
KURDiSTAN 
ROJNAMA KURDİ YA PEŞİN :~ İLK KÜRD GAZETESi 

1898-1902 

Werger 
ji dpen Erebi 
b "" L "" o tıpen atını : 

CildI 

Arap harflerinden 
Latin harflerine 
çevirert: 

M. EMIN BOZARSLAN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



/'"', 
/j ( ( . / 

. '·" ('- ' 
.' 

• 
KURDISTAN 
ROJNAMA KURDI YA PEŞIN :~ İLK KÜRD GAZETESi 

1898-1902 

Werger 
ji tipen Ereb1 
b "" L "" o tıpen atını: 

CildI 

Arap harflerinden 
Latin harflerine 
çevıren: 

M. EMIN BOZARSLAN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KURDiSTAN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



WEŞANXANA DENG 
P. O. Box 3050 
750 03 Uppsala 
Sweden 

©M. Emin Bozarslan, 1991 

T 1\ 1\ 

arıxa çape: 
Çidya Paş!n 1991 

Baskı tarihi: 
Kasım 1991 

* 

Fyris1'ryck AB 
Storgatan 30, U ppsala-Sweden 

ISBN 91-88246-01-9 

DENG YAYlNEVi 
P. O. Box 3050 
750 03 Uppsala 
Sweden 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A 

M. EMIN BOZARSLAN 

PEŞKEŞI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BALKEŞİYEKA GiRİNG 

Jibo ku mirov bikare rojnama "Kurdistan" bi hesani bi
xwine u je mefadar hibe, dive ku mirov bere, beşe 3'yan e ve 
"Peşkeşi"ye bixwine; ew beş di bine sernivisara "Nasandi-

ç N '"' d h " . "" "d" " 1" 47 49' d h " na apa u a atı ye nıvısın u ı rupe en - an a atı-

ye çapkirin. Ew beş, jibo xwendin u karanina rojnama 
"Kurdistan" wek mifteyek, wek rebirek e. Be rebiriya Wl 
beşi, mirov nikare rojnama "Kurdistan" bi hesani bixwine 
u je mefadar hibe. 
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BEŞ I 

" " . " HAYDARIYEN GIŞTI 
Lİ SER ROJNAMA "KURDiSTAN" 

BELAVBÜNA FİKRA NETEWEYi 
Dİ NAVA IMPERATORIYA OSMANi DA 

Bir u baweriya neteweevini u welateviniye, ku di sala 1789'an da bi Şorişa 
Fransiz ra hatibu din& u hin bi hin dinava gel&n Ewrupay& da belav bubu, di 
d ~ ~ d 1 XIX d ~..~~ ~h~ ·b~ ~ ~ ~ ~ O ~ uwayıya se sa a . a cuı gı ıştı u nava sınoren ımperatorıya smanı. 

Di nava rewşenbir&n gel&n cure cure y&n bin& karg&dya Osmaniyan da ew fi
kir h&di h&di belav dibu. Rewşenbir&n Ereban, Arnawudan,(l) Yunan u Bul
garan, bere bere bir bi huwiyeta xwe ya neteweyi dibirin u jibo desxistin u 
parastina huwiyeta xwe ya neteweyi li ser havilan difikidyan, li havilan 
di geri yan. 

Ji aliyeki di ve, rewşenbir&n Tirkan bi xwe ji ketibun bin& te'sira fikra we
latevini u neteweeviniy&; alaya neteweeviniya Tir k bilind kiribun u dixwes
tin ku dewleteka Tir ka xweru saz bikin, he mi Tirk&n cihan& dinava sinor&n 
w& dewlet& da bicivinin. P&şrewen(2) we fikre li welat&n Ewrupaye belav bu
bunu bi civinan, bi sazkirina v&kxistinan,(3) bi weşandina kovaran ji aliyek 
ve jibo belavkirina we fikr& dixebidn, ji aliyek ve ji li dij& rejima Sultan Evdil
hemid& 2'yan t&koşin dikirin. 

Di we rewşe da u dinava wan mercan da rewşenbiren Kurd ji ji we fikre para 
xwe girtine; di dile wan da ji fikra neteweeviniya Kurdu welateviniya Kurdis
tan e ci girdye; ew jl li ser rewşa Kurdistane u neteweye Kurd fikidne, dest bi 
xebat u nivMn& kirine. 

( 1) Arnawud: N eteweyek! E wrupl. J i welat& wl rat& gotin "Arnawudistan", ku li j&r& E w
rupay&, li qerax& deryaya Adriyatik dikeve. Di hin zimanan da ji wl netewey! rat& gotin 
"Alban", ji welat& wl ra j! t& gotin "Albanya". 

(2) P&şrew: Kes& ku dest bi tevgeı:ek bike u di w& tevger& da li p&ş birewe, li p&ş birneşe u 
r& nlşan& kes&n li pey xwe bide; kes&n li pey wl jl j& ra dibin "peyrew". 

(3) V&kxistin: Koma mirovan a ku jibo p&kan!na kareki gişt! hatiye sazkirin u li gora hin 
bingehok&n qebulkirl xebata xwe ya tevay! dimeşlne. Ji "v&kxistin"& ra bi Ereb! t& go
tİn "tenzlm", bi Tirk! t& gotin "örgüt", bi Ingllz! j! t& gotin "organization". 
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MİQDAD MİDHET BEDİRXAN 
Ü ROJNAMA KURDİ YA PEŞİN 

Yek ji wan rewşenbiren Kurden neteweevin ı1 welatevin Miqdad Midhet Be
dirxan bı1ye, ku di sala 1898'an da gaveka diroki avetiye ı1 di diroka gele Kurd 
da cara peşin dest bi weşandina rojnameyeka Kurdi kir! ye, nave rojnama xwe 
ji "Kurdistan" daniye; bi peyveka di, nave welate xwe li rojnama xwe daniye. 
Bi weşandina rojnama "Kurdistan", Ml'qdad Ml'dhet Bedirxan hem di jlyana 
geleKurdda rı1peleka nı1 vekirl'ye, hem jl' ew bi xwe bı1ye rojnamevane Kurd 
~ ~ ~ e peşın. 

Jimareya peşin a rojnama "Kurdistan", roja peşeme di tarixa 22'ye Nisana 
1898'an da derketiye.(4) Rojname li Misredi "Çapxana El-Hilal" da hatiye 
çapkirin. Li jore rupela peşin nave rojname "Kurdistan" bi tipen gir hatiye 
nivlsin. Hemali bine nave rojname ji tarl'xa Hicrl' ya we sale cl girtiye. E w 
tarl'x hinge 1315 bı1ye. Sazkare rojname Miqdad Midhet Bedirxan, bi wi awa
yi dayezanin ku rojnama "Kurdistan" li gora tarl'xa Hicrl' di sala 1315'an da 
hatiye sazkirin. Ew tarl'x, heta jimareya paşl'n li bine nave rojname hatiye 

. ~ ~ 

nıvısın. 

* 
Di jimareya peşin da li bine nave jornam&, bi zimane Tirki ev peyv hatiye 
. ~ ~ 

nıvısın: 

"Jibo ku Kurdan hişyar b ike ı1 bihewisl'ne(S) desxistina pişeyan,( 6) nuhadi 
pazde rojan da carek te weşandin, rojnama Kurdi ye". 

Di jimareya 3 'yan da ı1 ji we pe ve, di navbera nave rojname ı1 we. peyva Tir
ki da, ve peyva Kurdi ji cl girtiye: 

"Pazde roja de careke tet nivisandin, cerideya Kurdi ye".(7) 
Di jimareya 24'an da ı1 ji we pe ve, di peyva Tirki da guhartineka biçı1k ç&

bı1ye ı1 ew peyv weha derketiye: 
"Ji mehe carek te weşandin, rojnama Kurdi ye". 
Di jimareya 25'an da ı1 ji we pe ve, di peyva Kurdi da ji ew guhartina biçı1k 

çebı1ye ı1 peyv weha hatiye çapkirin: 
"H ~ k~ d d"k ~d K d~ " eyve care e er ı eve, cerı eya ur ı ye . 
L. 1' ~ ~ ' . ~ ' k ~ d~ ' ~ b" K d~ h ' . ' 

ı a ı ye raste nave roJname nave saz ar u xwe ıye we ı ur ı atı ye nıvı-
sl'n; disa bi Kurdi ve peyva ha cl girtiye: 

"Her car du hezar cerl'deya be pere ez' erekim Kurdistan&, debidin xelke". 

(4) Hinge dinava slnoren dewleta Osman! da tarixa Rom! dihat karanh Ji her we yekC, 
tarlxa rojnama "Kurdistan" li gora tarixa Romi, "9 Nisan 1314" hatiye nivMn. Li 

gora tarixa Miladi, ew dibe 22 Nisan 1898. 
(5) Bihewislne: Hewes b ide wan, di dile wan da hewes çeke, hewes texe dile wan, wan teş

wiq bike. 
( 6) Plşe: Kare ku li ser maddeyan te kirin u je ra hostati pewist e; wek hesinkari, sazkirin 

u karanina karxanan, çekirin u karanina makine u sazgehan. 
(7) Ceride: Rojname, nuçename. 
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Li aHye çepe nave rojname ji ev peyva jorin bi Tirki digel nave sazkar u 
xwediye rojname hatiye nivMn; her weha bi Tir ki hatiye ragihandin ku heqe 
abonetiya rojname ya salewext 80 quriş e. 

Li bine wan nivisaran ji di navbera du xezan da tarixa jimareyen rojname 
li gora tarixen Hkri u Ro mi d girtiye. Mesela tarixa jimareya peşin weha ha-

" • 1\1\ 
tıye nıvısın: 

"Roja pencşeme de, 30 Zulqe'de sene 1315; pencşenbe H 9 Nisan sene 
1314". 

Tarixa 30'ye Zulqe'deya 1315'an a Hlcri u tarixa 9'e Nisana 1314'an a Ro
mi, li gora tarixa Miladi weha ye: 22 Nisan 1898. 

AMANCA ROJNAMA "KURDiSTAN" 

Sazkare rojnama "Kurdistan" Miqdad Midhet Bedirxan, di despeka jima
reya peşin da ragihandiye ku di dinyaye da çi qas Musulman hebin di gund 
u bajaren hemiyan da dibistan u rojname hene, huyeren ku di dinyaye da 
diqewimin di wan rojnaman da ten nivMn, le mixabin ku Kurd ji rojna
man bepar in u nizanİn di dinyaye da çi diqewime, drane wan Mosqof 
çawa ye u de çi bike; paşe amanca rojname weha daye zanin:(8) 

"Lo ma di ri ya X wede da min ev rojnama ha nivM. Bi izna X wede teala 
ji nuha pe ve di her pazde rojanda carek ez' e rojnameyek binivisim. Min 
nave we kiriye "Kurdistan". Di ve rojname da ez' e qala qendya zanyari
ye u tegihiştine bikim; li kudere mirov fer dibe, li kudere xwendegeh u 
dibistanen qenc hene, ez' enişane Kurdan bidim; li kudere çi şer dibe, dew
leten mezin çi dikin, çawa şer dikin, ticaret çawa dibe; ez'e qala hemiyan 
bikim". 

Miqdad Midhet Bedirxan, pişte ragihandina amanca rojname, bala xwen
devanan kişandiye ser we yeke ku "Kurdistan" rojnama Kurdi ya pe
şin e. Li ser we yeke weha nivMye: 

"Heta nuha kesek rojnameyeka weha nenivMye; ev rojnama min a ha, 
ya peşin e. Loma de gelek kemayi hebin. Ez hevi dikim kemayiya rojna
me ji min ra binivisin. Hemi tişt dema nu çedibin kem in, paşe hingi diçe 
dikeve re".(9) 

(8) Hem di ve parçenivisare da, hem ji di parçenivisaren had da, ku em' e ji rojnama "Kur
distan" biguhezin, gelek peyviken Erebi u Farisi hene. Me di wergerandina jimareyen 
rojname da ew peyvik wergerandin tipen Latini u maneyen wan li jeren rupelan bi j&. 
renotandan zanin. U beledi "Peşkeşi"ye da me nevi ya em xwendevanan bi jerenoten 
zede mijul b iki n. Ji ber we ye k&, ev parçenivisar u h emi parçenivisaren ku em'e di "Peş
keşi"ye da wek numuneyan nişan bidin, me gişt wergerandin Kurdiyeka xweru u bi we 
Kurdiya xweru guhastin. 

(9) Kurdistan, jimare 1, rupell. 
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Dema mirov li demen derketina "Kurdistan"e dinere, mirov dibine ku 
di despeke da ji 15 rojan carek derketiye; le paşe carna ji mehe carek, carna 
ji ji çend mehan carek derketiye. Ji aliye naveroke ve ji ku mirov bala xwe 
bid'e, mirov dibine ku, gerçi hin xeber li ser hin huyeren Kurdistane u 
welaten di te da derketine ji, naveroka we bi pirani ji nivisaran pekhatiye. 

Ji her van her du semedan, mirov dikare beje ku "Kurdistan" di esle 
xwe da ne rojname ye, le kovar e. U hele her du xwediyen we Miqdad 
Midhet Bedirxan u Evdirehman Bedirxan je ra gotine "ceride" u "gaze
te". Mana wan her du peyvikan(10) ji di Kurdi da "rojname" ye. Ji her 
vi semedi, em ji je ra dibejin "rojname" u we wisa dinasinin. 

ZİMANE ROJNAMA "KURDiSTAN" 

"Kurdistan" di despeke da tene bi Kurdi hatiye nivlsin u se jimareyen pe
şin tenebi Kurdi hatine çapkirin. Di jimareya 4'an da u ji we pe ve, hin 
nivisaren bizimane Tirkiji di rupelen rojname da ci girtine. E w nivisaren 
Tirki, di jimareyen 4, 5, 6, u 7'an da bi awaye daxwaznameyan(11) ji Sul
tan Evdilhemide 2'yan ra hatine nivisin. Pişte wan jimareyan, hin jimare 
disa tene bi Kurdi derketine; ew ji jimareyen 8, 9, 11, 15 u 16'an in. Di 
jimareyen di da nivisaren Kurdi u Tirki pekve ci girtine.(12) 

Di hemi nivisaren Tirki da rexneyen dijwar li rejima Evdilhemid hatine 
xistin u dijwariya wan rexneyan hin bi hin zedetir buye. 

Kurdiya "Kurdistan"e ne Kurdiyeka xweru ye; gelek peyviken Erebi 
u Farisi dinivisaren Kurdi da hatine karanin. Jixwe we deme dinava rew
şenbiren Kurd da adet bu ku peyven xwe u nivisaren xwe bi peyviken Ere
bi u Farisi bixemilinin; wan, tekilkirina Kurdi bi peyviken Erebi u Farisi 
wek serbilindiyek qebul dikir; wisa dizanin ku karanina peyviken Erebi 
u Farisi nişana zanatiye u rewşenbiriye ye. 

Herçi nivisaren Tirki yen ku di rojname da ci girtine, ew hemi bi Tirki
ya we deme ne, ku je ra dihat gotin "zimane Osmani". Zimane Osmani 
ji zimanen Tirki, Kurdi, Erebi u Farisi pekhatibu. Ji her wi semedi ji je 
ra dihat gotin "zimane Osmani". 

Di rojname da du nameyen Erebiji derketine. Y ek ji wan nameyen Ere
bi ji Merdine, ji aliye Eliye kure Huseyne Arnedi ve hatiye şandin u di 
jimareya 8'an da derketiye. Nameya Erebi ya di ji ji Lubnane, ji bajare Trab
luse, ji aliye Şex Hesen ve hatiye şandin u di jimareya 16'an da derkedye. 

Hemi jimareyen "Kurdistan"e ji 4 rupelan pekhatine. 

(10) Peyvik: Deng~ ku ji dev~ mirov derdikeve u ten~ yek maneyek dide; wek "jln", "ha
tİn", "ba", "baran", "pirtUk", "hat", "diçe", "xwendin", "xwarin" U wd.Ji "peyvik"C 
ra bi Ere bl t~ gotin "kellme", bi Tir ki t~ gotin "sözcük", bi İng! M jl t~ gotin "word". 

(11) Daxwazname: Nameya ku t~ da daxwazeka resmi t~ nivisln u ji karg~r~n dewlet~ ra, 
ji meqam~n resmi ra t~ p~şk~şkirin. 

(12) Wek ku em'~ li p~ş jl qal bikin, ji rojnama "Kurdistan" ten~ yek berhevokek glhaye 
dewra me; di w~ berhevok~ da jimarey~n 10, 12, 17, 18 u 19'an tunin. Ji her w~ yek&, 
em nizanİn ku ew jimare ten~ bi Kurdl derketine, yan bi Kurdl u Tirkl derketine. 
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ROJNAMA GEROK 

Rojnama "Kurdistan" li dere welet, li Misre dest bi derketine kiriye ı1 se 
jimareyen we yen peşin di "Çapxana El-Hilal" da hatine çapkirin. Jimare
yen 4'an ı1 S' an j1 d!sa li Misre, di "Çapxana Cer1deya Kurdistan" da hati
ne çapkirin. 

Misir hinge gerçi bi rast! di bine nufı1za Inglistane da bı1, le di esle xwe 
da eyaletek ji eyaleten dewleta Osman! bı1 ı1 hukme Pad!şahe Osman! li 
wir direw1ya;(13) bi kemay1, bi qase ku re li derketina rojnameyek bigire 
yan weşandina we biwest1ne,(14) hukme w! li wir hebı1. Sultan Evdilhe
m!de 2'yan j1 wisa kiriye ı1 neh1şt1ye ku rojnama "Kurdistan" li Misre we
şandina xwe bidom!ne. Sazkar ı1 xwed!ye rojname M!qdad M!dhet Bedirxan, 
hem ji ber zordest!ya rejima Evdilhem!d ı1 regirtina Wl ya li domandina 
derketina rojname li Misre, hem j1 ji ber nexweş!ya xwe, karger!ya rojna
me sipart!ye biraye xwe Evdirehman Bedirxan ı1 veger!yaye Stanbole. Ew 
yek ji niv!sara Evdirehman Bedirxan abi Tirk1 te zan!n, ku di sere jimare
ya 6'an da derket1ye.(15) 

Evdirehman Bedirxan di jimareya 6'an da u ji we pe ve karger!ya rojna
me girtlye deste xwe ı1 rojname ji Misre guhast1ye(16) bajare Cenewreye 
li Sw1sraye.(17) Digel we guhastine, çapxane ı1 navn!şana rojname tev hati
ne guhartin; ji jimareya 6'an pe ve rojname di "Çapxana Komela Hevgir
tin ı1 Qendya Musulmanan" da hatiye çapkirin.(18) 

Di jimareya 20'1 da ı1 ji we pe ve rojname d!sa veger!yaye Misre( 19) Di
gel we vegere çapxane ı1 navn!şana we d!sa guher!ne. Jibo navn!şane li Qa
h!re qut!yeka posteya bi jimara "679"an hatiye nivls!n. u bele nave çapxane 
di rojname da d negirt!ye, tenedi dı1way1ya jimareyen 20 ı121'e da bi Kurd1 
ı1 Tirk1 hatiye nivls!n ku rojname li Misre hat! ye çapkirin. Di dı1way1ya jima
reyen 22 ı123'yan da j1 tenebi Tirki hatiye nivMn ku rojname di "Çapxana 
Hindiye" da hatiye çapkirin. Te zanin ku ew çapxaneyeka Misre bı1ye. 

Ji jimareya 24'an pe ve rojname careka d! hatiye guhastin ı1 ve care çı1ye 
Inglistane ı1 navn!şana we li Londraye hatiye n!şandan, di sere rojname da 
ji ev rag!hana ha bi Kurd1 derketiye: 

(13) Direwlya: Dimeşlya, dibuhurl, derbas dibı1. 
(14) Biwest!ne: Bisekinlne, bide sekinandin. Maneyeka d! jl ji ve peyvike ra heye, le li vir 

maneya we ev e. 
(15) Kurdistan, j. 6, r. 1-2. 
(16) Guhast!ye: Neqil kirlye. 
(17) Swlsra: Welatekl Ewrupa Navln. Je ra bi Tirkl re gotin "İsviçre", bi Inglizi j! te gotin 

"Switzerland". 
(18) Nave we komele ye orijinal e ku di rojname da derket!ye, weha ye: "Cem'lyeta Tefaq 

ı1 Qendya Musulmana". 
(19) Wek ku me di jerenota 12'an da jl da zanln, ew berhevoka teneya ku ji rojnama "Kur

distan" glhaye dewra me, jimareyen 17, 18 ı119'an te da tunin. Ji ber we yek&, em niza
nİn ku ew her se jimare li kedere derketine. Peyva me ya ku em li vir dibejin "di jimare
ya 20'1 da ı1 ji we pe ve rojname dlsa vegerlyaye Misre", li gora jimareyen hey! hatiye 
niv!sln. 
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"Ev palek e min ji Cenewreye neqle Londraya kir. Loma min nekari 
rojnama xwe biweşinim. Ez hevi dikim ku ji nuha pe ve ez' e ji meha carek 
rojnama xwe bi dllzen biweşinim" .(20} 

Ragihaneka wek viya bi Tirki ji di we jimareya da derketiye. 
Li vir tişte balkeş ev e ku gotiye "min ji Cenewreya neqle Londraye kir". 

Di jimareya 23'yan da ji navnişana rojnama li Qahira hatiye nişandan. Ve
ca çima gotiye "min ji Cenewreye neqle Londraye kir"? Gelo ji jimareya 
20'1 heta jimareya 23'yan Evdirehman Bedirxan bi xwe li Cenewreye bll
ye ll rojname li wir arnade kiriye ll şandiye Misre, li wir daye çapkirin? 
Ev ihtimal ne dllre aqil e. Ihtimaleka di ji ev e kupişte derketina jimareya 
23'yan li Qahire, xwediye rojname disa ew guhastiye Cenewreye ll xwes
tiye ku li wir derxe; le hele mecal neditiye, paşe derbase Inglistane bllye 
ll jimareya 24'an li wir derxistiye. 
Westana(2ı} li Londraye ji pirr dom nekiriye; rojname tene yek jimareyek 

li wir derketiye, ew ji jimareya 24'an e. Ji jimareya 25'an pe ve rojname careka 
di hatiye guhastin ll veca çllye jere Inglistane ll li bajare Folkstone derketiye. 
Di jimareya 25'an da ragihaneka kurtbizimane Tirki hatiye nivisin ll te da 
hatiye ragihandin ku jibo weşandin ll belavkirina rojname fede di guhastine 
da hatiye pejnkirin ll kargeriya "Kurdistan"e neqle we navnişane hatiye ki
rin; ji xwendevanan tika hatiye kirin ku nameyen xwe bişinin we 
navnişane(22} 

U hele Folkstone ji ji rojnama "Kurdistan" ra nebllye dyeki tim!; rojna
me h eta jimareya 29' an li wir hatiye weşandin, paşe d isa vegeriyaye Cenewre
ye ll her du jimareyen paşin, yani jimareyen 30'yill 3ı'e li Cenewreye 
derketine. 

