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F A Ş! ST T Ü RK

5'llCl

CUNTASININ 

YILI Derwêş

5'nci yilma varan 12 Eylül faşist askeri 
darbesi Türkiye'nin politik, ekonomik ve sos 
yal yapisini degiştirmiş, uluslararasi plan- 
da konumunu etkilemiştir. insan haklan tüm- 
den çignenmiştir. Dûşûnce ozgürlügü, sendi- 
kal haklar ve ôrgütlenme hakki yasaklandi. 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürt ulusu ü- 
zerinde sürdürülen baski ve imha politikasi 
yeni bir organizasyona bûrûndûrûlmliş ve daha 
da hizlandinlmiştir.
Türkiye'de bugün ordunun yonetime katxlmasi, 
anayasa ile kurumlaştirilmiştir. Türk ekono- 
misi Güney Amerika ve Uzakdogu modeline uy- 
durularak tamamxyla uluslararasx finans çev- 
relerine baglx kxlxnmxştxr. Gelir dagxlxmx 
dünya ülkeleri arasxndaki sxralamada en eşit 
siz olanlardan biri olmuştur. 12 Eylül ônce- 
si donemde Kürt sorununda parlamento ve si- 
yasal partilerin de belli bir agxrlxgx var 
iken, 12 Eylül ile birlikte çxkarxlan yasa- 
lar ve anayasa ile ordunun bu konudaki teke- 
li iyice saglamlaştxrxlmxştxr.
Sxkxyönetimin istanbul ve Adana dxşxnda ar- 
txk sadece Kürdistan'da devam ettirilmesi 12 
Eylül'ün amaçlarxnx ortaya koymasx bakxmxn- 
dan ilginçtir. Ôte yandan son bir yxldxr cun 
tanxn askeri güçlerine ve işbirlikçilerine 
karşx yürütülen mücadeleyi bastxrmak ayrxca 
tüm Kürt ulusunu yxldxrmak için yogun bir 
baskx ve sindirme kampanyasx yürütülmektedir. 
Binlerce kürt këylüsü işkenceden geçirilmek- 
te, hapise atxlmakta, sayxsx 10'u bulan bir 
çok köy ise boşaltxlarak köy halkx zorunlu 
gôçe tabi tutulmaktadxr.
Türk ordusunun Kürdistan'da sxk sxk yaptxgx 
tatbikatlarda ABD'nin Viatnam'da uyguladxgx 
askeri pasifikasyon taktikleri denenmektedir. 
Tüm Kürdistan'da sivil halka karşx Kontrge- 
rilla ôrgütlenmekte, bazx işbirlikçi unsur- 
lar kendi halkxna karşx silahlandxrxlmakta- 
dxr. Türk Milli istihbarat Teşkilatx sivil

halkx ihbarcxlxk ya da olüm şeklinde bir i-r 
kilem içinde bxrakmaya çalxşmaktadxr. Hapis- 
hanelerdeki Kürt militanlar, yurtseverler ve 
aydxnlar, özellikle Diyarbakxr'da sistemli 
bir işkence altxndadxr.
Türk demokratik çevrelerinin ve geniş ôlçüde 
Avrupa'daki demokratik çevrelerin Türkiye'de 
domokrasiye dönûş için sürdürdükleri kampan- 
yada ulusal soruna yer vermemeleri düçündürü- 
cüdür. insan hak ve hürriyetlerinden bahse- 
denler Türkiye'de 60 yxldxr "Kürt" kelimesi- 
nin bile yasak oldugunu hatxrlarlarsa takip- 
çisi olduklarx "demokrasi"nin ne kadar sahte 
oldugunu gëreceklerdir. Demokrasi, askeri li 
derler ve onlarla aynx xrkçx-Kemalist ideolo 
jiyi taşxyanlar arasxndaki bir parlamentocu- 
luk oyunu degildir. Ordunun her zaman iktida 
ra ortak oldugu, sadece kemalist ideolojinin 
içinde kalan sag veya sol kanatlara ôzgürlük 
tanxndxgx, ülke yônetiminin küçük bir azxn- 
lxk tabakaya tapulandxgx, bir ulusun ise kit 
le halinde köleleştirilip varlxgxnxn inkâr 
edildigi Türkiye'de her 10 yxlda bir yapxlan 
askeri darbelerle sürdürülen bu rejimin adx 
her şey olabilir, fakat demokrasi olamaz.
Türkiye'ye insan haklarx konusunu incelemek 
üzere komisyon veya delagasyon gondermekten 
demokrasiye dönûş meselesini Türk devletinin 
temsilcileri ile tartxşmaya yollayan b a t x 
dünyasxndaki bazx çevreler jeopolitik naden- 
lerle bu oyunun sürdürülmesine razx olabilir 
1er, fakat inanxyoruz ki hümanist güçlerinde 
destegi ile Kürt ulusu bu oyunu bozacaktxr.
Türkiye'de demokrasi ancak tüm halklarxn ve 
Kürt ulusunun tüm haklarxnxn tanxnmasx ile 
gerçekleşebilir. Bu olmaksxzxn geri kalanx 
aldatmacadxr.
Şu veya bu fikri savunmak bir yana, Türkiye- 
de en basit ôzgürlük ancak Kemalist olmama 
ôzgürlügüyle tanxnabilir.
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R Ê Z i M A IV A K IJ R 1) I

Mîr Celadet BEDIR XAN û R. LESCOT (*)

( Z a r a v ê  K u r m a n c î )
-  I I  -

B E S A  Y E K E M I N  

A l f a b e  û F o n ê t î k

I. A L F A B E Y A  K U R D l

1. Alfabeya kurdî ya bi tîpên latînî alfa- 
beke fonêtîk (1) e. Her yek ji tîpên ku wê 
ava dikin, ji xeynî cihêtiyên pirr kêm, 
dengekî sereke (bitenê) derdixîne, û meriv 
tucar nikare pê tîpekî din binivîse (ji 
xeynî du dengdarên (tîpên bêdeng) ku bika- 
ranîna wan ne icbarî ye. Li bend 5 binêre). 
Ango, hemî gotin li gora bilêvkirina wan, 
bê tereddudeke mimkin, tên nivîsîn; bi 
eynî awayî jî, di xwendinê de, hemî tîpên 
nivîsî divê ku bên bi lêv kirin.
2. Alfabeya kurdî ji 31 tîp hatiye ava 
kirin; 33, eger em du tîpên ku bikaranîna 
wan ne icbarî ye ragihînin wan (li bend 
5 binêre): a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, 
i. î. j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, ş, 
t, u, û, v, w, x, y, z.

