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Uluslararası Midyat Sempozyumu- Intemational Midyat Symposium 

Süryani Dilsel İşaretlerle Yazılmış Kürtçe İlahiler (Lawij
Gerşuni) Kürt Mesihilet,y a Da Midyatlı Kürtçe Konuşan 

Mesihiler; Süryani Dilsel işaretli Kürtçe İki İlahinin Teolojik 
ve Dilbilimsel İçeriği 

Ramazan Ergin • 

Özet 

Bu sunumda Süryanice dilsel işaretlerle farklı dönemlerde yazılmış Kürtçe (Gerşuni-Lawij) 

ilahi ve hiristiyan metinleri ile farklı Kürtçe "el yazmalar" dinsel ve dilsel semboller 

üzerinden ele alınıp incelendi. Konu ile ilgili literatürler tarandı . Bildirinin konusu Süryani 

alfabeyle yazılmış el yazma iki ilahinin teolojik ve dilbilimsel tahlilidir. Çalışmanın amacı 

eldeki Süryanice ilk ve en eski kürtçe metinlerden birini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kürt Mesihiler, Lavij, Gerşuni, İlabJler (Qewl), Süryani 

Abstract 

In this paper, it is dea! with a manuscript ofKurdish in Syriac seripts (Gerşuni-Lawij). There 

are fifteen hymns in this text. The subject of paper is limited with two hymns, "Qewlen 

Mesihi" and "Qallle Cımcımo". This matter is. deal with linguistic and religious aspects. The 

li~erature_c~mJ:!~Cted with the matter is searched and evaluated. 

Keywords: Kurdish Cristians, Lawij-Gerşuni, Hymns (Qewl), Syrian 

\ 

·Araştırmacı-Yazar, Öğretmen. 
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Giriş 

Bildirinin konusu, Süryani dilsel işaretli Kürtçe bir elyazmanın içerik ve dilbilimsel 

tahlilidir. Konu, bu elyazma eserdeki on beş ayrı ilahiden ikisi ile sınırlandınlmıştır. 

Bu iki ilahi içerik ve dilbilimsel açıdan tahlil edilmiştir. Birinci ilahinin ismi 

"Qewlen Mesihl", diğerininki ise "Qalıle Cımcımo"dur. Bildiride iki ilahinin de 

Latin barfli Kürtçesi ayrıca metne eklenmiştir. 

Bu iki ilahiden birincisinin konusu Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgili Zerdüşt'ün 

kebanette bulunması ve Acem Ülkesinden seçilen on iki temsilcinin Kudüs'e 

gönderilmesidir. İkincisi, Qere Cırncımo'nun konusu ise Hazreti İsa'nın can verdiği 

kafatası ile konuşması mucizesidir. Bu iki ilahinin Kürtçe metni çalışmamız 

açısından dilbilimsel yönüyle zengin ve farklı bir çok örneği sunmaktadır. 

Çalışmanın dilbilimsel amacı bunlan örnekleriyle ortaya koymaktır. 

Süryani dilsel işaretli Kürtçe yazımı çok bilinen ve örneği çok olan bir konu 

değildir. Bu yüzden tam olarak nasıl isimlendirileceği hususu hala araŞtırılınaya 

değerdir. Bu nedenle önce Gerşuni meselesine değinmek gerekir. Süryani dilsel 

işaretler le (Alfabeyle) başka dillerde (Lugat) yazılanlar GERŞUNİ diye bilinir. İll:c 

G(K)arşun denen ve etnik kökeni hakkında netlik olmayan ilk Süryani alfabeyle 

arapça yazan, arapça dilinin ilk yazıya geçirilmiş hali Mesihi olan hiristiyanlar 

tarafindan ve bu şahıstan adını aldığı söylenmektedir. İslamiyet öncesi Arapçanın ilk 

yazıya dökülen dili olduğu Süryaniler ve Mesihi Araplar tarafından dile getirilir. 

Bu yazı diliyle (Gerşuni) Kürtçe yazılmış günümüze el yazmalardan çoğaltılmış olan 

"GERŞUNİ" dörtlükler balinde kafiyeli yazılmıştır. Mesihllerin (Doğu 

hiristiyanlann) ilahileri ve ayin ilahileri sekizer makamdan oluşur. Daha önce 

Süryani dilsel işaretlerle Kürtçe yazılmış "Lavij" orjinal metinleri ile çevirisi 3 defa 

yayınlanmıştı. Ancak sadece Siirt vakayinamesinde adı geçen "Gerşuni" ilk defa 

yazıya dökülmüş oldu. 15 adet ilahiden oluşan bu el yazmanın derlendiği el 

yazmanın kaynaklan araştıiı.ldı. 

Aşağıda -orjinal metinlerio bire bir ve çok anlaşılır bir Kürtçeyle bölümler balinde 

orjinal metinle beraber yazıldı. İlk Metin kilise tarafindan 4. makam şeklinde okunan 

Kürtçe ilahi olduğu söylendi ve makamla okundu. İsa'nın doğumunu ve ilk 
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"Mesihi"ler ve tek tannlı dinlerde ortak olabilecek Felsefi-Teolajik kavramlar ile 

"dilsel" değeri tartışılabilir. Elden ge_ldiğince oıjinal metne sadık kalındı. 

