden) işaretleri yanlışlıkla konulmuştur ve
Nurdoz'un altındaki yerler de ilçedir.
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[9] VAN VİLAYETİNDE

NESTURÎLERİN
MİKDAR-I HANE
VE NÜFUSLARI(807)

Van merkez

kazası(808)

152

912(809)

Mahmudiye

114

684

Elbak

163

978

Hoşab

36

216

Kavar

386

2216

Çolemêrg

465

3790

Beytüşşebab

595

3750

Şemdînan

125

570

Teyaronhof

3665

21990

Yekûn

7101

42106

(807)

"Van ilinde Nesturîlerin konut ve nüfus miktarı" demektir.

(808)

"Van kazası"ndan maksat, il merkezi olan Van kentinin oluşturduğu merkez ilçesidir.

(809)

İlk sayı konut miktarını, ikinci sayı ise nüfus miktarım gösteriyor.
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VAN VİLAYETİNDE SAKİN AŞAİRİN
MİKDAR-I NÜFUSLARI İLE
MARBUT OLDUKLARI KAZA

VE İŞGAL ETTİKLERİ MAHALLER

ESAMİ

NUFUS-I ZUKUR NUFUS-I UMUMI(810) BULUNDUKLARI ARAZİ

Ademan aşireti

5538x8(811)

44304

Diyadin, Erciş

Hayderan

"

6911x8

61288

Erciş, Patno, Dedeli

1306x8

10800

Bargirî, Sıtmas

Taqorî

"

1415x8

10320

Saray, Ahurik-i Süflâ

Şîyolî

"

12808

Tîrkeşan

Muqrî

"

Milan

2103x8

16816

Torrek, Saray

1550x7

12400

Karahisar, Saray

Şikeftî

1470x8

11716

Herkî

0000

6000

Şemsikî

[10]

1601x8

Goyî

"

0000

20000

Şêrwan

"

0000

4000

Şemdînan, Çolemêrg
Kavar, Şemdînan

Ertûşî

"

4000

31000

Başkale ve Bohtan

Malxuran

"

1400

11200

Karahasan, Melazkurd

Dostikî

"

0000

3500

Kavar, Şemdînan

0000

4300

Kavar

Dîzra
Biradost

"

0000

7300

Biradost

Uramar

"

0000

1500

Uramar nahiyesi

Dostikan

"

0000

2000

Lobin

"

0000

800

Melah

"

0000

700

Marones

"

0000

850

0000

1474

0000

760

27317

277780

(812)a
Sindî

"

Yekûn-ı aşair

Van vilâyetinde mukîm Kürdler

Van vilâyetinde mukîm KÜRDLER
436042(813)

(810)

Qereçîyan
Gevar

Çolemêrg

Nesturîler civarında

Çolemêrg civarı

158262

ERMENİLER

NESTURÎLER

82470(814)

42106

Esamî: İsimler, adlar. Maksat, aşiret adlarıdır.
Nüfus-ı zükûr: Erkek nüfusu, aşiretlerin erkek sayısı.
Nüfus-ı umumî: Genel nüfus, aşiretlerin genel sayısı.

(811)

Anlaşıldığına göre çarpı işaretinden sonraki sayı, erkek nüfusunun aşiretin genel nüfusuna oranı¬

nı gösterir. Örneğin burada, aşiretin nüfusunun sekizde birinin erkek olduğu belirtilir. Ertûşî ve
Malxuran'in erkek nüfusunun yüzdesi gösterilmemiş, birçok aşiretin erkek nüfusunun yerine

dört sıfır konulmuştur. Öyle anlaşılıyor ki bunların erkek nüfusu saptanamamıştır.
(812)

Bu satırda aşiret adı derginin alsında çıkmamıştır.

(813)

Bu sayı, Van'da yaşayıp da aşiret durumunda olmayan ve. aşiret durumunda olan Kürdlerin top¬

(814)

İlk cetvelde Ermenilerin nüfusu 82476 olarak gösterilmişti.

lam nüfusunu gösteriyor.
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Van vilâyetindeki Kürdler ve Ermenilerin mikdar-ı hane ve nüfuslarını
mübeyyin cedvel, âsâr-ı Garbîyeden muktebes olduğu cihetle aynen derci

münasib görüldü ise de, saika-i sehv ve adem-i malumattan mütevellid hatîatı
tashih etmeyi, bihasebilimkân derece-i vücubda addeyledik:
Cedvelde Kavar kazasının Kürdlerin nüfusu 1070, Ermenilerin 5406 göste¬
rilmektedir.^ 15) Bu pek acîb ve garib bir meseledir. Kavar 'da (8 16) Ermeni¬

lerin tefewuk-ı adedîsi hiç bir tarihte yüzde otuzdan fazla bir yekûn teşkil
edememiştir.

Hele ağrebul-garaibden Muks meselesi; "2754 Kürd", "4253 Ermeni" ista¬

tistikleri bize gösteriyor. Halbuki Muks'taki Ermeniler, yüzde kırk radde¬

sinde bir kesafet-i adedîyeye malik idiler. Fakat ekseriyetle müstecir bulun¬
dukları cihetle, ahali-i mahalliyeden addolunmazlardı.
(Mâbâdı var) (817)

JÎN

[ıı] KÜRDÇEYE DAİR(*)(*)
-2"Neşriyât sistemi"ne dair mütalâayı ikinci makaleye terketmiş idim. Fa¬

kat bu sisteme dair tafsilât vermeden evvel, onun esası olan bazı işlerden bah¬
setmek mecburiyeti vardır. Evvelemirde, şimdiye kadar belki de çok söylen¬
miş ve dinlenmiş birkaç sözü tekrar edeceğim. Bana göre bu, tekrar veya
tekrir-i zaid değildir:

Biz lisanımızı ıslaha çalışmak isterken, en çok dikkat ve basireti istilzam
edecek nokta, sarfedeceğimiz kuvvetlerin tabiat kanunlarıyle tevafukudur.
Kavanîn-i tabiiye ile tearuz eden faaliyetler, mahkûm-ı zevaldir. Ifratperver-

likler, tâbir-i amiyane ile yorgana göre ayak uzatmamak, hüsranı davet eder.
Bundan başka, intihab edilecek tarz-ı mesaînin zaman ve ahvalin gösterdiği
icabâta

uygun

bulunması,

milletteki

fikir

cereyanlarıyle

makûs

bir

istikamet-i harekete malik olmaması kat'iyen lâzımdır. Binaberin, gitmek is¬
tediğimiz yola tam hazırlıkla çıkmak ve her adımı müteakib, bir hatve sonra¬

ki eb'ad ve mesafâtı, ilk adımların etrafta husule getirdiği tesirâtı pek derin
ve ince bir surette muayene etmek ve şüûnun göstereceği icabât-ı zarurîyeye

tevfik-i faaliyet eylemek mecburiyetini hiç bir zaman unutmamalıdır.
(815)

Burada iki dizgi yanlışlığı olduğu açıktır. Çünkü ilk cetvelde Ermeni nüfusunun 5406
olarak gösterildiği yer Kavar değil, Kavaş'tır. Ancak Kavaş'taki Kürd nüfusu da 1070
değil, 5070 olarak gösterilmiştir. Açıktır ki Kavas adı yanlışlıkla Kavar, 5070 sayısı da
yanlışlıkla 1070 biçiminde dizilip öyle çıkmıştır.

(816)

Buradaki Kavar adı da yanlıştır, doğrusu Kavaş'tır.

(817)

Burada, "devamı var" anlamına gelen "mâbâdı var" denilmişse de, derginin bundan
sonraki sayılarının hiç birinde bu yazının devamı çıkmamıştır.
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Şurası da asla hatırdan çıkmasın ki, lisan meselesi bizde haddizatında pek
muğlak, çok müşkilâtlı bir saha-i faaliyettir. Dilimizin bugünkü hali, bizi,
iktihamı hakikaten pek büyük himmetler sarfıyle kabil olacak yığın yığın
müşkilâtla karşılaştıracaktır. Hedef-i muayyeni istihsal için sarfı lâzım gelen
ikdamât-ı fevkalâde yanında elimizdeki vesait-i maddiyenin azlığı mülâhaza

olundukça nevmîd olmamak kabil olmuyorsa da, tabiî ve mantıkî bir tarîk-i
mesaî tâkibedildiği takdirde, kuva-i masrufenin geç olsa bile behemehal
semeredar-ı muvaffakiyet ve inkişaf olacağı, şübheden azadedir. Bizden evvel
aynı yolda yürümüş milletlerin maksada zaferyab olmaları, bizim için bir
vesîle-i teşvik teşkil eder.

[12] Bir nokta vardır ki, yüklenmek istediğimiz bu azîm bar-ı mesaîye ta¬
hammül hususunda bize kuvvet ve itminan bahşediyor: Bizden evvelki mil¬
letler, lisan ve tarihlerini tedvîn ve tesbit

ederken, ellerinde bugünkü

terakkiyât-ı medeniyenin pîş-i faaliyetimize serdiği vesait-i mütekemmile
mevcud değildi. Fakat bu azîm ve mühim mahrumiyetler, onların mazhar-ı
muvaffakiyet olmalarına mani olmadı. Filhakika o zamanlar, ne lisaniyat il¬

mi bugünkü derece-i tekemmülüne vâsıl olmuş, ne de bu yoldaki faaliyetleri
teshil eden vesait ve neşriyât-ı fenniye bugünkü mebzuliyetle mevcud bulun¬
muştu. Bununla beraber, lisan ve tarihi tanzim etmek isteyip de muvaffak ol¬
mamış bir millete küremiz üzerinde tesadüf edilememektedir.
Bize gelince; muvaffakiyeti temin veya teshil edecek âsâra ziyadesiyle ma¬
lik bulunuyoruz. Atacağımız her adım, yirminci asr-ı medeniyetin bütün
vesait-i irfanıyle mazhar-ı teşcî' olacaktır. Vakıa, hedefe vâsıl oluncaya kadar

çok zaman geçecek; fakat düşünelim ki milletlerin hayatı teemmül edilince,
vahid-i kıyasî-i zaman gün ve sene değil, ancak asır veya asırlardır.
Bu işte bizim yapacağımız şey, kuvvetlerimizden hatta bir zerresini beyhüdeye sarfetmemek, her zerre-i mesaîmize mukabil mutlaka bir habbe-i mu¬
vaffakiyet temellüküne çalışarak hemen saha-i cidal-ü sa'ye atılmaktır. Bu da,
her işin, Levh-i Mahfuz(8 18) muvaffakiyeti olan programa malikiyetle kabil¬

dir. Öyle bir program ki, harekete başlanacak dakikadan şahid-i muvaffaki¬
yeti derağuş edinceye kadar atılacak mühim adımları elzem ve esaslı teferruatıyle ihtiva etsin ve tatbikatında hatta küçük bir inhirafa müsaid bu¬
lunmasın.

Bir işte programsız muvaffak olunabilecek devirlerden çok, pek çok uzak¬
larda yaşadığımızı derhatır ettirmenin faydasız olmadığına kaniim.

Şimdi de biraz, elimizdeki mevadd-ı ibtidaiye-i lisaniyenin kemiyet ve key¬

fiyetinden bahsetmek icabediyor:
Dilimizin, bugünkü ihtiyaç ve telâkkîlere göre bir lisan mahiyetini haiz ol¬
ması için malik bulunması elzem olan esasâttan, halen muayyen bir kısım
(818)

Levh-i Mahfuz: Din inancına göre, Tanrı tarafından takdir edilen her şeyin yazılı bu¬
lunduğu levha.
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insanlar [13] tarafından —fakat şerait-i ibtidaiye tahtinde— konuşulmadan
başka hiç birine sahib olmadığı bir hakikattir.

Bu ifademle, dilimizin ne lügat, ne sarf ve nahv(819) ve ne de edebiyatın¬
dan, mazbut ve matbu ve ihtiyac-ı millîye kâfi bir sermayeye malik bulun¬
madığımızı anlatmak istiyorum.

Birçok lehçelere malik Kürdçemizin bazı kısımlarına dair Rusça, İngilizce,
Almanca ve Fransızcada birkaç tedkik, bir-iki ufak lügat ve sarf kitabı intişar

etmişse de, Kürdistan gibi bir mıntıkada Kürdler gibi bir millet arasında, lisa¬
nı ya hiç bilmeyen veyahud pek az anlayabilen Garbliler tarafından pek sathî
tedkiklere istinaden yazılan bu eserlere büyük bir ehemmiyet atfı doğru de¬

ğildir. Böyle olmakla beraber, şurası inkâr olunamaz ki bu eserler, salim bir

usul-i tedkik ve tarz-ı tetebbuu ve herhangi bir mahsul-ı tetebbuun en esaslı
ve dakik surette tertib ve tanzimini irae gibi meziyet-i mahsusayı haiz olmak
cihetiyle, emsali mesaîde numune ittihazına lâyıktırlar. Bu itibarla ve ayrıca
birçok mukayeseleri hâvî bulunmalarıyle mesaî-i lisaniyemize çok kıymet-

dar muavenetler edebilir ve fakat hiç bir zaman esas olamazlar.

İkinci derecede, eski-yeni Kürd erbab-ı tahriri tarafından ihzar edilmiş sarf
ve nahv kitabları ve bir-iki lügat mevcud ise de, bunlardan edilecek istifade
mahdud bir derecede kalacaktır. Bir de Kürd üdeba ve şuarası tarafından yazı¬

larak, birtakımı usulü dairesinde cem'ü tedvîn edilmiş divanlar, eş 'ar ve ebyat
vardır. Müstesnası mevcud olmamak şartıyle,(820) hemen umumen bu di¬

vanlar, şiirler, milletin hakikî lisanı olan avam dilinden çok uzak ve yazıldık¬
ları muhît ve zamana göre ekseriyetle Arabî, Farisî kelimâtla doldurulmuş
tuhaf birer halîtedir. Vücudlarından istiğna kabil olmadığı halde, bu gibi
asardan edilecek istifade de mahduddur.

Üçüncü ve en mühimmi, avam-ı milletin müfekkiresinde sakladığı hazine¬
dir. Bugünkü işlerde muvaffak olmak, bugünün telâkkilerine uygun çalış¬
makla mümkündür. [14] Halihazırda umumiyetle kabul edilmiş bir kaide
vardır. O da, milletin öz lisanı, o kavmin gayri münevver kitlesinin ve hususen ihtiyar kadınlarının konuştuğu dildir.