Di vî feslê yekemîn de, emê bitenê bi 
kurtî giranbuhayiya her yek ji wan nîşan 
bidin; fonêtîka kurdî ewê bi tefsîl di 
rûpelên paşîn de lê bê hûr nêrîn.
3. Di kurdî de heşt dengdêr (tîpên bideng) 
hene; sisê ji wan kin in û pêne dirêj in.
Dengdêrên kin. Jimara wan 3 ye: e, i, u. 
Hemî pêşîn yan tevlihev in.
E - Di navbera "è"kî fransizî û "a"kî pirr 
kin de ye. Meriv kare wî nêzîkî "a"yê ingi- 
lîzî yê "bad" bike.
Nîşe: dev, dest, der, ker, ser, ev, evor, 

vevejandin.
I - Weka I'yê tirkî ye, û bi fransizî jî

nêzîkî "e"yê bêdeng e. Ev "i"yekî kurt û 
pirr hişk e. Meriv dengekî nêzîkî wî di 
raderên almanî de dibîne: "Kommen, gehen, 
machen", ...
Nîşe: Kir, bir, mir, di, ji, li, dil,
tevir, bivir, kirin.
U - weka dengê guhartî ku ji rasthatina 
nîvdengdêr "w" û dengdêr "i" pêk tê ye. 
Meriv dengekî ewha di tu zimanekî ewrupî de 
nabîne: bitenê, meriv kare wî nêzîkî "u"yê 
kurt ê gotinên almanî "kurz, Kultur, Burg, 
kurdisch" bike. Di destnivîsên kevnên kurdî 
yên bi tîpên erebî de, ev deng bi "damma"kî 
hati bû nivîsîn.
Nîşe: Kur, gui, hundir, kun, kutilk, kulav, 
kumbir.
4. Dengdêrên dirêj. Bi kurdî, 5 dengdêrên 
dirêj hene: a, ê, î, o, û. ê, î pêşîn 
in; a, o, û paşîn in.
A - Nêzîkî "â"yê fransiziyê pirr dirêj e, 
weka di gotina "âne" de.
Nîşe: bav, kal, mal, sar, av, ga, sal, 
savar, sahî.
E - Bi eynî awayê "é"yê fransizî (di 
gotina "été" de) derdikeve, lê pirr dirêj 
tê bi lêv kirin.
Nîşe: Lê, kêl, têt, têr, mêr, hêv, hêk, 
mêkew, nêrîn, kêm.
I - Weka "i"yekî franslziyekî pirr dirêj e. 
Nîşe: Mîr, sîr, pîr, îro, îsal, spî, penîr, 
zînî, tîr.

(*) Grammaire Kurde, rûpel 3 - 7 ,  Librairie d'Amérique et d'Orient, Parîs 1970. 
Wergerandin: Fransizî-kurdî: Pervîn. 1

(1) Fonêtîk: Nivîsîna tîpan li gora dengên ku ji wan tên.
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0 - Weka "ô"yekî fransiziyekî cardin pirr 
dirêj e.
Nîşe : 01, pol, por, sol, sor, soz, kor, 
gol, torin, dorhêl.
0 - Weka "ou"yê fransizî ye, lê cardin pirr 
dirêj tê bi lêv kirin.
Nîşe: Dur, mû, tûr, şûrik, rû, dûv, kûr, 
şalûl.

weka bi fransizî, di "yeux" de, tê bi lêv 
kirin.
Nîşe: Yar, diyar, heyirîn, peyivîn, meyi- 
zîn, neyar.
EZMANI û QIRIKÎ ( ên ku bi ezmanê dev û 
qirikê tên bi lêv kirin: g, h, k, q, x.
G - Hergav hişk e, weka, bi fransizî, di 
"garçon" de.

5. Dengdar. Rêzkirina wan a kurt ev e:
LEVÎ (ên ku bi lêvan tên bi lêv kirin): 
b, f, m, p, v, w. Pêncên pêşîn buhayê wan 
eynî weka yê fransizî ye; w weka bi ingilî- 
zî, di "well" de, tê bi lêv kirin.
Nîşe: War, were, wir, wî, winda, dewar, 
hewandin.
DIRANÎ (gava ku ziman xwe dispêre diranan): 
d, 1, n, r, s, t, z. Hemî eynî dengên fran
sizî derdixînin, ji xeynî r ku weka bi 
ispanî û îtalî xurt e.
PEŞEZMANÎ (ên ku bi ezmanê dev tên bi lêv 
kirin: c, ç, ş, j, y.
C - "dj" tê bi lêv kirin, weka di "djinn"
de.
Nîşe: Car, cil, cêrî, cisin, ciwan, can,
cendek.
Ç - Bi fransizî kare "tch" bê nivîsîn, weka 
di "Tchécoslovaquie" de.
Nîşe: Çel, çilo, çûn, çol, çêkirin, çar,
çep, çepçeqok.
J - Weka "j"yê fransizî ye.
Ş - Weka "ch"yê fransizî, di "chose" de, 
ye'Nîşe: Şil, şûv, şev, şûr, şandin, şal,
şapik, paşîv, şevereş.
Y - Buhayê wî yê nîv-dengdêr e û hergav