Çalışmanın konusu olan elyazmada yer alan ikinci ilahinin çevirisi ektedir. Bu 

elyazma ı967'de Sabri Aslan tarafından çoğaltılmış veya yazıya geçirilmiştir. 

Elimizde bu nüsbanın kopyası vardır. Çalışmanın konusuyla ilgili ilahilerio ilk 

sayfalarının içeren dijtal kopyası ekte sunulmuştur. 

Ma:firyan Basilyus Şernun ı 742 yılında Mir Mıhemed (Emir Mehmet) için yazdığı 

söylenen "akrabası ile evlenmek isteyen gencin "LA WİJ" in hikayesinden çok 

içeriği sadece Süryanice alfabe ile yazılmış kürtçe hiristiyan metinler degildir. 

Hiristiyan inanç esaslarında akraba evliliğini sıcak bakılınaması ve Müslüman Mir 

Mebmedin yakın akraba evliliğini sıcak bakması ile aradığı Mafıryan Şernun 'un 

evliliğin mümkiln olmadıgı söylemesiyle aralarında geçen güç kavgalarının hikayesi 

ile biltünleştirilen lawijin içeriğinin yakın zamana kadar Kürtçeyi iyi bilen birileri 

tarafından çevrilmemesi Kürt dilinin içinde bulunduğu "kendi olamama" durumunu 

göstermesi açısından önemlidir. 

Lawij in kelime anlamı ile içeriğini 5 ı beyitten oluşan ve "lo Qulıngo .... diye 

başlayan Lawije Ezidilerin "Lawınc .. Lawınce-Lawije pire derler. Irak-Musul

Şengal de bir yaşlı köylü "Ben muridim. İlahi söylemem gunahtır. Ezidilerde İlahi 

söylemek sadece bu işi yapan Qewlbej_lerin işidir. Ama sana Çirok-Hezimok

Payizok-.lawıj söyleyebilirim." dedi ve Lawije Pire yi· söylem~ye b~ladı ~nu 
kaydettim. (Sunumumda video gösterimi yapıldı) 

. 
.. Kür.tçe gazmc-Gazm, (Söyıenme-şikayet) 

Lawınc, Lawıj - Lawayi (Yalvarma-yakanş-sitem, tannsal ve insani söze sitem) 

anlamına da gelebilmektedir. Özetle, Tek oğlunu savaşa gönÇ.eren yaşlı nineye ; . - ~ 

"oğlunu sana sağ getirecegim. " sözü veren ama onun cesedini getirene ve şeyh 

Şems e sitem eden Ninenin hikayesidir. Günümfiz imkanlannda bile esin, \alıntı 

sadece Mafıryan Şernun için iddia edilınemektedir. Yazı ya dökülmeyen Ezidi inanç 

birikimlerini Şeyhe Senaniyan ile Cegerxwin içinde Ezidiler kendilerinden alındığı 

iddia etmektedirler. 
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I- " Qewlen Mesihi" isimli İlahinin Teolojik ve Dilbilimsel İçeriği 

Kürtçe ilahide adı geçen Mıluk-Acem Temsilciler Mikail Rabo'nun 1166 yılından 

sonra yazdığı "Memleketler Tarihi" adlı eserinde Kürtçe ilahi adlarla daha fazla 

benzerlik gösterseler de içerik olarak Süryani ruhhan ve vakanivisler tarih 

konusunda bir açıklama yapamamaktadır. İşo'nun doğum macerasında mekanlar ve 

güzergahlar fazla gerçekçidir. Özellikle Acem seçkinlerin Kudüs dönüşü uğradıklan 

Anıtlı köyü (Süryanice "HEH", Kürtçe "HEXe") ve kilisesi hikayesi en az Kürtçe 

ilahiler kadar ilginçtir. Hele günümüzde elli yaş ve üstü kimselerin "Süryaniceyi" bir 

müslüman Kürdün arapc;ası kadar bilmesi fakat dualannı kendi dilleri olan Kürtçe ile 

yapmalan sadece eski Kürt emir-derebeylerinin süryaniceyi yasaklaması, dilinizi 

keseriz veya gizlilikle ifade edilemez kanaatindeyim. 