Di wan guhastinan da rojname gelek caran pirr dereng derketiye, navberen 
direj ketine navbera hin jimareyen we Mesela tarixa jimareya 5'an 4 Heziran 
13ı4 ye(ı7 Heziran ı898}, tarixa jimareya 6'an 28 Ilon ı3ı4 ye( ll Çiriya Pe
şin ı898}. Tarixa jimareya ı5'an 22 Nisan 13ı5 ye,(5 Gulan ı899}, tarixa jima
reya ı6'an 24 Tlrmeh 13ı5 ye(6 Tebax ı899}. Tarixa jimareya23'yan 11 Sibat 
ı3ı5 ye(24 Sibat ı900}, tarixa jimareya 24'an ı9 Tebax ı3ı6 ye( ı Ilon ı900}. 
Tarixa jimareya 25'an ı8 Ilon 13ı6 ye,( ı Çiriya Peşin ı900}, tarixa jimareya 
26'an ı Kanllna Peşin 13ı6 ye(ı4 Kanllna Peşin ı900}, tarixa jimareya 27'an 
28 Sibat 13ı6 ye(13 Adar ı9oı), tarixa jimareya 28'an jiı Ilon ı3ı7 ye(ı4 I
lon ı90 ı). Jimareya 29' an di wexte xwe da derketiye, tarixa we ı Çiriya Peşin 
13ı7 ye( ı4 Çiriya Peşin ı9oı). U jimareya 30'y1 penc meh paşe derketiye, ta
rixa we ı Adar 13ı8 ye(ı4 Adar ı902}.Jimareya3ı'e di wextexwe daderketi
ye, tarixa we ı Nisan ı3ı8 ye(14 Nisan ı902}.(23} 

(20) Kurdistan, j. 24, r. 12. 
(21) Westan: Sekin. Maneyeka di jl ji ve peyvike ra heye, le li vir mana we ev e. 
(22) Kurdistan, j. 25, r. 2. 
(23) Ev tarlxen ku me li jor nivlslne, dibe ku di nihertina peşin da ji xwendevanan ra hinek 

xerlb bixuyin. Jibo ku xwendevan şaş ne bin, di ve em bala wan bikişlnin ser ve yeke ku, 
li gora teqwlma Rom! ku di "Kurdistan" e da hatiye karanin, meha paşln a sale meha 
Sibare ye, despeka sala nu jl l'e meha Adare ye. 

ı2 -8-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BAWERIYA XURT Ü TEMAM 

Li vir pirseka weha te aqile mirov: Gelo ew qas guhastin çima qewimine? Bi 
peyveka di, gelo Evdirehman Bedirxan çima rojnama "Kurdistan" ew qas 
car guhastiye u d ye derxistina we ew qas car guhartiye? Gel o çi ma di navbera 
Misre u Swisraye u Inglistane da çuye u hatiye, çuye u hatiye? 

Gelek mixabin ku em nikarin bersiva ve pirse bidin. Cara peşin ku Evdi
rehman Bedirxan rojname ji Misre guhastiye Swisray&, di jimareya 6'an da da
ye zanin ku ji ber zordestiya rejima Evdilhemid biraye wi Miqdad Midhet 
Bedirxan nekariye weşandina rojname li Misre b idamine u ji neçari vegeriya
ye Stanbol&, ji ber we yeke ji Wl kargeri ya rojname girtiye deste xwe u ji Misre 
ew guhastiye Swisray&, da ku bişe rojname derxe u bi wi awayi jibo qendya 
Kurdan bixebite.{24) U guhastinen di? Gelo serneden wan çi bune? Mixabin 
ku di deste me da çu belge u wesiqeyeka wisa tune ku bersiva ve pirse roni 
b ike. 

Gelo Evdirehman Bedirxan ji ruye taluka ajanen Evdilhemid xwe di ewle
tiye da neditiye, loma ew qas car dye xwe guhartiye u rojnama xwe guhasti
ye? Ev ihtimal ne dure aqil e. Ji ni visaren rojname u ji nameyen vekiri yen ku 
ji Evdilhemid ra hatine nivlsin, bi awayeki eşkera te famkirin ku Evdilhemid 
u karbidesten dora Wl neviyane ku rojnameyek bi nave "Kurdistan" derke
ve; qedexe kirine ku rojname bi taybed tekeve Kurdistan e u bi gişti tekeve na
va sinaren dewleta Osman!. U bele digel ku Evdilhemid li dije rojnama 
"Kurdistan" buye ji, Evdirehman Bedirxan ji doza xwe venekişiyaye u der
xistina rojname domandiye, bi wi awayi ji Evdilhemid ra adeta meydan 
xwendiye. Bi derxistina rojname ji newestaye, zordesti u zulma rejima Evdil
hemid di rupelen "Kurdistan"& da li ber çavan raber kiriye Bi we raberkiri
ne ji qima xwe nan! ye, deng li gele Kurd kiriye u je xwestiye ku li dije we zor
destiye ra be u di ber xwe b ide; bi wi awayi gele Kurd hewisandiye berxwedan 
u serhildane 

Ji ber we yek&, mirov dişe texmin b ike ku Evdirehman Bedirxan xwe di ew
letiye da neditiye u ji ajanen Evdilhemid dilbitirs bu ye, ketiye tatele; ji ber we 
tatele ew qas dye xwe guhartiye, ew qas rojnama xwe guhastiye. 

Li vir tişte giring u balkeş ev e ku, digel wan altiziyen ku ji wan guhastinan 
ten famkirin, Evdirehman Bedirxan dev ji doza xwe bernedaye u ji doza xwe 
venekişiyaye. Tam çewte we yek&, bi vin(25) u biryardari singa xwe daye peş
bere hem! aluziyan u weşandina rojnama xwe domandiye; wek baveki dilo
van e ku zarukeki xwe ji ber bager u bapuke direvine u ji vir dibe wir, ji wir 

(24} Kurdistan, j. 6, r. 2. 
(25} Vin: Heza hundirin a ku di dile mirov da li ser karek daxwazeka qutı1birr diafirine, 

irade. 
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dibe wir, ji d'yek dibe d'yekl' di', ji wl' d'yl' jl' direvi'ne d'yekl' ewletir, Evdireh
man Bedirxan wisa bi dilovanl' rojnama "Kurdistan" hembez kirl'ye u d' bi 
d' gerandl'ye, derxistina we çar sal domandl'ye. KI' dizane ku di we re da çi qas 
azar(26) dl'tlye, çi qas zehmet kişandl'ye, çi qas fl'dakarl' kirl'ye! Sernede we fl
dakarl'ye jl', be guman bawerl'ya wl' ya xurt u ternam bu ye. Heja ye ku mirov 
li ber bJ'ranJ'na Wl bi qedirnasJ' U rezdarJ' sere XWe bitewJ'ne, ji dil U can je ra si
pas bike! 

DENGANA "KURDİSTAN"E Lİ KURDİSTANE(27) 

Wisa te zanl'n ku derketina rojnama "Kurdistan" li Kurdistane u di nava 
Kurden dere Kurdistane da denganeka fire daye, kefxweşl' u dilşayl'yeka me
zin afirandl'ye. Hin name u teqrl'zen(28) ku ji rojname ra hatine şandin u di 
hin jimareyen we da hatine çapkirin, ew dengan u kefxweşl' bi awayekl' zelal 
ji wan dixuye. 

Du teqrl'zen Kurdl' ji Şame hatine şandin, di jimareya 3'yan da derketine. 
Yek ji wan duznivl'sar e, bi awaye nameyek hatl'ye nivl'sln u şandin. Şandoxe 
w&, ku nave xwe N. H. nivl'sl'ye, daye zanl'n ku dema rojname gl'haye Şamedi 
nava Kurden wl' bajarl' da kefxweşl' u şayl'yeka mezin çekirl'ye, dema Kurdan 
zanl'ye ku nave we ''Kurdistan" e u xwedl'ye we Ml'qdad Ml'dhet Bedirxan e, 
bi peyva Wl "mJ're me" ye, ew maç kirine U bi derketina we gelek dilşa 
bune.(29) 

Teqrl'za dJ' ya ku ji Şam e hatl'ye şandin, helbeskl' ye, yani' wek helbestek hatl'
ye nivl'sln. Şandoxe w&, ku nave xwe Lawe Şex E. Fetalı nivl'slye, di despeka 
teqrl'za xwe da weha gotl'ye: 

(26) 
(27) 

(28) 

(29) 
(30) 
(31) 
(32) 

14 

"PI'roz be ji te re hezar cara 
ev denge nuho li nav yara(30) 

Mizgl'nl'ya ve cerl'deya qenc(31) 
şabaş dibitin çi qas hebit genc".(32) 

Azar: Eziyet, zehmet, eş. 
Dengan: Denge ku li tişten wek zinaran dikeve ıl li do ra xwe bel;ıv dibe ıl vedigere. Ji 
peyvika "dengan" ra bi Ere bi te gotin "seda", bi Tir ki te gotin "yankı", bi İnglizi jl te 
gotin "echo". 
Teqriz: Nivisara ecibandin&, ni visara ku li ser kovarek yan pirtılkek te nivisin ıl te da 
ecibandina we kovare yan pirtılke te dlyarkirin. 
Kurdistan, j. 3, r. 3. 
Li nav yara: Li nav dostan. 
Ceride: Rojname. 
Gene: Xizne, xezine, define. 
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Şandoxe ve teqrize ji daye zanin ku derketina "Kurdistan"e di nava Kur
den Şam e da kefxweşiyeka gelek mezin afirandiye, di paş!ya teqriza xwe da j1 
ji Miqdad M!dhet Bedirxan ra weha got!ye: 

"Ruhan!ya bab u kal u ecdad 
pey ve huner&, te kir nuho şad 

Beybun!ya dewleta te geş bit 
Qase tu hebi, dile te xweş bit".(33) 

Narneyeka Kurdi ji ji Edene hatiye şandin. Nave şandoxe we Seyid Tahire 
Boti ye. Wi daye zanin ku derketina rojnama "Kurdistan" Kurden Edeneye 
gelek kefxweş kirine Seyid Tahire Bot! di nameya xwe da, ku di jimareya S'an 
da derket!ye, ni visiye ku Kurden Edeneye di du-se ro jan da heqe 20 rojnaman 
berhev kirine; ji Miqdad Midhet Bedirxan pirsiye: "Ez rekim kudere?"(34) 

Ji Merdine ji narneyeka Erebiji allye Ellye kure Huseyne Arnedi ve hatiye 
şandin u di jimareya 8'an da derketiye Şandoxe we nameye gelek pesne 
"Kurdistan"e daye u di dyek da weha gotiye: 

"Ez bi umre xwe sond dixum ku, ev rojname wisa qenc e ku heja ye qala 
we be kirin u li ser we sipas be kirin".(35) 

Narneyeka Kurdi ya balkeş ji ji bajare Amed(Diyarbekir) hatiye şandin u 
di jimareya 13'an da bi sernivisara "Kaxizek ji Kurdistane hat!" derketiye 
Ş d ~ ~ ~ ,. . ı:~ D~ b k ~ Ş M" . ~ ~ w~ d ~ an oxe we, nave xwe Jı eşraıen ıyar e re . . nıvısıye. ı aye zanın 
ku karbidesten dewleta Osman! yen li Kurdistane nahelin ku gel rojnama 
"Kurdistan" bixwine u we di desteki da bibinin Wl kes! digirin, davejin gir
tlxanan, le b ele d isa j 1 Kurd m ey la rojname di kin u ji we naburin. Ş. M. go tlye 
"di ve re da em' e gelek tiştan flda bikin", paşe nivisiye ku karbidesten dewle
ta Osman! yen li Kurdistan e gel ek zalim u beinsaf in, ji ber zulma wan gel ek 
Kurd dhil bune, hin ji wan çune nava Ecem, hin ji çune nava Tir kan; ji Evdi
rehman Bedirxan tika kiriye ku di rojname da bi Tirkiji Padişah ra li ser rew
şa Kurdan binivise u je bixwaze ku me'muren rast u adil bişine 
Kurdistane(36) 

Disa di jimareya 13'an da hatiye nivlsin ku ji allye hin Kurdan ve ji rojname 
ra all kar! ya diravi hatiye şandin u llsteyek li ser we yeke d girtiye. Li go ra we 
listeye jibo allkariye ev dirav hatine şandin: 

Ji Diyarbekre 
Ji Silernaniye 
Ji Edeneye 

: 200 quriş 
: 121 " 
: 120 " 

Narneyeka Kurdi ji ji Merdin&, ji aliye Mela Salihe Cizlri ve hatiye şandin. 
Ş d ~ ~ ~ d" ~ d h ~ an oxe we nameye ı sere nameya xwe a we a gotıye: 

(33) Kurdistan, j. 3, r. 4. 
(34) Kurdistan, j. 5, r. 3-4. 
(35) Kurdistan, j. 8, r. 2-3 
(36) Kurdistan, j. 13, r. 1-2. 
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"Mire min, ew rojnama ku we dest pe kiriye h un ji pazde ro jan carek derdi
xin, carna te welate me u kem caran digije deste me, em dixwinin". 

Mela Salihe Cizlri paşe pesneM ir Bedirxan u zaruken Wl daye, qala xizme
ta wan a ji Kurdan ra kiriye, peyvaniye ser şola xwendin u zanin&, di w! babeti 
da weha nivisiye: 

"Ez beni, tu me dihewis1n1 xwendin u zanine Qendya xwendin u zanine 
tiştekiwisa ye ku kes nikare inkar bike. Xwendin ronayiyeka wisa ye ku kor 
bi we xwediçav di bin. u hele çi çare ku re u imkanen xwendine li nik me tu
nin. Kes tune li me bipirse. Çave xayinan kor hibe. Herçi ku Evdilhemid e, 
veca me zani ku herçiye jibo qendya Kurdan e Wl nave". 

Mela Salihe Ciziri paşe gazin ji Evdirehman Bedirxan kiriye ku çima de
reng maye u bist sal bere ew rojname dernexistiye, daye zanin ku rojnama 
"Kürdistan" ji aliye rejima Evdilhemid ve li Kurdistane hatiye qedexekirin, 
rexne li rejima Evdilhemid xistiye ku guh nade Kurdistan&, ragihandiye ku 
de li ser rewşa Kurdistane ji Evdirehman Bedirxan ra biniv1se.(37) 

ZORDESTiYA REJİMA EVDİLHEMiD 
Lİ SER ROJNAMA "KURDiSTAN" 

Rojnama "Kurdistan" li Kurdistane u di nava Kurden dere Kurdistan e da çi 
qas kefxweşi çekiriye u denganeka erin(38) daye, di Koşka Sultan Evdilhemi
de 2'yan da u bi gişti dinava kargeren dewleta Osmani da ji ew qas kefnexwe
şi çekiriye u denganeka neyin(39) daye. 

Hemadi despeke da, di dema derketina rojname da, ew zehniyeta Osmani
yan a req u qedexekar ketiye kar u qedexe kiriye ku "Kurdistan" bi awayeki 
gişti tekeve nava sinaren dewleta Osmani, bi taybed ji tekeve Kurdistan&. 
Weziriya Karen Hundirin belavokeka resmi ji wezifedaren dewlete ra şandi
ye u bi wan daye zanin ku rojnama "Kurdistan" di nava sinaren dewleta Os
mani da hatiye qedexekirin, ji wan xwestiye ku we biryara qedexekirine 
pek b inin. 

Li ser we biryar&, Miqdad Midhet Bedirxan di jimareya 4'an da ji Evdilhe
mid ra bi zimane Tirki daxwaznameyek nivisiye u te da feda rojnama "Kur
distan" daye zanin, je tika kiriye ku ferman b ide hukumete da ku we biryara 
qedexekirine rake u re b ide belavbuna roj name( 40) 

U hele we daxwaznameye fede nedaye. Tam çewte w&, zordesti li xwende
vanen rojname ji hatiye kirin; kesen ku "Kurdistan" di deste wan da hatiye 

(37) Kurdistan, j. 14, r. 2. 
(38) Erin: Ti§t yan kare ku li gora arnane {i daxwaze be, li arnane {i daxwaze be, fede bide 

u be qebulkirin, m efadar be de ran. ]i peyvika "erin" ra bi Ere bl te gotin "Icab!", bi Tir
k! te gotin "olumlu", bi Inglizi j! te gotin "positive". 

(39) Neyin: Ti§t yan kare ku li çewte arnane {i daxwaze be, li arnane {i daxwaze neye, fede 
nede {i neye qeblılkirin, bemefa be de ran. ]i peyvika "neyin" ra bi Ere bl te gotin "sel
bl", bi Tirkl te gotin "olumsuz", bi Inglizi j1 te gotin "negative". 

(40) Kurdistan, j. 4, r. 1-2. 
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d itin, hatine girtin. Ji aliyeki di ve ji bi ri ya hin karbidesten Misre bi awayeki 
ne resmi xeber ji Miqdad Midhet Bedirxan ra hatiye şandin ı1 je hatiye xwes
tin ku zl1-zı1ka weşandina rojname biwestine ı1 vegere Stanbole; eger na, de 
di heqe wi da sl1cek be lekanin( 41) ı1 bi wasita dadgehek teslimkirina wi ji 
kargeren Misre be xwestin, ew karger jl' de bi zore Wl teslim bikin. Li ser we 
gefa karbidesten Osmaniyan, Miqdad Midhet Bedirxan di jimareya S'an da 
daxwaznameyeka di bi Tirkiji Evdilhemid ra nivisiye u hem ew tevgera be
qanı1n1 pe daye zanin, hem ji disa je tika kiriye ku biryara qedexekirina 
"Kurdistan" e b ide rakirin.( 42) 

Pişte jimareya S'an Miqdad Midhet Bedirxan rojname teslime biraye xwe 
Evdirehman Bedirxan kiriye ı1 vegeriyaye Stanbol&. Wek ku me li jor ji da za
nin, Evdirehman Bedirxan rojname ji Misre guhastiye Swisray&. Di jimareya 
6'an da Wl ji ji Evdilhemid ra daxwaznameyek bizimane Tir ki nivisiye; di we 
daxwaznameye da dayezanin ku karbidesten dora Evdilhemid, jibo ku Miq
dad Midhet Bedirxan mecbı1r bikin ji westandina weşandina rojname ra ı1 ve
gera Stanbole ra, gef li birayen wi yen li Stanbole xwarine ı1 biraye wi Emin 
Bedirxan(43) bi hin kesen pegirtiyen rejime dane ledan, biraye wi Eli Bedir
xan ji girtine ı1 çar roj di girtixane da hiştine. Evdirehman Bedirxan di dı1wa-

A A d d Ah dA k >A !LJA A yı ya we axwaznameya xwe a ragı an ı ye u ew e c:uı venegere nava sına-
ren dewleta Osman! ı1 ew'e tekoşina xwe bidomine.(44) 

Evdirehman Bedirxan di eyne jimareye da nivisareka Kurdi ji nivisiye ı1 te 
da qala daxwaznameya xwe ya Tirki kiriye ı1 weha gotiye: 

"Min di ve rojname da kaxizek Ro mi( 45) ji Padişah E vdilhemid Xan ra re-

( 41) U kan~ n: An~ na tiştan li h ev, ku mirov tiştan li h ev b~ne, !ek b~ne, li h ev day ne u çeke. 
Ji peyvika "lekan~n" ra bi Ereb~ te gotin "tesn~", bi Tirk~ te gotin "uydurmak", bi 
Ingliz~ jl te gotin "to make up". 

(42) Kurdistan, j. S, r. 1-2. 
(43) Bave her du zimanzan u niv~skaren navdar Celadet Bedirxan u Kamran Bedrixan. 
(44) Kurdistan, j. 6, r. 1-2. 
( 45) Rom~: Tir k~, zimane Tirkl.Ji ber ku beredinava Kurdan da ji dewleta Osman~ ra hati

ye gotin "Rom", niv~skar li vir ji zimane we dewlete ra gotiye "Rom~". Sernede ku Kur
dan ji dewleta Osman~ ra got~ye "Rom" ev bu ye ku, ew d ye ku dewleta Osman~ te da 
hatiye sazkirin, yan~ Anadol, wextek di deste lmperator~ya Roma ye da bu ye u heremek 
ji heremen we dewlete bu ye. Hinge Kurdan jı we dewlete ra gotiye "Rom". Paşe ew ~m
perator~ parçe bu ye u li hela we ya Rojhilat ~mperator~ya B~zans hat~ye sazkirin, ku je 
ra hatiye gotin "Roma Rojhilat" j~ u Anadol F beşe k ji we bu ye; hi n ge F na ve we dewle
te dinava Kurdan da "Rom" bu ye. Paşe li herema Anadole dewleta Osman~ hatiye saz
kirin u ketiye şuna ~mperator~ya Bizans; hinge j~ Kurdan ji we dewlete ra gotiye 
"Rom". Ehmede Xan~ye nemir ji di "Mem u Zin"e da ji dewleta Osman~ ra got~ye 
"Rom". Yek ji peyven Xan~ yen di heqe dewleta Osman~ da weha ye: 

"Emma ji ezel Xwede wisa kir 
ev Rom u Ecem li ser me rakir" 

Pişte ku dewleta Osman~ hat~ ye hilweşandin u di şuna we da "Ko mara Tirk~ye" hat~ye 
sazkirin j~. nave "Rom" dinava Kurdan da jibo we dewlete hat~ ye karan~n. Li hin helen 
Kurdistan& j~ ji dewleta Tirkan ra hatiye gotin "Roma reş" u gele Kurd bi peyvika 
"reş" zulm u zordestlya we dewlete daye zan~n. Di peyveka peş~yan a Kurd~ da jlte go
tİn "bexte Rome tune". Di straneka geli ya Kurd~ da ji te gotin "Rom xayin e". 
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kiriye. Ez t& da dibejm ji her ku wi nehişt biraye min rojnama xwe di milke 
wi da derxe, ez ji milke wi derketim, da ez bi ve rojname ji qendya Kurdan 

ra bixebitim u sed ya miroven do ra wi je ra binivisim".( 46) 
Wisa te zanin ku biryara Evdirehman Bedirxan li ser domandina weşandi

na "Kurdistan"e u guhastina wi ya we bo Swisray&, Evdilhemid u karbides

t&n dora wi gelek hers kirine, buye semed& zedebuna rika wan. Jibo ku Evdi
rehman Bedirxan ji doza wi vegednin u mecbure westandina rojname bi kin, 

zordestiya xwe dijwartir kirine. Hinge penc birayen wi xwestine ji Stanbole 
biçin Kurdistan&. U hele hatine girtin u li wan işkence hatiye kirin. Evdireh
man Bedirxan li ser we buyer& di jimareya 7'an da bi Tirkiji Evdilhemid ra 
daxwaznameyek nivMye u te da qala w& tevgera beqanuni kiriye, paş& weha 

~ 

gotıye: 

"Eger arnane ji işkencekirina b irayen min ew e ku ez dev ji fikra xwe u vina 
xwe berdim u bem Stanbol&, ez bi Xwede sond dixum ku ev tedbir, ji bil 
zexmkirina vin usebatamin ji tiştek ra xizmet nake". 

Evdirehman Bedirxan, paşe ji Evdilhemid ra weha meydan xwendiye: 
"Ebulhuday& Cengene( 47) y& ku te ew kiriye taca ser& xwe, ev tedbiren we

ha dibe ku li tirsoneken wek wi te'sir bikin; le bel& ew qehremane ku li dije 

bav& te ye dbihişt şer kiribu,(48) ev tedbir li kure wi qet nikarin te'sir 
bikin".( 49) 

Evdirehman Bedirxan bi we vine weşandina rojname domandiye. U hele 
Evdilhemid ji zordesdya xwe zedetir kidye; dadgeheka taybed daye sazkirin 

u di heqe Evdirehman Bedirxan da ji we dadgehe biryara cezaye xiyab1 daye 
derxistin. Evdirehman Bedirxan li ser we biryaredi jimareya 26'an da bi Tir
ki narneyeka vekiri ji Evdilhemid ra nivMye u careka di je ra meydan xwen
diye, ragihandiye ku di oxira welet u netewe da biryaren wisa dibin sernede 
pesinine Paşe disa rexneyen dijwar li rejima Evdilhemid xistine ı1 Evdilhe

mid bi zalimiye gunehkar kidye.(50) 

REJİMA PADİŞAHAN ÇÜ 
REJİMA PAŞAYAN HAT 

Qedexekirina rojnama "Kurdistan" ji aliye rejima Evdilhemid ve, dibe ku di 

nihertina peşin da piçek xedb be d itin. Di dewra Osmaniyan da zimane Kur

di ne qedexe bu, bi zimane Kurdi xwendin u niv1s1n dihat kirin u ders dihat 
dayin, pirtuk ji dihatin çapkirin, Kurd u Kurdistan bi naven xwe dihatin 
naskirin, nave gele Kurd resmen "Kurd" bu, nav& welate wi geli ji resmen 

(46) Kurdistan, j. 6, r. 2. 
(47) Yek ji şewirdaren Evdilhemld buye. 
(48) Mexsed ji vi qehremanl, Mlr Bedirxane Botl ye, ku bave Evdirehman Bedirxan buye. 