H - Bi nefes tê bi lêv kirin, weka bi al- 
manî, di "haben" de; hergav bi eynî awayî 
tê bi lêv kirin, eger di destpêkê de be, 
yan jî di nîvê gotinekê de bê dîtin.
Nîşe: Heyran, heval, cih, guh, qehirîn, 
bihêle.
K - Weka bi fransizî, di "kilogramme" de, 
tê bi lêv kirin.
Q - Dengdarekî kerr e. Dengê wî ji girtina 
qirikê û ezmanê dev, û paşê ji nişka ve 
ji vekirina wan, derdikeve. Ew di tu 
zimanekî ewrupî de tu neye. Q'yê kurdî 
weka q'yê erebî ye, lê jê nermtir e.
Nîşe: Qui, daleqandin, qedandin, qam,
qenc, qehreman.
X - Weka yota ispanî, x'yê erebî yan "ch"yê 
almanî (di "suchen" de) ye. Ew pirr caran 
tê pêşiya w. Wê çaxê, her du deng bi 
dengekî tenê tên bi lêv kirin.
Nîşe: Xew, axa, axaftin, sernex, xwarin, 
xwe, xwelî.
DENGDARËN KU BIKARANÎNA WAN NE ICBARÎ YE:
Baş e ku meriv du tîpên ku bikaranîna 
dengên wan ne giştî ye, lê ku bitenê di hin 
peyvikan de heye, ragihîne dengdarên ku 
hatin jimartin. Ev tîp ev in: K ku weka 
yê erebiyê pirr xurt e, û x, weka yê erebî 
ye. Bikaranîna wan di nivîsînê de ne icbarî 
ye. Bi rastî, gotinên ku meriv tê de rastî 
wan tê hergav mimkin e ku bi h û x bên bi 
lêv kirin û nivîsîn.

5



A L F A B E Y A  K U R D  I

TIP B U H A N î Ş E BILÊVKIRINA MECAZÎ

a â Bav Bâv
b b Bûn Boun
c dj Car Djâr
ç tch Çûn Tchoune
d d dîn Dîne
e a'yê pirr kin Dest Dast

: ê é'yê pirr dirêj Kêr Kér
f f Firîn Ferîne
g g'yê hişk Gol Gôl
h h'yê bi nefes Hon Hône
H h'yê pirr bi nefes Hereket Hharakat
i e'yê almanî di 

"machen" de
Dil Del

î î'yê pirr dirêj îro îrô
j j Jar Jâr
k k Kal Kâl
1 1 Lal Lâl
m m Mar Mâr
n n Nan Nâne
° ô'yê pirr dirêj Kon Kône
p P Par Pâr
q q'yê erebî Qam Qâme
r r'yê xurt Rêl Rél
s S Sol Sôl
Ş ch'yê fransizî Şîr Chîr
t t Tehil Tahel

! u koma "wi" Kur Kwer
û ou'yê pirr dirêj Şûr Chour
v V Vên Vén
w w'yê ingilîzî War Ouâr
X ch'yê almanî di 

"suchen" de
Xanî Khânî

X x'yê erebî, r'yê 
fransizî

Axa Aghâ

y y'ê fransizî di 
"yeux" de

Yar Yâr

Z Z Zanîn Zânîne

Dûmahî heye
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H e 1 b e s t

JI KÊ RE ?!
Ma ez ê ji kê re bixwînim helbestan, 
bo kê binivîsim çîrok û qulwerkan?! 
Wax; çiqa dilê min dixwaze 
bo çê bikim lîstikan, 
ken têxim ser lêvên zarokan, 
hêstiran derxim ji çavên aşme nêzikan 
lê qeram dikeve dilê min; 
işk dibin peyvok, nayên der 
û pênûs di destê min de nalive 
dema tê bîra min:
Mindalên me Kurdan 
nedikanin bixwînin van nivîsan; 
jin û peyayên me 
nabînin van rûpelan.
Ronedîyo dilo,
de ezê ji kê re bixwînim helbestan, 
bo kê tiji kim rûpelan?!
Ey welatê bê maf, 
stana talihreşan,
Kurdistan !
Béton kirin çavîyên çemên te
bo kesk nebin dar û ber,
vala bibin deşt û zozanên te
... û bi milyonan peyvokên zêrîn
di dilên nivîskar û helbestvanên te de
ber der kevin hatin fetisandin
bo şewqê nedin cîhanê.
Li ser kaş û çiyayên te, 
di feyd û nawalan de 
pêçîyan di çavên hev re dikin:
Şeva reş didomîne... 
û ew dîwarê ji perdeyên reş 
nahêle ku çirûskên peyvokan 
tarîbûna şevan ron bikin.

Şahînê B. Soreklî (Sydney: 1985)

XWEZÎYA EZ MÜRÎYEK BA MA
Xwezîya ez cotkarek ba ma li dawîya dunê 
yan gavanek ba ma li newalek dûr; 
xwezîya ez nezanek ba ma bê xem û bê derd 
yan qeşmerek ba ma, ken bida zarokan; 
xwezîya ez mûrîyek ba ma li mûristanek şên 
yan mêşek hingiv ba ma, pirr jîr û sivik!

Ez der ketim ji gund, gerîyam li welatan, 
xwest bibim cîhanperwer, welat bîr bikim; 
min dît jêr û jor, rohilat û roava; 
wane bîst û yek sal li derve heliyan: 
min bihîst û dît, nivîsand û xwend, 
fêm nakim çima sal bi sal dibim Kurd!

Kêf kêfa koran e, nabînin çi dibe; 
dem dema kerran e, nabihîsin çi tê gotin; 
xwelî 1' serê wan be, yên rewşê fêm dikin, 
dizanin çi dibe li ser û hindir.
Hin dibên em mêr in, cîhan me nas dike, 
hin jî bi girî û şîn ji doza xirab.

Ey bextereşên me, ax ji derdê we; 
hûn dijîn di xewnan de, jîna we mirin;
Ey hawar ji derdê hin serokên me, 
gavek wan li pêş lê du gav li paş;
Wey haho ji destê derewçînên me, 
pirr ziman dirêjin lê tune fayde.

Cinawirên çolan stendin mafên xwe; 
em hîn ne dizanin em çi dixwazin.
Hin wane diçin ser hîv û stêrkan, 
em hîn ne dizanin derdê me çi ye.
Kûçik û pisîk êdî tev dijîn, 
em dijmin in bo hev, bêçare û nezan.