Binaberîn ben de, lisanın tedvininde, kitle-i avamın ihtiyar ettiği eşkâl ve
lugâtın esas ittihaz edilmesini istiyorum. Bu, hakikî bir hazinedir. O men-

ba-i feyyazın

muhtevasını

zabte,

ele

geçirdiğimiz malzemeyi kavaid-i

fenniye-i ahîreye muvafık bir şekilde tertib ve inşaya muvaffak olursak, —asla
tereddüd etmeden iddia edebilirim— az zamanda, bugün Şark'ta cari lisanla¬

rın ekserisinden daha zengin bir lisan-ı tahrir ve tekellüme malik oluruz.

Şimdi, bu muhtelif menbalardan nasıl istifade edilmesini tasavvur ettiğimi
arzedebilirim:

(819)

Sarf ve nahv: Dilbilgisini inceleyen iki bilim dalı.

(820)

Doğrusu "olmak şartıyle" olmalıdır.
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1- Başlıca lisan meselesiyle

muayyen bir plan dahilinde

uğraşacak bir

heyet-i daimeye lüzum vardır. Bu heyet, en tabiî olmak üzre Kürd Tamim-i
Maarif ve Neşriyat Cemiyeti merkez-i idaresini kendisine darülmesaî itti¬

haz etmeli ve tetebbuât-ü tedkikatında cemiyetin azamî derecede muaveneti¬
ne mazhar olmalıdır.

2- "Lisan Encümeni" gibi basit bir isimle yad edilecek olan bu heyetin
âzası, muhtelif Kürd lehçelerinden bir veya birkaçına âşinâ ve mümkün ol¬
duğu kadar tahsil görmüş zevattan müteşekkil olmalı; bu heyete teşrîk-i me¬

saî etmek üzre elsine-i ecnebiyeye vâkıf zevattan birkaçı terfik edilmelidir.
3- Heyet, tarz ve zaman-ı mesaîsini bizzat tayin etmeli; bahusus âza-i kira¬
mı meşağıl-ı hususiye veya tahsilleriyle meşgul olacaklarından, encümenin
iştigali bir daire-i mahsusada vaki olmak gibi tahdidata tabi tutulmayıp, aza¬
dan beheri, şube-i mesaîsine aid vesaik ve evrakı istediği mahalle götürebil¬
meli; ancak netaic-i müstahsalanın takrir ve tesbiti, umumî ictimalarda
bilmüzakere icra olunmalıdır.

4- Encümenin ilk ve en mühim vazifesi, lisanın lugâtım cem'ü tedvînden
ibaret olmalıdır:

[15] A- İntihab olunacak herhangi lisandaki bir lügat kitabı esas ittihaz edi¬
lerek, buna göre her kelimenin beher Kürd lehcesindeki mukabili tahrir
edilmeli.
B- Her kelimeye mukabil elde edilecek müteaddid lugatlar miyanından,

bittedkik sem'a en muvafık gelenini mukabili aranan lügatin Kürdçesi olarak
kabul ve o suretle defter-i mahsusuna kaydettikten sonra, aynı mânaya mev¬
zu diğer kelimeleri de yine sem'a mülâyemet nazara alınmak şartıyle tayin
edilecek bir sıra dahilinde birinciden sonra dere etmelidir.

C- Kürdçede mevcud olup, esas ittihaz ettiğimiz lugatta mukabili bulun¬
mayan lugatları aynı şerait dahilinde ve hurûf-ı heca tertibiyle diğer bir defte¬
re kaydetmeli.

D- Esas lugatında mevcud ve fakat Kürdçe mukabili bulunmayan lugâtı,
hurûf-ı heca sırasıyle üçüncü bir deftere idhal ve bâdehü, atîde izah edilecek
menabi' ve usullere müracaatla mukabilleri vaz' ve tayin edilmeli.
5-

Encümen

âza-i

kiramının

hıfzlarındaki

lugâtın

şerait-i

mâruza

dahilinde— toplanmasıyle meydana gelen lügat kitabı, mümkün olduğu ka¬
dar bütün Kürd lehçelerinin malik bulunduğu lugâtı ihtiva ederse de, lisanın
konuşulduğu mıntıkalardaki ahali arasında hatta encümendeki zevatın sa¬
ha-i ilminden hariç birçok lugâta tesadüf pek tabiî olduğundan, ayrıca
manatık-ı muhtelifede cem'i lugât işiyle iştigal edecek zevatın temin-i tedari¬
ki, ehemm-i umurdandır. Bundan başka şu üç madde, cem'i lugât meselesin¬
de faydalı ve kıymetdar menabıa işaret eder:
A- Ahlakî, gayri ahlakî durûb-ı emsalin cem'ü tedvîni.
B- Ahlakî, gayri ahlakî bilumum hikâye, masal ve efsanelerin aynen
toplanması.

C- Avam beyninde mütedavil Kürdçe ebyât ve her nevi eş 'ar, her neye dair
olursa olsun cem'ü tedkiki.

Gerek bunlar ve gerekse köşe-bucakta kalmış lugâtın cem'i için düşünüle-
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cek [16] çareler miyanınd, muhtelif lehçelerin tekellüm olunduğu manatıka,
lisana âşinâ, münevver zevatı memur etmek hatıra gelirse de bu, cemiyetin

şimdiki vesaitiyle kabil-i icra görünmediğinden, bu maksadı teminen şöyle
bir tertib yapmak mümkündür:

a- Yukarıdaki şerait tahtinde meydana getirilen lügat kitabında mevcud ol¬
mayıp, ahali arasında müstamel lugâtı, delâlet ettikleri mâna mufassalen ve
misallerle izah edilmek üzre encümene bildirecek zevata, lügat başına münasib mükâfat-ı nakdiye îtası.

b- Durûb-ı emsali ihtiva etmek üzre tertib ve neşrolunan kitabda münderic bulunmayan durûb-ı emsali, onları tevlîd eden vakayii de hâkî olmak üz¬

re encümene bildirecek zevata daha yüksek mikdarda bir mükâfat-ı nakdiye
verilmesi.

c- Hikâye, masal ve avam şarkıları için aynı tarzda hareket edilmekle bera¬

ber, Dersaadet'te(82 1) adedleri pek kesîr olan Kürdlerle bu maksad dahilinde
temas edilmeli ve daimî reklâmlarla, taşra karilerinin bu babda muaveneti
temennî olunmalı.

A

6- Bu menabiin kâffesine müracaat edildiği halde bile, bir lisan-ı ilmi ve fen¬

nînin malik olması zarurî bulunan birçok kelimât ve tâbirâtın noksanı pek
mahsûs bir halde göze çarpacaktır. Buna birkaç çare vardır ki, bazı mahzurla¬
rı da hâvidir.

Bunlardan birincisi, ihtiyacı, Farisî veya Arabîye müracaatla temindir. Li¬

sanı komşu dillerin zîr-i tahakkümüne atacak ve binnetice havas ve avam dili
gibi ucubeler doğuracak bu şıkkın ihtiyarına ilelebed muhalifim. ^

İkincisi, kısmen Pehlevî, Zend, eski Farisî gibi dilimizin asliyle alâkadar li¬

sanlara müracaattır. Bunda, birincideki kadar mahzur yoktur. Ancak, pek
eski zamanların yadigârı bulunan bu lisanların ihtiyacımıza kâfi gelebileceği
meşkûktür. Mamafih, bunlardan istifade olunmalıdır.

Üçüncüsü ve en tabiîsi, Almanların yaptığı gibi, ifade edilmek istenilen
mâna ile münasebet-i tammesi bulunmak üzre birkaç kelimeden terkıb, veya

Kürdçede [17] mebzulen mevcud zarf, zaman, mekân, failiyet. . .ılh. gibi

edevattan münasiblerini evvel veya ahır-ı kelimeye ilâve suretiyle teşkil
usulüdür.

Bu şekli, lisana istenilen zenginliği vermeye kabiliyetli görüyorum. Ayrıca

lisanımızdaki terkib-i izafî, vasıf terkibleri birer isim kabul etmek de pek
zengin bir menba olur.

v

a

7- Encümen, yeniden muttali olduğu veya vaz'ü teşkil ettiği lügati her sene

nihayetinde tab'ü neşir, ve asgarî beş senede bir lügatini tecdîden tab'etmelidir. Kezalik, durûb-ı emsal mecmuasını da mâlumât-ı cedîdesinden hissedar
ederek, münasib zamanlarda muaddel mecmualar neşreylemeli.
8- Encümen neşriyatının hasılât-ı safiyesi azalara hediye edilmelidir.

9- Lisanın sarf-ü nahvini tanzimde en büyük aile-i lisaniyenin esas ittihaz

edilmesi, en kestirme ve tabiî bir yoldur. Zamanımızda bu hak, Şimal Kürd(821)

Dersaadet: İstanbul.
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çesinindir. Binaberîn, bu maksadla Hakkâri ve Bohtan lehçesinin tercihini
tavsiye edebilirim.

Bunda lüzumsuz hodkâmlıklarda bulunmak, milletin hakk-ı hayatına suikasd derecesinde bir cinayettir. Binaberîn, tealî-i millîyi isteyen her Kürd,
mefkuresinin azameti karşısında pek küçük kalacak bu gibi hodbinlikler¬
den hazer etmelidir. Farzımuhal olarak bazı muhalefetlerin zuhuru halinde

de müteşebbisler, kendilerince muayyen hedefe doğru bilâ tereddüd ilerle¬

mekten çekinmemelidir. Yalnız sebat ve inad ve tereddüdsüz bir fikr-i tâkibdir ki bu gibi azîm işlerde zâmın-ı muvaffakiyet olur.

Geriye kalan en mühim madde, bu kadar fedakârlıklar ibzaliyele istihsal
edilen neticeyi umuma mal edebilmektir. Benim düşündüğüm vasıta-i ta¬

mim pek sadedir. İşte "neşriyat sistemi" namını verdiğim tertib budur. Şöyle
ki:

Cemiyet, tesis edeceği bilumum gazetelerde Kürdçe makalâtı münhasıran
encümenin lisan-ı muhtarı ile icra etmelidir. Bunda hakikî bir inadla sebat

ederek, her ne pahaya olursa olsun esas-ı muayyenden zerrece inhiraf etme¬

melidir. Hele itirazı şayan-ı istima' olamayacak anâsırın alacağı vaz' [18] ve
tavrı, şayan-ı nazar bile görmemeli. Bir taraftan mâlumât-ı ibtidaiyeyi hâvî
küçük kitablar telif ettirerek meccanen her tarafa neşr-ü tevzi etmeli, bir yan¬
dan da daha yüksek derecedeki ilmî ve fennî âsârı tab'ü neşir suretiyle de mil¬
letin tabaka-i münevveresini bu gaye etrafında toplamaya himmet ey¬
lemelidir.

Sevgili millettaşım! Benim, lisanımızın ıslah ve tamimi hakkındaki tasav¬
vurlarım, —istereseniz tahayyül deyiniz— bu saydıklarımdır. Bakalım siz ne
düşünüyorsunuz. Bu düşüncelerinizden öteki kardeşleri de haberdar etme¬
nizi bekliyoruz. Sevgili "Jîn", hepimizi dinleyecek kadar lütufkârdır.
Hurufat meselesini de başka bir zaman konuşacağız.
28 Mart 335(1919)

Kurdîyê Bitlîsî
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KÜRD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI(*)
(MÂBÂD: 4)
Muharriri:

Aziz Yamülkî

Baban hakimi Süleyman Paşa, bu iki ordunun harekâtı esnasında her ne
kadar memleketini istilâdan kurtarmış ise de, Hakimlik dahilinde vukua ge¬
len bir şûrişte, Qelaçolan(822) harabelerinde âsârı hâlâ bakî olan cesîm kona¬

ğında, 1159 senesine(823) müsadif pek fırtınalı bir gecede uyurken, harem

bahçesine mulasık bir dut ağacından aşma suretiyle dahil olan Feqî Ibrahîm
namında bir serserinin hançeriyle şehid edilmiştir.

Bugün orada makarr-ı hükümet olan konağının bazı temel harabelerinden
başka bir şey meydanda kalmadığı halde, mâhud dut ağacı esrarengiz bir su¬
rette hâlâ bakîdir.
:e[19] Feqî îbrahîm nam serserinin esna-i derdestinde elindeki kanlı hançe

riyle kendi kafası kesildiği mahal dahi zairlere gösterilmektedir.

Qelaçolan mevkiinde mazînin şanlı hatıratını hale nakleden pek çok harab mebanî enkazı, bunlardan ayrılmış birçok cesîm taşlar, mezarlıklar, bir
>eçok cesîm asırdîde ağaçlar, etrafındaki dağlar miyanında süzülüp giden Qe

laçolan(Karaçolan) suyu ve bu suyun sağ sahilindeki tepelerde hakimlerin
merakıdını muhtevî cami ve havuzu olduğu söylenmekte olan cesîm bir çu¬
kur, yüksek bir tepe üzerinde ve etrafında Hakimliğin, hakimden sonra en

büyük recülü olan ağaların ve bunların taifelerinin merakıdı, o zamanki te¬
rakkinin şahidi olan Alay Çavuşu Mahallesiyle cami civarındaki cesîm bir
sahayı birbirine rabteden büyük köprünün su üzerindeki ayaklarının asarı,

şimdiki Karaçolan denilen pek küçük köyün şimal-ı şarkîsinde yüksek dağ
üzerinde asıl Çudalan Kalesinin harabesi gibi şeyler vardır.

Halihazırda Süleymaniye'de kâin Alay Çavuşu namıyle müsemma mahal¬
lenin o zaman Qelaçolan'dan gelen Alay çavuşu mensubanının tesis ettiği ve

Alay çavuşlarının vazifesi de hakimin muharebât esnasında borularını çala¬
rak herkese silâhbaşı emri vermek olduğu söylenmektedir.

Hakimlerin merakıdını muhtevî, küçükçe yapılmış bir kubbenin etraf du¬

varlarından başka bir tarafı muhafaza edilmemiştir. Derûnundakı merakıd-

dan, bilhassa Feqî îbrahîm tarafından şehid edilen Süleyman Paşa'nın kabri

(822)

Bu ad, bu yazı dizisinin daha önceki bazı bölümlerinde bu şekilde, yanı "Qelaçolan
şeklinde geçmişti. Yazı dizisinin bu bölümünde ise "Qaleçudalan" olarak geçiyordu.
Biz, daha önceki bölümlerde geçen şekliyle uyum sağlansın diye burada da bu adı
"Qelaçolan" şeklinde yazdık.