Wl di salen 1840'an da jibo serxwebuna Kurdistaneli dije dewleta Osman! şer kir! ye. 
(49) Kurdistan, j. 7, r. 1. 
(50) Kurdistan, j. 26, r. 1-2. 
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"Kurdistan" bu. Ne tene gele Kurd, hem! gelen bindesten Osmaniyan di we 
rewşe da bun. Ji ber ku dewleta Osmaniimperatori bu u rejima Osman! ne 
rejimeka neteweyi bu, li dije gelen nava sinoren imperatoriye siyaseta nejad
perestiye u rehkariye nedajot; her gelek u her welatek bi nave xwe dihat 
naskirin, zirnan u çandeyen hem! gelan ji azad bun. 

Li go ra we rewş&, gelo çima rejima Evdilhemid rojnama "Kurdistan" qede
xe kiriye u li dije we ji, li dije xwediye we ji tedbiren wisa dijwar standine? 

Bi ditina me semed ew bu ku rejima Evdilhemid ditirsa ku rojnama "Kur
distan" li Kurdistan& bibe meledeyeka(51) hişyariye u rewşenbirlye Peyve
kapeşiyana Kurdi heye, dibeje "h ur e, le deve şur e". Ev peyv li ser kes u tiş
ten wisa te gotin ku bi tele(52) xwe ne ew qas berçav in, le huneren mezin ni
şan didin. Mirov dişe ve peyva peş!yan li rojnama "Kurdistan" ji bine. E w 
ji bi çavditin biçuk bu u tene ji çar rupelan pekdihat. u bele dixebiti ku gele 
Kurd "wek neteweyek" hişyar u serwext u tegihişti b ike; hez dida xwe ku ge
le Kurd b ike xwediye huwiyeta wi ya neteweyi u ri ya azadi ya neteweyi li ber 
Wl roni bike, pe nişan bide. Rejima Evdilhemid ji ji we yeke baş haydar bu u 
ditirsa ku ew gel bir bi hebun u huwiyeta xwe ya neteweyi b ibe u bi ronayiya 
we rojname riya azadiye bibine, bide ser we re u te da bimeşe, belkiji ew re 
di duwayiye da gele Kurd bigihine gihaneka(53) serxwebune 

Tişte ku xewa Evdilhemid u rejima wi direvand, aha ev tirs bu. Evdilhemid 
ji, hem! padişahen Osmaniyan ji dixwestin ku gele Kurd xwediye nave xwe 
be, le bele xwe wek xizmetkareki te bii ji Osmaniyan ra bibine u pejn b ike, wi
sa bizane ku jiyana teb11 jibo wi tim u tim ew xizmetkari ye. Wan digot 
"Kurd heye, Kurdistan ji heye; le bele dive ku Kurd di bine hukme me da ne
zan u xizan u ji dinyaye nehaydar bimine, Kurdistan ji tim u tim meydana 
hes pe Osman! yan bimine". Peyveka peşiyan a Tir ki heye, weha dibeje: "Sere 
xwe bihejine, meaşe xwe bistine".(54) Padişahen Osmaniyan ji bi awaye kar
geriya xwe u bi hem! tevgeren xwe bi gele Kurd weha didan famkirin: "B ila 
tu hebi, le bindeste me bi". 

Ji wi semedi ji nediviyan ku gele Kurd hişyar bibe u "wek neteweyek" bir 
bi hebuna xwe bibe, "wek neteweyek" bibe xwediye huwiyeta xwe. Lewra 
dizanin ku gelek dema bir bi huwiyeta xwe ya neteweyi bi be u huwiyeta xwe 
ya neteweyi qazanc bike, rojek de rabe u beje "min dive ez hebim u malxoye 
mala xwe birn". 

Zehniyeta padişahen Osmaniyan bi gişti u ya Evdilhemide 2'yan ji bi tay
bed, aha ev bu. Ku mirov we zehniyete binase, famkirina sernede qedexekiri
na Evdilhemid a rojnama "Kurdistan" edi hesan dibe. 

(5 1) 

(52) 
(53) 

(54) 

Melede: Çovek e ku di sere we da maddeyek ditevişte u pet! dicle, ew pet! ronay~ li dora 
xwe belav dike. Ji peyvika "melede" ra bi Ere b~ u Tirk~ te gotin "meş'ale", bi Ingliz~ 
j~ te gotin "torch". 
Tel: Clsim. T~pen "t" u "1" stur ten xwendin. 
G~hanek: Cl ye ku mirov dig~j'e. Ji peyvika "glhanek" ra bi Ere b~ te gotin "merhele", 
bi Tirk~ te gotin "aşama", bi Ingliz~ j~ te gotin "phase". 
E w peyva peş~yan bizimane Tirk~ weha ye: "Salla başını, al maaşını". 
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20 sal pişte derketina rojnama "Kurdistan", di sala 1918'an da dewleta Os

man! diŞere Ci hani ye Peşin da zorbiri bu u ket sekerata mirine Jixwe nave 

webere bu bu "Zilame Nexweş". Şere Cihan! ye Peşin nexweşiya we girantir 

kir U di duwayiya Wl şeri da edi hez te da nema ku li ser lingan bimlne. }i ser 
lingan ket u ket sekerata mirine. 5 sal paşe, di sala 1923 'yan da ji paşa ye k ji pa

şayen we dewlete duwayi li jl'yana we ani u ew xist gore, di şuna we da rejime-

k ~ k' ~ ~ ~"K T' k~ ~··d ~ {55) a nu saz ır u nave we omara ır ıye· anı. 

Nave wl' paşayl' Kemal Paşa bu.(56) Le ew ne tene bu. Gelek paşayen heval

benden wl' j1 hebun. Mesela Isınet Paşa, Fewzl' Paşa, Kazim Paşa, Ell Fuad Pa

şa, Rafet Paşa, Fexredl'n Paşa, Cafer Teyyar Paşa, Asi m Paşa u wd. Kemal Paşa 

bu Serekkomar, Isınet Paşa jl' bu Serekwezir. 
Bi wi awayi rejimeka eskeri hat sazkirin. Mirov dikare bi hesani ji we reji

me ra beje "Ko mara Eskeri ya Tirk1ye".(57) Di gel sazkirina we rejima eskerl', 

rejima padl'şahan çu, di şuna we da rejima paşayan hat. Bingehe we rejime ne

jadperesdya Tir k bu. Peyva Kemal Paşa ya meşhur ve yeke baş nl'şan dicle. E w 

peyv ev e: "Yek Tirkek bedela heml' dinyaye ye". 
Sazkirina "Ko mara Eskeri ya Tirkl'ye" jibo gelen bindest, xasma jibo gele 

Kurd, bu despeka felaketek<ı neteweyl' u belayeka nedl'd. Padl'şahen Osman\'

yan digotin "Kurdu Kurdistan hene, le di ve ew di bine deste me da b iminin". 

Le hele rejima eskeri ya ku bi deste Kemal Paşa u paşayen hevalbenden wl' hat 

sazkirin u nave "Ko mara Tirk\'ye" le hat danin, tewr he buna gele Kurd j1 in

kar kir. Amanca we rejime, "afirandina neteweyekl' Tirk e yekbuyi u yekzi

man u yekçande u yekhuwiyet" bu. Jibo ku bigl'ha we amance j1 biryar da ku 

gele Kurd dinava Tirkan da bipişefe u bihell'ne. Jibo ku we biryara xwe jl' pek
bl'ne her tişte gele Kurd qedexe kir; ji zimane Kurdl' heta edebiyata Kurdi, ji 

çandeya Kurdl' heta stranen Kurdi gişt ji aliye we rejima eskeri ya zalim u ne

jadperest ve hatin qedexekirin. Tewr peyvika "Kurd" ji di çave we rejima 

eskeri da bu strl'yeka beloq; rejime ew jl qedexe kir u nave gele Kurd kir "Tir

ken çiyayi", nave Kurdistan& ji kir "Anadola Rojhilat". 
Bi Wl awayi, we rejima gunehkar ne ku teneli dije gele Kurd suc kir; le her 

weha li dije miroviye, li dije tarixe u li dije cografyaye ji suceki giran kir. Lew

ra bi qedexekirina zirnan u edebiyat u çande u stranen Kurdl' li dije mirovl'ye 

(55) Nave we bi Tirki' "Türkiye Cumhuriyeti" ye. 
(56} Ji ber ku ew di nava gele Kurdda bi nave "Kemal Paşa" hatiye naskirin u bi wl navl 

qala wl re kirin, me li vir nave Wl weha nivlsl. Belki jl, ji ber ku ew nav bu ye sembol 

u nlşana milltarlzma Osman\' yan u militarizm u rehkarlya Tirkan, gele Kurd bi "paşa

tl"ya wl ew naslye u her bi vi navl qala wl dike. N av u unwan u paşnaven wl yen di yen 

wek "Mistefa Kemal", "Xazl" u "Kemal Ataturk", dinava geleKurdda d negirtine. 

Lewra ew eskere ki wisa bu ku milltarlzma Tirkana ku di duwaylya dewra Osman\' yan 

da edi kevnar bu bu, nujen kir; rehkari'ya Tirkan jibo slyaseta xwe u jibo Komara Tirki

ye kir bingeh; bi zora eskeriye u bi qetllamen hovkl berxwedanen gele Kurd şikandin; 

pewendl u muameleyen wl digel gele Kurd, her bi singuye bun, bi agir u xwlne bun. 

Ji ber van semedan, gele Kurd tim u tim bi "paşa tl" qala wl kiriye u her tim je ra go tlye 
"Kemal Paşa". 

(57) Rejime k ku di 66 salan da je ra heşt serekkomar hatine bijartin u şeş ji wan general bu

ne; ma ew rejim ne "Komara Eskerl" ye, çi ye! 
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der ket; bi qedexekirina nave "Kurd" u guhartina Wl navi bi nave "Tirken çi
yay!", li dije tarixe derket u rasdyeka tarixl Inkar kir; bi rakirina na ve Kurdis
tan e u guhartina Wl bi nave "Anadola Rojhilat", rasdyeka hem tarixl u hem 
cografi inkar kir. 

Dema gele Kurd sere xwe bilin d kir u li dije we siyaseta nemirovki rawesta 
u heqe xwe xwest, Kemal Paşa bi top u tifingen xwe, bi firoke u tanqen xwe 
çu ser geleKurdu bi deh h ezaran Kurd dan ber gule u bomba u singuyan, agir 
avet bi hezaran gunden Kurdan, bi deh hezaran jin u zaruken Kurdan digel 
gunden wan bi giyanitl şewitandin u tune kirin.(58) 

Dema mirov rejima Osman! u rejima Kemal Paşa ya ku nave we ye resmi 
"Ko mara Tirkiye" ye u di esle xwe da "Ko mara Eskeri ya Tirkiye" ye, ji all ye 
şola gelan ve dicle ber hev u qiyas dike, mirov bi awayeki zelal u vekiri dibine 
ku "Komara Eskeri ya Tirkiye" ji rejima Osmani gelek xirabtir u barbartir 
u paşverutir e.(59) 

(58) E w qetllama barbarkl ya ku Kemal Paşa di sala 1925'an dapişte şikandina Şorişa Şex 
Sel d li Kurdistan& kir, di dlroka gele Kurd da bu ye nuqteyeka kifşkirl, buye nlşanek, 
bu ye kevirekl kilometreye. Li Kurdistana Jorln dinava geleKurdda nave sala 1925'an 
bu ye "S ala Şewate". E w nav di n ava geleKurdda bu ye des pe ka tarlxek, bu ye nlşaneka 
dlroki. Zaruken ku di we sale da welidine, ew sal jibo wan bu ye tarixa welidlne u hatiye 
gotin "filan kes di Sala Şewate da hatiye dine". Kesen ku di we sale da welew bi ecele 
xwe ji mirine, jibo wan ji hatiye gotin "filan kes di Sala Şewate da wefat kirlye". Gele 
Kurd bi we navandin&, qetllama hovkl ya Kemal Paşa u rejima wl di tarlxe da raçandlye 
u wisa kiriye ku ji bir neye kirin. 

(59) M ir Bedirxane Boti jibo serxwebuna Kurdistan& li dije dewleta Osman! şer kir. Di sala 
1847'an da demazorbiri bu, Padlşahe Osmanlyan Evdilmedd ew idam nekir; ew ji 
Kurdistan& derxist u li Grava Girlte da bidkirin. Di dewra Padlşah Evdilezlz da li ser 
daxwaza wl, destura çuyina Şam e je ra hat dayin; çu li wir b id bu {i di sala 1870'yl da 
li wir wefat kir. 
Şex Seld ji jibo serxwebuna Kurdistan& li dije rejima Kemal Paşa şer kir. Demazorbiri 
bu, Kemal Paşa di şeva 28/29 Hezlran 1925'an da ew digel 46 hevalen wl li bajare 
Amed(Dlyarbekir) di demek da u li d ye k bi hev ra idam kirin; yani bi tevayl47 kes bi 
hev ra u bi reze ra daleqandin u idam kirin. Barbariyeka weha ne ku tenedi zemane Os
man! yan da, di zemane Cengiz u Teymure Leng da ji nebatiye dltin. Di çu dewreka 
dinyaye da li çu dyekl dinyaye ji aliye çu rejimek ve 47 kes bi hev ra di yek demek da 
{i li yek dyek {i li rexe hev nebatine idamkirin. 
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BEŞ II 

NAVEROKA ROJNAMA "KURDiSTAN" 

"MEM ü ZIN" Dİ RUPELEN "KURDİSTAN"E DA 

"Mem u Zin"a Xaniye nemir di nava gele Kurd da ji bere ve gelek hatiye 
naskirin ı1 denganeka mezin daye. Le hele "Mem u Zin", beri derketina roj
nama "Kurdistan" nehatibı1 çapkirin; tene hin desnivisaren we di deste hin 
mela ı1 rewşenbiren Kurdan da hebı1n. Ji her we yeke Miqdad Midhet Bedir
xan di rupelen "Kurdistan" e da hin parçeyen "Mem u Zin" e çap kirine. Di 
jimareya 2'yan da dest bi çapkirina wan parçeyan kiriye ı1 bi çend rezan girin-
A "M A ZA "A d A A h A 

gıya em u ın e aye zanın u we a gotıye: 
"Rehmeta Xwede le be, Xwede gunehe wi bixefirine, sala hezar ı1 sed ı1 pen

ce( 60) da li Cizire Ehmede Xani pirtükeka helbeski nivisiye; na ve ve pirtı1ke 
kir1ye "Mem u Zin". Ev pirtı1k hem! helbest in; bi eşkerati çl'roka evl'na du 
ciwanan e, le di h un dir da gelek arnane ı1 par ı1 hikmet je ten famkirin. Lo ma, 
di ve mirov bi baldari we bixwl'ne. Di her rojnameyek da ez' e ji we pirtı1ke hi
nek binivisim, heta xilas bibe".(61) 

Ni viskar di jimareya 2'yan da beşe peşin e "Mem u Zin" e çap kiriye, paşe 
ji di piraniya jimareyan da parçena je weşandine. 

Pişte jimareya S'an ku kargeri ya rojnameye ketiye deste Evdirehman Bedir
xan, wl' ji weşandina parçena ji "Mem u Zin" e domandiye, bi wi awayi ew 
pirtı1ka giring ı1 rı1metbilind bi gele Kurd daye naskirin. 

Miqdad Midhet Bedirxan, di jimareya 2'yan da ragihandiye ku ew dixwaze 
"Mem u Zin"e wek pirtı1kek ji çap bike. Le wisa te zanin ku jibo pekanİna 

~ d ı A A k dA A ç k" . "M A ZA ,A k . we axwaza xwe meca u ım an ne ıtıye. ap ırma em u ın e we pır-

tı1kek, cara peşin, 21 sal pişte derketina rojnama "Kurdistan'~ di sala 1919'an 
da ji "Komela Kurd jibo Belavkirina Zanine ı1 Weşanan"(Kürd Tamim-i Ma
arif ve Neşriyat Cemiyeti) ra bı1ye nesib. "Mem u Zin" di we sale da ji aliye 
we komeleye ve li Stanbole bi tipen Erebi hatiye çapkirin. 

(60) P~nc~: P~ncan, S'an. Ev tarixa Hicri ye. Li gora tarixa Miladi dibe 1695. 
{61) Kurdistan, j. 2, r. 4. 
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DIROKA MIREN BOTAN 

Di rojnama "Kurdistan" da hin nivisar li ser diroka miren Botan ji derketi
ne Evdirehman Bedirxan di jimareya 8'an da dest bi weşandina wan nivisa
ran kiriye u di despeke da li ser wi babeti weha nivlsiye: 

"Ez dizanim ku Kurd ji tarixa Kurdistane çu tiştek nizanin. Loma ez'e di 
her rojnameyeka xwe da, bi kurt! piçek tarixa Kurdistane u ya hapiren Azi
zan biniv!sim".( 62) 

Niviskar paşe dest bi nivisina diroka miren Botan kiriye u di seri da nave 
sazkare dewleta Botan Mir Silemane kure Mir Xalid nivisiye; paşe ji bi reze 
ra cl daye qala Mir Evdileziz, Mir Seyfedin, Mir Mecdudin, Mir isa, Mir 
Bedredin, Mir Evdal u Mir Izedin.(63) 

Di jimareya 9'an da j1 niviskar nivlsina w! babeti domandiye u cl daye 
naven Mir Evdal, Mir Ibrahim, Mir Şeref, Şah Eli Beg u Bedir Beg.(64) 

Di jimareya ll'an da j1(65) qala Mir Mihemede kureMir Mihemed, Mir 
Ezize kureMirKek Mihemed u Mir Mihemede kureMir Evdal kiriye.(66) 

Di Wl babeti da beşe giringtirin di jimareya 13'an da d girtiye.(67) Di we 
jimareye da li ser hukumdare Kurdistaneye paşin M ir Bedirxane Boti ni visa
reka direj hatiye nivlsin. Ew nivisar bi sernivisara "Bedirxan Beg" derketi
ye.( 68) Di we ni visare da dur u direj qala rewşa Kurdistane ya we deme, qala 
edalet u heqnasiya Mir Bedirxan u rezdariya gele Kurd je ra, her weha qala eri
şa leşkere Osmanili ser M ir Bedirxan u li ser Kurdistane hatiye kirin.( 69) 

( 62) Azlzan: Malhata ıniren Botan. 
(63) Kurdistan, j. 8, r. 3-4. 
(64) Kurdistan, j. 9, r. 3. 
( 65) Berhevoka rojnama "Kurdistan" a ku glhaye dewra me, wek ku me li jor jl ni vis!, hin 

jimare je kem in ı1 yek ji wan jl jimareya lO'an e. Dibe ku di we jimareye da jl tiştek li 
ser dlroka ıniren Botan hatibe nivlsln. 

(66) Kurdistan, j. 11, r. 3-4. 
( 67) Jimareya 12'an jl di berhevoka hey! da tune. Dibe ku di we jimareye da jl qala ıniren 

Botan hatibe kirin. 
( 68) Bi d Itina me, ni visina ve sernivlsare di ni visara Kurdl da şaş! ye. Lewra unwana "Beg" 

ne Kurdl ye, le Tir ki ye. Hukumdare Kurd e navdar Bedirxan jl di nava gele Kurd da 
bi unwana "Mir" hatibıl naskirin ı1 li her dere Kurdistane je ra dihat gotin "Mir Bedir
xane Botl". E w qas bi unwana "Mir" hatibıl naskirin ku, gelek caran j1 je ratenedihat 
gotin "M Ir Bedirxan"; hinge jl her kes! dizani ku qala ki te kirin. Ji ber vi semedl, di vi
ya ku li vir jl ev nivlsar bi sernivlsara "Mir Bedirxan" bihata nivlsln. 
Her weha, di sere jimareyen rojnameye da jl hatiye nivMn "Lawe Bedirxan Paşa"; bi 
d itina me ew j 1 şaşl ye. Lewra unwana "Paşa" unwaneka Osman! ye ı1 de ma destura çıl
yina Şame ji Mlr Bedirxan ra derketlye, ew unwan jibo dilxweşkirina wl ji aliye Sultan 
Evdilezlz ve je ra hatiye dayin. U beledinava Kurdan da qet carek j1 qala wl bi nave 
"Bedirxan Paşa" ne hatiye kirin, tim ı1 tim je ra hatiye gotin "M Ir Bedirxane Bo tl" yan 
jl tene "Mir Bedirxan". Ji ber VI semedl, divlya ku di sere jimareyan da jl bihata gotin 
"Lawe Mir Bedirxan". 

(69) Kurdistan, j. 13, r. 3-4. 
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Di jimareya 14'an da j\' li ser d\'roka M\'r Bedirxan niv\'sareka Tir k\' ya direj 
derketiye ı1 te da hatiye qalkirin ku M\'r Bedirxan di Kurdistane da edaleteka 
çawa b id kiriye ı1 çawa gel ji zulma dewleta Osman\' ı1 karbidesten we parasti
ye, paşayen Osman\' yan çawa li dije wl' derketine ı1 tirsan e, leşkere Osman\' ça
wa çı1ye ser Kurdistane ı1 M ir Bedirxan çawa li dije wl' şer kiriye ı1 çawa zorbi
ri bı1ye ı1 paşe ji Kurdistane hatiye derxistin ı1 dı1rxistin.(70) 

HİŞYARKİRİN Ü SERWEXTKİRİNA GELE KURD 

Wek ku me di beşe peşin e ve Peşkeşl'ye da j\' da zan\'n, sazkare rojnama "Kur
distan" M\'qdad M\'dhet Bedirxan, hişyarkirin ı1 serwextkirina gele Kurd ji
bo xwe ı1 rojnama xwe kiriye amanc, di jimareya peşin da j\' ew arnane rag\'
hand\'ye. Rojnama "Kurdistan", hem di her penc jimareyen peşin da ku di 
bine kargeri'ya M\'qdad M\'dhet Bedirxan da derketiye, hem j\' ji wan pe ve ku 
ketiye bine kargeri'ya Evdirehman Bedirxan, her ji we amance ra xizmet kiri
ye ı1li ser we re meş\'yaye. Jibo hişyarkirin ı1 serwextkirina Kurdan di rojna
me da gelek niv\'sar hatine weşandin. 

Hej di jimareya peşin da M\'qdad M\'dhet Bedirxan deng li Kurdan kiriye 
ı1 ji wan xwestiye ku zarı1ken xwe b işi'nin dibistanan ı1 bidin xwendin, cl' daye 
hin ayet ı1 hed\'sen di heqe xwendine da, ji melayen Kurdan daxwaz kiriye ku 
Kurdan bihewis\'nin xwendin ı1 zan\'n&, ji m\'r ı1 axayen Kurdan j\' daxwaz ki
rl'ye ku di gund ı1 bajaren xwe da dibistanan ava bikin. Daye zan\'n ku Misr\' 
zarı1ken xwe didin xwendin, di nava wan da gelek rewşenb\'r ı1 p\'şekar(71) 
hene, Kurden ku li Misre ne j\' ji Misriyan ra dergevan\' ı1 xulam\' dikin. Her 
weha qala şere Çine ı1Japonyaye kiriye, daye zan\'n ku eskeren Çine deh qate 
eskeren Japonyaye bı1ne le ji her ku Çin\' nezan ı1 nexwend\' bı1ne ı1 Japon\' 
j\' zana ı1 xwenda bı1ne, Japon\' yan Çin\' zorbiri kir ine. Di şere Misre ı1 Sı1dane 
da j\' eyne tişt di leha Misr\'yan da hatiye dl'tin.(72) 

M\'qdad M\'dhet Bedirxan, di sere jimareya 2'yan da j\' weha niv\'s\'ye: 
"Di rojnama peşin da min piçek qala qencl'ya zan\'ne ı1 tegl'hl'ştine kiribı1. 