Dil tijî şewat bi şev û bi roj; 
deng êdî nema ji bang û qîrîn 
lê malxe pirr in, kesek nabhîse; 
sedsala bîstan waye tê dawî, 
em negihiştin mal, rêwîyên bê kes:
De bigrî reben bigrî, sêwîyê xizan. 
(xwezîya tu mûrîyek ba, 
di mûristanek şên de).

BÊNAV: 1985
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D I R 0 K A K U R D i S T A N Ê
-  I I  -

B. D e m a  i s l a m ! h e t  a 1920

Ji dema vegirtina (işgal) erebî, di 
destê me de zanînên bitefsîl li ser Kurdan 
hene. Di pêne sedsalên yekemînên Hicrî de, 
Kurd pirr caran roleke giring di bûyerên 
ku carna ew dest bi wan dikin dilîzin. 
Gelek -malbatên qraliyên kurd di vê demê de 
tên dîtin.

Xuyaye ku pêlên vegirtinên tirkî û 
mogolî Kurd di navbera sedsalên Vlîn û Xîn 
de dan ji bîr kirin. Lê, di dema şerrên 
siltanên osmanî û şahên sefewî de, rewşeke 
baş ku Şerefname (1003/1596) wêneke wê ya 
rast nîşan dide, li Kurdistanê, ji bo
pêşveçûna jîna féodal çêdibe. Sînora tirkî- 
farisî hêdî hêdî di cihê xwe de dimîne, û 
Faris vedigerin piştî dîwarê Zagrosê û 
dirêjayiyên wî yên bakurî. îcar Tirkiye 
dest bi karê hundurî yê xurtkirina hikmê 
navendî, di wilayetên rojhilatî de, dike. 
Di nêzîkî nîvê sedsala XlXîn de, mîriyên 
kurdiyên dawîn li Tirkiyê (Hekkarî, Bidlîs, 
Suleymaniye) û li Farisistanê (Ardelan) 
hunda dibin. Lê, êlên (eşîr) mezin dijîn û 
çarçeva wan parastina unsurê kurdî, tevî
xusûsiyetên wî yên oivakî û etnîkî, temîn 
dike. Farisistan hema tu têkiliya jîna 
hundurî ya êlên xwe yên kurdî nabe. Lê
Tirkiye tecrube dike ku Kurdan weka pişt- 
girekî rêzanî (siyasî), ji bo hikmê na
vendî, bi kar bîne. Kurd carna xwe delalî 
dibînin û carna jî dijî hilweşandina berma- 
yiyên otonomiya xwe ya kevn derdikevin. 
Gelek serhildanên kurdî di sedsala XlXîn 
de çêbûn, û, di destpêka sedsala XXîn de, 
tevgera kurdî jimara tevgerên netewî di
Imperatoriya Osmanî de bêtir kir. Şoreşa 
1908 Kurdan dikişîne jîna rêzanî: rojname, 
kovar û xelekên kurdî dest bi pirrbûnê 
dibin. Di şerrê 1914-1918 de, navê Kurdis- 
tana otonom, cara yekemîn, ji aliyê hêzan 
bi lêv dibe, lê ev plan bitenê bi awakî 
nîvçe û ji bo erdên wilayeta kevn a Mûsilê 
ku girêdayî dewleta nuh a Iraqê bûn pêk tê.

KURD PIŞTI VEGIRTINA EREBI
Di destpêkê de, destkewt e (bifeyde ye) 

em zanînên ku em li ba nivîskarên ereb, li 
ser belavbûna êlên kurdî, dibînin bici- 
vînin. (*)

Ji bo ku gotina Kurdistan berê dema 
Selçûkiyan ne hati bû nasîn, zanînên li ser 
Kurdan hergav ji aliyê Ereban, di bin ben- 
dên Zozan, Xilat, Ermenistan, Azarbaycan, 
Cibal, Faris û hwd.... tên nîşan dan (li 
Driver, Dispersion of the Kurds in ancient 
times, di JRAS de, Cotmeh 1921, 563-72
binêre).

El-Mes'ûdî (332/943) û El-Istaxrî 
(340/951) ên pêşîn in ku li ser Kurdan 
zanînên muntezem didin. Di Murûc (III, 
253-4 = & 1118) de, El-Mes'ûdî van élan 
dijimêre: Li Dînawar û Hamadanê: Şuhcan; 
li Aærbaycanê: Hazbanî û Şurat = Xaricî 
(li jêr, li dîroka Daysam binêre); li 
Cibal: Şadancan, Lûr, Madancan, Mazdanakan, 
Barisan, Celalî, Caberkî, Cawanî, Mustakan; 
li Sûriyê: Dababile...; li Mûsil û Cûdî, 
Kurdên fille: Yakûbî û Curkan (Curuxan). 
Esera Tenbîh (88-91) a eynî nivîskarî bite
nê Bazincan ( li Istaxrî, 115 binêre), 
Neşawire, Bûzîxan û Kîkan (îro, nêzîkî 
Maraş) radigihîne vê lîstê, lê ew lîsta 
gundên ku tê de Kurd hebûn baş nîşan dide: 
Rumûmên (1) Farisistanê, Kirman, Sicistan, 
Xurasan (El-Istaxrî, 282: Gundekî kurdî 
di nahiya Asadabadê de), Isfahan (beşek 
ji êla Bazancan û bajarekî dewlemend bi 
navê Kurd, El-Yakûbî, 275, El-Istaxrî, 
125), Cibal, bi hêzanî Mah El-Kûfa, Mah 
El-Basra, Mah Sabazan (Masabazan) û her 
du Ixar, ango Karac Ebî Dulaf û Bure, 
Hamadhan, Şahrîzûr tevî ragihanên wî Dara- 
bad û Şamxan (Zimkan), Azarbaycan, Ermenis
tan (li Dwin, li ser Aras, Kurd di xaniyên 
ji herî û kevir avabûyî de dijiyan, El- 
Muqeddesî, 277), Arran (yek ji deriyên 
Barda'a navê wî Bab El-Ekrad bû, û Miske- 
weyh te'kîd dike ku di dema vegirtina 
Orisan de, di 332/942 de, di bin emrê 
waliyê mehellî de Kurd hebûn), Baylakan, 
Bab El-Ebwab (Darbend), Cezîre, Sûriye û 
El-Suxûr (ango, xêza kelehan li aliyê Silî- 
kya).