Dil ile dinin birleştiği doğu hiristiyanlığında Arutlı köyünün ve Irak küzeyine düşen 

"Metinan" dağlanndaki Keldani-Nasturi-Suryoyo hiyerarşisinin Kürtçeye daha 

yakın olan "Keldaniler" ile Hakkari-Unniye Arasindaki dağlık bölgelerde aşiret gibi 

yaşayan "Nasturiler" içinde yüzde beş oranında Kürt kökenli Mesihiler olduğu yurt 

dışında yayınlanan "Beth Nehrin" yayınlannda ifade edilmektedir. Özellikle Ezdi 

Kürtlerle "Islam dışı inanç esastan" ortak düşmanlığının verdiği yakınlıkla bir arada 

ve komşu olarak Suryaniterin "Xal Bube", Ezidilerin "Pir Bube" dedikleri tapınak 

harabelerinde eski-yeni Ezidi mezarlanna rastlamak mümkün. Xal Bube ya da Pir 

Bube harabelerinde gördüğüm "eski ezidi mezarı" mimarisini Laleş ve Şengal 

bölgesi mezarlarında rastlamadım. 

2010 yılı Suriye-Şam- Bab Torna mahallesi-Kürt sokağından başlayan "Kürt 

Mesibiler-Keldaniler"e ait kumaş üzerindeki çok farklı baç ve ipek dokuma ve ağaç 

oyma sanatı ile uğraşan 1900'lü yılların başında Suriye'ye, oradan Lübnan'a, 

Lübnan'dan Fransa-Sarselles'ye yerleşip kiliselerini kuran Kürt ya da Kürtçe 

konuşan Mesihilerio izinden gittim. 2011 Şubat tatilinde Fransa Sarselles'e gittim. 

Mayıs'da Midyat köyle~ gezdim ve Temmuz'da Irak-Metinan bölgesininin 

tamarnını dalaşmayı kapsayan bir alan çalışması yaptım .. 
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II- "Qabte Cımcımo" isimli İlahinin Teolojik ve Dilbilimsel İçeriği 

''Kahf e Cımcımo" ilahisinin "kÜrt varsılı"na dönüştürüten içerik zenginliği ile 

kullanılan kelimlerin etimolojisi; 

Dujeh: Cehennem 

Bıhuşt: Cennet 

Nişane Dfıjehe çiye? Dfıjeh? Cehennem işareti nedir 

Cimcimo digo, Ya isaye nfırani Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Nişane Dfıjehe Kettıneki tir reşa Cehennem işareti koyu karanlık bir düşüş 

Tariya vtra zimzimeki reşa Buranın karanlığı tıtreten kara 

Mar e wi dizerin Yılanlan arurır 

Dfıpişke wi kasi di ker in Akreptari iki eşek kadardır 

Selef:Xwar: faiz yiyen 

Gavan: Büyükbaş, sığır çobanı 

Ş ivan koyun çobanı 

Bilfırvan: kaval çalan 

Kopalbedane Kopalbedan* 

xweşilan* .· 

kevçl zivkiri 

N av dido yek digehane İki tanesinden biri yetişirdi 

Belgihe kUmaşkiri dibatne 

Qelfine avzerkiri 
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divan e gelirdi divana 

N av dido yek digebane ikisinin içinden biri yetişirdi 

Min be bO kihele bizine li meydane Vardı benim soylu keçilerim meydanda 

Min bebfi hezar ciwane nazinkiri li seyrane Vardı benim bin nazlı civarum seyranda 

Min bebfi hezar Strane bidenge Vardı benim bin şarkım namlı-bilinen 

Rikase biçenge çengi Rekkase 

Cimcim sultan dihate ringa ringe Cımcım Sultan gelirdi rap rapla 

Cimcimo digo, Ya Isa ye nilrani Cımcımo diyordu, Ey Nurdan İsa 

Wekl ezbim axaye dikane Sanki bendim dulekanın ağası 
' 

Heta roj diliate erkane Gün gelinceye kadar erkana* 

Hezar fi.kr fi feqir ji malemin Bin ugursuz ve fukara malımdan 

Bikar dibfine xwarin u binane İş sahibi olurlardı yemek ve ekmekle 

Cimcimo digo, Ya İsaye nilram Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Wekl ezbirrı axaye Dikase* Dikas yer adi Sanki bendim Dıkase* ağası 

Heta roj diliate esase Gün gelinceye kadar Esasa 

Hezar fi.kr fi feqir: Bin ugursuz ve fukara 

Bi cil u kirase Elbise ve ve lib'asla 

Cimcimo digo, Ya Isaye nilrani Cımcımo diyordu, Ey nur(lu)dan İsa 

Min bebfi hezar kopeke hemii bi pira *? Vardı benim bin kopekım hepsi piralı 

u bemii' biqeyd ii zincira. Ve hepsi baglı ve zincirli 

Xwarina wan nivlşk u şira Yemekleri tereyağı ve sit 
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Fukr: Ugursuz ve fakirlik 

Isa ye nürant digo, Ya Cimcimo tU Dfue Nurdan İsa diyordu. Ey Cımcımo sen 

xwe bi ç diparest dinini nasıl savunuyorsun? 