Ez ve rojname ji wl' semed\' diniv\'sim da ez Kurdan h\'ne xwendine bikim, da 
Kurd bizanin feda xwendine çi qas gelek e". 
Paşe deng li m\'r ı1 axa ı1 paşayen Kurdan kiriye ı1 gotiye "ez ji we dipirsim: 

Kiji we heta nuha ji welate xwe ra çi kir\'ye, da em bizanin ku h un welate xwe 
diev\'nin" ı1 daye zan\'n ku evi'na welet ew e ku mirov welate xwe ava bike ı1 
te da dibistanan çeke, ji dewlemenden Kurdan j\' xwestiye ku dibistanan ava 
bikin ı1 zarı1ken bede ı1 bav di wan da bidin xwendin.(73) 

(70) Kurdistan, j. 14, r. 2-4. 
(71) Plşekar: Hastaye ku dikare li ser hin maddeyan bi hastatl bixebite; wek hesinkaran, 

sazkar ı1 hastayen karxanan, çekirox ı1 hastayen makine ı1 sazgehan. 
(72) Kurdistan, j. 1, r. 1-4. 
(73) Kurdistan, j. 2, r. 1-2. 
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Miqdad Midhet Bedirxan, di jimareyen di da jili ser mefaye xwendin u za
nine gelek tişt nivisine, disa cl daye gelek ayet u hedlsen di heqe xwendin u 
zanine da. 

Evdirehman Bedirxan ji, pişte ku kargeriya "Kurdistan"e girtlye deste 
xwe, li ser riya biraye xwe meşiyaye u giringi daye babete xwendin u zanine 
Hej di jimareya 6'an da deng li mela u mir u axayen Kurdan kiriye u weha 
go tlye: 

"Di ve mezinen Kurdan biçuken bine deste xwe fere zanine u huneran bi
kin. We dememir u axa j1 sed car pirrtir di bin xwedlqedir. Ş iret ji min, guh
dan ji we".(74) 

Di jimareya 7'an da li ser wi babeti weha nivlsiye: 
"Bi ve rojnam&, qase ku ji destemin hat ez'e ji Kurdan ra binivisim. Ez hev1 

dikim ku Kurden me pişte nuhade fere pişe u huneran bi bin, da ku ew ji wek 
xelke hemlyan dewlemend bibin, tim weha jar u xizan nemlnin".(75) 

Di jimareyen di da jili ser giringi u feda xwendin u zanine gelek nivisar ha
tine nivlsin, di wan da deng li mela u mir u axayen Kurdan hatiye kirin da 
ku dibistanan bidin avakirin u gel bidin xwendin. 

NETEWEEVİNİ Ü WELATEVİNİ 

Di rojnama "Kurdistan" da li ser neteweevini u welateviniye ji hin nivisar 
derketine; di hin nivisaren li ser hin babetendi da ji qala neteweevini u we
lateviniye hatiye kirin. Tişte balkeş ev e ku, dema qala neteweevini u welate
viniye hatiye kirin, neteweevini u welatevini wek tişteki neberçav u xiyali u 
tene pejn1(76) nehatlye danin; le bel e wek şoleka berçav u bi jine ve giredayl 
hatiye peşkeşkirin, bi hin şolen ab ur! u siyasi u komeli(77) ve ha tl' ye giredan. 

Mesela Miqdad Midhet Medirxan, di jimareya 2'yan dapişte ku cl daye he
d isa Pexember a ku dibeje "evina welet ji imane ye",(78) weha deng li mir u 
axa u paşayen Kurdan kiriye: 

"Geli mlr u axa u paşayan! Ez ji we dipirsim: KIji we heta nuha ji welate 
xwe ra çi kiriye, da em bizanin ku hun welate xwe dievinin! Evlna welet 
ew e ku mirov nehele dijmine mirov bikeve nava welate mirov! Evina welet 
ew e ku mirov welate xwe ava b ike, dibistanan, xeretxanan çeke! Evina welet 
ew e ku mirov zaruken welate xwe bide xwendin, fere pişe u zanine 
bike".(79) 

(74) 
(75) 
(76) 

(77) 

(78) 
(79) 

Kurdistan, j. 6, r. 3. 
Kurdistan, j. 7, r. 2. 
P&jni: Tişt& sipartiy& p&jn&, tişt& ku ber& xwe dicle p&jn&. Bi Ere bi "atiH", bi Tir ki "duy
gusal", bi İnglizi ji "emotional". 
Komeli: Tişt& ku t&kiliya wi bi komel& heye. Bi Ere bi "ictimai", bi Tir ki "toplumsal", 
bi İnglizi ji "social". 
Esi& v& hedis& bi Erebi weha ye: "Hubbu'l-weteni min' el-iman". 
Kurdistan, j. 2, r. 1. 
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Evdirehman Bedirxan ji di jimareya 6'an da li ser wl' babeti weha nivisiye: 
"Evina mina ji neteweye min Kurdan ra, ez sewq kirim ku di ve rojname 

da riya qenc nişane Kurdan bidim. Rom,( SO) ciye ku Tirkle hebin, dibista
nen mezin datine. Hukumet diravan ji Kurdan distl'ne, ji Tirkan ra serf dike. 
Kurden reben dilen ve hukumete ne".(81) 

Di jimareya 8'an da ji zanyaren Kurdan daxwaz kiriye ku kesen nezan u 
nexwendi bidin xwendin, ji mir u axayen Kurdan ji xwestiye ku di wl' karl' 
da bi diraven xwe ji zanyaran ra bibin alikar, paşe weha nivisiye: 

"We hinge Kurd ji dikarin rojek bibin xwedidewlet, xwedihikmet u za
nin. Eger na, welate we de roj ek ji deste we derkeve, h un' e bi bin xulame neya
ren xwe. Haya Padişah ji rewşa ve tune, yen dora wl' ji Kurdan naevinin. De 
veca eger h un mir u axa guh nedin biçuken xwe, xaniye we de ji deste we der
keve. Heza we bi yen bine deste we ye. Eger ew tunebin, di deste we da çu hez 
namine".(82) 

Di jimareya 9'an da ji di bine sernivisara "Welat-Weten" da weha gotiye: 
"Weten, yani welate mirov laşeki wisa ye ku, kesen ku ew laş tesir li wan 

dike, xelke wedere ne. De veca, miroven welatek hingi bi bin xwedihez, ax u 
bere wl' welati ew qas dibe xwedihez. Cirki(83) have min ji Kurdistane rabu, 
ew karbidesten ku hukumet redike sere gund u bajaren Kurdistan&, wek ma
ran xwina gele Kurdistane vedixun. Ne haya mezinan ji biçukan, ne haya bi
çukan ji mezinan maye. Welate Kurdan wek laşeki birindarbehal maye".(84) 

Di sere jimareya 27'an da rexne li Kurdan xistiye ku çima ji biyaniyan ra 
xizmet dikin u weha pirsiye: 

"Eve ev qas sal e hun xizmeta Tirkan dikin, we çi qend dit? Li peşbere ev 
qas zulma hukumet&, ku we nişanek yan rutbeyek stand, hun mexduriyeta 
xwe ji bir dikin. Di riya ve hukumete da ew qas Kurd di şer da hatin kuştin; 
le hele heta nuha çu caran yek miroveki Kurd ji welate xwe ra çu xiret serf ne
kir. Goya ku(85) em li ser xizmeta biyaniyan hatine afirandin. BeriSOO salan 
çu Tirkek li welate me tunebu. Ev Tirk hemi ji Turan hatin welate me u di 
welate me da hakimi li me dikin". 
Paşe qala zordesti u zulma hukumeta Evdilhemid kiriye, ji Kurdan xwesti

ye ku hevgirti bin u şere hev nekin, şere Ermeniyan ji nekin, bi wan daye za
nin ku Ermeni ji wek wan bindest in, go tl' ye "edi zernan e, di ve em ji silarneti
ya xwe u zaruken xwe ra bixebitin", daye zanin ku ew de hin kesan b işine nik 
Kurdan, ji Kurdan xwestiye ku ji wan kesan ra itaet bi kin, ragihandiye ku ew 
bi xwe ji dixwaze ji aliye İrane ve here ser sinore Kurdistan&, u weha gotiye: 

(80) Li j~renota 4S'an bin~rin. 
(81) Kurdistan, j. 6, r. 2-3. 
(82) Kurdistan, j. 8, r. 1. 
(83) Cirki:Ji w~ dem~ vir ve, ji w~ dem~ p~ ve.Ji peyvika "cirkl" ra bi Ereblt~ gotin "mun

zu", bi Tirkl t~ gotin " ... den beri", bi İnglizi jl t~ gotin "since". 
(84) Kurdistan, j. 9, r. 1. 
(85) Goya ku: Wek ku, mirov dib~je qey ku, ji mirov we ye ku. 

26 -22-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Bi izna X wed~ w~ hing~ ez'~ Kurdan ji xularniya Rom~ xilas bikirn".(86) 
Disa di jirnareya 27'an da nivisareka Tirki bi sernivisara "Ji Kurdan 

ra"(Kürdlere) nivisiye u t~ da qala p~wendiy~n ferdan digel welat~ wan u ko
rnela(87) wan kiriye; dayezanin ku jiyana rnirov bi w~ ax~ ve gir~dayi ye ku 
j~ rat~ gotin "welat", nexu parastina welat~ rnirov wezifa p~şin e li ser mil~ 
rnirov; xebata jibo bextyari u p~şketina kornel~ ji wezlfa diduyan e, div~ rni
rov tim u tim rnenfeet~n neteweyi bide her çav~n xwe u rnanfeet~n şexsi di 
rnenfeet~n neteweyi da bibine.(88) 

NETEWEEVİNi Ü WELATEViNi 
Dİ NAVA SiNüREN OSMANiYAN DA 

Tişt~ balk~ş ev e ku, neteweevini u welateviniya ku di rojnama "Kurdistan" 
da d girtiye u hatiye karanin, ne her bi arnanca serxwebuna Kurdistan~ huy~; 
bi peyveka di, arnane ji w~ neteweevini u welateviniy~ ne ew bu ye ku Kurdis
tan ji dewleta Osman! b~ rizgarkirin u li ser axa Kurdistan~ dewleteka Kurd 
a xweser b~ sazkirin. U bel~ arnane ew bu ye ku netewey~ Kurd di nava sino
r~n dewleta Osrnani da hibe xwediy~ azadi ya xwe, li ser ax u ava xwe bi azadi 
biji. Dewleta Osman}, dewleta herni Musulrnanan hatiye qebulkirin u he bu
na w~ hatiye parastin, başkirina w~ u paqijkirina w~ ji xiraban u xirabiy~ hati
ye daxwazkirin, di w~ r~ da t~koşin hatiye kirin. 

Evdirehrnan Bedirxan, di jirnareya 16'an da weha nivlsiye: 
"Herçiy~ Musulman e, div~ ku dewleta Osman} jiyana xwe bidornine. De

ma me dit ku laş~ dewlet~ ji her xirabuna karg~riy~ nexweş e, div~ em wilaşi 
derman bikin, serned~n nexweşiy~ ji hol~ rakin. Saxiya dewlet~ saxiya me ye, 
rnirina w~ rnirina me ve".(89) 

Niviskar di jirnareya 23'an da nivisareka Tir ki di bin~ sernivisara "Afiran
dina Xerib"( Garabet-i Hilkat) da li ser xirabiy~n Evdilhernid~ 2'yan nivisiye. 
Di w~ da dayezanin ku Evdilhernid ji malhata Osrnaniyan a gewre ye, digel 
w~ ye k~ j 1 tişteki xerib u ec~ b e ku ew qas xirab u tirsonek u new~ re k e; xirabi 
u newerekiya Evdilhernid bi rnezinatiya bav u bapir~n Wl ra qiyas kiriye u 

h ~b~~ ~d we a pesne apıren wı aye: 
"E vdilhernid h eta ku li ser text~ selten et~ runişt, ew dy~ ku t~ da hat gihan

din u hinkirin, ew koşka gewre u terhh bu ku ji 700 sal her~ ve ew malhata 
selten et~ t~ da hatibu gl handin u hinkirin ku bi ~rişkari u heybeta xwe E wru
pa yeker hejandibu. Ew koşkeka wisa bu ku ew padişah~n gewre y~n ku t~ 
da gihabun, hinekan ji wan li xerita dinyay~ nih~rtibu u goga Erd~ biçuk de. 
ra bu u ji padişahek ra hindik ditibu, hinek ji wan ji di wext~ selteneta xwe da 

(86) 
(87) 

(88) 
(89) 

Kurdistan, j. 27, r. 1-2. 
Komel: Koma mirovan a ku mirov te da dijt Bi Erebf "mucteme", bi Tirkf "toplum", 
bi İnglM jf "society". 
Kurdistan, j. 27, r. 2. 
Kurdistan, j. 16, r. 1. 
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tim di meydana şer da şure tazi di destan da, wek nefereki adet! di peşiya 
leşkere xwe da xebitibu, kefteleft kiribu, edalet anibu d u welaten xwe fire 
kiribun".(90) 

Bi d itina me, pesindana padişahen Os m aniyan bi awayeki weha, jibo miro
veki wek Evdirehman Bedirxan kemayi ye. Li go ra rewşa we deme, ku dewle-

0 AA A k • b A A d" A A A d ı k h ta smanı ırnperatorıye a mezın u u ı na va sınaren we age e netewe e-
b un, mirov dikare fam bike ku hin rewşenbiren wan neteweyan u digel wan 
rewşenbiren Kurdan ji, li gora piveken(91) we deme xwestine ku ew dewlet 
li ser lingan birnine u di nava çarçove u sinoren we da li azadi'ya neteweyen 
xwe geriyane. Mirov dikare we tevgera wan bi ditina wan a siyasi ve girede u 
beje "ditina wan a siyasi ew buye". U hele mirov nikare qebul bike u xweş 
b"b' k b' k' K d A d' ' 'k b" ' ' ' d' ı ıne u rewşen ıre ı ur e aza ıxwaz u te oşer, ı vı awayı pesne pa ışa-

hen Osmaniyan bide u weha seren wan bilind bike. 
Xasma ku mirov bine bira xwe ku ew padişah hemi zalim u xwinxwar u 

barbar u birakuj bune, hema-hema gişt dema çune ser text birayen xwe yen 
mezin u biçuk, tewr en sawa ji bi carek kuştine, di nava gelen bindesten xwe 
da ji qetliamen mezin en barbar ki kirine u bi sed hezaran miroven eri kuşti
ne, bi sed hezaran jin u zaruk dane her şuran u top u tifingan, mirov nikare 
xweş bibi:ne ku yek ji rewşenbiren geleki bindest pesne wan merkujen des
bixwi:n u devbixwi:n bide. 

Ji her ve yeke, dive em bi dileki fire bejin ku ew pesindana padişahen Os
maniyan jibo Evdirehman Bedirxan kemayi:yek e. Rezdariya me je ra bedu
wayi ye U di ve em tim bi rezdari Wl bi btr bi:nin; }e hele dige} Ve yeke jt, dive 
em ve kemayiye ji bibinin u bi:nin her çavan. 

Di jimareya 25'an da nivisareka direj bi zirnan e Tir ki bi sernivisara "Ji Kur
dan ra"(Kürdlere) nivisiye. Di we ni visare da li ser hin şolan ditinen xwe dane 

A A h A 
zanın, paşe we a gotıye: 

"Wextek h un neteweyeki dewlementirin u bextyartirin b un; iro wek he mi 
Osmaniyan hun dinava xizani u belengazi:ye da digevizin".(92) 

Wek ku ji ve peyve ji te zanin, Kurd ji: wek gelen di yen nava si:noren dewle
ta Osman!, "Osman!" hatine qebulkirin u hevwelaten we dewlete hatine 
tewkirin. 

Di jimareya 28'an da nivisareka Kurdi bi sernivisara "Alayen Siwaren He
midi" derketiye. Di we ni visare da, girin gl' ya Kurdistan e jibo dewleta Os ma
ni: ji ali:ye strateji:ya eskeri ve weha hatiye salixdan: 

(90) Kurdistan, j. 23, r. 3. 
(91) Plvek: Tişte plvanf, tişte ku bi wl hintişten di ten plvan. Bi Ereb! "m!qyas", bi Tir k! 

"ölçüt', bi Ingllzl jl "criterion". 
(92) Kurdistan, j. 25, r. 3-4. 
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"Kurdistan jibo dewleta me, li ser sinaren Rus u İrane heremeka gelek fire 
u girng pektine. Li ser damandina jiyana h ukumeta me, parastina Kurdistan e 
gelek pewist e".(93) 

Wek ku te ditin, ji dewleta Osmanira hatiye gotin "dewleta me", giringiya 
Kurdistan& jibo we dewlete hatiye diyarkirin; bi peyveka di, dewleta Osma
ni wek dewleta Kurdan ji hatiye tewkirin u Kurdistan parçeyek, beşek ji we 
dewlete hatiye ditin. 

Disa di jimareya 28'an da nivisarek bi Tir ki j1 li ser Siwaren Hemidi derke
tiye. Di we ni vasare da ji giringiya Kurdistan& jibo dewleta Osmani hatiye di
yarkirin u weha hatiye gotin: 

"Kurdistan heremeka fire u kur e ku di sinaren rojhilat en Dewleta Bi
lind(94) da, di ciraniya dewleten Rusyaye u İran e da u ji aliye eskeri ve di ci ye
ki naziktirin e dewleta me da ye. iro jibo yekeriya axa hukumeta me u jibo 
damandina jiyana we ya siyasi, girtina Rumeliye(95) di dest da çi qas ihtiya
ceka qutubirr e, ji herema Kurdistan& ra ji eyne giringi u ihtiyac te 
pejnkirin". 

Di we ni visara Tir ki da, xirabiyen ku ji Siwaren Hemidi peyda bune hatine 
jimartin u di nava wan da ev her du xirabi ji hatine nivMn: 
"Şure Osmaniye xwedişan, de bi xwina eriyan be lewitandin; tername um

meta Osmani ya ku nave Hemidi le nebe, de tekeve taluke".(96) 

* 
Dive em li vir ji bidin zanin ku, salixdana şure Osmanibi peyvika "xwedi
şan", xetayeki mezin e u jibo Evdirehman Bedirxan kemayiyek e. Lewra ew 
şur, şureki xwinrej bu; li Asyay&, Ewrupaye u Afriqaye xwina bi sed bezaran 
mirov bi Wl ŞUrl hatibu retin, bi sed bezaran mirov ji gelen bindest bi Wl şure 
xwinrej u qatil giyan dabun. Yek ji wan gelen bindest ji gele Kurd bu ku bi 
Wl şure kiret U XWllll gelek ewladen Wl hatibun şehidkirin. ji ber We yek&, xe
ta u kemayi ye ku Kurdeki xebatkar u tekaşer e wek Evdirehman Bedirxan 
pesne wi şure kiret u xwini weha daye. 

* 
Di jimareya 30'yi da nivisarek li ser xebata papasen Cizwitan di Kurdistan& 

da derketiye. Di we ni visare da hatiye qalkirin ku ew pa pas wek misyoneran 
hatine Kurdistan& u li wir gelek xirabi gihandine gel, di navbera Kurdan u Er
meni yan da dijmini derxistine u her du gel li dije h ev fit kirine,(97) re ji tekili 
u zordana Rusya ye u Fransa ye ra vekirine. Pişte ku ew xirabi gişt hatine rezki
rin, weha hatiye gotin: 

(93) 
(94) 

(95) 
(96) 
(97) 

Kurdistan, j. 28, r. 1. 
Dewleta Bilind: Dewleta Osman!. Di dewra Osman! yan da ji we dewlete ra weha dihat 
gotin. 
Rumel!: Axa Osmanlyan ali Ewrupaye. 
Kurdistan, j. 28, r. 2-4. 
F!tkirin: Germkirina hin miravan li dije hin miroven d!. Bi Ereb! "tehrld", bi Tirkl 
"kışkırtmak", bi Ingllzl j! "to provoke". 
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"Hasili, çara van h emi belayan Qanuna Esas} ye.(98) De ma ku di welate me 
da ev qanun saz bu, edi we hinge gel hemi ji huquqen xwe ewle dibe, desdire
jiya padtşahe dtktator U karbidesten Wl namtne, edt misyoner jt ji xirabkirina 
gel ra çu çare nabinin, tewr dewleten biyani ji tekillya karen me nakin".(99) 

GUHARTİNA QANÜNAN Lİ WELATEN SERDEST 
NABE DERMANE DERDE NETEWEYEN BİNDEST 

E w welate ku di ve nivisara jorin da je ra hatiye gotin "welate me", mexsed 
je imperatoriya Osman} ye, ku Kurdistan ji hinge parçeyek ji we bu. W ek ku 
dixuye, Qanuna Esasi ji wek derınane hemiderdan jibo we imperatoriye u ji
bo gele Kurd hatiye diyarkirin. Dive em li ser ve nuqteye ji piçek biwestin, 
piçek bifikirin u huyeren ku paşe qewimine piçek li wan binerin: 

Tarixa jimareya ku ev nivisara jorin te da derkedye, li gora tarixa Roml 
1 Adar 1318 ye, ku li gora tarixa Miladi dibe 14 Adar 1902; yani ev nivisar di 
sala 1902'yan da hatiye nivisin. Şeş sal pişte nivisina ve nivl'sar&, di sala 
1908'an da dinava sinoren dewleta Osmani da Qanuna Esasi u rejima meşru
d hat sazkirin.(lOO) Prensip u sloganen rejima nu "azadi, birad, wekhe
vl"(hürriyet, uhuvvet, müsavat) b un; ev her se peyvik wek tillsma he ml derd 
u kulan, wek reçeta derınane hemi derdan, wek mifta vekirina hemi derge
hen girti li her dere imperatoriye belav bubun, wek benişt ketibun deve her 
kesi. Salek paş&, di sala 1909'an da Evdilhemide 2'yan ji ji texte dewleta Os
man! hat daxistin. 

U hele demeka kurt paş&, di şuna diktatoriya Evdilhemid da diktatoriya 
"Partiya Yekid u Peşketina Osmani"(Osmanlı İttihad ve Terakki Fırkası) ya 
zalim hat sazkirin. We partiye gelen di ji, gele Kurd ji bi xwine vereşandin. 
Her se paşayen li sere we pariy&, yani Enwer Paşa, Tel' et Paşa u Cemal Paşa, 
diktatoriyeka xwini ya wisa dijwar saz kirin ku gelen bindest ji, azadixwazen 
Tirkan bi xwe ji heft xweziyen xwe bi diktatoriya Evdilhemid anin. Evdilhe
mid di 33 salen padişahiya xwe da qet kesek ji li Kurdistan& ji serneden siyasi 
idam nekiribu. U hele hukumeta Pardya Yekid u Peşketina Osmani, di sala 
1913'an da tenedi bajare Bedlise da se şev li pey hev sepe rast kirin u 18 Kur-

(98} Qanuna Esasi: Serqam1n, qanuna bingehi ya ku awaye kargeri ya dewletek, heq u wezi
feyen hevwelaten we dewlete sererast dike u kifş dike. Di dewra Osmaniyan da ji serqa
nune ra weha dihat gotin. Ji serqanune ra bi Ere bi te gotin "dustur", bi Tir ki te gotin 
"anayasa", bi Inglizi ji te gotin "constitution". 