Bi hêzanî, li Farisistanê, El-Istaxrî, 
98, navên 5 rumûman (li ser vê gotinê, 
li Hat binêre) dibêje. Her rem bajarê 
wî û serokê wî yê kurd ku berpirsiyarê 
xarac (2) û emniyetê bû hebûn: 1- Ciloya,

(*) Encyclopédie de l'Islam, Parîs 1981. Wergerandin: Fransizî-kurdî: Pervîn.
(1) Rumûm: yekejmara wê Rem e. Rêzayê (mana) vê gotinê bi farisî kerî yan kom e. Bi ereDÏ 

rem navê navçeyên ku Kurd tê de rûdiniştin e-
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ango Ramican, nêzîkî Isfahan 0 Xûzistanê. 
2- Lawalican, di navbera Şîraz û Xelîcê 
Farisî de. 3- Dîwan, di Kûra Sabûr de. 
4- Kariyan, ber bi Kirmanê. 5- Şahriyar 
ku li aliyê Isfahanê dirêj dibe û ku navekî 
wî yê din, Bazancan, heye, li gora êla 
mezintirîn ku beşeke wê li wilayeta Isfa- 
hanê hati bû bi cih kirin. Weka ragihana 
lîsta rumûman, El-Istaxrî, 114, lîsteke 33 
êlên koçer (heyy, bi gelejmar: ehya1) ên 
Farisistanê, ku li ser zanînên Dîwan El- 
Sadaqa pêk bûye û ku ji aliyê Ibn Hewkel, 
çapa 2în, 270-1, wergerandina Kramers- 
Wiet, 267 û El-Muqeddesî, 446, ji nuh de 
çap bûye dide: Kirmanî, Ramanî, Mudessir, 
Muhemmed bin Bişr, Bakîlî (Muqeddesî: 
Çelebî), Bundadmahrî, Muhemmed bin Ishaq, 
Sabahî, Ishaqî, Adharkanî, Şahrakî, Tahma- 
dahnî, Zabadî, Şahrawî, Bundadakî, Xusrewî, 
Zencî, Safarî, Şahyarî, Mihrakî, Mubarekî, 
Istamharî, Şahûnî, Furatî, Salmûnî, Şîrî, 
Azaddoxtî, Barazdoxtî, Mutallabî, Mamalî, 
Şahkanî, Kactî, Celîlî; bi tevayî 500.000 
malî ku di bin konê de dijîn.

Farisname (nêzîkî 500/1107) iddia dike 
(rûpel 168) ku Kurdên rumûmên mezinên kevn: 
Ciloya, Zîwan, Lawalican, Kariyan û Bazan
can, ku unsurê mezintirîn ê leşkerê kevn ê 
Farisistanê ava dikir, hemî, ji xeynî yek 
- Alak - ku bû misilman û neslê xwe hişt, 
di şerrên destpêka islamê de mirin. Kurdine 
din, ji aliyê Ebd El-Dewle, ji aliyê Isfa-

y a  I s l a m !  d e
(*)

hanê hatin anîn Farisistanê. Pejirandina' 
(qebûlkirina) vemirandina 500.000 maliyên 
(?) kurd zor e, lê divê meriv imkana 
kombûna wan di nav êlên Farisistanê de û 
guhartina cinsiyeta wan bipejirîne. 
Remê kevn, Ciloya (Kûgalu), îro tê de 
Lûr rûdinên; em nizanin ji kînga ew li wira 
ne. Ji xeynî vaya, lîsta El-Istaxrî êleke 
El-Lûrriye (bi navekî din: Lazba?) di nav 
Kurdên Farisistanê de nîşan dide. Ji alîkî 
din jî Farisname Kurdên malbatên Şabankara 
ku li Farisistanê, wê çaxê, pirr xurt bû 
bûn, Bûyidên dawîn, nîşan dide. Esera 
Mesalik El-Ebşar a El-Umerî li ser Şabanka- 
ran, di bin bendeke xusîsî de dipeyive; 
û Şerefname wan di nav maliyên qraliyên 
kurd de dijimêre. Lê, yek ji malbatên 
mezin ên wan (Ramanî) navê êla "kurd" a 
El-Istaxrî distîne. Bi vî awayî, hertişt me 
dide bawer kirin ku "Kurdên" Farisistanê ji 
êlên Kurdistanê pirr cihê bûn (li Lûr, Şûl, 
binêre ) .

Gotina El-Zewzan (bi kurdî, Zozan) ku 
Kurdistana navîn nîşan dide, ne baş veki- 
riye. Li gora Ibn Hewkel (çapa 2în, 
rûpel 348; wergerandina Kramers-Wiet, 342) 
qralê Zozan navê wî El-Deyranî bû ( = 
Deranik, qralê ermenî yê Vaspurakan). El- 
Muqeddesî (137) Zozan weka nahiyeke Cezîret 
Ibn Umar dihesibîne. Piştî wê, ji bo ku 
ev navçe gelha wê tevlihev -Kurd û Fille- 
bû, fireh bû. Li gora Ibn El-Esîr (di Ya-

AN). ’.j: /;Vv //i/i/tli/Hfi tlii- A'^tn/iu. (îrolvir.inkU-r Typus (IM; »i. v. I Ah!>. ü  ; //m<( l  i-.ui //<••■ A..vy//</-À'.,«.7t«. Kml'ti^cr iranukr Typus {IMim. A. K \su i.i ii

(2) Xarac: Diravê ku fille diviyan bidin dewletê.