(823)

Milâdî takvime göre 1747 yılı.
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nisbeten daha iyi mahfuz kalmış ve bu kabrin dahi toprağa gömülmüş taşla¬

rını bizzat meydana çıkartarak, mümkün mertebe temizlendikten sonra aşa¬
ğıdaki yazılarını okumak kabil olmuş ve maalesef tarihi, okunamayacak su¬

rette dökülmüş buldum; taşlarda mevcud olup okunamayan yerler nokta
işaretiyle gösterilmiş ve imlâlar ayniyle istinsah edilmiştir:(824)

(824)

Yazının bu bölümünün sonunda, "devamı var" anlamına gelen "mâbâdı var" denilmemişse de, yazı burada bitmemektedir. Bundan sonraki bölümü derginin 18 'inci sayısındadır.
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[20]KÜRDÇE KISMI

NUR
Ez temaşe dikim, welatê min temam baxê gulan
Çar teref bêdeng, samit bûn ji nexma bilbilan(825)

Alîyekî bêhna buhara, alîyekî denge hezîn
Cû û cûbaran gewrî êxistine ava şîrîn

Xuş-xuşa avê digel fesla dibêjit endelîb(826)
Saqîya, meclis temam e, mest bi ava zebîb(827)

Belg hemî sermende ne ji husn û cemala gulşenê
Qetre qetre xwêh dirêjin, wek xunava gerdenê(828)

Ew heqîqet da zerîf e, qabilê teswîr nîye(829)
Sed esef muhtacê tenwîr e, ku lewra tarî ye(830)

Lazim e hilkin çirayek j'şu'leya "hel yestewû..."(831)
Cumle mecbûrê xebatê ne bi emrê "utlubû..."(832)

26 Adar 335(1919)
Ji Mala Hekarîyan
E. Rehmî

(825)

Samit: Bêdeng, deynekir.
Nexme: Stran, nêwirîn.

(826)

Endelîb: Bilbil.

(827)

Saqî: Meygêr, meygerîn.
Saqîya: Meygêro, meygerîno!
Zebîb: Mewij.

Ava zebîb: Mey.
(828)

Qetre:Dilop.
Xwêh: Zweydan.

(829)

Teswîr: Salixdan.

(830)

Esef: Mixabin.
Tenwîr: Ronîkirin.

(831)

Hel yestewû: Ma wek hev in, ma bi tenga hev ra ne, ma di sewîyek da ne!

Ev îşaret e bi alîyê ayetek ve Xwedê di wê ayetê da weha dibêje: "Ma kesên zana û nezan
wek hev in!"

Qesta hozên ev e ku em ji şu'le û ronayîya vê ayetê li welatê xwe çiraya xwendin û zanînê hilkin û bi wê çirayê welatê xwe ronî bikin.

Peyvika "yestewû", di ayetê da "yestewî" ye. Wisa tê zanîn ku hozên jibo rastanîna qafîyê digel peyvika "utlubû" ya di malika pey wê da, peyvik "yestewû" nivîsîye.
(832)

Utlubû: Bigerin, bixwazin, daxwaz bikin.

Ev îşaret e bi alîye hedîsek ve. Pêxember di wê hedîsê da dibêje ku: "Zanîn li Çînê be
jî lê bigerin".

Qesta hozên ev e ku em hemî li gora vê hedîsê mecbûrê xebatê ne.
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MEGER L'ÊM ACİZ I?(833)

Le min boç zîz î umrim, çawekanim, mahîtabanım?
Tewêlit bo çî kûj e, ya çi qewmawe, çi tawanim?

Le pêşa pêşî tabûrî mujet, herdû birot keç bû
[21]

Delêy bo tîpî aşiq zulfeqar e, tîxî birranim

Kemendî zulfî xawit çunke bazûbendî parû me
Çi hacet waizî serzil be efsun bestî destanim!

Melamet bas biken, çun min xerîb û xanewêran im
Telîsmî gencî husnî to muemmay alemî kewn e
Le hellî wî be ser çû umrim û hêşta ger ciwan im

Ke nermîn baweşî to êşêk e bo qelbî mecrûhim
Be lence lê gerrê satê, hewa da tiflî giryanim

Belê Şewqî ke Kurd e çawbexwên e, qet heda nada
Be xwênî çawekanim sûr buwe çakî girîbanim

23 Kanunî Ewwel 333(1917)

Qazîzade

M. Şewqî

(833) Nawnîşanî em helbeste le kovareke da be curêk nûsrabû ke manayekî nebû; ême wa def„1 j=Uâ
debê u»her k'.m
b'em ^nrp
cure KivwAnrêtewe:
bixwênrêtewe: "Meeer
"Meğer l'êm aciz î?"
î
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PÎYESA KURDÎ(834)

MEMÊ ALAN(835)
Tiyatroya Kurdan fezîlete Kurdan noşî didit(836)

DU PERDE PÎYES
Esera E. Rehmî

EŞXAS:(837)

MEMÊ ALAN
LEWEND- Hevalê Memo, xulamê Mîr
ÇAVREŞ- Dayika Memo(838)
XEZAL-JinaMemo

PERDE VEBU

(Odekê Kürmancî xemilandî, bi berr û maforan raxistî. Dîwarê wê, çekêt
Memo pê ve hilawîstî ne. Çar terefê dîwar döşek, balgî ne.)

(834)

Ev sernivîsar di eslê kovarê da bi zimanê Tirkî, "Kürdçe Piyes" hatibû nivîsîn. Ji ber
ku pîyes bi Kurdî ye, me sernivîsar jî wergerand Kurdî û Kurdîya wê nivîsî.

(835)

Gerçi navê vê pîyesê "Memê Alan" e û navê mêrxasê wê yê sereke jî Memê Alan e, lê
babetê wê ne çîroka "Memê Alan" a klasîkî ye. Nivîskarê hêja Evdirehîm Rehmî, di
nivîsîna pîyesê da awayê "lêanîn"ê bi kar anîye. Di zimanê bêjeyî da "lêanîn", ku bi Inglîzî jê ra tê gotin "adaptation", ev e ku mirov esereka bêjeyî bigire, li gora babetekî dî
ji nû ve binivîse, yanî li babetekî dî bîne. Nivîskar jî çîroka "Memê Alan" a klasîkî girtîye, li gora babetê Şerê Selaheddînê Eyyêbî li dijê filan ji nû ve nivîsîye, tê da nexşên
Kurdîtîyê û îslamîyê bi kar anîne; bi kurtî, çîrok li babetekî dî anîye.

Ji alîyekî dî ve, di pîyesê da ji alîyê zimanzanîyê ve hin şaşîyên çapê derketibûn. Mesela

pevekek weha bû: "Neyaran serhedan girtine". Lê rastê wê weha ye: "Neyaran serhed
girtine". Me di wergeranê da şaşîyên weha gişt rast kirin.
(836)

Noşî didit: Nîşan dide, dinumîne.

(837)

Eşxas: Piranîya "şexs" e. "Şexs" bi mana "kes" e.

(838)

Di eslê kovarê da ev rêz weha bû: "Dayika Memo- Çavreş". Rêza pey wê jî weha bû:
"Jina Memo- Xezal". Lê belê, çêtir e ku berê nav, paşê salix bê nivîsîn. Çawa ku nivîskar

berê navê Lewend, paşê salixê wî nivîsîye. Ji ber vê yeke, me jî berê navên Çavreşê û Xezalê, paşê salixên wan nivîsîn.

674

- 24 -

[22] MECLİSA EWİL

MEMO

(Tenê) Bele. . . îroke Mîr emir kirîye, xeza ye.(839) Neyaran serhed girtine.
Zaryê Kurdan, meazellah dê di ber dest û pîyên dijminan biçit.

Ez ji kî kêmtir im! Ma ez Kurmanc nînim! Ma namusa her Kurdekî namu¬

sa min nîne! Elbet. . . Elbet ez'ê biçim. Qîyamet rabit dîsa ez diçim. Xwîn
seran bibit dîsa ez xwe nagirim.(840) Hetta Xezal jî min meni' biket dîsa ez
nawestim.(841) Ez Memê Alan im. Mîrê Hekarîyan emir kirîye. Hem Sultan
Selaheddîn şîrê xwe kêşaye,(842) li pêşîya temamê dinyayê westaye, Qudsa şe¬
rif muhafeze diket. Umûmê filan berhev bûne ku ewê ji Islamê bistînin. Cu-

hab ji Mîrê Hekarîyan hatîye,(843) em dê biçine harîkarîya wî. Islain hemî
li wê berhev bûne. Jibo çi? Elbet jibo xezayê Mala Hekarîyan hemî çekêt xwe

bestine. Jibo çi? Elbet jibo xezayê. Ma ez ji wan nazdartir im! Ma xêra xezayê
dê her jibo wan bit!

(Dayika Memo ji der da têt. Wekî kurê xwe weha pirrxeleyan dıt.)(844)

ÇAVREŞ

Kurê min, Xwedê xêr ket! Te çi bihîstîye tu weha pirrhîddet î, çavêt te weha
sor bûne?

MEMO

Dayê, şîrê xwe li min helal bike! Dijminan ser li me rakirîye. Hatine Qudsê
ji îslamê bistînin. Û Mîr emir kirîye, xeza ye; dê biçine xezayê. Madem ez jî
Kurd im û ez ji Alan im, bab û bapîrêt min di vê rê da çûne, dıvet ez jî di ve
rê da biçim. Te şîrê sipî daye min. Şîrê xwe li min helal bike.

ÇAVREŞ

Kurê min, di rîya dînê xwe û di riya welatê xwe da eger ez te helal nekim,

Xwedê jî min helal naket. Eger tu îro neçî, sibê dijmin dê betin. Min tu jibo
rojekê weha xwedan kirî.(845) Ku tu wî cîyî jibo dîn û welatê xwe bıgırı, nave

Kurdîtîyê, Kurmancîtîyê î'la bikî,(846) min şîrê xwe helal kır. Xwedê digel te
bî.

(839)

Xeza: Şerê dînî, şerê ku jibo amanceka dînî tê kirin.

(840)

Xwe nagirim: Xwe ranagirim, li paş namînim.

(841)

Meni' biket: Rîya min bigire, ji min ra bibe mani', ritim.

(842)

Şîrê xwe: Şûrê xwe.

(843)

Cuhab: Xeber, haydarî, cewab.

(844)

Wekî: Dema ku, wextê ku.
.
» .
,-, i
Pirrxeleyan: Bi xwîngermîyeka pirr, bi awayekî wisa ku xwina wi pirr dikele.

(845)

Xwedan kirî: Xwedî kirî.

(846)

î'la bikî: Bilind bikî.
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[23] MECLİSA DUYÊ(847)
(Dengê deri têt.)

MEMO

Dayê, wê deri diqutin(heman dibezit). Ew kî ye? Ooo. . . Birayê Lewend,
kerem ke. . . Kerem ke. . .
(Lewend ji der da têt.)

LEWEND

Esselamu aleykum!(Diçit milê Çavreşê.)

ÇAVREŞ

Aleykumusselam, kerem ke rûnê xwarê(Lewend rûdinit). Ser sere min hatî, ser çavan. Tu qencik î, xweş î? Mal, biçûk çawa nin?

LEWEND

Xwedê ji te razî bit. Mal, biçûk deste te radimûsin.

MEMO

Ser serê birayê xwe hatî.

LEWEND

Serê te hezarsalî bit. Te xwe berhev kir, dadê destura te da?

MEMO

Me jî heta nuha ew xeber dida. Dayika min şîrê xwe li min helal kir. Dê ka¬
re min biket. Xwedê hez ket em jî kengê biçin?

LEWEND

Iroke mirovek ji Başgalan hatîye Go "Mîr heta Çolemêrgê çûye". La¬
zim e di vê hefteyê da em li Çolemêrgê berhev bibin.(848)

MEMO

Iroke xwe berhev bikin, sibê zû ca em rê biçin.
LEWEND

Destura min bide, ez jî biçim xwe berhev kim.

MEMO

Li ser sere min hatî(Lewend diçit).

(847)

Duyê: Diduyan.

(848)

Ev pevek di eslê kovarê da weha hatibû çapkirin: "Lazim e di vê hefteyê em berhev bi¬
bine Çolemêrgê' '. Bi dîtina me, ew awa şaş e û ji şaşîya çapê pevek wisa derketîye. Ji ber
vê yeke, me ew bi awayê rast nivîsî.
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ÇAVREŞ

(Xwe bi xwe) Ya Rebbî, ewladê min emanete te ye! Tu fırset û silametîyê bi-

dî'yê! (Temaşa Memo diket) Kurê min, Xwedê digel te bî! Ez biçim, karê zewada te bikim(Çavreş diçit).

MEMO

(Xwe bi xwe) Ey Xaliqê min, te çi lutfek mezin bi min ra kirîye, dayek xwe-

danhemîyet te daye min!(849) Çi ya wicdana min emir diket, ew pê razî ye.
Çu caran nabit maniê solan. Ez wê diçim ba Xezalê . . Bûka hefteyekê ye. Ez

bihêlim di cî da ma însaf e? Belê, însaf e Lewra evînîya welatî ji hemî evînîyan
mestir e. [24] Ew jî pê razî ye. Ez biçim xazî bibim, ca ew jî bibite herema xazîyekî. Lazim e ew jî fexrê biket.

(Piçek mulaheze diket. Wê wextê Xezal ji der da têt. Di destekî da desmal,
çavê xwe paqij diket. Memo dest'î digirit, rûdinite xwarê.)

MEMO

Xezal, te xêr e? Tu bo çi digirî?
XEZAL

Ma hun naçin!
MEMO

Bele. Ji ber çûyina min lazim e tu bigirî!
XEZAL

Wekî tu çûyî, paş te ez dê çi bikim! Ma mimkun e jîna min! Wekî tu çûyî,
ruhê min jî diçit. Min digel xwe bibe.
MEMO

Di şerêt weha da şerm e jin digel me bên. Hem jî dayika min tene ye Tu
dê çawa bihêlî!
XEXZAL

Ez şev-roj xidamî(850) ji dayika te ra bikim ez jê aciz nabim, ez jê têr nabim(rohnikan îzhar diket).(851) Ez dê çawa te bidim destê felekê, dê çawa ji
te dûr bibim!

(849)

Hemîyet: Pêjna welatevînîyê.

Xwedanhemîyet: Kesê ku xwedîyê pêjna welatevînîyê ye, kesê welatevîn.
(850)

Xidamî: Xizmetkarî.

(851)

Rohnik: Histirên çavan.