(99} Kurdistan, j. 30, r. 2. 
(100} Rejima meşruti: E w rejim e ku di bine serekiya hukumdarek da meclisek ji temsilka

ren gel te pekanin, hukumdar u meclis pek ve kargeriya welet dikin, bi peyveka di, kar
geriye parve dikin 
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den bijare idam kirin.(ıoı) Di:sa we hukumet&, dema Şere Ci:hani: ye Peşi:n bi 
sed hezaran Kurd ji Kurdistan& ci:hil kirin u wek keriyen pez ajotin bajaren 
cure cure yen li helen cure cure yen dewleta Osmani:. Bi hezaran ji: ji wan li 
ri:yan mirin.(ı02) 

* 

Paşe Kemal Paşa rab u. Wi: ji: got "kana he mi: derd u belayan malhata Osma
ni: ye, çare u havila h emi: derdan j i: ew e ku em we mal ha te ji welet biqewiti:nin 
u cumhuriyet saz bikin". Wisa ji: kir. U hele qetli:amen barbarki: yen ku wi: 
di ıs salen dewra xwe da li Kurdistane kirin, di 600 salen dewra Osmani:yan 
da nebubun. Eskeren wi: yen hov u xwi:nxwar en ku ji kuştina jin u zaruken 
Kurdan zewqeka heywani: distandin, barbari ya xwe ew qas peş ve birin ku zi
ken jinen Kurden ducan didan her singuyan u godegen wan bi singuyan ji zi
ken wan derdixistin. Wek ku me bere ji: nivi:si:, tenedi bajare Amed da u tene 
di şeva 28/29 Hezi:ran ı925'an da u bi yek carek 47 Kurden bijare bi deste 
cumhuri:yeta Kemal Paşa ya zalim hatin idamkirin. 

Tişte balkeş ev e ku Kemal Paşa, ew qetli:amen nebuyi gişt bi nave "mede
niyete u peşveruti:ye" dikirin. Tişte ji ve yeke ji balkeştir ev e ku ew kes u vek
xistinen Tir k en ku ji xwe ra digotin "peşveru u sosyali:st", wan ji di wan qet
li:aman da piştgiriya Kemal Paşa u cumhuri:yeta wi ya eskeri dikir. Wan digot 
"cumhuri:yeta gene a peşveru bi van tevgeren xwe yen li Rojhilat,( ı 03) feoda
li:zme tesfiye dike u ji hole radike; ji her ve yeke em piştgiri:ya van tevgeren 
we dikin". 
Şewitandina gunden Kurdistan&, kuştin u şewitandina jin u zaruken Kur

dan jibo wan "tesHyekirina feodali:zme u tevgereka peşveru" bu. Temsilka
ren wan en ku di civinen navberneteweyi da beşdar dibun, di wan civinan da 
ji piştgiriya qetli:amen "Komara Eskeri ya Tirkiye" li Kurdistan& kirin u ew 
qetliam bi "hevre"yen xwe yen ji welaten cure cure ji wek "tesfiyekirina feo
dali:zme u tevgereka peşveru" dan qebulkirin, piştgiriya wan ji ji Kemal Paşa 
ra u ji rejima wi ya faşist ra u ji cumhuriyeta wi ya eskeri ra qazanc kirin. Bi 
Wl awayi:, di şuna ku ew kes U vekxistin U "hevre"yen wan en bi:yanl piştgirt
ya gele Kurd e mezlum u bindest di tevgera Wl ya azadi:xwaziye u rizgarixwa
zi:ye da bikin, piştgiriya "Ko mara Eskeri ya Tirki:ye" kirin; di şuna ku bi bin 

(101) "Jin", Kovara Kurdl.:rirkl, Stanbol, 1918-1919, çapa 2'yan, cild IV, r. 752-757, werg&r 
ji t!p&n Erebl bo tlp&n Latin!: M. Emin Bozarslan, Weşanxana Deng, Uppsala-Sw&d, 
1987. 

(102) Kurd&n ku di w& dhilkirin& da li rlyan mirine, çu kesek nizane jimara wan çi qas bı1ye. 
U bel& Kurd&n dhil &n ku ji mirin& filit!ne ı1 bi saxlt! glhane bajar&n cure cure y&n 
dewleta Osman! ı1 li wan bajaran belav bı1ne, jimara wan bi temaml418.504 bı1ye(bin&
rin: "Jin", cild III, r. 517). 

( 103) Ji ber ku ew j i peyrew&n Kemal Paşa bı1n, nedigotin "Kurdistan" ı1 nedixwestin peyvi
ka "Kurdistan" bini n ser zimam!! xwe; wan j i wek p&şrew& xwe Kemal Paşa rast! ya diro
ki ı1 cografl diguhart ı1 ji Kurdistan& ra digot "Rojhilat". 
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hevalbenden gele Kurd e azadixwaz u rizgarixwaz, bun hevalbenden Kemal 

Paşaye cinayetkar u xwinrej u nejadperest u militar!st. Ü bi wl awayi di cina
yet u gunehkariyen Kemal Paşa da beşdar bun, li gele Kurd e mezlum ji be

bexti kirin. 

Ev bebextiya li gele Kurd e bindest u mezlum, u beşdariya di gunehkariya 

rejimeka zalim u xwinxwar da, li Kurdistana Jerln ji hat ditin. Li wir ji kes 

u vekxistinen sosyalist u "hevre"yen wan en li welaten di, li dije gele Kurd 

e azadixwaz piştgiriya faşisten Erehan kirin. E w piştgir!ya wan ne wek pişt

giriya ji Kemal Paşa ra tene siyasi bu, le piştgiriyeka hem siyasi u hem ji eskeri 

bu. Top u tanq u firoke u roket u bombayen ku faşisten Erehan di salen 

1970'yan da u 1980'yan da li Kurdistana Jerln li dije gele Kurd e bindest u be

lengaz bir kar dan! yan u gunden Kurdistanebi wan bombaran u weran diki
rin, jin u zaruken Kurdan bi wan didan her gule u bombayan u dikuştin, qet

liam dikirin, ew bombayen napalın en ku li ser gunden Kurdistane dibaran
din, gişt ji Rusyaye u ji welaten sosyalist en di dikiriyan. 

Petro la ku ji Kurdistana Jerin derdikeve faşisten Erehan ew petrol difirotin 

welaten kapitalist, dolaren ku ji we petrole qazanc dikirin didan welaten 

sosyalist u bi wan dolaran ji welaten sosyalist top u tanq u firoke u roket u 

bomba dikiriyan u ew gişt li dije gele Kurd bi kar dan! yan. Bi wl awayi petro

la Kurdan di desten faşisten Erehan u kapitallsten welaten Rojava u sosyalis
ten welaten Rojhilat da digeriya u dizivir1, di bu gule u ro ket u bombayen na
palm, li ser sere Kurdan dibariya! 

E w qetliamen faşisten Erehan u piştgiriya welaten sosyalist ji wan ra, ew ji 

gişt bi nave "tekoşina li dije emperyalizme" u bi nave "sosyalizme" dihatin 

kirin. Kemal Paşa di salen 1920'an u 1930'yan da çawa bi nave "medeniyete 

u peşverutiye" gunden Kurdistana Jorin dişewitandin, jin u zaruken Kurdan 

didan her singuyan, godegen Kurdan bi singuyan ji ziken dayikan derdixis
tin; faşisten Erehan ji di salen 1970'yan u 1980'yan da bi nave "tekoşina li dije 

emperyalizme" gunden Kurdistana Jerln bombaran dikirin, bombayen na
palm li ser sere gele Kurd e mezlum dibarandin; welaten sosyalist jl bi nave 

"sosyalizme u tekoşina li dije emperyalizme" top u tanq uroket u firoke u 
bomba didan faşisten Ereban! 

Hal ew bu ku xort u keçen Kurden xebatkar u tekoşer u dilpaqij, hevlya 

xwe bi sosyalizme ve giredabun. Evdirehman Bedirxan çawa di despeka ve 

sedsale da hevlya xwe bi Qanuna Esasi ve giredaye u gotiye "çara van hem i be

la yan Qanuna Esasi"ye, xort u keçen Kurd ji di ni ve paşin e ve sedsale da digo
tin "derınane hem! derdan sosyalizm e"; li go ra we baweriya xwe hin stranen 

xwe yen klasiki ji gurhartibun u weha distiriyan: 
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"Dilo yernan yernan yernan 
Çiyan girti berf u duman 
Me rabişin sosyalizme 
Ew derınane hemi derdan".(104) 

E w sosyalizma ku xort u keçen Kurdan ji dilen xwe yen paqij u bi niyeta 
xwe ya baş weha pesne we didan u jibo we digotin "derınane hemi derdan", 
belki jibo faşisten Erehan bu "derınane h emi derdan"; lewra hem i derde wan 
ew bu ku tevgera azadixwaziya gele Kurd biperçiqinin, bi çeken welaten 
sosyalist ew derde xwe derman kirin. U hele ew sosyalizm jibo gele Kurd e 

ı ~ ~b· d ~b ~·~b~"-~d h ~d d "b~"k h ~d mez um u ın est u eşxwarı ı ı u ıe era emı er an , u ana emı er-
d "b~"h~l~ h ~d d "E b~,·~..ı h ~d d "k d an , u e ına emı e~ an . w qas u Jt:Uera emı er< an u, ema 
faşisten Erehan di Adara 1988'an da bolımayen kimyayi avetin bajare Heleb
çeye u di penc deqiqan da penc hezar jin u zaruk u extyar u nexweşen Kurdan 
qetliam kirin u kuştin, li her dere dinyayeli dije we qetliame peleka protesto
ye rabu u her keseki xwediwijdan u xwedionur lanet li faşisten Erehan ani, 
rojnama "Pravda" be ku piçek şerm u fedi bike, di tarixa 11/09/1988'an da 
nivisarek weşand u di we da piştgiriya faşisten Erehan kir, iddia kir ku Emri
ka dixwaze zor bide İraqe u bi we amance Emrika iddia dike ku İraqe li dije 
"isyankar"en Kurd bombayen kimyayibi kar anine, le hele di heqe ve yeke 
da ji bil "peyven hin Kurden revok" çu delilen berçav tunin, Wezire Karen 
Derin e İraqe xebera karanina bombayen kimyayi derew derxistiye, le hele 
kargeren Emrikaye guh nedane payva wi, lewra amanca wan ew e ku ji aliye 
siyasi u aburi ve zor bidin İraqe.( 105) 

Peyveka peşiyan a Kurdi heye, dibeje "şahide roviye duve roviye ye". Şahi
di "Pravda"ya sosyalist ji Wezire KarenDerine İraqe ye. Ji bil rojname u tele-

~ ~ ı ~ ı~ h ~ . ~ ı ~ ~ h ~ ı ~ vızyonen we aten sosya ıst, emı roıname u te evızyonen emı we aten 
dinyaye bi hezaran cendeken jin u mer u zaruken Kurdan li kuçe u kolanen 
bajare Helebçeye raxisti nişan dan, jibo "Pravda"ya sosyal1st ew hem! "pey-

~ h" K d~ k" . ~ "d ı~ı~ b " . ı~ 'V' ~ ~ K ~ ven ın ur en revo ın u ne e ı en erçav ın; e peyva wezıre aren 
Derin e İraqe "delileka berçav" e u "be guman rast e", çi fooe ku kargeren 
Emrikaye guh nadin we "peyva rast" u we "delila berçav", guh didin "pey-
~ K d~ k ~ ~ k "' ven ur en revo u ısyan ar . 

{104) Away~ eslt y~ V~ stran&, parçeyek ji straneka Kurdi.:rirki ye ku ji aliy~ rekoşer ı1 hozan~ 
Kurd ~ şehld Eltşer ve hatiye afirandin ı1 li her~ma D~rsim~ ji ally~ şerkar~n Kurdan 
ve di şer~ li dij~ leşker~ Tirkan da hatiye gotin. Di v~ stran~ da imdad ji Hezret~ Elt hati
ye xwestin, ku j~ ra t~ gotin "Şah~ Merdan". Away~ eslt y~ v~ parçey~ weha ye: 

"Dilo yernan yernan yernan 
Çiyan girti berf ı1 duman 
Me ra bişin Şah~ Merdan 
E w derman~ hem! derdan". 

{105) Em fotokopiya w~ ni visara "Pravda"y~ di duwayiya v~ P&şk~şly~ da wek belgeyeka i b
ret~ çap dikin. Em h~vldar in ku hem! Kurd ji w~ ni visara kir~t ders ı1 ibret bi girin ı1 
bizanİn ku welat~n sosyaltst hevalbend~n faşist~n Erehan bune, ji çek~n xwe heta qele
m~n xwe bi her tişt~n xwe piştgiriya wan faşistan kirine. 
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Piştgiriya dewlet~n sosyalist ji faşist ı1 qolonyalist~n Erehan ra ne ten~ bi 
dayina çek bıl; bi hezaran pispor~n wan ji li wir dixebitin ı1 ji w~ rejima faşist 
ra dibıln ali kar, j~ ra pispor digihandin. Peyveka p~şiyan a Kurdi h eye, weha 
dib~je: "Diun bostanan, derdikevin zivistanan". Heta ku rejima İraq~ ya fa
şist di 2'y~ Tebaxa 1990'i da Kuweyt dagir nekir ı1 Medisa Ewletiy~ ya Nete
wey~n Yekbılyi biryara boyqot~ li dij~ w~ rejim~ neda ı1 taluka ~rişa Emri ka
y~ li ser w~ rejim~ di asıl da kifş nebıl, kesek nedizan1 ku bi hezaran pispor~n 
Rus li wir hebılne. Dema w~ rejima faşist, jibo ku p~şi ji ~r1şa Emri kay~ bist1-
ne, biyaniy~n li İraq~ ı1 Kuweyt~ rehine girtin, w~ dem~ derket meydan~ ı1 
eşkera bıl ku heyloooo, bi hezaran ji wan rehineyan j1 pispor~n Rus in ı1 ew 
pispor heta hing~ di bin~ fermana w~ rejima devbixwin ı1 desbixwin da xebi
dne! Ne bi dehan, ne bi sedan, 1~ bi hezaran pispor~n Rus! Gelo çi kirine li 
wir? Ş~wirdari kirine, hostad kirine, hosta gihandine! Ji ki ra? Ji w~ rejima fa
şist ı1 qolonyalist ra ku qatil~ gel~ Kurd ~ belengaz ı1 bindest ı1 mezlılm ı1 
beşxwari ye! 

* 

Dibe ku hin hevalbend u dilxwaz~n wan dewlet~n sosyalist hej ji di nava 
Kurdan da hebin ı1 ji van r~un me y~n jorl'n dilgiran bi bin, tewr h~rs bibin. 
Eger kes~n weha dinava Kurdan da h~j ji he bin ı1 h~j ji şurk~şen wan dewle
t~n sosyalist bin, em dixwazin bala wan bikişinin ser du nuqteyen giring. 

Yek ji wan nuqteyan ev e: Emrika çek dicle dewleta Tirkiy~ ya faşist ı1 qo
lonyalist ı1 barbar, ew ji bi wan çekan gel~ Kurd li Kurdistana Jorin dikuje; 
ev jibo Emrikay~ dibe gunehkari ı1 suc ı1 xirabi ı1 cinayet; em ji ber v~ yek~ 
ji li dij~ Emri kay~ ne. Baş e, Rusya ji çek dicle rejima İraq~ ya faşist ı1 qolonya
list ı1 barbar, ew ji bi wan çekan gel~ Kurd li Kurdistana J~rl'n dikuje; gel o na
v~ v~ tevgera Rılsyay~ çi ye, em'~ ji viya ra b~jin çi ı1 çi nav 1~ daynin? Ev çima 
nabe gunehkari ı1 suc ı1 xirab1 ı1 cinayet? Em'~ çima ji ber ve yeke ne li dij~ 
Rılsyay~ bin ı1 rexne 1~ nexin, gunehkariya w~ neynin ber çavan? Div~ em 
tim ı1 tim binin bira xwe ku çawa ji firokey~n "Fantom" bomba t~n av~tin, 
ji firokeyen "Mig" ji bomba t~n avetin, ne ku gul ı1 kulilk ten reşandin! 

Nuqteya diduyan ji ev e: Şexseki şorişger yan demoqrat, eger pariyek nan 
ji bide v~kxistineka faşist yan dewleteka faşist yan ji militaneki faşist, ew şe
xis gunehkar ı1 sucdar dibe. Baş e, eger dewleteka sosyalist ne ku pariyek nan 
ji, 1~ bi h ezaran top ı1 tanq ı1 ro ket ı1 bi sedan firoke b ide rejimeka faşist ı1 qo
lonyalist, gelo ew dewleta sosyalist gunehkar ı1 sucdar nabe? Ma ev nabe se
med~ ku mirov w~ dewleta sosyalist gunehkar ı1 mehkılm b ike, lanet 1~ bine! 
Div~ em li bılyeran bin~rin, ne ku li peyv~n birqok ı1 xapinok! Div~ em v~ 
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peyva peşiyan a Kurdi tim bidin ber çave xwe: "Ez dibejim hirç va ye, tu dib&
ji reç va ye". Dema em hirç bibinin, dive em edi li pey r&çe neçin!{106) 

* 

Tevgeren dewleten sosyalist di heqe hin gelen bindesten di da ji wek tevge
ren wan en di heqe gele Kurd da neyin b6n. Em dikarin wek num6ne, qala 
se b6yeran bikin. 

Yek ji wan b6yeran rewşa gele Tlbete ye. Tlbet, welateki paşvemayi ye 6 d
rane Çine ye. Pişte ku li Çine sosyallst hatin ser kar 6 dye lingen xwe kirin, 
yek jikaren wan en peşin dagirkirina Tlbete b6. Hukumeta Çine ya sosyallst 
di sala 1959'an da leşkere xwe xist Tlbete 6 Tibet bi zora çek dagir kir 6 da 
ser axa xwe. 

Tibet hej ji di bine dagirkirina Çine da ye. Gele Tlbete carna xwe dilivine 
6 azadiya xwe dixwaze; le bele her car ji Çiniyen sosyallst bi tanqan w! geli 
diperçiqinin 6 daxwaza wi ya azadiye difetisinin. 

B6yera diduyan, piştgiriya Çina sosyalist a Pakistaneye li dije gele Bangla
deş&. Bangladeş bere di bine dagirkirina Pakistane da b6. Wek ku dewleta 
Tirkiye nave Kurdistane rakiriye 6 ji Kurdistane ra dibeje "Anadola Rojhi
lat" dewleta Pakİstane ji nave Bangladeşe rakirib6 6 ji Bangladeşe ra digot 
"Pakistana Rojhilat". Di sala 1971'e da gele Bangladeşe dest bi tevgera ser
xweb6ne kir. Hinge hukumeteka eskeri ya faşist 6 milltarist di Pakistane da 
li ser kar b6. We hukumete leşker şand ser Bangladeş&. Leşkere Pakİstane bi 
fermana we hukumeta faşist 6 milltarist li Bangladeşe qetliamen neb6y1 ki
rin u bi deh hezaran Bangladeş! kuştin. Deh milyon Bangladeş! ji ji ber qetli
amen Wl leşkere faşist reviyan 6 xwe avetin Hindistan e. Aha di we rewşe da 
Çina sosyalist, piştgiriya hukumeta Pakistane ya faşist u militarist kir. 

E w r6reşan1 u sosreteka mezin bu ku dewleteka sosyallst li dije tevgera aza
dixwazi 6 rizgarixwaziye ya geleki bindest u mezlum, piştgiriya rejimeka 
eskeri ya faşist u milltarist kir. 

(106) Jedera ve peyva peşiyan a Kurdi ev e: Du heval zivistane çune n&çira hirçan u di berfe 
da raste r&ça hirçek hatine u r&ç gerandine. Demek paşe hirç ditine. U bele r&ç ji dye 
ku hirç le buye derbas buye u dom kiriye. Hinge yeke ji her du hevalan peşniyaz kiriye 
ku hirç n&çir bikin. U bele hevale di, xwestiye ku meşa xwe ya li ser r&çe bidominin. 
Hevale wi daye zanin ku ew li hirç digerin, eva rasre hirç ji hatin, edi ne pewist e ku 
r&çe bigerinin u meşa xwe ya li ser r&çe bidominin. U hevale di ew peyv qebul nekiriye 
u gotiye "madem ku em li ser r&çe ne, di ve em gerandina r&çe bidominin". Hevale wl 
ku ditiye ew naxwaze rastiye bibine u li serinata xwe dimine, gotiye "ez dibejim hirç 
va ye, tu dibeji r&ç va ye"; ev peyv buye peyveka peşiyan a Kurdi ya meşhur. 
Ev peyva peşiyan, li ser ditina rastiye u mayina bi awayan ve, li ser ditin u qebulkirina 
rewşa rastin u girtina tewre li gora we rastiye u mayina di nava qalibe teori u awayan 
e teng da re gotin; demahin kes rewşeka rastin yan ji huyerek dibinin, le bi çu awayek 
na ve n we rewşe yan we bu yere qebul bikin u bi çu awayek naven ku ji n ava sinoren teo
ri u awa u zaninen xwe yen qalibki derkevin, rastiye u buyeran ji awayan ra u teoriyan 
ra fida dikin u li ser wl tewre xwe inat dikin, hinge ev peyva peşiyan te karanin. 
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Buyera sisiyan ji rewşa Eritre ye. Eritre welateki Afriqaye ye u di bine dagir
kirina Etyopyaye da ye. Gele Eritre ji wek gele Kurd li Kurdistana }erin, di 
sala 1961'e da li dije Etyopyaye dest bi tevgera xwe ya azadixwazi u rizgari
xwaziye kir. Hinge Etyopya di bine rejima imperator1ye da bu u Imperator 
Haile Selasiye li ser text bu. E w imperator hevalbende Emrikayebu u çek ji 
Emrikaye dikirin, bi wan çekan gele Eritre dikuşt, bi firokeyen Emrikaye 
gunden Eritre bombaran dikirin u bi ser jin u zarfiken wan da hildiweşandin. 
Di sala 197 4 'an da leşkere Etyopya ye li imperatore xwe derbe çe kir. Haile Se
lasiye hat wergerandin u Haile Madam hat ser kar. Wi ragihand ku Etyopya 
de hibe dewleteka sosyalist. Bi wi awayi, kirase reş ji Etyopyaye derxist u ki
raseki sor le kir. Di şuna çeken Emrikaye da dest pe kir çek ji Rusyaye kiri. 
Ji sala 1974'an virve, gele Eritre bi çeken Rus dikuje, di şuna firokeyen "Fan
tom" da bi firokeyen "Mig" gunden Eritre bombaran dike u bi ser jin u zarfi
ken wan da hildiweşine. 

Kesen ku hevalbendiya dewleten sosyalist dikin yan ji dilxwazen wan in, 
di ve ji gele Eritre bi pirsin ka mirina bi bombayen firokeyen "Fantom" xweş 
bu, yan mirina bi bombayen firokeyen "Mig" xweş e! 

* 

Ev huyeren ha u gelek huyeren di yen ku ji dewra Evdirehman Bedirxan 
heta nuha li Kurdistane u li dinyaye qewimine, bi awayeki zelal e ku ji çu gu
manan ra dnahele ispat dikin ku guhartina qanunan u serqanunan u rejiman 
li welaten serdest u dinava neteweyen serdest da, ji derde neteweyen bindest 
ra nabe derman; her weha, guhartina sistemen siyasi di dinyaye da ji nabe re
çeteyeka hazir jibo dermankirina derde neteweyen bindest. 

Neteweyeki bindest, heta ku nebe xwediye ax u ava xwe u nebe xwediye 
biryara xwe li ser awaye jiyana xwe u li ser peşedema xwe, heta ne be malxoye 
mala xwe u nebe xwediye heza xwe u bi we heza xwe nebe parezdare mala 
xwe, nikare xwe u peşedema xwe di ewletiye da bibine. 