9



qût, II, 257 de), El-Zewzan bi mesafeta du 
rojan ji Mûsilê dest pê dikir û heta sîno- 
rên Xilatê dirêj dibû; ji aliyê Azarbayca- 
nê, ew digihajt Salmasê. Tê de gelek kele- 
hên Kurdên Başnawî û Bohtî hebûn: ên 
yekemîn, Berka, Beşîr (û Fanak) di destê 
wan de bûn; ji yên duyemîn re: Curzakîl 
(Gurgîl), navenda qralê wan, Atil (Şerefna- 
me, I, 117: Naş Atil?), Allûs, Baz El-Hamra 
bûn. Di dawiyê de, ji xwediyên Mûsilê re 
(Zangî): Alkî (=Elk), Arwax, Baxawxa
(=Bekkûkî li Barwarî), Barxo, Kingawar (?), 
Nîrwa (li Rojhllata Akr?) û Xawşah bûn. 
Nivîsara Yaqût ne pirr emîn e; li gel vê 
qasê, dibe ku li vira behsa kelehên kurdî 
yên ku hêdî hêdî ji aliyê Hamadaniyan û 
Zagîdan hati bûn ragihandin tê kirin.

KURD DI BIN XELÎFE 0 BOYIDAN DE * III,
Ji demên pêşislamî, El-Mes'ûdî (Murûc,

III, 250 = $1113) urf û adetina li ser 
têkiliyên navbera mîrên ereb ên Xessan û 
Kurdan berhev kirin. Erebên islamkirî 
pêwendiyên xwe bi Kurdan re, piştî vegirti- 
na Tekrît û Hulwanê di 16/637 de, kirin. 
Sa'd bin Ebî Weqqas ber bi Mûsilê ku tê de 
qezayên ku gelha wan kurd bû hati bûn 
vegirtin, çû (El-Merc, Ba-Nuhazra, Ba-Azra, 
Hibtûn, Dasin...; li Ibn El-Esîr, II, 408 
binêre). Vegirtina navçê ji aliyê Iyad bin 
Xanm û Utba temam bû (El-Balazurî, Futûh, 
weşana De Goeje, 331). Patrîkê Zozan, di 
19/640 de, hikmê wê stend, li hemberî dana 
xaracê (Futûh, 176). Li Sûzyanê, Ereb, 
di 18/639 de, dijî Kurdên ku aliyê El-Hur- 
muzan, waliyê Faris ê Ehwazê, girti bûn 
derketin. (Ibn El-Esîr, II, 425). Li Fari- 
sistanê jî, Kurdan piştgirtiya Farisan di 
23/642 de, kir, di dema parastina Fasa û 
Darabcirdê (eynî eser, III, 32). Dijî 
Kurdên Ehwazê, Umer diviya gelek vegirtini- 
na bajo (Futûh, 382, 389; Ibn El-Esîr, III, 
37). Ji alîkî din jî, di bin Umer de, Kur
dan navçeyên Karxa navîn (Saymara, Masaba- 
zan) ku zimanê wan di dema El-Ya'qûbî de 
farisî ma bû vegirtin (BGA, VII, 236). 
Ereb, berê islamê, gihajti bûn Şahrezorê 
(Ibn El-Feqîh, 130), lê vegirtina dawîn a 
Şahrazor, Darabaz û Samxanê di 22/643 de 
xwînî bû (Futûh, 334; Ibn El-Esîr, III, 
29). Li Başûrê, Ebû Mûsa El-Eş'erî, waliyê 
Basra, serhildanên kurdî li Bêrûz û Balas- 
canê, di 25/645 de, pelixandin, lê Kurdan, 
bi zorê islamkirî, bi tevayî ola (dîn) xwe 
ya kevn berda (eynî eser, II, 66, 76). Di 
bin xilafeta Elî Ibn Ebî Talib de, Kurd, 
Faris û Fille beşdar bûn serhildana El- 
Xirrît, nêzîkî Ehwazê û li Farisistanê; lê 
ev serok li Rem-Hurmuzê şikiya (eynî eser, 
III, 309).

El-Muxtar ku, di bin xelîfê umewî Ebd 
El-Malik de, Ermenistan û Azarbaycanê sten- 
di bûn, di 66/685 de waliyekî li Hulwanê 
te'yîn kir ji bo ku şerrê Kurdan bike (Ibn
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El-Esîr, IV, 187), lê mirina El-Muxtar 
pêkanîna vê bernamê rawestand. Di bin eynî 
xelîfî de, Ibn El-Aş'asê serhil, di 83/702 
de, bi Kurdên Sabûrê re, li Farisistanê, 
yek bû (eynî eser, IV, 352). Di 90/708 de, 
Kurdan Farisistanê talan kir û ji aliyê 
El-Heccac hatin pelixandin. Di 129/746 de, 
Kurdên Sabûrê dijî hevalbendê Xariciyan, 
Suleymanê ku dijî xelîfe Merwan II ser 
hilda bû û ku dora Sabûrê girti bû derketin 
(eynî eser, IV, 387, 341, V, 283). Merwan 
bixwe jî kurê cariyeke kurd (El-Tabarî, 
rêza Illîn, I, 51) ku jê çavên şîn û rengê 
vekirî stendi bû, bû (W. Muir, The Cali- 
phate, London 1891, 429).

Di bin xelîfê ebbasî El-Mensûr de, ve
girtina Xazaran li Ermenistanê (147/764) bû 
sedema gelek serhildanan. Piştî çend salan, 
Kurd (intişar El-Ekrad) ji nuh de di babeta 
serhildana Mûsilê û gihajtina wê heta 
Hamadanê de (Ibn El-Esîr, V, 448, VI, 9) 
hatine nîşan dan. Cafer, lawê El-Mensûr, ji 
cariyeke kurd bû (El-Tabarî, III, 442).



Übcrsichtsskizzc i : D it turano-pontiscbtn Indogernianen in Vordcrasien im 2. J t. r. Cbr.

S c h ra f f ic r t :  Kcrngcbicte dcr Hcthitcr, Mitannàcr, Urartàcr, Assyrer, Kassitcn und Elamitcr.
A b k ü rz u n c c n :  Aa =  Alaca Hüyük, Ar ■= Alisar Hüyük, H -  B Hattuscha-Bophazköy, K *= Karkcmisch, Kcr =  Kcrmanschah, La =  Lagasch, Mar =» Maras, N =  Ninivch,

Q s  Quadcsch, TH =  Tell Halaf, Z =  Zencirli.