îzhar diket: Nîşan dide.
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MEMO

(Bi anheng)

îro heft e dawet kirî
Xezayê ez ji te kirî
Ez diçime ber kafiri

Xezala min, delala min, bes bigirî

XEZAL

Memo îro bû eskere
Evînîya me bû kesere
Tu min bibe digel xwe, here

Yan bikuje, yan bikuj paşê here

MEMO

Tu bes rohnikan bibarîne

îro dijmin li me kîn e
Westana min laiq nîne

Xezala min, delala min, bes bigirî
(Xezal nehişyar dikevit.)

PERDE DİKEVİT

Necm-i İstikbal Matbaası
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Müdîr-i Mes'ûl: Hamza
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[25] MÜJDE
Mela Ehmedê Xanî hazretlerinin Kürd edebiyatında lâyemût bir mevki tu¬

tan bir şaheserleri olup, Kürd lisanının derece-i fasahat ve belagatını isbat
eden "Mem û Zîn" namındaki manzum romanları, inayet-i Bari ile "Kürd
Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti" tarafından tab'ettirilmektedir. Kâ¬
ğıdın ve tertibiyenin tereffuu gibi manilere karşı azamî fedakârlık ihtiyarına

ve nefaset-i edebiyesiyle mütenasib bir surette neşrine karar verilmiştir.
Kariîn-i kirama tebşîr eyleriz.

MİZGÎNÎ
Kitêba "Mem û Zîn"e em we tebi' dikin; mizgînî li hemî Kurdan bit. Û babetê mezinahîya kitêbê û sûretekê pirr nefîs dê derkevit. Me guhdarî giranîya
kaxidî û giranîya heqê murettiban nekir û bi fîdakarîyek mezin em derêtxin.

ADRES:

Babıâlî Civarı Ebussuud Caddesinde

Necm-i İstikbal Matbaasında

"Jîn" İdarehanesi

TEVZİ MAHALLİ:
Babıâlî Caddesinde Yeni Şark Kitabhanesi

ABONELERİMİZE
Abonelerimize gönderdiğimiz birtakım nüshaların vâsıl olmadığı şikâyeti,
5'inci nüshamızda merciinin nazar-ı dikkati celbedildiği halde hâlâ tevalî
ediyor. Bu şikâyeti tekrar arzetmekle beraber, abonelerimize vâsıl olmamış
nüshalar var ise numrolarını heman idareye bildirmelerini rica eyleriz.

Refîk-i mesaîmiz "Kürdistan" mecmuasının 4'üncü nüshası da intişar et¬

miştir. Birçok güzîde makaleleri hâvî olan mezkûr mecmuayı kariîn-i kira¬
ma tavsiye eyleriz.

Haftalık Gazete'nin 36'ncı numrosu intişar etti. Pek mühim ve müfîd makalâtı hâvî olan işbu mecmuayı kariîn-i kirama tavsiye eyleriz.

Sebîlürreşad cerîde-i İslâmiyesinin 396'ncı nüshası kıymetdar makalelerle
intişar etti.

EMRAZ-I CİLDİYE VE EFRENCİYE MÜTEHASSISI

DOKTOR ŞÜKRÜ MEHMED BEY
Hemşehrilerimizden Doktor Şükrü Mehmed Bey, pazardan maada her gün
sabahtan akşama kadar, Galatasaray Mektebi karşısında Hıristaki ve nam-ı

diğerle Said Paşa Hamndaki muayenehanesinde hastaları kabul ve en mü¬
kemmel usullerle tedavi eder.
Telefon: Beyoğlu, 1812

A

"

WERGERANEN JIMAREYA 15'AN

15'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ

BİR MEKTUP
Adana, 4 Mart 335(1919)

Saygıdeğer Beyim Efendim,

"Jîn" dergisinin 13'üncü sayısını aldım. Göçmenlerin durumu hakkında
mektup gönderilmesini emir buyuruyorsunuz.(852) Ben bu cümle üzerinde

biraz durdum. Bana biraz garip geldi. Aslında, elde belgeler bulunduğu tak¬
dirde yayında bulunmak daha uygun ise de, bugün göçmenlerin durumları¬
nı, her yönden durumlarını düşünmek de gereklidir. Belgeleri araştırmakla
işi sürüncemede bırakmak kesinlikle uygun değildir.

Ben, emriniz üzerine, zavallı "Altı İller"den(853) üç ilin(854) mağdur hal¬
kı hakkında yüce zatınıza biraz bilgi vereceğim. Ama ne yazacağımı kestire¬
miyorum. Çünkü bunlar o kadar düşmüş, o ölçüde güçsüzleşmişlerdir ki, se¬
faletlerini ifade edecek bir sözcük dünyada yoktur sanırım.

Eski nüfuslarının beşte biri oranında kalan bu insan türünün en talihsiz
evlâtları, bugün ancak birer insan iskeletidirler. Babasını, kardeşini vatan uğ¬
runda Köprüköy'de, Sarıkamış'ta, Turan yollarında(!) feda eden öksüz ço¬

cuklara rastladıkça ağlamamak olanaksızdır. Bunlar, kışın şiddetli günlerini
Seyhan ırmağı üzerindeki köprünün ıssız ve nemli taşları üzerinde dilen¬
mekle, gecelerini de harabeye dönmüş birtakım evlerde ve arsalarda çamur

içinde inleye inleye geçiriyorlar. Hepsinin fersiz gözleri dünyaya veda etme¬

ye, güçsüz elleri bedenlerinden ayrılmaya yüz tutmuş durumdadır. İnsan
bunlara baktıkça insanlıktan nefret etmek, vahşete dönmek ve gazetelerin
sütunlarını dolduran XX. yüzyıl hakkındaki alkışlara karşı başkıldırmak is¬
ter. Bilmem ki azizim, dünyaya ne oldu! Gittikçe geriye, vahşet dönemlerine

doğru mu dönülüyor! İnsanlık buna mı derler!
Çarşıda üç para(855) değerinde bile olmayan, yevmiye olarak bu zavallılara
verilmekte olan üç kuruş da, beş aydan beri verilmemiştir. Ermenilere ise
yevmiye bir mecidiye(856) verildiğini de, ibret için dikkatinize sunarım. Ben

burada bir söz söyleyeceğim; beni mazur görün: Acaba Müslüman olduğu¬
muz için mi baştan başa üzücü olan bu durumlara uğruyoruz?
Felâketler gelince birbiri üzerine gelir:

Ülkelerinde namuslulukları ve iyi ahlakları ile tanınan ve her lekeden arı

olan bu zavallıların burada ahlakları da bozuldu. Bir zamanlar yürekliliği,

yiğitliği, cömertliği ve ahlakı birbiriyle bağdaştıran zavallı "Altı İller" hal¬
kından göçmen olanlarını gözümün önünde görüyorum. Şimdi cılız, bir de¬
ri bir kemik, güçsüz olmakla birlikte ne yazık ki hiç bir şeyle telâfisi müm(852)

769 numaralı dipnota bakınız.

(853)

770 numaralı dipnota bakınız.

(854)

771 numaralı dipnota bakınız.

(855)

772 numaralı dipnota bakınız.

(856)

773 numaralı dipnota bakınız.
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kün olmayan ahlaklarını, kişisel çıkarlarını düşünen birtakım yiyici ve yol¬
suz memurlar bozmuşlardır.

Dilenmeye alışmamış, akrabalarını millet ve devlet uğrunda feda eden za¬

vallı yaşlı kadınların üç kuruş yevmiye için hükümet kapısındaki yürek par¬
çalayan durumlarını görürsen, dünyadan nefret edersin. Vallahi doğru söylü¬
yorum; yedi nüfustan oluşan bir aileyi sahipsiz bırakmaya yolaçmasaydı,
ben intiharı bu durumu seyretmeye yeğlerdim.
İşte sana bir örnek: Haydaranlı Emin Paşa!

O Emin Paşa ki, geçen genel badirede(857) Bayezid sınırında aşiretinin bir
bölümünü feda etti; o Emin Paşa ki, ata her binişinde yanında yüz silâhlı atlı

bulunuyordu; o Emin Paşa ki, her gün yüzlerce misafirini iyilikler yaparak
ve lütufta bulunarak kabul ederdi; bugün cılız, bir deri bir kemik, perişan,

güçsüzdür. Oğlunun giysilerinden bir iplik çekilse yüz yama birden yere
düşer.

İşte, memleketteki zenginliğine göre öbürlerini de bununla karşılaştırınız.

Bununla birlikte, her yerde göçmenlerin durumu buradakilerirıden fena

olduğundan da hiç kuşku duymuyorum. Konya'dan almakta olduğum mek¬
tuplar, bu sanımı pekiştirdi. Bu nedenle, "insanım, insanlara yardım ederim"

diyen gösteriş sahiplerine elinizden geldiği kadar bağırınız. Yeter! insanlığa
da, dünyaya da yuh!. .

Hele sorunun bir yönü için sizden özel bir ricam vardır:
Mart sonlarına kadar bu zavallıların, baykuşlara yuva olan viranelik vatan¬

larına gönderilmeleri tasarlanmaktadır. Bunların dönüşleri için gerekli ted¬
birlerin alınması konusunda saygıdeğer Kürdistan Cemiyeti'nin dikkatini

çekiniz. Oraların tarım mevsimi, bilindiği gibi geçmek üzeredir. Bu nedenle,
artakalan nüfuslarını da yok etmemek için zamanında gönderilmeleri
gerekir.

,

Bu yazdıklarımdaki üzüntüden gelen sertliği bağışlayınız. Çünkü dört bu¬

çuk yıldan beri göçün acı, amansız darbeleriyle yaralıyız.
Bir Kürd Genci

(857)

775 numaralı dipnota bakınız.
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WILSON PRENSİPLERİ VE KÜRDLER

İnsanlığı vicdan mahkemesinin adalet ve hak dağıtan huzuruna çağıran
Amerikan Cumhurbaşkanı Sayın Wilson'in insanseverce konuşması, yıllar¬
dan beri zorbalık elinin zalim darbeleri altında inleyen mazlum ve haksızlı¬
ğa uğramış ulusların ve halkların her an kanayan ve sızlayan yaralarına onul¬

manın başlangıcı sayılan pansuman etkisini yapmış; ümitsiz ruhlara, yüzyıl¬
ların

anlayışının

ürünü

olan

"egemenlik

galip

gelenindir"

ilkesinin

düştüğünü ilân edip, uygarlık tarihinde insanlığı mutluluğun en yüksek zir¬
vesine ulaştırabilecek en önemli ve eşsiz devrimi yaratmakla yeterli bir teselli
esintisi serpmiş gibi bir izlenim yaratmıştı.
Savaşın başlangıcında herhangi bir nedenle savaş alanına atılan ve ihtiyaç¬
ların oluşturduğu ejderhanın yıkıcı pençeleri altında ezilmesine rağmen

benzeri görülmemiş harikalar yaratan ve kahramanlıklar gösteren Osmanlı
milleti, yaşam hakkını güven altına alan böyle bir sağlam güvence karşısında
kan dökülmesini gereksiz sayarak düşmanlarına barışçı elini uzatırken; ata¬
larının ve evlâtlarının hiç bir şekilde affedilmez ihmalleri ve kayıtsızlıkları
yüzünden ne yazık ki tarihsel hakkı mitolojik bir hayal, diline ve gelenekle¬
rine bağlılığına rağmen ulusal varlığı güldürücü bir masal sanılan soylu Kürd
halkı da, duyduğu bu uzaktan gelen sesin büyüleyici anlamı önünde, uzan¬
mış olduğu gaflet yatağından başını kaldırır kaldırmaz, kendisine yüzyılla¬
rın armağanı olan yurdunun mahrem koynuna hiç bir yabancının sokturulmayacağına tam olarak güvenmiş ve uygarlık çağı olan XX. yüzyılın kurtarı¬
cı yıldızını saygı ile ve yücelterek selamlamaya başlamıştı.

Fransa'da toplanan İtilâf Devletleri Sıkıyönetim Askerî Mahkemmesi'nin(858) yenilgiye uğramış milletler ve dolayısıyle Osmanlılar hakkında
vermekte olduğu kararlar arasında, her avuç toprağı ataların kanı ile yoğrul¬
muş bulunan, Kürd'ün irsî ve meşru mülkü olan, nüfusunun ezici çoğunlu¬
ğunu Müslümanların oluşturduğu sevgili Kürdistan'ımızın da, —Kürdlerin
Müslüman olması suçlamasıyle olsa gerek— Ermenilerin emri ve egemenli¬
ği altına verileceğinin olası bulunduğu, birbirini izleyen yayınlarla duyurul¬
maktadır.

Bu söylentilerin doğruluğuna inanmamakla birlikte, bu konuda birkaç
söz söylemeyi uygun buldum:

(859)

Şuna inancım ve kanım vardır ki, durumun almış olduğu bu kaygılandırıcı

biçim karşısında, ya ölmek ya da tam anlamıyle yaşamak isteyen Kürdler
ümitsiz değil, üzgündürler; durumun sonucunu bekliyorlar.

(858)

778 numaralı dipnota bakınız.

(859)

779 numaralı dipnota bakınız.
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Bugüne kadar itaat sınırları içinden ayrılmayan bu ulus, dinine olan aşırı
bağlılığın etkisiyle, Padişahtan çok Halifeye kulluk etmiştir.(860) Doğuştan

birçok üstün ve savaşçı nitelikler taşıyan bu ulusun herhangi bir hakaret ve
haksızlığa tahammül edeceğine, yalnız anlama yeteneklerini kaybedenler ile
basireti hırs perdesi ve gaflet örtüsü ile kaplanmış olanlar inanabilirler! Hiç
kuşku duyulmasın ki herhangi bir Kürd, yaşam ilkesi olan
"Şu misafirhaneden göçmek ebedî ömre kavuşmak iken
Biraz gecikmek için değer mi insan hakaret görsün!"

uyarıcı haykırış önünde namus ve onurla ölmeyi aşağılanma ve esaret altın¬
da sürünmeye tercih etmekte zerre kadar tereddüt etmeyecektir.

Bu nedenle, Kürd'ün kahramanca ve mertçe tavırlarına yakından tanık
olan Ermeni vatandaşlarımızın da, böyle tehlikeli bir oyunda fazla açgözlü¬
lük göstermemelerini, komşu olan her iki ulusun gelecekteki çıkarları adına
gerekli sayarım.