Cimcimo digo, Ya Isaye nürani Cımcımo diyordu Ey nurdan isa 

Min hebfı gak.l zerlnkiri Vardı benim altından öküzüro 

Min roje topeki ketan min radixisti* Ben günde bir top tülbent seriyordum 

tobe tstexfır: Gunahlanm için töbe 

diparis : Savunma 

galô çekiri Zifıl Zera * Zif-ztv bir yapma öküziim gümüş ve altından 

peywendi: Yardım 

heft bost ıl çar till : Yedi kanş ve dört parmak 

Debfız : Topuz 

Qeıinek: Çığlık -(tannsal sitem) 

Dtvane Cimcim siltanji we rabüye 

Lo melek cibrail bi ezman rewiya 

Stkal da ye* Sikal * verdin 

Cimcimo digo, Ya Isaye nürani 

Detep* Detep e gitmiş 

Çawa taze ji me ra ani ye 

Çar dare li ser mila: 

Çar ri ya ra te ez heft tebak dakirin 

Cımcım Sultanı.i:ı d 

Hey melek Cebrail göklere kaçtı 

Cımcımo diyordu, Ey Nurdan İsa 
\ 

Nasıl taze bize getirmiş 

Omuz üzerindeki dört ağaç- Çarmıh 

Dört yoldan beni yedi tabaka batırdın 
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Li bin erde xwa ra Kendi topraklannın altına 

Cüıe Tôpişk ô Mar a Akrep ve yılanların yerine 

Cimcimo digo, Ya Isaye nôraııl Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Ziııl Zerinkiri* Zin? Ziniın altınsuyuna batınlımş 

gôhke distara : El değirmeninin köşesi 

Pişt mira ge lo mane ji kera Acep kime kalmış benden sonra 

Sonuç 

Bu çalışmada ele alınan Kürtçe ilahi metinlerio eski bir tarihe ait olduğu sonucuna 

ulaşılnuştır. Bugüne kadar sadece manastularda öğretilen ve elle yazılıp çogaltılan, 

öğretilen ama hiç çevrilip yayınlanmayan ilahHer çevrilmiştir. Özetle; kendi içinde 

büyük-küçük ötekileri olan Mezopotamya halklarının tümünde, kendi dışında 

kalanların inkan üzerine kendini var etme anlayışının günümüzde "alışkanlığa" 

dönüştüğü Hiristiyan-Müslüman inanç esasianna uymayan ve mezhep farklılıklan 

ile artık izah edilemeyen genetik ve sosyal bir hukuk son yüzyılda "öteki-yabancı 

güçlerin" müdahalesiyle yalan, içinden çıkılmaz bir gerçeğe dönüşmüştür. 

Kürtçe ilahilerden sadece iki tanesinin sırtını 2000 yıl öncesine dayayan içeriğini 

destekleyen öteki ilahileri de daha geniş bir imkanda birlikte kaygılardan uzak

olduğu gibi anlaşılır bir kaç dilde motif-İndeks çalışması ile kitaba dönüştürme 

çalışınam hala devam etmektedir. 
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EKLER 

EKl. Sabri Aslan Tarafından Yazıya Geçirilen Elyazma Eserin "Qewlen Mesihi" 
isimli İlahinin İlk Sayfası 

EK2. Qevlen Mesihi" isimli İlahinin Latin Alfabe ile Kürtçesi: 

Isus welidi ji betne Meryem 

Tarihilabuji ber reviya 

L'rfiye Ezman Siterk xuya bu 

Ji nisle Dawid xelasa me bu 

\ 

Yesii welidi li Erde Kudse 

Biçilk u mezin tev ketne pirse 

Xwede me yek e nave Wi sise 

Selam da Erde li ava Bahre 
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İsüs welidi li nav Miğara 

Biçille ü mezin tev çüne bale 

Yesil welidi li nava Çole 

Milyaketjor !ıvır nazil bu 

Şivane Çole li vir bazir bu ne 

Ji eşq ü tirsa tev Kerr ü !al bün 

(Dubarekirin---- Nakarat) 

Xwezi bi wan çavan Isiis biblniıı 

İmanik ternam iman pe binin 

Ji Rozilat niira wl D ine xuya bü 

Nun~ Sterke wi li Ecem bela bı1 

Qaside Sterke wl çü nav Ecema 

Mizgini da ser Rebbe Aleme 

Stenk lı ezmana gellek xuya bii 

Resme "Qizik" bu Yesii li mile bii 

Go hazir bi bin t1 kare xwe bikin 

Secde bikinji Rebbe Aleme 

W e "Milük" rabünji Erde Ecema 

· Hediye birinji Rebbe Alema 

Nave "Milüka" Ecema ev in-bu 

"Zühiir Nodür" peşiya wan bu 
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Padlşa dido "Melik Iştfif' bii 

Ewe sisiy~ "Me lik Erşak" bii 

Padlşahe çara "GUbar Niirdin" bii 

Melike penca "Melik Arih" bii 

Padlşabe şeşa "Melik Ertaşt" 