Di dema El-Mu'tasim de, serhildaneke 
kurdî di 225/839 de, hatiye nîşan dan; ew 
di navçeya Mûsilê de, ji aliyê Cafer bin 
Faharcis, kurê maliyeke esîleke kurd, hat 
dest pê kirin. Gava ku ew li Babaxeşê 
şikiya, Cafer xwe kişand çiyayê Dasinê 
û li wira dijî hêzên xelîfê rabû. Leşkerekî 
nuh ku ji aliyê Aytaxê tirk hati bû ajotin, 
vê serhildanê rawestand (Ibn El-Esîr, VI, 
360-1). Serhildaneke kurdî di 231/845 
de, di navçeyên Isfahan, Cibal û Farisista- 
nê de teqiya; lê ew pirr zû ji aliyê gene- 
ralên tirk Wasif hat pelixandin.

Kurdên Mûsilê, di 252/866 de, xwe gihan- 
din Musawirê Xaricî ku bajêr stendi 
bû. Di 262/875 de, wan roleke giring di 
serhildana Zencan û ya Ya'qûb El-Saffar, 
avakerê qraliya Saffariyan, de lîzt. Ya'qûb 
li Ehwazê Kurdekî -Muhemmed bin Hazarmard- 
ku planên wî yên temahkar hebûn te'yîn kir. 
Wî pêwendiyan, bi dizî, bi serokê Zencan re 
kirin. Bi alîkariyên ku ji aliyê evê dawîn 
hatin şandin, Muhemmed di ser Sûsê de çû, 
lê ji aliyê Ehmed bin Laysûya hat vegeran- 
din; evê dawîn, ku ew jî Kurd bû û serokê 
leşkerê kurd bû, ji aliyê xelîfê hati bû

şandin ji bo pelixandina tevgera Ya'qûb 
(Ibn Xallikan, Wafayat, weşana Slane, IV, 
304-8). Gava ku Ehmed çû, Muhemmed, tevî 
alîkariyên nuh ên serokê Zencan ku beşek 
ji wan kurd bû, Şustar stend û li wê derê, 
li gora lihevhatineke pêşîn, ew diviya 
xutbeke bi navê serhil bide kirin, lê ji 
nişka ve wî navê xelîfe El-Mu'temid û 
yê dijminê wî Ya'qûb El-Saffar îlan kirin. 
Hevalbendên Zenc Muhemmed berda û Şustar 
ji nuh de ji aliyê Ibn Laysuya hat vegir- 
tin. Muhemmed dûr çû Rem-Hurmuzê, lê ji 
wira jî, ji aliyê kaptanên serokê Zencan 
hat qewirandin. Piştî zoriyên ku bi Kurdên 
Darnan re kişandin, Muhemmed ji nuh de 
alîkariya evê dawîn ku jê re hêzine ku 
Muhemmed avêtin nav şerr xwest; lê, ji 
nişka ve, wî ew berdan û êrîşî wan kirin. 
Ji bo ku navbera wî û hevalbendê wî xera 
nebe, Muhemmed ta'yîna wî weka xelîfe 
pejirand. Mirina Ya'qûb (265/879) û serokê 
Zencan (270/883) ji hemî van maceran re 
dawî danî (Ibn El-Esîr, VII, 264).

Dûmahî heye
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HERE, RINDE 42.
Allegretto

Herê, rindê, rindê, rinda min, 
Belê, rindê, rindê, rinda min.
Herê, wêda tê bi çawîşe,
Relê. wêda tê bi çawîşe.
Herê, ç'evê reş bexşîşe,
Belê, ç'evê reş bexşîşe

Herê. rinda min t'ewnek danî. 
Belê, dosta min t'ewnek danî
Herê, nexşê ort’ê gui danî, 
Belê, nexşê ort'ê gui danî.

Herê, navê min û xwe lê danî, 
Belê, navê min û xwe lê danî.
Herê, rinda mine awazî,
Belê, dosta mine awazî.
Herê, te k’ofî barê gakî,
Belê, te k'ofî barê gakî.
Herê, k’ember barê peyakî, 
Belê, k’ember barê peyakî.
Herê, tu ji malê niera nakî, 
Belê, tu ji malê niera nakî,

Herê, tuê malê me xirabkî, 
Belê. tuê malê me xirabkî.

Cemîla CELÎL, Kilam û Miqamêd Cimeta Kurda, Weşanên Roja Nû, Stockholm 1982
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X E B A T A  ME

9_HEZIRAN
Şeva BTIB (Yekîtiya Karkerên Tirkiyê li 
Belçîka) dijî nijadparêziyê. Em bi raxisti- 
na pirtûk, kaset û sîlikên kurdî beşdar 
bûn.

17_HEZIRAN
Civîna komela Sociale en Kulturele Raad bi 
komelên biyanî yen ku li şaredariya (bele- 
diye) St-Josse, li Bruxelles, dixebitin, 
ji bo danîna bingeheke hevrayî ku bibe 
gengaziya (wasite) pêwendiyên wan bi ber- 
pirsiyarên vê şaredariyê re.

13TÎRMEH
Şeva Yekîtiya Xwendekarên Iraqî li Belçîka 
û Yekîtiya Xwendekar û Lawên Kurdistanê - 
Liqê Belçîka. Em bi raxistina pirtûk, ka
set. .. ên kurdî beşdar bûn.

25_TÎRMEH
Merasîma mirina şoreşgerê kurd, Mustafa 
Remzî BUCAK, ku di 73 saliya xwe de li 
Parîsê wefat kir. Nûnerek ji Têkoşer beş- 
dar bû vê merasîma ku ji aliyê Enstituya 
Kurdî hat amade kirin.

7_îIon
Roja komela Lire et Ecrire "Xwendin û Nivî- 
sandin" ku kampanyake mezin ji bo hînkirina 
zimanê fransizî ji hemî kesên nexwenda 
re vekiriye. Gelek komelên belçîkî û biyanî 
bi raxistin, filmên vidéo, komên muzîkê.... 
beşdar bû bûn. Me jî filma Şivan "Kîne Em?" 
nîşan da û pirtûkên kurdî raxistin.