Taksim, İhsan Nuri

1889 YAZIMINA GÖRE VAN İLİNDE
YAŞAYAN KÜRD VE ERMENİLERİN
KONUT VE NÜFUSLARININ SAYISINI

BELİRLEYEN CETVELDİR(86i)
Van ilindeki Kürdlerin ve Ermenilerin konut ve nüfuslarının sayısını be¬

lirleyen bu cetvel, Batı eserlerinden alınmış olduğu için, buraya aynen alın¬
ması uygun görüldü ise de, yanılgı nedeniyle ve bilgisizlikten doğan yanlışla¬
rı olanak bulduğumuz ölçüde düzeltmeyi zorunlu saydık:

Cetvelde Kavar ilçesindeki Kürdlerin nüfusu 1070, Ermenilerin nüfusu ise
5406 gösterilmektedir.(862) Bu pek acayip ve garip bir durumdur. Ka¬

var'da(863) Ermenilerin sayıca üstünlükleri hiç bir tarihte yüzde 30'dan faz¬
la bir oran oluşturamamıştır.

(860)

780 numaralı dipnota bakınız.

(861)

Burada sözü edilen cetvel ile ondan sonraki iki cetvel derginin aslında yer aldıkları

için, biz burada ayrıca onlara yer vermeye gerek görmedik. Sadece, üçüncü cetvelin so¬
nunda yer alan ve birinci cetveldeki bazı sayılara ilişkin olan açıklamayı bugünkü
Türkçeye çevirmekle yetindik.
(862)

815 numaralı dipnota bakınız.

(863)

816 numaralı dipnota bakınız.
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Hele en garibi de Müks meselesi. Bu istatistikler bize, Kürdlerin Müks'teki
sayısını 2754, Ermenilerin sayısını ise 4253 olarak gösteriyor. Oysa Ermeni¬

ler Müks'te yüzde 40'lık bir nüfus yoğunluğuna sahiptiler. Fakat çoğunluk¬
ları kiracı oldukları için yöre halkından sayılmazlardı.
(Devamı var)(864)

JÎN

KÜRDÇE ÜZERİNE
-2-

"Yayın yöntemi"ne ilişkin görüşü ikinci yazıya bırakmıştım. Fakat bu
yönteme ilişkin ayrıntılı bilgiler vermeden önce onun temelini oluşturan ba¬

zı işlerden sözetme zorunluluğu vardır. İlk iş olarak, belki de çok söylenmiş
ve dinlenmiş birkaç sözü yineleyeceğim. Bana göre bu, gereksiz bir yineleme
değildir:

Biz dilimizi iyileştirmeye çalışmak isterken en çok dikkat ve uzak görüşlü¬
lüğü gerektirecek nokta, harcayacağımız gücün doğa kanunlarına uygun

düşmesidir. Doğal kanunlarla çelişen faaliyetler yok olmaya mahkûmdur.
Aşırılıklar, halk arasındaki deyimiyle yorgana göre ayak uzatmamak, hüsra¬
nı davet eder. Bundan başka saptanacak çalışma biçiminin zamanın ve du¬

rumun gereklerine uygun olması, ulustaki fikir akımları ile ters bir hareket
yönüne sahip olmaması kesinlikle gereklidir.

Bu nedenle, gitmek istediğimiz yola tam hazırlıkla çıkmak ve her adımdan
sonra bir adım sonraki boyutları ve mesafeleri, ilk adımların çevrede yarattı¬

ğı etkileri pek derin ve inceden inceye gözden geçirmek ve gelişmelerin gös¬

tereceği gerekli ve zorunlu durumlara uygun faaliyette bulunmak zorunlulu¬
ğunu hiç bir zaman unutmamalıdır.

Şurası da asla hatırdan çıkmasın ki, bizde dil sorunu, aslında pek çapraşık,

çok güçlükleri olan bir çalışma alanıdır. Dilimizin bugünkü durumu, bizi,
göğüslenmesi gerçkten pek büyük emeklerin sarfedilmesiyle mümkün ola¬
cak yığın yığın güçlüklerle karşılaştıracaktır. Belirlenen hedefi gerçekleştir¬
mek için gösterilmesi gereken olağanüstü ve sürekli sebatın yanında, elimiz¬

deki maddî olanakların azlığı düşünüldükçe ümitsiz olmamak mümkün de¬
ğilse de, doğal ve mantıka uygun bir çalışma yöntemi izlendiği takdirde,
harcanan çabaların, geç olsa bile başarı ve gelişme yönünde verimli olacağı
kuşkusuzdur. Bizden önce aynı yolda yürümüş ulusların başarıyle amaca
ulaşmaları, bizim için bir teşvik vesilesi oluşturmaktadır.

Bir nokta vardır ki, yüklenmek istediğimiz bu büyük çalışma yükünü kal¬
dırabilme konusunda bize güç ve güvenç veriyor:
(864)
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Bizden önceki uluslar, dil ve tarihlerini tesbit edip toplayarak yazarlarken,
ellerinde, bugünkü uygarlık gelişmelerinin çalışmalarımızın önüne serdiği
gelişmiş araçlar yoktu. Fakat bu büyük ve önbemli yoksunluklar, onların

başarıya ulaşmalarına engel olamadı. Gerçekten o zamanlar ne dilbilim bu¬
günkü gelişmişlik ölçüsüne ermişti; ne de bu yoldaki çalışmaları kolaylaştı¬

ran teknik araçlar ve yayınlar bugünkü bollukta idi. Buna rağmen, dil ve tari¬
hini düzenleyip de başarıya ulaşamamış bir ulusa Yerküremiz üzerinde rastlanamamaktadır.

Bize gelince; başarıyı sağlayacak ya da kolaylaştıracak eserlere fazlasıyle sa¬

hip bulunuyoruz. Atacağımız her adım, uygarlık çağı olan XX. yüzyılın
tüm bilim ve kültür araçlarıyle yüreklendirilip pekiştirilecektir. Aslında
amaca ulaşıncaya kadar çok zaman geçecek; fakat düşünelim ki ulusların ya¬
şamı düşünülünce zaman birimi gün ve yıl değil, ancak yüzyıl ya da yüz¬
yıllardır.

Bu işte bizim yapacağımız şey, güçlerimizin hatta bir zerresini boşuna har¬
camamak, çalışmamızın her zerresine karşılık mutlaka bir başarı elde etme¬
ye çalışarak hemen mücadele ve çalışma alanına atılmaktır. Bu da, her işin,

"Levh-i Mahfuz"(865) düzeyinde başarılı olan bir programa sahip olmakla
mümkündür. Öyle bir program ki, harekete başlanacak dakikadan başarı ile
kucaklaşıncaya kadar atılacak önemli adımları, çok gerekli olan temel ayrın¬
tılarla birlikte içersin; ve uygulamada küçük bir sapmaya bile elverişli olma¬

sın. Bir işte programsız başarıya ulaşılabilecek dönemlerden çok, pek çok
uzakta yaşadığımızı hatırlatmanın yararsız olmadığına inanıyorum.

Şimdi de, dilin elimizdeki hammaddelerinin nicelik ve niteliklerinden bi¬
raz sözetmek gerekiyor:

Dilimizin, bugünkü ihtiyaç ve anlayışlara göre bir dil niteliğini taşıması

için sahip bulunması çok gerekli olan esaslardan, halen belirli bir kısım in¬
sanlar tarafından ve fakat ilkel koşullar altında konuşuluyor olmasından
başka hiç birine sahip olmadığı bir gerçektir.
Bu sözlerimle, dilimizin sözlüğünden, dilbilgisinden ve edebiyatından,

ulusal ihtiyaçları yeterince karşılayabilecek, derli toplu ve basılmış bir ser¬
mayeye sahip olmadığımızı anlatmak istiyorum.

Birçok lehçelere sahip olan Kürdçemizin bazı bölümlerine ilişkin Rusça,

İngilizce, Almanca ve Fransızcada birkaç inceleme, bir-iki ufak sözlük ve dil¬
bilgisi kitabı yayınlanmışsa da, Kürdistan gibi bir bölgede ve Kürdler gibi bir
millet arasında, dili ya hiç bilmeyen ya da pek az anlayabilen Batılılar tarafın¬
dan pek yüzeysel incelemelere dayanılarak yazılan bu eserlere büyük önem

vermek doğru değildir. Böyle olmakla birlikte, şurası inkâr edilemez ki bu

eserler, sağlıklı bir inceleme usulünü ve araştırma yöntemini ve herhangi bir
araştırma ürününün en esaslı ve inceden inceye sıralanıp düzenlenmesini
(865)

818 numaralı dipnota bakınız.
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göstermek gibi özel üstün nitelikler taşımaları bakımından, benzeri çalışma¬

larda örnek alınmaya lâyıktırlar. Bu yönleriyle ve ayrıca birçok karşılaştır¬
maları içermeleriyle, dil alanındaki çalışmalarımıza çok değerli katkılarda
bulunabilirler ve fakat hiç bir zaman esas olamazlar.

İkinci olarak, eski ve yeni Kürd yazarları tarafından hazırlanmış dilbilgisi
kitapları ve bir-iki sözlük varsa da, bunlardan sağlanacak yarar sınırlı bir öl¬
çüde kalacaktır. Bir de Kürd edebiyatçıları ve şairleri tarafından yazılmış ve
bir kısmı usulen toplanıp kitap halinde yazılmış divanlar, şiirler ve beyitler

vardır. İstisnaları bulunmakla birlikte, bu divanların ve şiirlerin hemen he¬
men hepsi, ulusun gerçek dili olan halk dilinden çok uzak, ve yazıldıkları
çevreye ve zamana göre çoğunlukla Arapça ve Farsça sözcüklerle doldurul¬
muş, garip birer karışımdırlar. Varlıklarından vazgeçilmesi mümkün olma¬
makla birlikte, bu gibi eserlerden sağlanacak yarar sınırlıdır.

Üçüncüsü ve en önemlisi, ulusun avamının kendi belleğinde sakladığı hazinedir.(866) Bugünkü işlerde başarıya ulaşmak, bugünün anlayışlarına uy¬
gun çalışmakla mümkündür. Günümüzde genellikle kabul edilmiş bir kural

vardır; o da, "ulusun öz dili, o ulusun aydın olmayan kitlesinin ve özellikle
yaşlı kadınlarının konuştuğu dildir" kuralıdır.
Bu nedenle ben de, dilin toplanıp yazılmasında, avam kitlesinin kabul etti¬
ği usullerin ve sözcüklerin esas alınmasını istiyorum. Bu, gerçek bir hazine¬
dir. O bereketli kaynağın içeriğini ele geçirmeyi başarırsak ve ele geçirdiği¬
miz malzemeyi en son bilimsel kurallara uygun bir biçimde düzenleyip kale¬
me almayı da başarırsak, hiç tereddüt etmeden iddia edebilirim ki, bugün

Doğu'da piyasada olan dillerin çoğunluğundan daha zengin bir yazı ve ko¬
nuşma diline az zamanda sahip oluruz.

Şimdi, bu çeşitli kaynaklardan nasıl yararlanılmasını tasarlardığımı arzedebilirim:
1- Başlıca dil sorunu ile belirli bir plan içinde uğraşacak bir daimî kurula
gerek vardır. Bu kurul, en doğal olarak, Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat
Cemiyeti yönetim merkezini kendisine çalışma yeri olarak almalı; araştırma
ve incelemelerinde derneğin yardımından en büyük ölçüde yararlanmalıdır.
2- "Dil Komitesi" gibi basit bir ad ile anılacak olan bu kurulun üyeleri, de¬
ğişik Kürd lehçelerinden bir ya da birkaçını bilmeli ve kurul, mümkün oldu¬
ğu kadar öğrenim görmüş kimselerden oluşmalı; ayrıca, yabancı dil bilen
kimselerden birkaçı, bu kurulla birlikte çalışmak üzere kurulun yanına ve¬
rilmelidir.

3- Kurul, çalışma biçim ve zamanını kendisi belirlemelidir. Özellikle sayın
üyeleri kendi özel işleriyle ya da öğrenimleriyle meşgul olacaklarından, ko¬
mitenin çalışmaları belirli bir çerçeve içinde yapılmak gibi sınırlamalara tabi
(866)

Avam: Arapça olan bu sözcüğün Türkçe karşılığı bulunmadığı için biz de burada söz¬
cüğü aynen aldık. Sözcüğün anlamı şudur: "Toplumun alt sınıflarına mensup, çoğun¬

lukla öğrenim görmemiş, okuma-yazmaları olmayan insanlardan oluşan topluluk".
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tutulmayıp, üyelerden her biri, çalışma dalına ait belgeleri ve evrakı istediği
yere götürebilmeli; ancak elde edilen sonuçların saptanması ve karara bağ¬
lanması, genel toplantılarda görüşmeler yolu ile yapılmalıdır.
4- Komitenin ilk ve en önemli görevi, dilin sözcüklerini toplamak ve kay¬
detmekten ibaret olmalıdır:

A- Seçilecek herhangi bir dildeki bir sözlük kitabı esas alınarak, buna göre
her sözcüğün her bir Kürd lehcesindeki karşılığı yazılmalıdır.
B- Her sözcüğe karşılık elde edilecek birkaç sözcük arasınden, inceleme

yolu ile kulağa en uygun geleni, karşılığı aranan sözcüğün Kürdçesi olarak
kabul ve öylece özel defterine kaydedildikten sonra, aynı anlama gelen öbür
sözcükler de, yine kulağa uygunluk dikkate alınmak koşulu ile, belirlenecek
bir sıraya göre birinciden sonra yazılmalıdır.

C- Kürdçede var olup da esas aldığımız sözlükte karşılığı bulunmayan söz¬

cükler, aynı koşullar içinde ve alfabetik sıra ile diğer bir deftere kayde¬
dilmelidir.

D- Esas sözlükte var olan ve fakat Kürdçede krşılığı bulunmayan sözcükler

de alfabetik sıraya göre üçüncü bir deftere geçirilmeli ve ondan sonra, aşağıda
açıklanacak kaynaklara ve köklere başvurularak karşılıkları belirlenip ko¬
nulmalıdır.

5- Komitenin sayın üylerinin hafızalarındaki sözcüklerin yukarıda sunu¬

lan koşullar içinde toplanmaları ile meydana gelecek olan sözlük kitabı,
mümkün olduğu kadar bütün Kürd lheçelerinin sahip bulunduğu sözcükle¬
ri içerecekse de, dilin konuşulduğu bölgelerdeki halk arasında, hatta komite¬

deki zatların bilgi alanları dışında birçok sözcüğe rastlamak pek doğal oldu¬

ğundan, ayrıca değişik bölgelerde sözcük toplama işiyle uğraşacak kimsele¬
rin sağlanması en önemli işlerdendir. Bundan başka şu üç madde, sözcük
toplama sorununda yararlı ve değerli kaynaklara işaret eder:
A- Ahlaka uygun olsun ya da olmasın tüm atasözlerinin toplanıp
yazılması.