"Melik İştiifNadCın Xori ŞerşCın" bii 

Padlşahe befta "Mehdiik O Hiiyan" bii 

We Melike deha "ffişmş SahbCın" bii 

Padlşe yazda "Sirdan Buldan" bO 

We Melike duwazda "MebdOqabll" bO 

Tarixe Ecem welev nivlsti bO 

"Zerduşt FilOzOf' ji wa re beyankir bO 

Melik ji Ezman we nazil b ibe '\ 

Ji betne keçık we biwelid e 

Alemeta Wl we xuya hibe 

N av Erd ü Ezman we hisekin e 
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Nave Sterke keçik rilnişti 

Li mile "Keçike Sebi" we hebe 

wexta alemeta "Wi" bibinin 

Kare xwe bilcin we cem "Wi" her in 

Hediya bibinjer secde bilcin 

Sterik we rezanji we ra hibe 

Tarixa "Zerdüş filfizı1f'' eva 

Cem Meh1ke Ecem Welev nivisti bu 

Wexte ew elemeta wi dibilıı 

S terk nav Erd u Ezman sekini 

Reise Ecem "Melik Şabfu" bfı 

Cem wi runiştin mişewir danin 

"Melik Şabfu" go te ji wezire xwe 

Tarixa "Zerdüş" iro ternam bı1 

Dfıwazde padişah ji Ecem neqand 

Di reza Sterke wan şiyandiye 

W e gelek esker bi wa re şiyandi bfı 

W e gelek hediye qimeti da wan 

Her Melikji wa se hezar zilam 

"Silah fı esker" bi wa ra hebı1 
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Penc bezar ziJain.ta biling bi wa ra bıln- tablık 

W e hernil bi eşk ıl kef rabibıln 

Di reze Sterke dimeşiyabun 

W e !'pey Sterke rabıln u çubfın 

W e Milılk rabıln ji welate xwe 

Sterk dimeşiya reza Wi diçıln 

Duwazde Padişabji oav Ecem rabu 

Li bajare Hexe (Arutlı) sekinin ıl peya bıln 

Li wir rılniştibıln rnişewir danine 

Se Milılk secde ji nav wan rabıln 

. w e duwazde Milılk j i Ecem rabıln 

Heta gihabıln nehre Firate 

Li weder pirsibıln çi beye çi tune-niİıe 

Gote wan vegerin weder xela ye 

Li weder sekinin ew bi hev şewirin 

' Go em qlın nakinji ber xwarine 

Ew duwazde Milılk bi h.ev şewirin 

S ise j i wan çıln hediye birin 

Se Milılk rabıln bi hezar Zilami 

Heta gih.abıln welate Qudse 
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Melik "Hirodes" wexta wan diye 

Ji xofı1 tirsa rihje çı1ye 

"Mel6n İrodes" ji wan pirsiye 

Digo bal ı1 mexsede we çiye 

Milı1k n1n.iştin bi bev şewirln 

go em çi civab ji Melik bidin 

Gotne "Hirodes em rı1niştib6n 

Li welate xwe bOn tixübe (sınır) Eceme 

Li na va Sterke Qizik xuyabı1 

Li mile Keçik me dibı1 

Sterke ezmana gelik xuyabı1n 

Resme Qizik bu "Isos" li mile bı1 

Milı1k pirsiyanji "Melı1n Irırodes" 

Li kü der welidi Rebbe Aleme 

Digotin wan nivistiye 

Li Erde "Beyt Lebme" we biwelide 

"Hirode" digote wan Milı1ka 

Herin ı1 rab in ser wi bipirsin 

Wexte bibininjer secde bikin 

E w bed i ya xwe bi din ji Rebbe Aleme 
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Ji me re bişlnin xebereki bi lez 

De ez! blblnimjer secde bikim 

Her se Milnka bi lez rabübfın 

Sterik diditin ji wara rezan bU 

Sterik rijiya ji w1 Emani 

Li deve Mixare şewq ı1 ülane 

Sterik u A.mı1dji nav qetandin 

heta glhabfin deve Mixare 

Li deve Mixare sekinin peyabı1n 

Çfıne Mixara Rebbe xvie ditin 

Çfıne mixara rebbe xwe dltin 

Li ber wi Sitiya sekinin ı1 rabtın (Sit! -hanımefendi) 

,· 

Temana karbOn hediye danin 

Rebbe xwe ditin iman pe anin 

Ev hediye wan çi qimetibfın 

Li Dine hemı1 weki wan nebfi 

Her se hediye wi bi çi teriibfın ( Terzi~un -Ta~) 

Yek Mirra yek Liban yek W erelhan bO 
\ 

(* Mırra- ölüler için, * Tannlara sunulan, * W ercihan-Mıluklar için altun) 

Çin Antikabtın we qimetlibfin 

Tişteki wulo li cihe me nebfi 
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Tişteki wulo li cihe me nebfı 

ew bfı layiqe wi Rebbe me bfın 

Milfik razeban li na va ınixare 

Milyaketji ezman hatine xware 

Milyaket gotinji Milılkare 

Rabin fı herin li erde xera 

Ew Herodisa zilamek melfın e 

Milyaket go te wan Milfıka ra 

Mehelin H'ırodes bi we b iliesi ya 

E w Milfik rabfın xatir ji wa xwestin 

Çfın welate xwe Erde Ecema 

lrodes sekini. bi ser wi de nehatin 

Gelik pirsirt li Isa kiriye 

Meleknazil buji Yfisifra gotiye 

lrodes melfın li we digeriya 

Digote Yusifmesekine here 

Digote Yfısif rabefi here 

Yusiftelım kiribt1 seb! bilani 

we ji ber Hirodes Isa bilani 
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Yüsif rabübü sebl hi lani 

Bajar~·Misre bir li wir dan! 