BANGA TEKOŞIN Ü BERXWEDANE 
Lİ DİJE REJİMA EVDİLHEMiD 

Beşeki naveroka rojnama "Kurdistan" ji ew hangen tekoşine u berxwedane 
ne ku li dije rejima Sultan Evbdilhemide 2'yan te da d girtine. Hema hema 
di hemi jimareyen rojname da hang li Kurdan hatiye kirin u ji wan hatiye 
xwestin ku li dije rejima Evdilhemid rawestin u tekoşin bikin, di her xwe bi
din, heqen xwe hiparezin u karbidesten zalim ji Kurdistane bavejin der. 

Bi d itina me, ev banga tekoşine u berxwedane li dije rejima Evdilhemid ge
lek balkeş u giring e. Lewra gele Kurd di bine nire dewleta Osmani da bu u 
adeta hatibu tevizandin. W e dewlete ji aliyek ve bi zordesti u zulma xwe gele 
Kurd diperçiqand; ji aliyek ve ji padişahen Osmaniyan iddia dikirin ku ew 
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1\ 1\ • 1\ d" 1\ A ı 1\ h k 1\ • 1\ 1\ b" I ed" 1\ xelıfe ne u bı nave ıne Is ame u me xwe dımeşının, ı rermana Xw e u 
Phmber tevdigerin. Bi wl awayi gele Kurd bi zulma Osmaniyan dihat perçi
qandin, ji ber we zulme çavtirsayi ~ diltirsayi b~b~, nediweri sere xwe bilin d 
bike, tewr nediwerl xwe bilivine ji; bi propagandayen wan en dini ji hatib~ 
tevizandin ~ gej b~b~, serlle gerlyab~ ~ behiş mab~, mejiye wl adeta zeng 
girtib~. 

Neteweyek, gelek ku di rewşeka wisa da be, beri her tişti je ra lazim e ku 
xwe bilivl'ne, cesaret bine dile xwe ~ hişe xwe bine sere xwe, bir bi heb~na xwe 
~ huwiyeta xwe ya neteweyl' ~ heqen xwe b ibe, jibo desxistin ~ parastina wan 
heqan biwere xwe baveje meydana tekoşl'ne, baweriya xwe bi xwe bine ku di
kare jibo heqen xwe bikoşe. 

* 

Aha Evdirehman Bedirxan ew rewş dltiye ~ zanl'ye, bi we amance bang ki
riye gele Kurd ~ deng le kiriye, je xwestiye ku xwe bilivine ~ jibo desxistina 
heqen xwe tekeve tekoşine ~ berxwedane. Bi peyveka di, wl hez daye xwe ku 
" " "k " " " b ed " b"d 1" K d gıyane te oşıne u erxw ane ı e ge e ur . 
Mesela di jimareya 7'an da ji Kurdan xwestiye ku ji hukumete avakirina di

bistanan bixwazin, qala Arnawudan kiriye ku di welate wan da j1 bere di b is
tan tuneb~ne, le bele wan bi tekoşl'n ~ berxwedana xwe hukumet mecb~re 
avakirina dibistanan kirine, paşe ji Kurdan ra weha gotiye: 

":U wan heta ew dibistan dan avakirin qiyamet rakirin, çi qas zehmet ki
şandin! Dive hun ji zehmete netirsin". 
Paşe dayezanin ku hukumete demek meaş nedaye mamostayen Arnawu

dan, gele Arnawud ji Padl'şah ra nivislye ~ gef le xwariye ku eger meaşen ma
mostayen wan neyen dayin, de he ml' karbidesten dewlete ji welate xwe biqe
witinin, eger neçin ji de wan bikujin, li ser wan gefen Arnawudan hukumete 
meaşen mamostayen wan şandine. Evdirehman Bedirxan pişte ku ew b~yer 
nivislye, weha deng li Kurdan kirlye: 

"De veca Kurdno, dive h un jl' weha bikin! Eger guh nedan xeberen we, ş~re 
xwe hillnin, de guh bidin ş~re we".(107) 

Di jimareya 8'an da ji qala zulm ~ zordesti ~ xirabiya karbidesten dewlete 
kirlye, ji Kurdan xwestiye ku wan karbidestan ji welate xwe derxin, rexne li 
hin axa ~ miren Kurdan xistiye ku jibo rutbe ~ nişanan hevkarl'ya wan karbi
destan dikin, daye zanin ku ew hevkari malxirab~n ~ rureşani ye, ji melayen 
Kurdan xwestiye ku ji nezanan ra bejin bila dev ji we hevkariye berdin, goti
ye "ew tişte ku ew hevi dikin dewlet e,(108) ji wan ra eyne bela ye, mezinati 
ne bi rutbe ~ nişanan e", paşe weha nivisiye: 

(107} Kurdistan, j. 7, r. 3-4. 
(108} Peyvika "dewlet" li vir bi mana "dewlemendl, serbilindl, yeqbal, peşketin" e. 
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"Şivaneki qenc ji mireki xirab gelek bilintir e. Şivane ku qenc li peze xwe 
dinere, gelek qenctir e ji mir ı1 axaye ku li miroven bine deste xwe nanere De 
v&a kese ku avare hibe ı1 li dije hevalen xwe bipeyive, ji kı1çik ji xirab
tir e".(109) 

Di jimareya 9'an da nivisarek di bine sernivisara Erebi ya "Sebat'ulMulki 
bi'l-Edl" da(llO) hatiye nivisin ı1 te da weha hatiye gotin: 

"Geli Kurdan, h un qenc bizanin ku eger di welate we da karbidesten li sere 
we ji edalete dı1r ketin, welate we di deste xwedi da namine! Nuha Kurdistan 
jiwek welaten di bine Tirkan da, di bine deste Evdilhemid da ye; karbidesten 
li sere we, Evdilhemid wan redike U hele xwediye Kurdistane Kurd in! Eger 
neyarek hat ser Kurdistan&, Kurd de xwe li ser bidin kuştin! Erde we dere 
Kurd dikolin, daren wedere Kurd diçinin; karbidesten kuPadişah redike sere 
we, diraven wan Kurd didin! Lo ma Kurdistan a we ye! De veca ji we ra malı1m 
be ku, eger karbidesten welate we zulm bikin, welate we de ji deste we 
derkeve". 
Paşe hatiye gotin ku Evdilhemid guh nade Kurdistan&, rexne li siyaseta wi 

hatiye xistin ı1 ji Kurdan ra weha hatiye nivisin: 
"Eger we di ve Kurdistan tim di deste we da bimine, eger we di ve jin ı1 zarı1-

ken we reben ı1 xizan nebin, dive hun karbidesten zalim ji wilate xwe 
derxin".( 111) 

Wek ku dixuye, Evdirehman Bedirxan di despeke da bere rexneyen xwe da
ye karbidesten Evdilhemid en di Kurdistane da, ku Wl ji wan ra gotiye 
"me'mı1ren Evdilhemid". Paşe dijwariya rexneyen xwe hin bi hin zede ı1 bi
lind kiriye, hedi hedi bere rexneyen xwe yen dijwar daye şexse Evdilhemid 
bi xwe jl. Tewr carna padişahen Tirkan bi gişti ji wan rexneyen xwe yen dij
war ı1 giran ra kirine hedef. 

Di jimareya ll'an da li ser rejima Evdilhemid nivisareka direj nivisiye ı1 te 
da gotiye ku Evdilhemid ji bertllxur e, karbidesten rejima wi ji ji yen jortirin 
heta yen jertirin hem! bertllxur in, çerxa dewleta Osman! di Kurdistane da 
bi benilan te gerandin ı1 gundiyen Kurd di bine we çerxe da ten perçiqandin, 
hinek mir ı1 axayen Kurdistane ji dikevin her baye nezikayi ı1 dostaniya ku 
kesen li dora Evdilhemid ji wan ra nişan didin, ji her we yeke ji exlaqe wan 
xira dibe, E vdilhemid h in ek ji wan bi diravan kirine ı1 kirine ajan, bi wi awayi 
ji ew ji hev ra kirine dijmin.(112) 

Di jimareya 24'an da bi munasebeta salvegera çı1yina Evdilhemid a ser texte 

(109) Kurdistan, j. 8, r. 2. 
(ll O) Yani "sebata milk bi edalet~ ye, hebun u mayina welatek bi edalet~ ye, welatek ancax 

bi edalet~ dikare he buna xwe bidomine". 
(lll) Kurdistan, j. 9, r. 2-3. 
(ll2) Kurdistan, j. ll, r. 1-2. 
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dewleta Osman! nivlsareka Tirkl di bine sernivlsara "Daniştina Be
yom"(Cüh1s-ı Şeametme'nus) da ni visiye u te da Evdilhemid bi xwinxwariye 
gunehkar kiriye, je ra gotiye "mel'un" u "Yezid", ji Xwede hevi kiriye da ku 
ji heqe wl derkeve u giyane wl bistine.(113) 

Di jimareya 25'an da disa nivisareka Tirki bi sernivisara "Ji Kurdan 
ra"(Kürdlere) nivisiye, di we da qala lekdana(114) Kurdan u Ermeniyan kiri
ye, ji Kurdan xwestiye ku erişe Ermeniyan nekin, dayezanin ku Evdilhemld 
u hukumeta wl zulm u zordestl: li Kurdan u Ermeniyan pekve dikin, pirsiye 
ku di şuna erişali ser Ermeniyen b&çare da ma ne çetir u heqtir e ku Kurd xi
ret bikin da ku zulma hukumete bişikinin, paşe ji Kurdan ra weha gotiye: 

"Hukumeta we bi xwe ye ku ji 25 sal bere ve bi topen xwe, bi tifingen xwe, 
bi diraven xwe, bi ajanen xwe, bi celladen xwe li we u li hemi ehle İslame misa
let{115) buye".(116) 

Di des pe ka jimareya 27' an da deng li Kurdan kiriye u rexneye n dijwar li he
mi padişahen Osmaniyan xistine, gotiye ku ew ne xellfe ne u weha nivlsiye: 

"Beri SOO salan çu Tirkek li welate me tunebu. Ev Tir k hemi ji Turan hatin 
welate me u di welate me da hakimi li me dikin. Padişahen wan, ku hemi 
xwinrej u diktator in, unwana 'Xellfe' li xwe datinin u bi vi hall çi qas tewi
ren zulme hene dikin. U hele bi rasti ew ne xellfe ne, padişahen zalim in ku 
daxistina wan ji text pewist e. H un ve rewşe nizanin. Lewra h un nezan in; hu
kumete hun nezan hlştine, da ku hun ji rewşe haydar nebin". 

Wek ku diyar e, Evdirehman Bedirxan dijwariya rexneyen xwe bere bere 
bilind kiriye u di ve nivisare da bere rexneyen xwe bi gişti daye hemi padişa
hen Tir kan. Paşe peyvaniye ser siyaseta Evdilhemid u iddia kiriye ku Evdil
hemid Kurdistan ji Rusyaye ra soz daye.(117) 

Disa di jimareya 27'an da nivisareka Tirki di bine sernivisara "Ji Kurdan 
ra"(Kürdlere) nivisiye. Di we nivisare da qala zulma Evdilhemid u karlıides
ten rejima wl kiriye, ji Kurdan xwestiye ku li Ermeniyan nexin, daye zanin 
ku Evdilhemid dixwaze ji nezaniya Kurdan m efadar hibe( 118) u he mi xirabi
yen xwe bi wan tevgeren Kurdan bipoşe( 119) u çend Kurden kemrumet bi du 
rutbe u çend nişanan teselli b ike u bi wl awayi çave hemi Kurdan girooe. Jibo 
wan rutbe u nişanen Evdilhemid ji weha gotiye: 

"Tewr kuçik ji edi tenezzul nakin ku wan rutbe u nişanan qebul bikin". 
Pişte we heqareta ku bere we daye rutbe u nişanen Evdilhemld, weha deng 

li Kurdan kiriye: 

(113) 
(114) 

(115) 

(116) 
(117) 
(118) 
(119) 

Kurdistan, j. 24, r. 2-3. 
Lekdan: Şere hin kesan li dije hev, ku hin kes li hev xin, li dije hev şer bikin. Bi Ere bl 
"qltal", bi Tirkl "vuruşma", bi İngllzl j! "to fight with one another". 
Misalet: Kes yan tişte ku bela xwe di mirov bide ı1 bi pesira mirov bigire ı1 bernede, li 
sere mirov hibe bela. Ev peyvik Ere bl ye ı1 di Ere bl da "musellet" e, ketiye Kurdl ı1 di 
Kurdl da guherlye, bı1ye "misalet". 
Kurdistan, j. 25, r. 2-3. 
Kurdistan, j. 27, r. 1. 
Mefadar hibe: İstifade bike, fede je biblne. 
Bipoşe: Binuxefe, perde bike, veşere. 
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"Kurdno, bawer bikin ku ew perda tİrnakari'ye ll çavbirçl'tl'ye ku bi te' sira 
n ezaniye çaven we ji dl'tina rastiye digire, ew tişten ku ji wan ra te gotin rutbe 
ll nl'şan wek sernede şeref ll serbilindiye nl'şane we di de; le hele ew rutbe ll ni
şan, ji bil vemirandina çiraya narn-ılsa we ya neteweyl' ll ji bil werankirina bex
te well peşedema we bi kere tiştek nayen! H un nizanin ku h un bi wan parçe
yen madenan, şeref ll heysl'yeta xwe ya xweyl'(120) difiroşin; hal ew hal e ku 
bav ll hapiren we jiyana xwe, aram ll hesayiya xwe flda kiriblln ll ew şeref ll 
heysi:yet ji we ra peyda kiriblln ll pekani:blln". 
Paşe qala zulma Evdilheml'd kirl'ye, rexne li Kurdan xistl'ye ku çima hej ji: 

stllye xwe li her fermanen Evdilhemi:d ditewi:nin ll çima hej ji: tenegi:hi:ştine 
ku ew padi:şaheki zalim e, daye zani:n ku Evdilhemi:d nave xeli:fetl'ye bi zul
men xwe dilewitl'ne; veca ji Kurdan ra weha gotl'ye: 

"Ew qas neteweyen biç-ılk hene ku di dllwayi:ka xebat ll xl'reteka timl' da 
xwe ji zordesd-ıl zulma hukumeten serdest rizgar kirine, gl'hane rewşeka 
bextyarl'ye Le hele h un, di şllna ku h un wan neteweyan ji xwe ra bikin nurn-ıl
ne ll di rl'ya wan da birneşin ll bextyarl'ya xwe, hesayi'ya xwe, narn-ılsa xwe, 
heysl'yeta xwe hiparezin ll thin ewletl'y&, h un hev dikujin ll bi wl' awayl' heza 
xwe dişikinin, bi we yeke ji h un zedetir meydan didin zulmen Padl'şah ku dij
mine we ye rastl'n ew e; bi tevgereka korani ya wehakl' jl' hun cinayeteka wisa 
dikin ku, wek ku hun xincera di deste xwe da bi deste xwe di dile xwe da 
biçikl'nin".( 121) 

Lİ KURDİSTANE SAZKİRİNA SİWAREN HEMİDİ 

Di dewra Sultan Evdilhemide 2'yan da li Kurdistan& di bine serekiya hin se
rek'eşl'ren Kurdan da hin birren(122) nl'v'eskerl' hatine sazkirin, nave wan ji 
"Siwaren Hemidi" yan jl' "Alayiyen Heml'dl'" hatiye danin. Ji sereken wan 
birran ra jl' ji all'ye Evdilheml'd ve rutbeyen paşatl'ye hatine dayin, meaş hatiye 
giredan ll ji wan ra hatiye gotin "paşayen Heml'dl'". Evdilheml'd, ew birren 
niv'eskerl' ji all'yek ve wek hezen mills jibo parastina rejima xwe ll jibo paras
tina Kurdistan e di deste xwe da bi kar anl'ne, ji allyek ve jl' xwestl'ye ku di şere
ki hatl' da wan li dije Rllsyaye bi kar bine. 

Evdirehman Bedirxan li ser wan siwaran jl' di rojnama "Kurdistan" da 
çend nivl'saren Kurdl' ll Tir ki nivlsl'ne. Yek ji wan ni visaran di jimareya 26'an 
da bizimane Tir ki ll bi sernivl'sara "Kurd ll Ermeni'"(Kürdler ve Ermeniler) 
derketl'ye. Nivl'skar di we nivl'sare da daye zanl'n ku ew Siwaren Hemidi di 
deste rejima Evdilheml'd da bllne alete zulme, zulma ku di Kurdistan& da te 
kirin gişt bi deste wan siwaran te pekanl'n, ew jl' ji all'ye Padl'şah ve çekdar hati
ne kirin ll bi nave Padl'şah ten salixdan ll bi we yeke jl' dipesinin. 

{120) Xweyl: X wl~ xus~slyet ~ xesleten ku bi awayekl te bil di hin kesanda yan di hin tiştan 
da hene, aide wan in, ji wan ra hatine veqetandin, xase bi wan in. Ji peyvika "xweyi" 
ra bi Erebi te gotin "xass", bi Tir ki te gotin "özgü", bi İnglizi ji te gotin "special to". 

{121) Kurdistan, j. 27, r. 2-3. 
(122) Birr: Kom. Peyvika "birr" di berabere "qit'e"ya Erebi, "birlik"a Tirki ~ "unit"a İn

glizi da hatiye karanin. 
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Ni viskar di we ni visare da jibo numılne qala Sereke Eşha Miran kiriye, ku 
je ra hatiye gotin "Mistefa Paşaye Diyarbekri", daye zanin ku ew bere şiva
nek bılye, bi xirabiyen xwe ketiye çave Evdilhemid ı1 ji allye w! ve hatiye eci
bandin ı1 rutba paşatlye ie ra hatiye dayin, w! ji dest bi zulme kiriye ı1 gelek 
zordesti li gel dike. Paşe nivisiye ku gel ji her zulma w! ı1 yen wek w! bezar 
bılye ı1 muraceete Koşka Evdilhemid kiriye, zordestiya wan zordestan daye 
zanin, yani gillya wan kiriye; le hele karbidesten Koşke ji gillkaran ra gotine 
"kesen ku nave Xellfe ye meşhılr li wan hatiye danin, ew ji wek xwedl'ye w! 
navi ji cinse milyaketan in, gillya ku hun dikin dibe sernede dilgiraniya 
Pad1şah".(123) 

Di jimareya 28'an da nivisareka Kurdi bi sernivisara "Alayen Siwaren He
midi" nivisiye ı1 weha dest bi nivisara xwe kiriye: 

"Ev Alayen Siwaren Hemidi, wek hem11craaten Padişah, bi niyeteka xirab 
hatine sazkirin. Ez' e di ve rojnama xwe da ve meselevekim ı1 eşkera bikim. 
Li ser ve yeke, ez'e bere qala giringiya dye Kurdistane bikim". 

Ni viskar dayezanin ku dye Kurdistane ji allye stratejiya eskeri ve gelek gi
ring e, ji her ku Kurdistan bi Rılsyaye ra hevsinor e, dema şerek di navbera 
dewleta Osman! ı1 Rılsyaye da derkeve Kurdistan de hibe meydana şereki ge
lek giran ı1 dijwar, ji her ku her dere Kurdistane ji rılye zulma Evdilhemid w&
ran bılye ı1 leşkere Osman! ji ne terçek e, Kurdistan nikare di şereki wisa da 
li dije Rılsyaye xwe bipareze, siwaren Hemidi ji ji mudafeeya welet ra bi ker 
nayen; paşe sernede esll ye sazkirina wan siwaran weha daye zanin: 

"Amanca esli ji sazkirina van siwaran ev e ku, dema Ermeni ji zulma huku
mete gelek bezar bıln ı1 edalet xwestin, Zeki Paşa tirsa ku Kurd ji ji zulma hu
kumete xwe bidin mile Ermeniyan ı1 her du netewe bi hevalbendi dest hill
nin; lo ma muraceere Padişah kir ı1 jibo sazkirina van alayan izin xwest. Padi
şah ji tim dive pevçıln texe navbera netewe ı1 ferden bine deste xwe; loma 
fikra Zeki Paşa gelek munasib dit ı1 jibo ku Kurdan her bi xwe bikişine ı1 ji 
Ermeniyan dılr bixe, zıl sazkirina van siwaran ferman kir".(124) 

Disa di jimareya 28'an da li ser we şole nivisareka Tirki j1 bi sernivisara 
"Alayen Siwaren Hemidi"(Hamidiye Süvarİ Alayları) derketiye Niviskar 
di we nivisare da dayezanin ku Ermeni li dije zordesti ı1 zulma rejima Evdil
hemid rabılne, Qumandare Leşkere Çaran Zeki Paşa tirsaye ku Kurd ji dip&
şedeme da di tevgera Ermeniyan da beşdar bibin ı1 jibo ku peşi ji hevkariya 
Kurdan ı1 Ermeniyan bistine, fikra sazkirina Siwaren Hemidi li Koşka Evdil
hemid peşniyaz kiriye, Evdilhemid ji bala xwe daye we peşniyaze ı1 dltiye ku 
ew peşniyaz jibo peydakirina pevçılneka e bed! di navbera gelen cure cure da 
kerhati ye, ji her w! semedi hema tavil ew peşniyaz qebıll kiriye ı1 jibo rewan
dina(125) we ferman daye.(126) 

(123) Kurdistan, j. 26, r. 4. 
(124) Kurdistan, j. 28, r. 1. 
(125) Rewandin: Meşandin, xistina rewşa karanin&, p&kanin. 
(126) Kurdistan, j. 28, r. 3. 
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ÇAWA KURD Ü ERMENi Lİ DİJE HEV RAKİRİNE? 

Yek ji babeten ku di rojnama "Kurdistan" da ci girtine, mesela Ermeniyan 
u pevçuna wan u Kurdan e, ku di dewra Sultan Evdilhemlde 2'yan da qewi
mlye. Ni visaren ku li ser wl babeti hatine nivMn, di wan hemiyan da hatiye 
dlyarkirin ku ew meselebi dek u dolaben rejima Evdilhemid hatiye amade
kirin; Evdilhemid xwestiye Kurdan u Ermeniyan ji hev ra b ike dijmin, karbi
desten rejima Wl yen li Kurdistane jibo pekanina we amance xebitine, tiliya 
dewleten mezin u xasma Rusyaye ji di we mesele da hebuye. Di wan ni visaran 
da ji Kurdan hatiye xwestin ku Ermeniyan nekujin, li dije rejima Evdilhemld 
digel wan hevalbendi bikin; rexne li Ermeniyan ji hatiye xistin ku xwestine 
di Kurdistane da dewleteka Ermeniyan saz bikin u hatiye diyarkirin ku ew 
tevgera wan ji rejima Evdilhemid ra u ji hesaben Rusyaye ra xizmet dike. Tebl1 
ev nivlsar ji hemi ji qelema Evdirehman Bedirxan derketine. 