B- Ahlaka uygun olsun ya da olmasın tüm hikâye, masal ve boşinanların
aynen toplanması.

C- Halk arasında dilden dile dolaşan Kürdçe beyitlerin ve her çeşit şiirlerin
hangi konularda olurlarsa olsunlar toplanıp incelenmesi.

Gerek bunlar ve gerekse köşe-bucakta kalmış sözcüklerin toplanması için

düşünülecek çareler arasında, değişik lehçelerin konuşulduğu bölgelere, dil
konusunda bilgi sahibi olan aydınları görevlendirip göndermek akla gelirse
de, derneğin şimdiki olanakları ile bunun yürütülebilmesi mümkün görün¬

mediğinden, bu amacı gerçekleştirmek için şöyle bir düzenleme yapmak
mümkündür:

a- Yukarıdaki koşullar altında meydana getirilen sözlük kitabında bulun¬
mayıp da halk arasında kullanılan sözcükleri, taşıdıkları anlamları da ayrıntı¬

lı olarak ve örneklerle açıklamak koşulu ile, komiteye bildirecek kimselere
sözcük başına uygun bir parasal ödül verilmesi.

b- Atasözlerini kapsamak üzere düzenlenip yayınlanan kitapta kayıtlı bu¬
lunmayan atasözlerini, onları doğuran olayların öykülerini de yazmak üze_IX-
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re komiteye bildirecek kimselere daha yüksek miktarda bir parasal ödül
verilmesi.

c- Hikâye, masal ve halk türküleri için de aynı tarzda hareket edilmek ve

ayrıca, İstanbul'da sayıları pek çok olan Kürdlerle bu amaç için ilişki kurul¬
malı ve sürekli ilânlarla, taşra okuyucularının bu konuda yardımları rica
edilmelidir.

6- Bu kaynakların hepsine başvurulduğu halde bile, bir bilim ve teknik di¬
linin sahip olması zorunlu olan birçok sözcük ve terimin eksikliği pek hisse¬
dilir bir durumda göze çarpacaktır. Buna birkaç çare vardır ki bazı sakıncala¬
rı da içermektedir.

Bunlardan birincisi, Farsça ya da Arapçaya başvurarak ihtiyacın karşılan¬
masıdır. Ne var ki, dili komşu dillerin egemenliği altına sokacak ve sonuç

olarak da "seçkinler dili" ve "halk dili" gibi ucubeler doğuracak olan bu se¬
çeneğin seçilmesine ben sonsuza kadar karşıyım.

İkincisi, kısmen Pehlevî, Zend, eski Farisî gibi dilimzin kökeni ile ilişkisi
olan dillere başvurmaktır. Bunda, ilk seçenekteki kadar sakınca yoktur. An¬
cak, pek eski zamanların kalıntıları olan bu dillerin ihtiyacımızı yeterince

karşılayabileceği

kuşkuludur.

Bununla

birlikte,

bu

dillerden

yararla¬

nılmalıdır.

Üçüncüsü ve en doğalı, Almanların yaptığı gibi, belirtilmek istenilen an¬

lam ile tam ilişkisi bulunacak biçimde birkaç sözcükten bileşik sözcükler
oluşturulması ya da Kürdçede bol miktarda bulunan ve zarf, zaman, yer, öz-

nelik gibi kavramları belirleyen edatlardan uygun olanlarının sözcüklerin
başına ya da sonuna eklenmesiyle bu gibi terimlerin oluşturulması usulüdür.
Bu usulü, dile istenilen zenginliği vermeye elverişli görüyorum. Ayrıca di¬
limizdeki isim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını birer isim kabul etmek
de, pek zengin bir kaynağın oluşmasını sağlar.

7- Komite, yeni bulduğu ya da bileştirme yolu ile yürürlüğe koyduğu söz¬

cükleri her yılın sonunda basıp yayınlamah ve asgarî beş yılda bir sözlüğünü
yeniden basmalıdır. Bunun gibi, atasözleri dergisini de yeni bilgilerinden ya¬
rarlandırarak, uygun zamanlarda yeniden düzenlenmiş dergiler yayınlamalıdır.

8- Komitenin çıkaracağı yayınların net gelirleri üyelere hediye olarak ve¬
rilmelidir.

9- Dilin dilbilgisini düzenlemede, en büyük dil ailesinin temel alınması en

kestirme ve doğal bir yoldur. Zamanımızda bu hak, Kuzey Kürdçesinindir.
Bu nedenle, bu amaç için Hakkâri ve Bohtan lehçesinin tercihini tavsiye
edebilirim.

Bunda gereksiz bencilliklerde bulunmak, ulusun yaşam hakkına suikast

düzeyinde bir cinayettir. Bu nedenle, ulusal gelişmeyi isteyen her Kürd, idea¬
linin büyüklüğü karşısında pek küçük kalacak bu gibi bencilliklerden sakın¬

malıdır. Varsayalım ki bazı muhalefetler ortaya çıksa bile, o durumda dahi gi¬

rişimciler, kendilerince saptanmış olan belirli hedefe doğru tereddütsüz ola690
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rak ilerlemekten çekinmemelidirler. Yalnız sebat ve ayak diretmesi ile
tereddütsüz olarak bir fikri izlemektir ki bu gibi büyük işlerde başarının gü¬
vencesi olur.

Geriye kalan en önemli konu, bu kadar fedakârlık yapılması ile elde edile¬
cek olan sonucu kamuya mal edebilmektir. Benim düşündüğüm genelleştir¬

me yöntemi pek sadedir. İşte "yayın yöntemi" adını verdiğim düzenleme bu¬
dur. Şöyle ki:

Dernek, çıkaracağı tüm gazetelerde Kürdçe yazıları, yalnızca komitenin

kabul ettiği dil ile yazmalıdır. Bunda gerçek bir inatla sebat ederek, her ne pa¬

hasına olursa olsun belirlenmiş esastan zerrece sapmamalıdır. Hele, itirazları
dinlenilmeye dahi değmeyen unsurların alacağı durum ve tavrı, dönüp bak¬
maya bile değer görmemelidir.

Bir yandan, ilk elde edinilmesi gerekli olan bilgileri içeren küçük kitaplar
yazdırtarak yayınlamak ve her tarafa bedava olarak dağıtmalı; bir yandan da,
yüksek düzeydeki bilimsel ve teknik eserleri basıp yayınlayarak, ulusun ay¬
dın tabakasını bu amaç çevresinde toplamaya gayret eylemelidir.

Sevgili millettaşlarım! Dilimizin iyileştirilmesi ve kamuya yaygınlaştırıl¬
ması konusundaki benim tasarılarım, —isterseniz bunlara hayal kurma deyiniz—
bu

saydıklarımdır.

Bakalım

siz

ne

düşünüyorsunuz.

Bu

düşünceleriniz¬

den öteki kardeşleri de haberdar etmenizi bekliyoruz. Sevgili "Jîn", hepimi¬
zi dinleyecek kadar iyilikseverdir.

Harf sorununu da başka bir zaman konuşacağız.
28 Mart 335(1919)
Kurdîyê Bitlîsî
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KÜRD TARİHİNDEN

BABAN HANEDANI
(DEVAM: 4)
Yazarı:

Aziz Yamülkî

Baban Hükümdarı Süleyman Paşa, bu iki ordunun harekâtı sırasında gerçi

ülkeyi işgale uğramaktan kurtarmışsa da, Beylik içinde meydana gelen bir
ihtilâlde, Qelaçolan(867) yıkıntılarında kalıntıları hâlâ bulunan büyük ko¬
nağında 1159 (868) yılına rastlayan pek fırtınalı bir gecede uyurken, harem
bahçesine bitişik bir dut ağacından atlayarak içeriye giren Feqî ibrahim adın¬
da bir serserinin hançeriyle şehit edilmiştir.

Bugün orada hükümet konağı olan konağının bazı temel yıkıntılarından

başka bir şey ortada kalmadığı halde, o bilinen dut ağacı esrarlı bir şekilde hâ¬
lâ ayaktadır.

Feqî İbrahim adındaki serserinin yakalanması sırasında elindeki kanlı han¬
çeri ile başının kesildiği yer de ziyaretçilere gösterilmektedir.

Qelaçolan yöresinde, geçmişin şanlı anılarını günümüze aktaran pek çok

yıkılmış bina enkazı, bunlardan ayrılmış birçok iri taşlar, mezarlıklar, bir¬
çok büyük ve yüzyıllık ağaçlar, çevresindeki dağların arasından süzülüp gi¬
den Karaçolan suyu ve bu suyun sağ kıyısındaki tepelerde hükümdarların

mezarlarını içeren cami ve caminin havuzu olduğu söylenen büyük bir çu¬
kur, yüksek bir tepe üzerinde ve çevresinde Beyliğin hükümdardan sonra en

büyük adamı olan ağaların ve bunların adamlarının mezarları, o zamanki
kalkınmanın örneği olan Alay Çavuşu Mahallesi ile cami civarındaki geniş

alanı birbirine bağlayan büyük köprünün su üzerindeki ayaklarının kalıntı¬

ları, şimdiki Karaçolan denilen pek küçük köyün kuzeydoğusunda yüksek
dağın üzerinde bulunan asıl Çudalan Kalesinin yıkıntıları gibi şeyler vardır.

Günümüzde Süleymaniye'de bulunan Alay Çavuşu adiyle anılan mahal¬
lenin o zaman Qelaçolan'dan gelen Alay Çavuşu mensupları tarafından ku¬

rulduğu ve alay çavuşlarının görevinin de savaşlar sırasında hükümdarın bo¬
rularını çalarak herkese silâh başı emrini vermek olduğu söylenmektedir.
Hükümdarların mezarlarını kapsayan, küçükçe yapılmış bir kubbenin,

çevre duvarlarından başka bir tarafı korunamamıştır. İçindeki mezarlardan,
özellikle Feqî ibrahim tarafından şehit edilen Süleyman Paşa'nın mezarı

öbürlerine oranla daha iyi korunabilmiştir. Ben bu mezarın toprağa gömül¬
müş taşlarını bizzat meydana çıkartarak olabildiğince temizlettikten sonra

aşağıdaki yazılarını okunabilecek duruma getirmiştim; ne yazık ki tarihini
okunamayacak kadar dökülmüş bulmuştum; taşlarda bulunup da okunama¬

yan yerler nokta işaretiyle gösterilmiş ve imlâlar aynen yazılmıştır:(869)
(867)

822 numaralı dipnota bakınız.

(868)

823 numaralı dipnota bakınız.

(869)

824 numaralı dipnota bakınız.
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Min dîtinên xwe yên li ser "awayê weşanan", ji nivîsara diduyan ra hîşti-

bûn. Lê belê, beri ku ez qala detayên wî awayî bikim, pêwîst e ku ez qala hin
karên dî bikim, ku ew kar bingehên awayê weşanan in. Hin peyvên ku heta
nuha gelek hatine gotin û hatine bihîstin, ez'ê berê wan peyvan tekrar bikim.
Bi dîtina min ev nabe tekrareka zêde:

Dema ku em bixwazin jibo başkirina zimanê xwe bixebitin, divê ku em ji

her tiştî pirrtir bala xwe bidin vê nuqtê ku, ew hêzên ku em'ê xerc bikin pêwîst e ku li qanûnên tebîet bên. Xebatên ku di navbera wan û qanûnên tebîet
da dijhevî hebe, mehkûmên zewalê ne. Tevgerên dersînor, bi peyva gelî dirêjkirina lingan ne li gora palasê, dibin xundekarên zîyanê.(870) Ji bil vê yeke,

ew awayê ku jibo xebatê bê bijartin, qutûbirr divê ku li gora daxwazên rewşê
û demê be, û bere xwe nede bergehekî çewtê wan cereyanên ramanî yên ku
di nava netewe da hene(871) Ji ber vê yekê, divê ku em çu car ji bîr nekin ku,
em mecbur in bi hazirîyeka temam derkevin ser wê rîya ku em dixwazin tê

da biçin; her gaveka ku em davêjin, em mecbur in tesîrên wê yên li hawirdor
pirr kûr û dûr qontrol bikin; gava ku em'ê paşê bavêjin, em mecbur in mesafa
wê bipîvin; ew daxwazên zerûrî yên ku şol û rewş dixwazin, em mecbur in
xebata xwe li wan bînin.

Bila ev yek jî qet neyê ji bîrkirin ku sola zimên li nik me, di eslê xwe da,
meydaneka xebatê ya pirr têkilhev û pirr bi alûzî ye Rewşa îroyîn a zimanê
me, dê bi koman alûzîyên wisa bîne pêşberê me ku, werbûna di wan alûzîyan, bi rastî jî bi xerckirina hîmmetên gelek mezin mimkun dibe.(872) Li rexê wan xîretên deradet ên ku jibo gîhîştina amanca kifşkirî pêwîst in, eger

mirov hindikîya wan wasîteyên maddî yên ku di deste me da ne birikire, ne

mimkun e ku mirov bêhêvî nebe.(873) Lê bele, eger li rîyeka xebatê ya tebîî
û mentiqî bê çûyin, bila guman neyê kirin ku, ew hêzên xerckirî, dereng be
(870)

Me peyvikên "tevgerên dersînor" di beranberê peyvika "ifratperverlikler" da bi kar
anî. "Dersînor" bi mana "tiştê derê sînor, tiştê ji sînor der" e.

Xundekar: Kes, yan jî tiştê ku kesna, yan jî tiştna dixûne, dawet dike.

(871)

Me peyvika "awa" di beranberê peyvika "terz" a Erebî d bi kar anî
Peyvika "qutûbirr" di beranberê peyvika "qet'î" ya Erebî da hat nivîsîn. Ev peyvike¬

ka sazber e, ji peyvikên "qut û birr" hatîye sazkirin û di zimanê gel da pirr tê bı
karanın.

(872)

_

A

Me peyvika "werbûn" di beranberê peyvika "îqtîham" a Erebî da bi kar anı. "Wer-

bûn", bi mana "ku mirov xwe di tiştek wer ke, bi wêrîn xwe bavêje pêşberê tiştek" e.
Di Tirkî da peyvika "göğüslemek" vê manê dide.