Heta weqate wi zemani 

Hirodes bimre ji wi rnekani 

Melik Hirodes gelek zalime 

Şür berdabı1 Beydelıma li wa mahzüma 

Çil zilam şiyand Irodes melün 

Ji kuştina zaro wa tixübe Beytlebm 

W an tawsiye kir zaro bukujin 

Kure dusala ı1 ji wan biçüktir 

E w çii zilama her yek bi xwe ra bir 

Çil zilam her yek çil zaro kuştin 

Zaroye kuştin lıesabe wan Ewa 

Şeştıl çar hezar zaro kuştina 

Şir u xwln tevlihev büna 

Isa xelasİ<irinji we Tixı1ba 

Ew hemü kuştinji bona Isa 

Wi go hat kuştin nav wan seb!ya \ 

Hiznik rabübı1 weka sitUna 
\ 

Rahel digribü li ser masuma *Rahel- pireka Yakup. peşiye İsa bı ·1800 sal berijiyaye 

Ew Isa u Meryem mane li bajare Misre 

Hetta Irodes mir ji vi mekaru 

433 



Ramazan Ergin - Siiryani Dilsel işaretler/e Yazılmış Kürtçe ilaiıiler 

Ew melek gotiye ji Yusifra rabe 

Ü sebi bive erde Beytlehme 

Irodes melün mir ji vi rnekani 

Ra be u here li erde Qudse 

Yusifrabu u Isa ani 

Li bajare Nasira li we dersekini 

Yesfi Dinyaye zahf hakiınl kir 

Çave kor vekir miriya rakir 

Ü suphao bidinji reb Isus ra 

Em xelaskirinji deste Şeytan 
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(DAWİ) 

., 
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EKlJ:. A-cem Melik Şapur Tarafindan Seçilip Gönderilen Temsilcilerin Adlannın 
Süryanicesi 
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2 

EK5. Acem Meli.k Şapur Tarafından Seçilip Gönderilen Temsilcilerin Adlannın 
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Bar Salibi, Matta Tasviri, s. 147. 

2 Michael Rabo, Memleketler Tarihi;s. 109. 

EK6. "Qahf e Cımcımo" isimli İlahinin İlk Sayfası 

EK7. "Qahte Cımcımo" isimli İlahinin·Latin Alfabe ile Kürtçesi ve Türkçesi: 

\ 
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KÜRTÇE:l 

Ya İsaye nı1rani fı nebi Şimfıne 

Li ber bahre diçfıne 

Liqaye kab.Ie Cimcim dibfıne 

Ji zamane bere wa aveti li sahrava 

( MESiH İLAHİLERi) 

TÜRKÇE:l 

Ey nurdan İsa ve havarisi Simon 

Deniz önünd~ yürüyeriardı 

Cımcımo nun kafatasına rastlaınışlardı 

Eski zamanlardan atılınıştı sahralara) 

KÜRTÇE:2 

Ya İsaye nı1rani ı1 nebi Şimfıne 

Bi ser nimeja ra diweste 

fı dua ji xwede dixweste 

Rih li kable Cimcim daxiste 

TÜRKÇE:2 

(Ey Nurdan İsa ve havarisi Simon 

Namaz üstünde yorulan 

Ve tanrıdan dua isteyen 

Cımcımo nun kafatasına ruh indirdi.) 
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KÜRTÇE:3 

Ya Isaye nı1rani fi nebi Şimı1ne 

Li ber kewiye bahre mezin diçfıne 

Liqaye kalüe Cimcim dibfıne 

İsa ye nfirani di go, Ya Cimcimo tfi j ini e w tfi m eri 

TÜRKÇE:3 

(Ey nurdan İsa ve bavari Simon 

Büyük denizin Kewisin*de gidiyorlardı. 

Cımcımo nun kafatasına raslaınışlardı 

Nurdan İsa diyordu, Ey Cımcımo sen dişisin ya da erkek) 

KÜRTÇE:4 

Cimcimo digo, Ya Isaye nı1rani 

Ez ne jin im bele ez mer im 

Ez ne ji xelke dewreş im 

Bel e ji xelke di bag a teri m 

TÜRKÇE:4 

'(Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Dişi degilim evet erkeğim '. 