Di jimareya 7'an da di bine sernivlsara "Leyse lll-insani illa ma Sea" 
da( 127) nivlsareka Kurdi nivMye. Di we ni visare da li Kurdan şlret kiriye ku 
bixwlnin, li ser rewşa xwe bifikirin, bibin xwedlplşe u xwe ji nezanlye der
xin, bala wan kişandiye ser ve yeke ku eger wisa nezan birninin dewleten me
zin de welate wan ji wan bistinin u bidin Ermeni yan; paşe li ser pevçuna Kur
dan u Ermeniyan weha nivisiye: 

"Ev çend sal e ji her ku Ermeni gelek zulm ji deste karbidesten dewlete di
binin, dixebitin u he ml tiştan dikin, da ku xwe ji zulma karbidesten dewlete 
derxin. Heqe wan ji hey&. Karbidesten dewlete yen ku ji Stanbole ten wan de
veran, gelek xirabi bi Ermeniyan dikin. Dive Kurd ji Ermeniyan nekujin. 
Xwede ji vi hali ne razi ye. Ermeni mezlum e. Veca dive mirov bi şur neçe ser 
mezluman. Hun ji wek wan mezlum in".(128) 

Di jimareya 9'an da jili ser we şole weha gotlye: 
"Ermeni ji zulma dewlete bezar bun; denge xwe bilin d kirin, deste xwe bi

lind kirin, heqe xwe dixwazin. U ji her ku Kurd nezan in, dest bi kuştina Er
meniyan kirn. Kuştina wan li ser Kurdan guneh e. H un ji wan mezlumtir in; 
le ji ber ku h un nezan in u haya we ji we tune, hun denge xwe dernaxin. Nexu 
xirabiya ku li we dibe, li Ermeniyan nabe".(129) 

Di jimareya 11 'an da rexne li Kurdan xistiye ku çima jibo peşxistina welate 
xwe naxebitin, xwe ji nezanlye u zulme xilas nakin, paşe li ser pevçuna Kur-
d AE A h . AA an u rmenıyan we a nıvısıye: 

"Binerin, Ermeni çi qas xwedihimmet u xlretkar in! Ew ji wek Kurdan 
mezlum in! U hele jibo azadiya xwe xwe flda dikin! Cahilen Kurdan nezan 
in, Ermeniyan dikujin! Ev hal ji Kurdan ra gelek xirab e! Dive mela ji Kurdan 
ra bej in ku ev hal qatill ye! Di ve Kurd xwe ji wl gunehl biparezin! Di ve Kurd 

(127) Ev parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye, mana we weha ye: "Ji bil xebata mirov, ji mirov ra 
tiştek tune". 

(128) Kurdistan, j. 7, r. 2-3. 
(129) Kurdistan, j. 9, r. 2. 
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ji bibin hevalbenden Ermeniyan u wan karbidesten zalim en kuPadişah redi
ke sere we, bavejin! Di şuna ku h un biçin alikadya Ermeniyen mezlum, h un 
diçin wan dikujin! Ev hal gelek guneh e u gelek fedi ye! Xwede u Pexember 
ji vi hali ne razi ne".(130) 

Di jimareya 25'an da nivisareka Tir ki bi sernivisara "Ji Kurdan ra"(Kürdle
re) nivislye. Di we nivisare da veca rexne li Ermeniyan xistiye ku çima dixwa
zin Kurdistan& ji dewleta Osman! biqetinin u texin bine ceste xwe u jibo gl
hana we amance ji çeteyen keleşan saz kirine; le daye zanin ku digel we yeke 
ji heqe Kurdan tune ku teşebbusa lekdane bikin, di wi babeti da weha gotiye: 

''Ermeni dixwazin jikoma gişti ya Os m aniyan veqetin u bi çi dibe mal b ila 
hibe welate paqij Kurditane ji xwe ra bikin seyrangeh. Di ve re da çawa dixebi
tin, li Ewrupaye çi dikin, li Kurdistan& çawa çeteyen keleşan digerinin, di ki
jan re da fikren xirabl'ye dixin sere gundiyen dilsaf; ez van tiştan yeka-yek di
zanim. U hele tername van buyeran, di heqe teşebbusa lekdane da heqeki 
eşkera nade we. Ne kareki rast e ku mirov bi İcraaten hukumete ewle hibe. 
Eger li Tirkiye her ferdek heqe xwe bi xwe bine ci, de tiştek bi deste xwe bixe. 
U hele di vi babeti da di ve ku mirov xwe bispere bingehek; yani di ve mirov 
qet bawer neke ku de hukumetek bi nave Ermenistan& be sazkirin". 
Paşe daye zanl'n ku, ji ruye çend keleşen ku li Kurdistan& derketine, eger di

gel tedbl'ren hukumete Kurd ji dest bi tevgereka paqijkirine bikin, hinge de 
Rusya tekili bike u di Ewrupaye da ji di heqe Kurdan da de nefreteka mezin 
peyda bibe.(131) 

Di jimareya 26'an da nivisarek bi sernivisara "Kurda re" derketiye Di sere 
nivl'sare da ragl'handiye ku have wl' bi şure xwe jibo bextyarl'ya Kurdan xl'ret 
kirl'ye, ew ji bi qelema xwe we xizmete tine ci, dayezanin ku ji ruye şola Er
menl'yan ew tim bergazin dibe, u weha nivl'sl'ye: 

"Bi rasti ez dizanim ku binek Ermeni diven Kurdistan& ji xwe ra bikin wl'
layetek u ji milk( 132) cuda bikin. Ji vi semedi, ez dizanim ku gelek ji wan di 
van welaten b iyani' da li dije me dixebitin, gelek ji li Kurdistan& xirabi u cina
yet dikin. U hele h un qenc bizanin ku ev halen ha çu caran, çu zemanan heqe 
lekdaneka gişti nade we". 
Paşe daye zanl'n ku ew kesen ku şere Ermeniyan kirine, ew Kurd bune ku 

ketine her baye qenci u ciwameriya E vdilheml'd, weha deng li Kurdan kir! ye: 
"U hele hun qenc bizanin ku, çend mirovek di nava we da cinayet dikin, 

h un hem! ji rexne u gazinen neyaran ra dibin hedef! Er&, dive hun çu wextek 
razi ne bin ku ji welate we Ermenistanek peyda hibe! U hele di ve h un dranen 
xwe yen masum jl' biparezin". 
Paşe ragihandiye ku Evdilhemld e ye ku di navbera Kurdan u Ermeniyan 

da şer daye derxistin, daxwaza Evdilhemid ew e ku Kurdan di çave dewleten 
bi yani da hov u yabaninişan b ide, bi wi awayi ji xişm u nefreta wan dewletan 

(130) Kurdistan, j. 11, r. 3. 
(131) Kurdistan, j. 25, r. 2-3. 
(132) Mexsed ji "milk", axa bine deste dewleta Osman! ye. 
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bikiş\'ne ser Kurdan; niv\'s\'ye ku Ermeni j\' wek Kurdan mezlılmen Evdilhe
m\'d in, ji Kurdan xwestiye ku digel Ermeniyan hevalbend\' bikin ıl pekve bi
xebitin xwe ji deste we hukumeta zalim rizgar bikin. Paşe ji Kurdan ra weha 

ll 
gotıye: 

"Bel&, dinava Ermeniyan da hinek hene ku neyaren we ne. U bel e ew gelek 
hindik in, Ermeni j\' ji wan ne razi ne. U qenc bizanin ku esil neyare we Pad\'
şah e; ew Pad\'şah e ku ev bıl25 sal ku bi diraven xwe ıl bi ajanen xwe ji xirabi
ya we ra dixebite".(133) 

D\'sa di jimareya 26'an da nivisareka Tir ki j\' bi sernivisara "Kurd ıl Erme
n\'"(Kürdler ve Ermeniler) nivisiye. Di we nivisare da ji dayezanin ku Evdil
hem\'d jibo lişta(134) xwe gelek zulm dike, li gora bingehoka "parçe bike, bi
be fermanrewa"( 135) tim navbera dostan ıl birayan xira dike, kese ku tove fe-

d il 11 11 11 b lll K d 11 E 11 11 k b 11 d b 11 ·11 sa ıye avetıye nav era ge en ur u rmenı yen u ere ost une, ew Jl 
Evdilhem\'d e, ji rılye w\' tove fesad\'ye Kurd ıl Ermeni li dije hev rabılne. Paşe 
ev rewşa ha an\'ye ber çavan: 

"Em bifikirin ku ji çend sal bere ve di riya daxwazen cinayetkar ki ıl xwin
rejk\'yenPad\'şahe me da, bi te's\'ra nezan\'ye ıl behiş\'ye çi qas can hatin fldaki
rin, çi qas mal hatin werankirin ıl çi qas xw\'n hat retin! Gel o Ermeniyan xira
biyek ji Kurdan ditibıl? Na! U Kurdan ji Ermeniyan çi ditibıl? Qet!" 

Ni viskar, pişte van pirs ıl bersivan da ye zan\'n ku her du all j\' ji aliye 
Evdilhem\'d ve hatine xapandin ıl li pey dek ıl dolaben w\' yen şeytank\' 
çılne, ketine taritiyeka gurr, be ku bifikirin li peş\'ya wan niş\'ven bitirs ıl 
gerineken(136) mirine hene, di we taritiye da bi lez ıl bez peş ve diçin.(137) 

Di jimareya 27' an da d\'sa li ser w\' babeti ni visiye ıl weha deng li Kurdan 
kir\' ye: 

"Evdilhemid dibeje Ermeni neyaren we ne ıl bi ve peyve we dixapine. 
Ma hun nizanin ku Ermeni nikarin neyar\'ya we bikin! Neyare we ew Pa
d\'şah e ku we hem\'yan digel welate we ji Mosqof ra wa'd dike". 
Paşe qal kiriye ku beri çend salan jibo ku Ermeniyan bi Kurdan bidin 

kuştin li bajare W ane civ\'nek hatiye çekirin, Şex Ubeydullah j\' di we civi
ne da hazir bılye. Şex Ubeydullah li dije Wl emre Padişah derketiye ıl goti
ye "eger \'ro em Ermeniyan be sebeb bikujin, rojek neteweyek\' di j\' de 
be ıl me bikuje". 

(133) 
(134) 

(135) 

(136) 

(137) 

44 

Kurdistan, j. 26, r. 2. 
Lişt: Menfeet, fooeya ku mirov dixwaze ji hin kesan yan ji hin tiştan yan jl ji hin huye
ran bi destexwexe. Bi Erebl "meslehet", bi Tirkl "çıkar", biİngllzl jl "profit, interest". 
Fermanrewa: Kese ku fermana wl direwe, dimeşe, kese hakim. Bi Erebl "hakim, mu
seytir", bi Tikl "egemen", bi Inglizi jl "ruler, dominant". Ev peyveka meşhUr e di 
dinyaye da, awaye kargeri'ya serdestan u zordestan nlşan di de, bingehoka kargeri'ya wan 
tlne her çavan. Ev peyv bi Ere bl "ferrlq, tesud", bi Tirkl "böl, yönet", bi Inglizi jl "di
vide and rule" te gotin. 
Gerlnek: Clye ku ava çemek te da bere dicive, paşe çewt vedigere u paşe jl rast vedigere 
u rast diherike. Kese ku tekeve gerlnekek u li wir bikeve her pelen av&, taluka fetisandi
na wl heye. 
Kurdistan, j. 26, r. 3-4. 
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Pişte guhastina ve b~yera tadx~, niviskar disa deng li Kurdan kiriye ~ 
daye zanin ku dive Kurd edi jibo silametiya xwe ~ zar~ken xwe bixebitin, 
ew Kurden ku ew qas bi merani ~ ciwameriya xwe navdar in ji wan ra 
şerm e ku xulamiya hukumeteka zalim bikin; nivisara xwe weha domandiye: 

"Beri çend zemanek em j~ xwedihukumet b~n, xwediditin b~n. Le bele 
xebinet e ku me ew bextyari ji deste xwe berda, nuha em ketine deste 
s~taran" .( 138) 

Disa di jimareya 27'an da nivisareka Tirkiji bi sernivisara "Ji Kurdan 
ra"{Kürdlere) derketiye. Niviskar di we nivisare da ji qala we civina W ane 
kiriye, daye zanin ku ew civin bi emre Evdilhemid hatiye çekirin ~ di we 
civine da ji Kurdan hatiye xwestin ku Ermeniyan bikujin, Şex Ubeydullah 
ji li dije we daxwaze derketiye ~ rag~handiye ku ew daxwaz ji emre Xwede 
ra çewt e, padişaheki ku emreki wisa bide zalim e ~ gunehkar dibe ~ daxis
tina wi ji text pewist e; Şex wisa gotiye ~ ji civine derketiye ç~ye.(139) 

Di jimareya 29' an da nivisarek bi sernivisara "Weziyeta Hazir ~ Mus
teqbel a Kurdistane"(140) nivisiye. Di we nivisare da pevç~na Kurdan ~ 
Ermeniyan sipartiye çar nuqteyan: Nezaniya Kurdan, tevgeren Ermeni
yan en dijwar, hesaben Evdilhem~d, hesaben R~sy:aye. Rexne li Ermeni
yan xistiye ku zulma ku li wan hatiye kirin, dine İslame wek sernede we 
zulme nişan dane ~ bi wi awayi gelen Musulman ji xwe ra kirine dijmin; 
disa rexne li Ermeniyan xistiye ku li çu derek ji Kurdan yan Tirkan ne 
zedetir in ~ digel we yeke ji doza serxweb~ne dikin, ew daxwaza wan wek 
xiyaleka bemik~n nişan daye ~ gotiye "li ser desxistina sewdayeka weha 
ift~rayen wan li ser Musulmaniye ~ netewe, tişteki gelek fedi ye"; eşkera 
kiriye ku İnglistane bi heviya ku Ermen~ jibo heq ~ edalete rab~ne, bere 
alikariya wan kiriye, le dema ditiye ku Ermeni li dije gel in, dev ji wan 
berdaye. 

Niviskar di we nivisara xwe da qala hesaben R~syaye ji kiriye ~ ragihan
diye ku R~sya ji aliyek ve dest li pişta Ermeniyan dixe, ji aliyek ve ji qon
solosen we yen li Kurdistane Kurdan li dije Ermeniyan fit dikin ~ jibo ku 
welate xwe ji wan ra dost nişan bidin ji gelek qend li Kurdan dikin ~ diya
riyan didin wan; bala Ermeniyan kişandiye ser s~yaseta R~syaye ~ daye 
zanin ku R~sya tim bi qend xwe neze neteweyan ~ welatan dide, da ku 
wan texe bine deste xwe, dema ku neteweyek ket bine lepe we ji edi nejad 
~ netewetiya wi neteweyi tune dike ~ çu azadi je ra nahele, gotiye "ev ras
tiyeka eşkera ye ku çu caran R~sya naxwaze hukumeteka Ermeni ya ser
bixwe di ber mile we da be damezirandin".(141) 

Ev nivisara Kurdi, disa di jimareya 29'an da bi Tirkiji hatiye weşandin. 
Tirkiya we ji Kurdiya we gelek direjtir e.(142) 

(138) Kurdistan, j. 27, r. 1. 
(139) Kurdistan, j. 27, r. 3. 
(140) Yani "Rewşa Nuha u P~şedem~ ya Kurdistan~". 
(141) Kurdistan, j. 29, r. 1-2. 
(142) Kurdistan, j. 29, r. 2-4. 
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Di jimareya 30'yi da ji nivisarek bi sernivisara "Kurdistan& de Esasa Ni

faqe" nivMye u te da qala papasen Cizwitan kiriye, daye zanin ku di pev

çuna Kurdan u Ermeniyan da misyoneren wan papasan en li Kurdistan& 

ji rol dileyzin, her weha tiliya hin dewleten Ewrupaye yen ku piştgiriya 

wan misyoneran dikin, xasma tiliya Fransaye ji di we pevçune da heye.(143) 

Di we jimareye da nivisareka Tirki ya direj ji li ser wi babeti nivMye.(144) 

TALUKA RÜSYAYE Jİ KURDİSTANE RA 

Tişteki balkeş ji ev e ku di rojnama "Kurdistan" da gelek caran işaret bi 
aliye taluka Rusyaye ve u bi aliye hesaben we yen li ser Kurdistan& ve had

ye kirin. Hej di jimareya peşin da Miqdad Midhet Bedirxan lı ser wi babeti 

weha nivMye: 
"Heyfa min te ji Kurdan ra. Kurd ji gelek neteweyan zedetir xwedihiş 

u zeka ne, ciwamer in, di dine xwe da rast u qewi ne, xurt in; disa wek 

neteweyen di ne xwenda ne, ne dewlemend in; di dinyaye da çi dibe, dra

ne wan Mosqof çawa ye, de çi bike, nizanin".(145) 
Di jimareya 2'yan da ji Miqdad Midhet Bedirxan ji mir u axayen Kur

dan xwesdye ku di Kurdistan& da dibistanan bidin avakirin u zaruken we
late xwe bidin xwendin; paşe Rusya wek dijmine Kurdan nl'şan daye u weha 

godye: 
"Xwede neke, eger dijmine we Mosqof erişe welate webike hun'e çawa 

şere wi def' bikin! Mosqof xwediye top u tifingen wisa eceb e, dyen ku 

mirov ji wan wek teyran dixuye, gule u bombayen xwe digihine wan d

yan; topen wisa eceb hene ku, dikare bi wan topan çi yan hilweşine" .( 146) 

Evdirehman Bedirxan ji pişte ku kargeriya rojname girtiye deste xwe, 

bala gele Kurd kişandiye ser taluka Rusyaye ji Kurdistan& ra. Di jimareya 

7'an da nivisarek bi sernivisara "Girid" nivMye u te da dayezanin ku dew
leta Osmani alikari ji Musulmanen girava Giride(147) ra neşandiye, ji her 

we yeke ji ew Musulman li peşbere Fileyen Giride zorbiri bune; paşe rew

şa Kurdistane daye her rewşa Giride u qiyas kiriye, daye zanin ku Rusya 

dixwaze Kurdistane dagir bike; bala Kurdan weha kişandiye ser we taluke: 

"De veca Kurdno, aqile xwe binin sere xwe! Wah, eger haya we ji we 

tunebe! Eger hun xwe hişyar nekin, gelek naçe, rojek de ev rewş be sere 

we ji! De veca ma ne xebineta Kurdan e ku Kurd jin u zaruken xwe di 

bine deste eskeren Rus da bibinin! Mosqof deve xwe vekirl'ye, de rojek be 

welate we bisdne".(148) 

(143) Kurdistan, j. 30, r. 1-2. 
(144) Kurdistan, j. 30, r. 2-4. 
(145) Kurdistan, j. 1, r. 1. 
(146) Kurdistan, j. 2, r. 1. 
(147) Girtd: Giravek e di Deryaya Sipt da, di deste Yunanisıane da ye. 

(148) Kurdistan, j. 7, r. 4. 
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Di jimareya 9'an da nivl:sarek bi sernivl:sara "Welat-Weten" nivl:sl:ye u 
te da qala xirabl:ya karbidesten rejima Evdilheml:d li Kurdistan& kiriye, da
ye zanl:n ku Kurdistan ji ber xirabl: u zulma wan birindar buye, paşe bala 
Kurdan kişandiye ser taluka Rusyaye u di wl: babeti da weha gotl:ye: 

"W elate Kurdan w ek laşekl: birindar behal ma ye. E ger Kurd, we birina 
ku karbidesten hukumete di wl: laşl: da vekirine derman nekin, heyfa min 

A k ı A K d. A A b A A ı A d A b A A A A te u ew aş, yanı ur ıstan u ax u ere wı we atı, ew ar u eren wı cıye 
ku ew qas zaruk mezin kirine, ew qas mirov xwedl: kirine, de binax bibe; 
yani: Mosqof de be li ser we axe rune, zaruken wl: welati de jar u reben 
bibin, Kurd de bibl:nin ku ew axa ku zaruken xwe ew qas bi delall: mezin 
kirine de bikeve nava deste bl:yanl:yan, ew zaruken ku li ser we axe mezin 
bune de bibin dilen biyan1yan, ew bav u dayiken ku ji dile wan naye ji 
zaruken xwe ra bejin 'avek bide min' de bibin xizmetkaren eskere Mos
qof, de xizmeteka şerabe ji eskere Mosqof ra bikin" .( 149) 

Di jimareya 15'an da di heqe taluka Rusyaye da ev xeber derketl:ye: 
"Hukumeta Rusyaye ji Padl:şahe me ra nivlsl:ye: 'Hin Kurd desdirejl: li 

ser s1noren min dikin. Eger tu ceza nedl: wan, ez'e bi eskere xwe ceza bi
dim Kurdan'. Belki: Kurdan desdirejl: nekiribe. Le bele ji ber ku Rusya bi 
qelsl:ya me dizane, li behanan digere da ku eskere xwe bişl:ne Kurdistan&. 
Hun dizanİn Rusyaye çi bi Çerkezan kir, hun dizanİn çi bi Efxanistane 
kir; de veca dor hatiye ser Kurdistane".(150) 

Di jimareya 28'an da nivisareka Tirk\' ya direj bi sernivl:sara "Alayiyen 
Siwaren Hem\'d\'"(Hamidiye Süvari Alayları) d girtiye. Nivl:skar di we ni
v\'sare da jl: qala taluka Rusyaye kiriye u daye zanl:n ku her cara ku şer di 
navbera dewleta Osmanl: u Rusyaye da derketl:ye, Rusyaye bere xwe daye 
Kurdistan& u axa Kurdistan& ji erişen xwe ra kiriye amanc; nivlsl:ye ku 
Rusya di peşedeme da j\' de erişe Kurdistan& bike u Kurdistan& bide ber 
lingen xwe, bixwaze xwe bigl:h\'ne Xel\'ce Farisi u Anadole.(151) 

BABETENDi 

Ji bil van babeten sereke yen ku me li jor rez kirin u dan zan\'n, hin nivl:sar 
li ser hin babeten d\' j\' di rojnama "Kurdistan" da d girtine. E w j\', hin ji wan 
bi Kurd\' ne, hin jl: bi Tir k\' ne; hin ji wan li ser hin şolen Kurdistan& u Osma
n\'yan in, hin jl: li ser hin şol u huyeren welaten di: ne. 

Yek ji ni visaren Kurdl: li ser Selahedl:ne Eyubl: hatiye nivl:sl:n u di jimareya 
15'an da derketl:ye. Di we nivl:sare da hatiye qalkirin ku Selahedl:ne Eyubl: u 
ape wl: Şer ko çawa xebitl:ne, paşe Selalıedin çawa dewleta E yu b\' saz kirl:ye, ça
wa bi heq u edalet çerxa dewleta xwe gerandl:ye.(152) 

(149) Kurdistan, j. 9, r. 1. 
(150) Kurdistan, j. 15, r. 2. 
(151) Kurdistan, j. 28, r. 2-3. 
(152) Kurdistan, j. 15, r. 3. 
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Ni visare ka Kurdi ji li ser Xalit Bedirxan u Şere Transvaale( 153) di jimareya 
21'e da d girtiye. Niviskar di we nivisare da dayezanin ku biraye wi Xalit 
Bedirxan xwesdye ~igel çend hezar Kurdan b içe Afriqa }erin u di wl' ıeri da 
beşdar b ibe, ji aliye Inglizan şer bike, bi we amance muraceete Sefareta Inglis
tane ya li Stanbole kiriye u destura çuyine xwesdye, Sefire İnglistane je ra si
pas kiriye u dayezanin ku ji çuyina w i u Kurden di ra ihtiyac tune, paşe E vdil
hemid ji mesele haydar buye u Xalit Bedirxan digel hin kesen di dane girtin, 
pişte çend rojan li ser daxwaza Sefire İnglistane ji girtixane hatine 
berdan.( 154) 

Yek ji ni visaren Kurdi ji li ser tekoşin u serhatiyen Serekwezire Osmaniye 
azadixwaz Midhet Paşa hatiye nivisin. Di we nivisare da hatiye qalkirin ku 
Midhet Paşa digel hin hevalen xwe çawa Evdilhemide 2'yan ani'ye ser text u 
b A k A A A A A A A E d"lh Ad lA A A bAb A uye sere wezıre wı ye peşın, paşe v ı emı çawa e vegerıyaye u e extı 

kiriye, çawa bi dek u dolaban ew ji serekweziriye derxisdye u ji Stanbole dur 
xisdye, paşe ew çawa daye girtin u daye dadgeheka taybed u bi cezaye idame 
daye mehkumkirin, paşe ji ew şandiye girtixana bajare Taife ye ku li Hicaze 
dikeve, di duwayiye da ji hin mirov ji Stanbole rekirine wir u Midhet Paşa bi 
wan daye xeniqandin. Ev nivisar gelek direj e u di çar beşan da, di jimareyen 
22, 23, 24, 25'an da derkedye.(155) 

* 

Di jimareya 24'an da nivisareka Tirki bi sernivisara "Kurdistan u 
Kurd"(Kürdistan ve Kürdler) derkedye. Di we nivisare da ji qala rewşa Kur
dana we dem&, bi kurti qala cografya Kurdistane u diroka Kurdan, piçek ji 
qala rewşa wan a komeli hatiye kirin. Di we nivisare da hatiye nivisin ku li 
gora texmina pisporen İngliz en we deme, nufusa Kurdan çar milyon e.(156) 

Yek ji serekweziren berin en dewra Evdilhemide 2'yan, ku nave Wl Seid Pa
şa buye, bi munasebeta salvegera daniştina Evdilhemid li ser texte dewleta 
Osmani, je ra biraninokek( 157) şandiye u te da rexne li si yaseta wl' xisdye. E w 
biraninok, ku bi zimane Tirki ye, du beş e u di jimareyen 20'1 u 21'e da 
derketiye.( 158) 

Parçenivisareka Tirkiji bi imza kesek ku nave Wl u mer Fewzi ye, di jima
reya 21'e da hatiye çapkirin. E w parçenivisar, ku bi sernivisara "Li Tirkiye 

(153) Ev şere ha, di duwaylya sedsala XIX. da li hela Transvaale li Ko mara Afrlqajer!n a nu-
hayln derketiye ı1 di despeka sedsala XX. da jl dom kirlye. 