(873)

Me peyvika "xîret" di beranberê peyvika "îqdam" a Erebî da niyîsî-Peyvika "îqdam"
a Erebî, di zimanê Osmanî da bi mana "xebat û xîrateka daîmî" tâ
Me peyvika "deradet" di beranberê peyvika "fewqelade" ya Erebî da bi kar anî. "De¬
radet" bi mana "li dere adet, ji adet û toreyan der" e.
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jî dê hemin bi pêşketin û serketinê berdar bibin.(784) Neteweyên ku beri me
di eynê rê da çûne, serketina wan û gîhîştina wan a daxwazê, jibo me wasîteyeka hewisandinê pêktîne.(875)

Nuqtek heye ku, di ragirtina vî barê giran ê xebatê da hêz û dilhêsayî dide
me

Neteweyên beri me dema ku ziman û tarîxên xwe berhev û tespît kirine,

ew wasîteyên têkûz ên ku pêşketinên mednîyetê yên îroyîn li pêşberê xebata
me raxistine, di destê wan da tunebûn. li bele, ew bêparîyên mezın û giring, .

ji gîhîştina wan a serketinê ra nebûn ritim.(876) Bi rastî, di wan deman da ne
zimanzanî gîhîştibû dereca têkûz a îroyîn, ne jî ew wasîte û weşanên teknîkî
yên ku xebatên di vê rê da hêsan dikin wek îro pirr bûn. Digel vê yeke jî, lı
ser kureya me ya Erde mirov rastê neteweyek nayê ku xwestîye ziman û tarîxa xwe sererast bike û bi ser neketîye.

Lê ême, ew eserên ku serketinê pêktînin, yan jî hêsan dikin, em wanzede

zêde didêrin. Her gava ku em bavêjin, dê bi hemî wasîteyên zanyarîyê yên
sedsala XX. ya medeniyete bê hewisandin û pîtkirin. Gerçi heta ku em bigîjin hedefê dê gelek wext derbas bibe; lê belê divê ku em bidm hişê xwe ku,
dema ku mirov li ser jîyana neteweyan difikire, pîveka deme ne roj e û ne jî
sal e, belkî sedsal e, yan jî çend sedsal e.(877)

Di vê şolê da tiştê ku em bikin ev e ku, em ji hêzên xwe tewr yek zerreyek
jî tewş xerc nekin, hêz bidin xwe ku di beranberê her zerreyeka xebata xwe

da hemin serketinek bi dest xin, û bi vî awayî hema em xwe bavêjin meydana
têkoşînê û xebatê. Ev jî bi dêrana bernameka wisa mimkun dibe ku ew bername di her karek da wek "Lewhê Mehfûz" serketî be.(878) Bernamekawisa

ku, ji deqîqa despêka tevgerê heta hembêzkirina serketinê, gavên giring ên ku

tên avêtin digel detayên wan ên pêwîsttirîn û bingehîn di xwe da bigire, û di
pêkanîna xwe da ji avarêtîyeka biçûk ra jî dest nede.

Ez bawer dikim ku ne bêfêde ye ku mirov bi bîr bîne ku, ew dewrênku di
wan da mirov bê bername bi ser diket, em êdî ji wan dewran pirr û pirr
dûr in.

(874)

Me peyvika "hemin" di beranberê peyvika "behemehal" a sazber a ji "beheme"yaFarisî û "hal"a Erebî da bi kar anî.

Peyvika "berdar" di beranberê peyvika "semeredar" da hat nivîsîn. Di zimanê Tirkî
da peyvika "verimli" bi eynê manê tê.

(875)

Me peyvika "hewisandin" di beranberê peyvika "teşwîq" a Erebî da bi kar anî. "Hewisandin", bi mana "ku mirov di dilê kesek da yan jî çend kesan da hewes bide çêkirin,
hewes bide wan jibo karek, yan jî tiştek" e.

«..,*«

(876)

Me peyvika "ritim" di beranberê peyvika "mani" a Erebî da bi kar anî. Di Tırkıya nu

(877)

Me peyvika "pîvek" di beranberê peyvikên "wahidî qîyasî" yên Erebî da bi kar anı.^

da peyvika "engel" bi vê manê tê.

A

.

*

"Pîvek" bi mana "tiştê ku mirov pê tiştan dipîve" hatîye bi karanın. Di zimanê Tirkî
da peyvika "ölçü" vê manê dide.

(878)

û divê, tê da hatîye nivîsîn.
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Lewhê Mehfûz: Li gora bawerîya dînî ew lewhe ye ku, her tiştê ku Xwedê teqdir dike
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Nuha jî, ew pêşmaddeyên zimên ên ku di destê me da hene, divê ku em qala
çiqasî û çawayîya wan bikin:(879)

Ev rastîyek e ku zimanê me, jibo ku bibe xwedîyê mahîyeta zimanekî li go¬
ra îhtîyac û têgîhîştinên îroyîn, ew bingehên ku divê bidêre, qet yekê ]ı wan
nadêre; ji bil ku ji alîye hin mirovên kifşkirî ve tê peyivîn, ew jî di bine mer¬
can îbtîdaî da.

Ez bi vê peyva xwe dixwazim bidim zanîn ku, em ne ji ferhenga zimanê
xwe, ne jî ji rêziman û bêjeya wî xwedîyê sermîyanekî têkûz û çapkirî ne, ku
ew sermîyan besê îhtîyaca neteweyî be.

Belê, zimanê mê yê Kurdî yê ku xwedîyê gelek zaran e, li ser hin beşên wî
bi Rûsî, înglîzî, Almanî û Fransizî çend lêkolan, yek-du ferheng û rêzimanên
biçûk hatine weşandin. Lê belê, ne rast e ku mirov giringîyeka mezin bide
van eserên ku di hêleka wek Kurdistanê da û di nava neteweyekî wek netewe-

yê Kurd da li gora lêkolanên di rû da ji alîye hin Rojavayîyan ve hatine nivîsîn
ku ew yan qet bi zimên nizanin, yan jî pirr kêm fam dikin. Digel ku weha

ye jî, ev yek jî nayê înkarkirin ku, ev eserên ha, hin rûmetên taybetî dinumînin; wek awayekî bêqusûr jibo lêkolan û lêgerînê, awayekî bingehîn û zirav

jibo rêzkirin û vêkxistina berên lêgerînê. Ji vî alî ve, ev eser layiq in ku di xe-

batên weha da numune bên qebûlkirin. Ev eserên ha, bi vî awayî û ji ber ku
di wan da gelek berhevdan hene, di xebata me da dikarin hin alîkarîyên hêja
ji me ra bikin, lê çu car nikarin jibo xebatê bibin bingeh.

Di dereca diduyan da, gerçi hin pirtûkên rêzimanê û yek-du ferhangên ku
ji alîyê nivîskarên Kurd ên kevn û nû ve hatine nivîsîn hene; lê belê, îstîfada

ku ji wan bê kirin di dereceka sînorkirî da dimîne. Yek jî, hin dîwan û helbest
û beytên ku ji alîyê bêjezan û hozanên Kurd ve hatine nivîsîn hene, û hinek
ji wan li gora halê xwe hatine berhevkirin. Gerçi di nava wan da îstîsna hene,
lê bele hema hema ev dîwan û helbest gişt, ji zimanê nexwendîyan, ku zima-

nê netewe yê rastîn ew e, gelek dûr in; piranîya wan li gora hawirdor û demen

nivîsîna xwe, bi peyvikên Erebî û Farisî hatine dagirtin û bi vî awayî her yek
ji wan bûye têkilheveka ecêb.(880) Digel ku mirov nikare dev ji hebûna eserên weha berde jî, îstîfada ku ji wan bê kirin sînorkirî ye.

Tiştê sisîyan û giringtirîn, ew xizne ye ku nexwendîyên netewe ew di hişê
xwe û bîra xwe da veşartine û parastine. Serketina di şolên îroyîn da, bi xebata

li gora têgîhîştinên îroyîn mimkun e. Bingehokek heye ku nuha bi awayekî
giştî hatîye qebûlkirin. Ew jî ev e: Zimanê rastîn û safî ew ziman e ku kîtleya
nexwendî ya wî neteweyî, xasma pîrejinên wî pê dipeyivin. Li gora vê bingehokê, ez jî dixwazim ku, awa û peyvikên ku kîtleya nexwendî ew bijartine,
(879)

Me peyvika "pêşmadde" di beranberê peyvikên "mewaddê îbtîdaîye" yên Erebî da bi
kar anî. Di zimanê Tirkî da peyvika "hammadde" bi vê maneyê tê, ku ew jî ji peyvika
"xam" a Farisî û "madde"ya Erebî pêkhatîye.

Peyvika "çiqasî" di beranberê peyvika "kemîyet" a Erebî da, peyvika "çawayî" jî di
beranberê peyvika "keyfîyet" a Erebî da hat nivîsîn.

(880)

Me peyvika "nexwendî" di beranberê peyvika "ewam" a Erebî da bi kar anî. Peyvika
"ewam" bi mana "Kesen ku ji tebeqên jêrîn ên netewe ne, ne rewşenbîr in, bı pıranı
xwendin û nivîsîn nizanin" tâ
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di têkûzkirina zimên da ew bingeh bên girtin. Ew, serçavî û xizneka rastîn
in. Eger em bikarin têdayîyên wê serçavîya biberket bi destê xwe xin û materyalên ku bi deste me dikevin em bikarin li gora bingehokên zanyarî yên dû-

wayîn wan rêz û saz bikin, ez dikarim bê dudilî îddîa bikim ku, em'ê di demeka kurt da bibin xwedîyê zimanekî nivîsînê û peyivînê ku dê ji pirrê zimanên Rojhilat ên îroyîn dewlementir be

Nuha êdî ez dikarim dîtinên xwe li ser çawayîya îstîfadekirina ji van serçavîyên cure-cure raber bikim:

1- Pêwîstî ji qomîteka daîmî ra heye ku li gora planeka kifşkirî, bi awayekî
sereke li ser sola zimân bixebite. Divê ku ev qomîte bi awayekî tebîî, merkeza
kargêrîya Komela Kurd jibo Belav kirina Zanînê û Weşanan(Kürd
Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti) ji xwe ra bike xebatxane.(881) Her
weha, divê ku di lêgerîn û lêkolanên xwe da alîkarîyeka di dereca bilintirîn
da ji komelê bibîne.

2- Ev qomîte dê bi navekî besît, wek navê "Qomîta Zimên"(Dil Encüme¬
ni) bê naskirin; divê ku endamên wê, bi qasê ku îmkan hebe, ji Kurdên xwenda yên wisa bên bijartin ku zarek, yan jî çend zar ji zarên Kurdî yên cure-cure

dizanin; her weha, divê ku çend kesen ku ji zimanên bîyanî haydar in jî, bi
vê qomîtê ra hevkarî û hevalî bikin.

3- Divê ku qomîte awa û wextê xebata xwe bi xwe kifş bike; xasma ji ber
ku endamên wê yên qedirbilind dê bilîyê karên xwe yên taybetî bin, yan jî

bilîyê xwendina dersên xwe bin, divê ku xebata qomîtê di nava çenbereka
taybetî da neyê sînorkirin;(882) divê ku her endamek, bikare belge û ewra-

qên aîdê şaxa xebata xwe digel xwe bibe her cîyê ku dixwaze. Tenê dûwayîkên
ku ji xebatê bên bi destxistin, divê ku di civînên giştî da bi dayin-standina ramanan bên tespîtkirin û li ser wan biryar bê dayin.(883)

4- Divê ku wezîfa qomîtê ya pêşîn û giringtirîn, îbaretê ji berhevkirin û
qeydkirina peyvikên zimên be:

A- Divê ku pirtûkeka ferhenga zimanek ji zimanan bingeh bê girtin, û li
gora wê, di beranberê her peyvikek da payvikên ku di her zarekî Kurdî da he¬
ne, bên nivîsîn.

B- Di beranberê her peyvikek da çend peyvikên ku tên peydakirin, ji nava

wan kîjan li gora lêkolanê li guh û bihîstinê xweş bê, divê ku ew wek peyvika

(881)

Peyvika "xebatxane" di beranberê peyvika "darulmesaî" ya Erebî da hat nivîsîn. Di
zimanê Tirkî da peyvikên "çalışma yeri" eynê manê didin.

(882)

Peyvika "bilî" di beranberê peyvika "meşxûl" a Erebî da hat nivîsîn. Peyvika "xerîk"
jî bi eynê manê ye.

Peyvika "çenber" di beranberê peyvika "daîre" ya Erebî da hat nivîsîn. Ev peyvikeka
sazber e, ji peyvikên "çend" û "ber" hatîye sazkirin, tîpa "d" di sazkirinê da ketîye.

(883)

Peyvika "dûvvayîk" bi awayê piranî di beranberê peyvika "netaîc" a Erebî da hat nivî¬
sîn. "Netaîc" piranîya "netîce" ye. Di zimanê Tirkî da peyvika "sonuç" bi vê manê
ye.
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Kurdî ya beranberê peyvika daxwazkirî bê qebûlkirin û di deftereka taybetî
da bê qeydkirin. Paşê, peyvikên ku bi eynê maneyê tên, divê ku ew jî dîsa li
gora xweşhatina wan a li guh û bihîstinê û li gora rêzeka kifşkirî, li pey peyvi¬
ka pêşîn bên nivîsîn.

C- Ew peyvikên ku di zimanê Kurdî da hene, lê ferhenga ku me bingeh qe-

bûl kirîye di wê da beranberên wan tunin, divê ku ew jî di çarçova eynê mer¬
can da û li gora rêza tîpên alfabe, di deftereka dî da bên qeydkirin.

D- Ferhenga ku me bingeh qebûl kirîye, peyvikên ku di wê da hene, lê be-

ranberên wan di Kurdî da tunin, divê ku ew jî li gora rêza tîpên alfabe di def¬
tereka sisîyan da bên qeydkirin; paşê, ew kok û serçavîyên ku em'ê di paragra-

fên hatî da îzah bikin, divê ku muraceetê wan bê kirin û bi wî awayî beranberên wan peyvikan bên kifşkirin û bên danîn.