Bewn derviş abalinden değilim 

Evet dıbag* balkından ve tokum) 
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KÜRTÇE: S 

Cimcimo di go, Ya Isa ye nfuaru dema il sed cari dema 

De rfininji we ra bejim qiset fı kelama 

Isa ye nfuani bi xwe ji Meryeme 

Cimcimo digo, lsaye nfuarıl bi xwe xwede ye 

Bav tilnlne Meryem deye 

TÜRKÇE: S 

( Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa Vakittir ve yüz defa vakittir 

Hadi oturun sizlere söyleyeyim rivayet* ve söz 

Nurdan İsa kendisi zaten Meryem dendir 

Cımcımo diyordu, Nurdan İsa kendisi tanrıdır 

Babası yoktur Meryem annedir) 
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KüRTÇE 

Cimcimo digo, Ya İsaye nüranl 

Min hebü hezar Gavani 

Min Hebü hezar Ş ivan! 

Min hebü hezar Bilürvani 

Min bebiı hezar Kapaibedane 

Min bebiı hezar kopko dihatine dlwane 

Min hebü hezar xweşilan dikşandin dlvane 

Min hebiı hezar kevçi zivkiri dihatne divane 

N av dido yek digebane 

Min het;ü hezar belgihe kUmaşkiri dihatne 

Nav dido yek digehane i 

Min bebiı hezar Qelüne avzerkiri dihatne 

divan e 

N av dido yek digehane .· 
Min hebü kihele bizine li meydane 

Min bebü hezar ciwane nazinkiri li seyrane 

Min hebü hezar Strane bideoge 

Min hebü Rikase biçenge Xan ü dlvane 

TüRKÇE 

Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

V ardı benim bin sığır çobanım 

Vardı benim bin koyun çobanım 

Vardı benim bin kaval çalamın 

Vardı benim bin Kopalbedan*nım 

Vardı benim bin topalım divana gelirierdi 

Vardı benim bin xweşilan*ım kendilerini 

divana çekerierdi 

Vardı benim bin kaşıçı gümüştenmiş 

gelirdi divana 

İki tanesinden biri yetişirdi 
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Vardı benim bin kumaşlanını yastıgım 

gelirdi divana 

kisinin içinden biri yetişirdi 

Vardı benim bin· altun suyuna 'batınlriuş 

a~lık 

gelirdi divana 

ikisin.in içinden biri yetişirdi 

Vardı benim soylu keçQerim meydanda 

Vardı benim bin nazlı civanun seyranda 
\ 

Vardı benim bin şarkım namlı-bilinen 

Vardı benim han ve divanımda çengi 

Rekkaseler 
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Cimcim sOltan diliate ringa ringe 

Cimcimo digo, Ya İsaye nilrani 

Welô ezbim axaye dikane 

Heta roj diliate erkane 

Hezar fikr fı feqır ji malemin 

Bikar dibfıne xwarin fı binane 

Cimcimo digo, Ya İsaye nurani 

Welô ezbim axaye Dikase* Dikas yer adi 

Heta roj diliate esase 

Heza'r fikr fı feqlr ji malemin kar dibfıne 

Bi cil n kirase 

Cimcimo digo, Ya isaye nilrani 

Min hebu hezar kopeke hemfı bi plra *? 

fı bemfı biqeyd fı zinclra 

Xwarina wan nivtşk fı şlra 

Min je nedida bideste fikr fı feqlra 

Bele hemii min didan deste kfıre di hakim 

wedi wezlra 

İsaye nilrani digo, Ya Cimcimo tü Dlne 

xwe bi ç' diparesl 

Cimcimo digo, Ya İsaye nilrani 
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Cımcım Sultan gelirdi rap rapla 

Cımcımo diyordu, Ey Nurdan İsa 

Sanki bendim dukkanın ağası 

Gün gelinceye kadar erkana* 

Bin ugursuz ve fukara malımdan 

İş sahibi olurlardı yemek ve ekmekle 

Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Sanki bendim Dıkase* ağası 

Gün gelinceye kadar Esasa 

Bin ugursuz ve fukara malımdan iş sahibi 

olurlardı 

Elbise ve ve libasla 

Cımcımo diyordu, Ey nur(lu)dan İsa 

Vardı benim bin kopekım hepsi piralı 

Ve hepsi baglı ve zincirli 

Yemekleri tereyağı ve sit 

onlardan verrniyordum ugursuz ve 

faskirterin eline 

fakat tümü beni veriyorlardı hakim ve 

Vezirlerin oğullarına 

Nurdan lsa diyordu. Ey Cımcımo sen 

dinini nasıl savunuyorsun? 

Cımcımo diyordu Ey nurdan isa 
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Min hebfı gaki zerinkiri 

Min roje tobeki ketan ıninra dikisti* dix.isti. 