*  -K- *  *

RADYOYA AZAD
Weşana kurdî, her yekşem, seet 13-15, FM 
104.1, di hemî Bruxelles û şaredariyên dora 
wê de tê guhdarî kirin. Em vê weşanê, bi 
4 zimanan pêşkêş dikin û tê de nûçeÿên nuh, 
dîroka Kurdistanê û muzîk û stranên kurdî 
didin nasîn.

* K « -M

BERHEVKIRINA DOKUMANAN LI SER KURDAN
- Dictionnaire Kurde-Français, Auguste 
Jaba, Biblio verlag - Osnabruch - 1975 
(çapa nuh a 1879).

- Kurdische Grammatik, Fernand Justi, 1983 
(çapa nuh a 1880)

Kurdisch-Persische Forschungen, Oskar 
Mann, Band I, Berlin und Leipzig 1926; 
Abteilung I, III, IV, Berlin 1906, 1909, 
1930, 1932.

- Grammaire Kurde, Abbé Paul BEIDAR, Lib
rairie Orientaliste Paul Geutner, 1926.

- The Kurds in Iran, Wolfgang Behn, London 
1977.

- Kurdistan and the Kurds, Abdul Rahman 
Qasimlû, Prague 1965.

Bi erebî
- Nasandina Dîwanê Melleyê Cezîrî, Ehmed 
Bin Melle Mihemmedê Zefnegî, miftiyê 
Qamişlî, Qamişlî 1985.

- Wergerandina Şerefname ya Şerefxanê 
Bedlîsî (farisî-erebî), Mihemmed Elî 
Ewnî, 1948.

- Wergerandina Dîroka Dewlet û Mîriyên 
Kurdî di Dema Islamî de, ya Mihemmed 
Emîn Zekî (kurdî-erebî), Mihemmed Elî 
Ewnî, wergeran li dîwanê Qralê Misrê, 
1945.
Pirsa kurdî û netewa erebî di şerrê 
Iraqê de, Mehmûd El-Durre, Beyrût 1963.

- Wergerandina "Vejiyana Kurdan a Çandî 
û Netewî. Dawiya sedsala XlXîn, Destpêka 
sedsala XXîn" a Celîlê Celîl. Wergeran: 
Bavé Nazê, D. Welato, Keder, 1984.

- Wergerandina Mem û Zîn a Ehmedê Xanî, 
Dr. Muhemmed Seïd Remezanê Botî, Weşana 
Dar El-Fikr, Şam 1982.

- Wergerandina romana Yilmaz Guney "Salpa", 
Fadil Cotkar, weşana El-Mektebe El- 
Hedîse, Şam (tarîxa romanê "Girtîgeha 
Selîmiye, 1973". Tarîxa wergerandinê tu 
neye).

Bi farisî
- Tarîxî Merdûx, Şêx Mihemmed Merdûxê 
Kurdistanî (di dema Şahê îranê de. Bê 
tarîx e).

* * * *

E I 2 M ! L Y i d e o

- Newroza Şamê, 1985
- Newroza Qamişlî, 1984
- Newroza Heleb-Ifrîn, 1984
- Şeva Mihemmed Arif Cezrawî
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k _ a _ s _ e _ t

- Isa Berwarî - Eyşe Şan - Arif Cezrawî
- Isa Berwarî & Hesen Xulam
- "Zeydan" Gorî
- Dilşad "kemençe, Nergiz", 2, 3
- Seîd Yusif, 1984, 1985
- Xidir Omerî
- Xidir Omerî - Kizil Tepe - Elî Ehmed
- Tehsîn Taha
- Adil Huznî

- Ibrâhîm Mercî
- Erdewan
- Mihemmed Şêxo, 1985
- Mihemmed Şêxo, Iran
- Koma Newroz
- Koma Narîn
- Eyas Yûsif Zaxolî.
- Selah Resûl
- Gara, 1985

T Ê K O Ş E R ’D E N  H A B E R L  E R

9 Haziran : BTIB (Belçika'da Tlirkiye' l i

Işç i le r  B ir l ig i)  nin irkçiliga karşi ge-

cesi: kitap, müzik kasetleri ve plaklari

sergisi ile katildik.

17 Haziran : Sociale en Kulturele Raad'r 
in St.-Josse (Brliksel ) belediyesi'ne ait 
bölgede çalişan örglitlerle ntoplantisi. 
Toplantimn amaci belediye sorumlulari 
ile i l işk i le r in  saglanmasim öngören bir 
platformun oluşturulmasiydi.

13 Temmuz : Avrupa'da KUrdistan'1 i ügren- 
ci ve gençlik Birligi-Belçika Şubesi ve 
Irakli ôgrenciler B ir l ig i 'n in  gecesi:ki- 
tap ,müzik kasetleri ve plak sergimiz i-  
le katildik.

25 Temmuz: Degerl i Kürt yurtseveri eski 
senator-avukat, Mustafa Remzi Bucak' in, 
Paris 'te Kürt Enstitüsü tarafindan düzen- 
lenen merasim torenine bir temsilci ile 
katildik.

7 Eyîlül : Fransizca bilmeyenlere Fransiz- 
ca ogretme kampanyasim açan "Lire et Ec
rire" (okumu ve yazma) orgütünün günü. 
Birçok Belçika ve gôçmenlerin orgütleri, 
video filmleri ve müzik gruplari ile ka- 
t i ld ila r. Biz'de Şivan Perwer'in "Kî ne 
em ?" video filmi ve kitep sergimiz ile 
katildik.

7 Eylül : Paris Kürt Enstitüsü'nün Paris' 
te düzenledigi "Yilmaz Güney'i Anma Ge- 
cesi"ne Tekoşer iki temsilci ile katildi

Serbest Radyo : Her pazar, saat 13-15 a- 
ra s i , FM 104.1 üzeri tüm Brüksel ve çev- 
resi için yayin yapan Kürtçe programimiz 
var. Biz bu yayini, 4 dildi yaparak, Ö- 
nemli haberleri, Kürdistan tarihini, mü
zik ve halk hikayelerini dinleyicilere 
sunuyoruz.

KÜRTLER ILE 1LGILI BELGELERIN TOPLANMASIj' 
(sayfa  14,15 bak in iz )
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