5- Ew ferhenga ku li gora mercên raberkirî dê ji berhevkirina peyvikên ku

di bîra endamên qomîtê yên qedirbilind da ne pêkbê, bi qasê ku mimkun be,
dê peyvikên ku di hemî zarên Kurdî da hene di xwe da bigire; lê bele, ew herê-

mên ku zimên li wan tê peyivîn, tebîî ye ku di nava xelkê wan herêman da

mirov rastê gelek peyvikan tê ku ew li dere meydana zanîna endamên qomîtê
ne. Ji ber vê yekê, divê ku hin kes bên peydakirin ku karê wan, li herêmên
cure-cure berhevkirina peyvikan be. Peydakirina kesên weha, yek ji karen gı-

ringtirîn e. Ji bil vîya, ev her sê madden ha, di sola berhevkirina peyvikan da,
bi alîye hin serçavîyên mefadar û hêja ve îşaret dikin:

A- Berhevkirin û qeydkirina peyvên pêşîyan ên exlaqî û ne exlaqî.^ ^

B- Berhevkirina hemî çîrok û meselok û bawerîyên pûç ên exlaqî û ne
CXİ3.Q1.

C- Beyt û helbestên Kurdî yên ku di nava kîtleyên nexwendî da li^ser dev

û zaran diğerin, di heqê çi da dibin bila bibin, berhevkirina wan û lêkolana
liserwan.

Çi jibo berhevkirina van tiştan û çi jibo berhevkirina peyvıken ku di goşe

û kuncan da mane, mirov dikare li ser havilna bifikire; tê aqilê mirov ku mi¬

rov vê wezîfê bide hin kesên rewşenbîr ên ji zimên haydar û wan bihinêre hêlên ku zarên cure-cure li wan tên peyivîn; lê bele ev, bi wasîteyên komelê yên
îroyîn mimkun nayê dîtin. Ji ber vê yeke, jibo gîhana vê amancê mirov dika¬
re xebateka weha sererast bike:

a

a- Ew ferhenga ku dê li gora mercên jorîn bê amadekirin, peyvıken ku te

da tunebin, lê di nava gel da bên bi karanîn, kesên ku wan peyvikan digel detayên manên wan û numûnên wan ên îzahkar bi qomîtê bidin zanîn, mirov
serê peyvikê xelateka minasib bide wan.

a

b- Ew pirtûka peyvên pêşîyan a ku dê bê amadekirin û weşandin, peyven

pêşîyan ên ku di wê da cî negirin, kesen ku wan digel çîrokên bûyerên ku ew
welidandine bi qomîtê bidin zanîn, mirov xelateka diravî ya zedetır bide
wan.(884)

c- Jibo çîrok û meselok û stranên gelî jî mirov bi awayê jorîn xebat bike; her
(884)

Me peyvika "diravî" di beranberê peyvika "neqdî" ya Erebî da bir kar anî. Di zimanê
Tirkî da peyvika "parasal" eynê maneyê dide.
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weha, ew Kurdên ku li Stanbolê ne û jimara wan jî gelek pirr e, divê ku mirov
bi wan ra pêwendî dayne û mirov bi reqlamên daîmî ji xwendevanên dereke
di vî babetî da alîkarî daxwaz bike.

6- Digel ku muraceetê van serçavîyan gişt bê kirin jî, dê kêmayîya gelek
peyvik û terîmên ku jibo zimanekî zanyarî û teknîkî zerûrî ne, bi awayekî
pêjnkirî bikeve ber çavan. Jibo temamkirina vê kêmayîyê çend havil hene ku
mehzûrna jî didêrin.

Havila pêşîn ev e ku mirov muraceetê zimanê Farisî, yan jî zimanê Erebî
bike û îhtîyacê bi wan pêkbîne. Lê belê, ev havil dê zimên têxe binê fermanrewayîya zimanên cîran û di dûwayîyê da jî dê tiştekî ecêb ê wek "zimanê rewşenbîran" û "zimanê xelkê" biwelidîne. Ji ber vê yekê, ez heta axirê zeman
li dijê bijartina vê havilê me.

Havila diduyan jî ev e ku mirov hinek muraceetê zimanên wek Pehlewî,
Zend û Farisîya berin bike, ku pêwendîya wan digel eslê zimanê me heye. Di
vê havile da bi qasê havila pêşîn mehzûr tune. Lê belê, ev zimanên ku bermayîya demên gelek kevn in, mirov gelek di şikê da ye ku dê besê îhtîyaca me
bin. Digel vê şikê jî, divê ku mirov ji wan îstîfade bike.

Havila sisîyan û tebîîtirîn jî ev e ku, em jî wek Almanan, çend peyvikên
ku pêwendîya wan a temam digel mana daxwazkirî heye, em wan bikin yek
û ji wan peyvik û terîman saz bikin; yan jî edatên ku zerfan, deman, cî, lêker
û wd. nîşan didin, ku di zimanê Kurdî da pirr hene, em ji nava wan ên kêrhatî

bibijêrin û bînin pêşîya peyvikan, yan jî paşîya peyvikan û bi wî awayî pey¬
vik û terîman saz bikin.(885)

Bi dîtina min ev awa hêgin e ku zimên li gora daxwza me dewlemend bike.(886) Ji bil vê yekê, peyvikên ku bi hevbendîyê tên sazkirin û peyvikên ku

(885)

Peyvika "lêker" di beranberê peyvika "fail" a Erebî da hatîye nivîsîn. Di zimanê Tirkî

da peyvika "özne" eynê maneyê dide. Di înglîzî da jî peyvika "subject" bi vê manê
ye Gerçi di nava piranîya Kurdan da "lêker" di beranberê peyvika "fî'l" a Erebî û
"verb" a înglîzî da tê bi karanın, lê bi dîtina me ev peyvik bi wê manê nayê Beranberê
peyvika "fî'l" di Kurdî da "kirdar" e; çawa ku Xanîyê nemir jî di wê helbesta xwe da
ku di jimareya 12'an a kovara "Jîn" da derketîye, peyvika "kirdar" bi mana "fî'l" bi
kar anîye Peyvika "lêker" bi vê manê ye: "Kes, yan tiştê ku karek, te'sîrek li kesek, yan
li tiştekî dî dike". Wek peyvika "lêger" bi mana "kesê ku lêgerîn dike", peyvika "zêrker" bi mana "kesê ku di zer da kar dike", peyvika "zîvker" bi mana "kesê ku di zîv
da kar dike".

(886)

Hêgin: Kes, yan jî tiştê ku bi kêrê karek, tiştek tê, ji heqê wî karî, wî tiştî derdikeve, ew

kar pê dibe Me ev peyvik di beranberê peyvika "qabilîyetlî" da bi kar anî, ku ew jî
ji peyvika "qabilîyet" a Erebî û pêveka "lî" ya Tirkî hatîye sazkirin.
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bi sîfetan tên sazkirin, ku ev di zimanê me da hene, eger her yek ji wan navek
bê qebûlkirin, ew jî dibin serçavîyeka gelek dewlemend.(887)

7- Divê ku qomîte, peyvikên ku nû rastê wan tê, yan jî bi xwe çêdike û saz
dike, di dûwayîya her salek da çap bike û biweşîne; bi kêmayî ji pênc salan carek jî ferhenga xwe ji nû ve çap bike. Her weha, divê ku ji haydarîyên xwe yên
nû parek bide kovara peyvên pêşîyan jî û di demen minasib da wê kovarê bi
awayê guhartî û rastkirî biweşîne.(888)

8- Divê ku hatina qomîtê ya safî, ji endaman ra dîyarî bê kirin.(889)
9- Di amadekirin û sererastkirina rêzimana zimên da, rîya kurttirîn û normaltirîn ew e ku malbata zimên a mezintirin bingeh bê qebûlkirin.(890) Di
dema me da ev heq, heqê Kurdîya Jorîn e. Ji ber vê yeke ez dikarim tewsîye
bikim ku, bi vê mexsedê devokê Hekarîyê û Botan bê tercîhkirin.(891)
Di vê yekê da nîşandana xwexwazîyên ne pêwîst, dibe cînayeteka di dereca

sûîqesta li dijê heqê jîyana netewe.(892) Ji ber vê yeke, her Kurdekî ku pêşketina neteweyî dixwaze, divê ku xwe, ji xwexwazîyên weha yên ku li pêşberê
gewretîya îdeala wî pirr biçûk dimînîn, bipareze.(893) Gerçi nabe, lê em ferz
bikin ku hin muxalefet peyda bibin jî, divê ku ew kesen teşebbuskar, ji pêşve-

(887)

Mebest ji ' 'peyvikên ku bi hevbendîyê tên sazkirin' ' ew peyvik in ku didu ji wan li pey
hev tên û hev temam dikin. Wek "pisê mam", "dota mam", "Kurê xal" û wd. Di zima-

nê Erebî da ji vî awayî ra tê gotin "îzafe", di Tirkî da jî tê gotin "tamlama". Edatê hevbendîyê, ku di navên nêrîn da "ê" ye û di navên mêyîn da "a" ye, carna ji naybera her

du peyvikan derdikeve û her du peyvik dibin yek, ji wan peyvikeka sazber pêktê Wek
"pismam", "dotmam", "kurxal" û wd. Me peyvikên "peyvikên ku bi hevbendîyê tên
sazkirin" di beranberê peyvikên "terkîbê îzafî" yên Erebî da bi kar anîn.

Mexsed ji "peyvikên ku bi sîfetan tên sazkirin" jî ew peyvik in ku ji navek û sîfetek
pekten. Wek "çavreş" ji "çav" û "reş", "dapîr" ji "da" û "pîr", "bapîr" ji "bav" û
"pır", "mêrxas" ji "mêr" û "xas" û wd. Me peyvikên "peyvikên ku bi sîfetan tên saz¬
kirin" di beranberê "wesif terkîblerî" da nivîsîn.

(888)

Me peyvikên "awayê guhartî û rastkirî" di beranberê peyvika "muaddel" a Erebî da
bi kar anîn.

(889)

A

Mexsed ji " 'hatin"ê hatina diravî ye, ew dirav in ku ji firotina weşanan dikevin deste qomîtê Di Erebî da ji "hatin"ê ra tê gotin "dexl", di Tirkî da jî tê gotin "gelir".
Mexsed ji "hatina safî" jî ew mîqdar e ku piştê dencistina mesrefan di dest da dimine,
kar dimîne

(890)

Mexsed ji "malbata zimên" şaxa zimên e, yanî zarek ji zarên zimên; wek Kürmancî.

(891)

Mexsed ji "tercîhkirin"ê ev e ku ew devok bi ser ên dî ra bê girtin, di dereca pêşîn da
bê qebûlkirin û di amadekirina rêzimana Kurdî da bingeh bê têwkirin, rêzimana Kur¬

dî li gora bingehok û awayên wê devokê bê amadekirin û sererastkirin.

(892)

Me peyvika "xwexwazî" di beranberê peyvika "hodkâmlık" da bi kar anî, ku ew ji

peyvika "hodkâm" a Farisî û ji pêveka "lık" a Tirkî pêkhatîye Di zimanê Erebî da
"enanîyet", di zimanê Tirkî da "bencillik", di zimanên Ewrupî da jî "egoism" vê manê didin.

(893)

Me peyvika "gewretî" di beranberê peyvika "azamet" a Erebî da bi kar anî.

Peyvika "ideal" di beranberê peyvika "mefkure" ya Erebî da hat nivîsîn. Di zimanê
Tirkî da ev mane bi peyvika "ülkü" tê ragîhandin.
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çûna ber bi amanca xwe ya kifşkirî venekişin û bê dudilî pêşve biçin.(894) Te¬
ne sebat û înat û bê dudilî ajotina ramanê ye ku, di karên weha gewre da serketinê garantî dikin.

Madda giringtirîn a mayî ev e ku, ew dûwayîkên ku bi ew qas fîdakarî dê
bi dest kevin, em wan bikin malê giştî. Wasîta ku ez jibo belavkirinê difikirim pirr sade ye. Ew sererastkirina ku ez navê wê "awayê weşanan" datînim,
aha ev e. Weha:
Divê ku komele, ew rojnamên ku dê saz bike, di wan hemîyan da, zimanê
ku qomîtê bijartîye, tenê wî zimanî bi kar bîne. Divê ku komele di vê yekê

da bi înateka rastîn sebat bike, û bi çi dibe mal bila bibe, ji bingehê kifşkirî
bi qasê zerreyek jî avare nebe; hela ew unsurên ku îtîrazên wan ne hêjayê guhdarîkirinê ne, qet li tewrê wan jî nenêre. Divê ku komele, ji alîyek ve pirtûkên

biçûk ên li ser zanînên pêşîn bide nivîsîn û li her dere mift belav bike;(895)
ji alîyek ve jî, di tengeka bilintir da pirtûkên zanyarî û teknîkî bide çapkirin

û bi vî awayî, jibo berhevkirina tebeqa rewşenbîr a netewe li dora vê amancê
hîmmet bike.(896)

Hevneteweyên min ên xweşdivî! Di heqê başkirin û belavkirina zimanê me
da dîtinên min

dixwazin bêjin xiyal— ev in ku min li jor jimartin. Em bi¬

nerin ka hun çi difikrin. Em ji we dipên ku hun birayên dî jî ji wan dîtinên
xwe haydar bikin. "Jîn"a xweşdivî, bi qasê ku guhdarîya me hemîyan bike
qencîkar e.

Em'ê li ser sola tîpan jî demeka dî bipeyivin.
28 Adar 335(1919)

Kurdîyê Bitlîsî

(894)

Mexsed ji "kesen teşebbuskar" ew kes in ku ketine xebata li ser zimên, yanî endamên
"Qomîta Zimên". Me peyvika "teşebbuskar" di beranberê peyvika "müteşebbis" a
Erebî da bi kar anî. Di zimanê Tirkî da nuha peyvika "girişimci" bi eynê maneyê tê.

(895)

Mift: Belaş, Bê dirav.

(896)

Teng: Sewîye, mustewa.
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LJ»3 »jLi

i) _;y^_ _jlo »J.«i^ .1

_;->y--''

<^,j\^» .A.!.-

jjJ ^-ji _£.l

j-.^-y- ^y"-^ .->>x_î-.i ^-yyi

f-'V' _^*-j-~^ 4ii .'-> jy* j!-^;1 j1^.1 <~.y>y ^-y
^y Aİ£ ;ii

jlj

_r}~J

J < *-0-4i i_> ^- » y .; I .-.__ _J.'_.y*L- .-Olu

iî«>- «iA.J -.

J ^-.l - jl Jj4j! j.MtL» ) Jy* \Y» * »jjT
Jjy~ir.' /<J.^' »-»jJ»

«>-L-_- _») ^

jLtrJ

4İ-L-_u -_£ __..Xa- ^JLJ »_X-» jj4ijUS_jl

,__._- yy jj^' -,* jA_y»»Lt oy.*y-i_>- j'ö-jj-1 _,i_i- *__—49cjii'
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