Min je ra datini we lı ber dinivisti, 

tobe istexfir 

Min roje se cara min dine xwe je dibaristi 

savunuyordum 

Cimcimo digo, Ya Isaye nUrani 

Min hebıl gaki çekiri Ziffı Zera * Zif-ztv 

altından 

Min roje se cara min datini 

Ji wa xwa pa toba fı İstixfar 

Min digo qey xwede ewa 

Min i:ıizanbfı xwedaye mezip li ezmane 

Cimcimo digo, Ya İsaye nfırani 

weqqate Melik Cibrail bi ser min şandiye 

Li divana min nazil büye 

Ani ye rnin peywendiye 

heft best ü çar til! bi der aniy~ 

Debllzeki li min dayiye 

Qerineki bi min ketiye 

Divan e Cimcim siltan j i we rabfıye 

Digo lo Cimcimo hal fı hicrane te çiye 

Lo melek cibrail bi ezman rewiya 

...... 

Vardı benim altından öküztim 

Ben günde bir top tülbent seriyordum 

Ben kendisine bırakıyordum ve önüne 

yazıyordum Töbe gunahlarun için töbe 

Ben günde üç defa dinimi ondan 

Cımcımo diyordu, Ey Nurdan İsa 

Vardı benim bir yapma öküzüro gümüş ve 

Ben günde üç defa benı bırakıyordum 

ondan onunla tövbe ve estagfirullah 

Ben diyordum belki Tann-Allah,Rabb odur 

Ben bilmiyordua büyük allah göktüzüodedir. 

Cımcımo diyordu, Ey Nurani İsa 

Vakta ki Melek Cebraiü üstüme yolladığında 

Divanımda arnade olduğunda 

Getirmişti bana yardım 

Yedi karış ve dört parmak çıkarmıştı 

bir topuz bana çalanıştı 
\ 

Bir çığlık benden çıkmıştı 

Cımcım Sultanın divaru ordan kalkmıştı 

Diyordu hey Cımcımo hal ve hüznün nedir 

Hey melek Cebrail göklere kaçtı 

443 



Ramazan Ergin - Siilyani Dilsel İşaretlerle Yazılmış Kürtçe İlahiler 

Go İsaye nurani bi xwe je pirsiye 

Çima te ribe wi katiri zilami te naniye 

Go bi nıire go, tii je ya te Sikal daye* Sikal 

Kes mefer bi ribe vi katiri zalinıl tfınine 

Cimcimo digo. Ya Isaye nfuani 

Te rica heqiyemin ani ye* Rica-Roca-roja? 

Di ya min bi lez be bekir çuye Detep* 

Çawa taze ji me ra aniye 

Te ez birima li çar dare li ser mi la 
' 

Çar riya ra te ez heft tebak dakirio 

Li bin erde xwa ra 

Cihe Tüpişk u Mar a 

Cimcimo digo, Ya Isaye nfuani 

Min hebü hezar Ziru Zeıinkiri* Zin? 

Min datinlli ser gühke distara 

Pişt mira gelo mane ji kera 

isaye nıiraru digo, ya Cimcirno 

Tü dine xwe dihebiru 

Nişane D~jehe çiye? Dujeh? 

Cimcimo digo, Ya isaye nUrani 

Dedi Nurdan İsan bizzat ondan sormuş tu 

Neden bu kafiradanun ruhunu getirmedin 

Dedi nurla dedi sen ondansm sen Sikal* 

verdin 

Kimse mefer bu zalim kafirio ruhu ile yoktur 

Cımcımo diyordu, Ey Nurdan lsa 

Sen hakkımm ricasını getirmişsin 

Annem acale ve ?evetsiz Detep e gitmiş 

Nasıl taze bize getirmiş 

Beni götürseydin omuz üzerindeki dört 

agaçla 

Dört yoldan beni yedi tabaka batırdın 

Kendi topraklarının altına 

Akrep ve yılanların yerine 

Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 

Vardı benim bin Zinim altmlaşmış 

Bırakırdım ben el değirmenlerinin kulagının 

ucuna 

Acep kime kalmış benden sonra 

Nurdan İsa diyordu Ey Cımcımo 

Sen dinini savcunuyor musun 

Cehennem işareti nedir 

Cımcımo diyordu, Ey nurdan İsa 
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Nişane Dujehe Kettıneki tir reşa 

Tariya vira zimzimeki reşa 

Mar e vii dizerin 

Dupişke wl kasi di ker in 

Dixun goşte heramxwara u sele&wara 

E gliji qate De ü Bav e xwe bi der in 

Ewe heft sala te je animeDare 

He dewe min je tahl e ü tir e 

Rahmet li De u Bav e e kü Qewl gotin 

ü De ü Bav e gUhdar ü bazira 

DAwi 

.· 

Cehennem işareti koyu karanlık bir: düşüş 

Bucanın karanlığı tıtreten kara 

Yılanlan anınr 

Akreplarİ iki eşek kadardır 

Yiyorlar etlerini haram ve faiz yiyenlerin 

Onlar ki anne ve babalannın katından 

dışındadır 

Budur Yedi yıl oldu sen beni getirmişsın 

dışan* 

Hala ağzım ondan ağ:zım acı ve katıdır 

İlahi söyleyenierin anne ve babalarma 

rahmet olsun 
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zVe dinleyen ve hazır olaniann anne ve 

babalarma 

SON 

\ 