(154) Kurdistan, j. 21, r. 1-2. 
(155) Kurdistan, j. 22, r. 1-2. j. 23, r. 1-2, j. 24, r. 1, j. 25, r. 1-2. 
(156) Kurdistan, j. 24, r. 3-4. 
(157) Blranlnok: Nivlsareka ku ji kargerek ra yan ji meqamekl resmi ra yan jl ji vekxistinek 

ra te peşkeşkirin ı1 te da hin tişt bi bl ra wan ten anin, li ser hi n şolan bala wan te kişandin 
ı1 hin daxwaz ji wan ten kirin. Ji peyvika "blranlnok" ra bi Erebl te gotin "muzekkl
re", bi Tirkl te gotin "muhtıra" ku ew jl di esle xwe da peyvika "muxtlre" ya Erebl 
ye, bi Inglizi jl te gotin "memorandum". 

(158) Kurdistan, j. 20, r. 3-4, j. 21, r. 2-3. 
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Esked"(Türkiya'da Askerlik) hatiye weşandin, wisa te texminkirin ku ji ko
varek yan j1 ji piru1kek hatiye guhastin.(159) 

Yek ji nivisaren Tirki ji bi sernivisara "Ukanina Kar u Haydariya Pa
şin"(İdare-i Maslahat ve İş'ar-ı Ahir) di jimareya 22'yan da cl girtiye. Nave ni
viskare we nivisare Rizaye Deryayi(Bahriyeli Rıza) ye.(160) 

Nameyek ku paşayeki Osman!, ku nave Wl Rellf Paşa buye, di wexte xwe 
da ji Serekwezire berin Midhet Paşa ra nivMye, ew ji di jimareya 22'yan da 
hatiye çapkirin.(161) 

Ev biraninok u parçenivisar u name, gişt li ser hereti u zordestiyen dewra 
Evdilhemid hatine nivisin. 

Helbesteka Tirkiji bi imza kesek ku ji xwe ra goliye "Cegerxwinek"(Bir 
Ciğerhun) di jimareya 27'an da derketiye E w helbest ji deve Padişahe Osma
n! Sultan Murade S'an li ser rewşa wl' hatiye nivlsin.(162) Wek ku te zanin, 
ew padişah demeka kurt li ser text maye, ji ber ku hişe wl' ne ternam bu ye ew 
ji text daxistine u biraye wl' Evdilhemide 2'yan kirine padişah. 

XEBERA WEFATA HACI QADİR 
Dİ ROJNAMA "KURDiSTAN" DA 

Ji bil nivisaran hin xeber ji di rojnama "Kurdistan" da derketine E w xeber 
ji wek nivisaran, hin ji wan bi Kurdi ne, hin ji bi Tir ki ne u di jimareyen cure 
cure da cl girtine. U bele xeberen ku mirov dikare ji wan ra beje tene "xeber" 
in, ne gelek in. Gerçi di nava nivisaran da ji xeber hene u her nivisarek li ser 
xeberek hatiye nivisin; le digel we yeke ;ı mirov nikare ji wan ra bej e tene "xe
ber" in, mirov dikare ji wan ra beje "nivisar-xeber" in. Xeberen tene "xeber" 
ji ne ew qas zede ne. 

Xeberen ku di rojname da cl girtine, hin ji wan li ser hin şolen Kurdistane 
ne, hin li ser şolen dewleta Osman! ne, hin ji li ser şolen welaten di ne. Mesela 
li ser şola Girlde, li ser şere Misre u Sudane, di heqe şere Çine u Japonyaye da, 
di heqe şere Emdkaye u Ispanyaye da hin xeber derketine E w xeber hem! di 
jimareyen cure cure da ne, bi pirani ji kurt in. 

Du xeberen giring ji hene ku di ve mirov bi taybeli qala wan bike. E w her 
du xeber ji di jimareya 3'yan da derketine 

Yek ji wan her du xeberan, çapkirina ferhenga Kurdi-Erebi ye, ku ji aliye 
Yusuf Ziyaeddin Paşa ve hatiye nivlsin u di sala 1894'an da bi nave "El
Hediyyet'ul-Hemidiyye fi'l-Luxet'il-Kurdiyye"(163) li Stanbole hatiye 

(159) Kurdistan, j. 21, r. 3. 
(160) Kurdistan, j. 22, r. 2-3. 
(161) Kurdistan, j. 22, r. 3-4. 
(162) Kurdistan, j. 27, r. 4. 
(163) Mana nave ve pirtuke bi Kurdl weha ye: "Diyariya Hemidi di Zimane Kurdi da". Ji 

ber ku hinge Sultan Evilhemlde 2'yan li ser texte Osman! bu ye, ni viskar pirtuka xwe 
ji wl ra diyari kiriye ı1 ev nav le dan! ye. 
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çapkirin(164). Gerçi tarixa çapa we çar sal beri derketina rojnama "Kurdis
tan" bu ye u di dema derketina "Kurdistan" e da xebera derketina we ne tişte
ki nu bu ye; le heledigel we yeke ji Miqdad Midhet Bedirxan xwestiye ku we 
b ide naskirin, li ser we xebereka kurt nivMye, ji ni viskare we Yusuf Ziyaed
din Paşa ra si pas kiriye, ew pirtük wek "bingehek jibo zimane Kurdi" daye 
naskirin u gotiye "gelek kitebek qenc e", ji mela u ınir u paşayen Kurdan 
xwestiye ku we peyda bikin, dayezanin ku ji melayen Kurdan ra pew1st e ku 
ew j1 ji zimane xwe ra tiştek biniv1sin.(165) 

Xebera giringadi ya ku di jimareya 3'yan da d girt1ye, xebera wefata boza
ne Kurd e gewre u nemir Had Qadire Koy! ye Gerçi wefata Wl sal ek beri der
ketinaroj nama "Kurdistan", di sala 1897'an da buye u xebera wefata wl j1 ne 
tiştek1 nu bu ye; le heledigel we yeke j1 M1qdad M1dhet Bedirxan giring1 daye 
we huyere u pew1st d1t1ye ku di rupelen "Kurdistan"e da d bide xebera di 
heqe we da. 

Ni viskar di we xebere da gel ek pesne Had Qadire Koy! u xebata Wl u hel
besten wl da ye, di paş1ya xebera wefata wl da j i helbesteka wl çap kiriye u da ye 
zan1n ku Had Qadir ew helbest bi deste xwe li pişta nusxeyeka "Mem u 
Zin"a Xanlye nemir ni visiye Had Qadire Koy! di we helbesta xwe da gelek 
pesne "Mem u Zin"e daye u di heqe we da weha gotiye: 

"Eman qedri bizane em kitebe 
Le dunya estekey hemtay nemawe". 

Paşe "Mem u Zin" wek xizneyeka cewheran u wek k1sek1 diravan n1şan 
daye, di duway!ya helbeste da j1 li ser xebata xwe u Xan1 weha nivMye: 

"Le K d ~H ~ ş~ ~X ~ ur an xeyrı acı-w exı anı 

esasi nezm1 Kurd1 danenawe".(166) 

(164) Min ev pirttik wergerand dp~n Ladni ı1 beş~n w~ y~n Erebiji wergerandin ziman~ Tir
ki ı1 bi wi awayi ew kir ferhengeka Kurdi.:Yirki ı1 di sala 1978'an da li Stanbol~ bi nav~ 
"Ferhenga Kurdi-Tirki"(Kürdçe-Türkçe Sözlük) ji nu ve çap kir. 

(165) Kurdistan, j. 3, r. 3. 
(166) Kurdistan, j. 3, r. 3. 
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BEŞIII 

NASANDİNA ÇAPA NÜ 

XEBATA ME Lİ SER ROJNAMA "KURDiSTAN" 

Wek ku te zan\'n, rojnama "Kurdistan" di despeke da tene bizimane Kurd\', 
ji jimareya 4'an pe ve j\' bi Kurd\' u Tir k\' derketiye u bi tipen Ere b\' hatiye çap
kirin. Jibo ku neslen \'roy\'n u sibey\'n bikarin we bixw\'nin, me hem\' jimare
yen we yen di dest da hey\', Kurd\'ya wan bi Kurd\' u Tirk\'ya wan bi Tir k\', ji 
tipen Ereb\' wergerandin tipen Latin\'. 

Le bele wergerandina tipanne bes bu. Niv\'sar u xeberen ku bi Kurd\' hatine 
niv\'s\'n, di wan da gelek peyviken Ereb\' u Farisi hatine karan\'n. Jibo ku em 
teg\'h\'ştina wan peyvikan ji xwendevanan ra hesan bikin, me maneyen wan 
bi jerenotan li jere rupelan dan zan\'n. Jimareyen jerenoten her jimareyeka 
roj name, ji sere we dest pe dikin u di duwayiya we da xilas dibin; di jimareya 
pey we da ji nu ve dest pe dikin. 

Le herç\' niv\'sar u xeberen Tir k\' yen ku di "Kurdistan" e da c\' girtine, gişt 
bi Tirk\'ya we deme ne ku je ra dihat gotin "Osman\'". Niv\'sar u xeberen ku 
bi zimane Osman\' derketine, me bere ew ji tipen Erebi wergerandin tipen 
Latin\', paşe j\' me ew ji Osman\' wergerandin Tir k\' ya nu. Me wergeranen ni vi
sar u xeberen her jimareyek en bi Tirk\'ya nu, di paş\'ya we jimareye da bic\' 
kirin. Mesela ku mirov jimareya 25'an veke mirov bere wergeranen we jima
reye yen bi Kurd\' u Tir k\' yen bi tipen Latin\' dibine; pişte xilesbuna wan, mi
rov wergeranen niv\'sar u xeberen Osman\' yen bi Tirk\'ya nu dibine; pişte xi
las\'ya wan, jimareya 25'an xilas dibe u jimareya 26'an dest pe dike. 

Ji al\'yek\' d\' ve, hem di niv\'sar u xeberen Osman\' da, hem j\' di wergeranen 
wan en bi Tirk\'ya nu da hin babet, hin buyer, hin Peyvik hebun ku axiftin 
li ser wan u zelalkirina wan Pew\'st bu; yan j\' hin şaş\' he b un ku raskirina wan 
lazim bu. Me jibo wan j\' jerenoten Tirk\' niv\'s\'n. 

Me jimareyen jerenotan ne li gora zimanan, le li gora jimareyen rojname 
niv\'s\'n; yan\' jimareyen jerenoten niv\'sar u xeberen Kurd\' u Osman\' u Tir k\' 
yen her jimareyeka rojname, ji despeka we jimareya rojname heta duway\'ya 
we li pey hev dom dikin u di duway\'ya we jimareya rojname da xilas dibin. 
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NİViSiNA JİMAREYEN RÜPELAN Ü TARIXAN 

Jibo ku em r-apelen wergeranen bi tipen Latini -a r-apelen wergeranen bi zi
mane Tirkiya n-a ji hev cuda bikin, me jimareyen r-apelen wergeranen bi ti
pen Latinili jere r-apelan di nivi da, bi jimareyen adeti nivlsin; wek "1, 2, 3, 
4, 5 .. . "U herçi jimareyen r-a pel en wergeranen bizimane Tir ki ya n-a, me ew 
ji disa li jere r-apelan -a di nivi da, le hele bi jimareyen Romi nivisin; wek 
"I, II, III, IV, V .. :· 
Ji bil van jimareyan ji, jibo he mi r-a pel en wergeranen bi tipen Latini -a rupe

len wergeranen bi Tirkiya n-a, me li goşeyen r-apelan en jerin jimareyen zin
cirkiri nivisin. 

B• A A A ı h bA 
ı vı awayı, rewşa rupe an we a u: 

Jimareyen adetiyen ku li niven r-apelan hatine nivisin, di paşiya her jimare
yeka rojname da xilas di bin-a di jimareya pey we da disa ji jimareya "ı "e dest 
pe dikin; jimareyen wergeranen bizimane Tirkiya n-a ji di paşiya wergeranen 
her jimareyek da xilas di bin-a di despeka wergeranen jimareya pey we da disa 
ji jimareya "I"e dest pe dikin. U herçi jimareyen goşeyen r-apelan, zincirkiri 
ne -a bi hev ve giredayi ne -a ji sere "Peşkeşi"ya bi Kurdi heta r-apela paşin a 
rojnama "Kurdistan" li pey hev diçin -a dewam dikin. 

* 
Şoleka di ji nivl'sl'na tarixan e. 
Dema rojnama "Kurdistan" derketiye, di nava sinaren dewleta Osmani 

da tarixa resmi tarixa Ro mi b-aye. Di despeka derketina "Kurdistan" e da ta
rl'xa Roml'1314 b-aye, ku li go ra tarixa Mlladi dibe 1898; dema jimareya paşl'n 
a rojname derketiye, hinge ji tarl'xa Roml'1318 b-aye, ku li gora tarixa Mlladl' 
dibe 1902. 

Di rojnama "Kurdistan" da di sere hemi jimareyan da hem tarl'xa Ro ml' ya 
resmi ci girtl'ye, hem jl'li rexe we tarl'xa Hicri ya neresml' hatiye nivisin. U be
le di nava metnen nivl'saran -a xeberan da tene tarl'xa Roml' ci girtl'ye. 

Jibo ku xwendevan bikarin bi hesani wan tarl'xan li gora tarl'xa Mlladl' bi
nasin, me hevberen hemi tarl'xan bi jerenotan li go ra tarixa Mlladl' nivl'sin -a 
dan zanl'n. 

JiMAREYEN KEM 

Ji rojnameya "Kurdistan" di heml' ci hane da tene yek berhevokek gihaye de
ma me. E w berhevok jlli Almanyayeli bajare Marburg di Pirt-akxana Dewle
te da ye, ku bizimane Alınani je ra te gotin "Staatsbibliothek". Bi qase ku em 
dizanin ji bil we berhevoke çu jimareyen "Kurdistan" e li çu ciyeki dl' tunin. 

Aha ew jimareyen ku di we berhevoke da ne, me h-arfilmen(ml'krofilm) 
wan giştan girtin -a anin ser kaxid -a em li ser wan xebitin, me gişt wergeran
din tipen Latin!. Ji bil ve wergerandin&, me jimareyen orijinal en bi tipen Ere
bl' jl' ji wan filman ji n-a ve çap kirin. Bi wi awayl', wergeranen rojnama "Kur
distan" en ku me wergerandin tipen Latini -a jimareyen we yen orijinal en 
bi tipen Erebl'li rexe hev ten weşandin. 
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Di we berhevoke da 26 jimare hene.} imareya paş~n a ku di we berhevoke 
da ye, jimareya 31 'e ye. U hele gelek mixabin ku penc jimare kem in. Jimare
yen kem ev in: 10, 12, 17, 18, 19. Me salixe van jimareyan li çu ciyek negirt. 

Wek ku me got, jimareya paş~n adi berhevoka Pirtukxana Dewlete ya Mar
burge da jimareya 31'e ye. Li vir pirsek te aqile mirov, ew j~ ev e: Gelo rojna
ma "Kurdistan" ew qas derkedye? 

Gelek mixabin ku bers~va ve pirse naye d itin. Lewra di heqe zelalkirina ve 
şole da di deste me da çu belgeyek, wes~qeyek tune. Mirov texmin dike ku roj
nama "Kurdistan" pişte jimareya 31 'e j~ jiyana xwe domand~ye. Lewra di ji
mareya 31 'e da di heqe girtina rojname da tiştek nehadye nivlsin. Eger xwe
d~ye rojname biryara westandina weşandina we bida u pişte jimareya 31 'e ed~ 
ew dernexista, be guman de di jimareya paş~n da yan~ di jimareya 31 'e da ew 
biryar eşkera bikira u bi xwendevanen xwe bida zan~n. N aye texm~nkirin ku 
w~ hema ji n~şka ve u be ku xwendevanen xwe haydar b ike, rojnama xwe gir
dye u duway~ li weşandina we an~ ye. Eger rojname pişte jimareya 31 'e derke
tibe, gelek mixabin ku jimareyen we yen pişte 31'e winda bune u neg~hane 
dewra me, neketine deste me. 

Ihtimaleka d~ j~ te aqile mirov, ew j~ ev e: Dibekupişte jimareya 31'e hin 
al uz~ u regiren ne di hesab da derketibin peş~ya Evdirehman Bedirxan u re li 
doruandina w~ ya weşandina "Kurdistan" e girtibin. Eger mirov li ser ve ~hd
male bifikire, hinge mirov dikare bej e ku ew li ser doruandina weşandina roj
name biryardar bu ye, lo ma di heqe westandina we da di jimareya 31 'e da tiş
tek nenivlsiye; le hele pişte jimareya 31'e neş~yaye weşandina we bidom~ne, 
edi mecala rag~handina girtina rojname j~ je ra nemaye, bi wi away~ weşandi
na rojname ji n~şka ve wesdyaye, re le hatiye girtin u duway~ le hat~ye. 

* 

Her çi dibe u çawa dibe b ila b ibe, rojnama "Kurdistan", wek rojnama Kur
d~ ya peş~n di d~roka neteweye Kurd da ciye xwe ye bişeref girt~ye; di as~mane 
Kurdu Kurdistan& da wek sterek çar sal biriq~ye, paşe j~ wek stereka ku di biz
de u ji her çavan winda dibe, ji her çavan winda bu ye çuye, le hele şopeka ro n~ 
u zelal li pey xwe hişdye. 

Di ve em li her b~ran~na we u b~ran~na her du xwed~yen we M~qdad M~dhet 
Bedirxan u Evdirehman Bedirxan bi rezdari sere xwe bitew~nin, tim u tim bi 
sipas u qenci u minetkar~ wan bi b~r b~nin. 

11/11/1990 
M. Em~n Bozarslan 
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H O>I<HM HO ~pa ı< 
01\.UIIiHITOIL, \0. (Co6. ıcopp. 

dlpaap,ı.ııt), •Bı.ıcoııaıı Mopa...ıbıt 
B<ıWHIIrTOHa, 1<01'0pyıo OH BCIIKllii 
pal CT38HT B npE:>ıCp OCTanbiiOMY 
Mnpy, 't3CTO OK<ıJhlBa8TCII Ha no
BCpKy ynpaımıeııııeM B nlll\eMCpHH. 

CcııaT ııoıırpccc;ı CWA enııııo
rn;ırııo oıı.oCipıın cyposı.ıe 3ııoııo
MII<ıccıoıe C3HJU:HK 8 OTHOWeHHH 

llpaııa, 06BKHHll ero B trpy6oM 
ııapyweHJIIt MeH<AYH3POAIIbiX 33Ko
ııoo•. 3at<OIIOI\3i1lJIK aanpCII\lllOT 
IIJ'C]\OCTllBnCIIII8 · 3TOH apaGcKOH 
eTpane ııpeıı.ııToa, npOJ13)KY oôopy· 
Jl083HIIJI Anll HC<jiTIIHOH npOMbiW• 
neiii!OCTH, 33KY11Kit HpaKCKOH ııetjı
TH, a TalUKe o6A3biB310T CWA aı.ı· 
CTynaTb B MIDKJlYH3pOJlHbiX clJHH311• 
COBbiX Opr3HH33l.IJIRX npOTHI npe
,AOCT3BneHHII Sarıı.a.ızy 3aiiMoa. 

t{cM ıı<e ııacomııı Hpaıı aMepH· 
ııaııCKHH ceııaro~aMi' KoHııpe-ı·ıo 
pe•ıb Hli.8T o aecı.Ma pacnnbls•ıa· 

Tbıx., TyMaHııbıX coo6ıııeııııRx, co
rnacııo IIOTOpbiM OH RpiiMCllltJl Ct-

p;ınJIJIIOU\H8 8CIJ4BCT11a ll llOeiiiii~X 

oııcpaıııuıx llpoTHII Kyp]lCKHX 1108• 
CT311!4CB. JTH coo61J4CHHJI OCIIORI~· 
8310TCJI Ha IIOK33aHHIIX HCKKX 

JCHıJlCKKX 6eıt<eııl{ea. 
llııııaııııx ~ee cyn,ecrecııııwc 

aıımeTe..ıbCTS y BawıtHrTOna HeT. 
XOTıı rocceııper.ıpı. Wyıtb~ APY· 
rııe oclJHI{HanbHı.ıe ıtHtÇl a noc.ııen· 
IlKe 1\IIH IICOI\IIOKpaTHO BbiCT)'IlaıtH 
c o6aııııeıtıtııMH a IJlPl!C Hpaııa, 
:1/ICCb o(ipaTHıtH BKKMalllle Ka TO, 
'ITO npe.ıı,CT38KTeillt BIICIIJIICIIOIIIITII• 
'tecı<oro BCI\OMCTBa CIJIA ı1. Pe;ı

MJıı ytıOpHO OTIC33biBanCII oOC}')K· 
)laTb aoııpoc o TOM, na 'ICJol ocııo

ausaıoTCII fl0l\0011bl8 OOBHIICIIHII. 
C T3KKM lf<8 33BHA!IIıiM ynopCT

BOM aıtı'IHIIHC'Tp3~ ll IIOitrpCCC 
npoıırHopııposa.ııH t;AeııaHııoe Ha 
npecc-ıcoıııtıepeııi(Hll a aM'!pııxan
cıcoii cronH~e Ja~aıteHııe rocy.Aap
cıııeııııoro l'IHHHCTpa Kpaıca no 
HIIOCTp31111biM Ae..13M C. X;;MM3ıtH, 
ı!lıTOpMteTHO ll IC<lTeroPH'!eCJCH on-

pnnıoprıııero ar.ııKııe· ıtoMı.ır.ııı.ı ııa

r•ıet IIJliiMellelllUI XIIMII'ICf:KOro opy. 
ııııııı. Ero npocro ııe 33XOTeıtll cny
uıaTb, IIOTOMY 'ITO llflBI"JlCAYIOT Co
tll'eM ııııı..ıe nıoeıcnpı.ıcrııı..ıe ıteıııı. 

Dpııl\ 1111 Ciyl\eT ouıııliKoii cxa:ıaTb. 
'ITO Ol\113 113 lllilC - rıonıtTIIK0-:!110 

IIOMH'ICCIIIIH IlilllHIM 113 HpaK, 110· 

OLITK3 oCiecıle'IIITb ero tCroBOp'III
BOCTbt. 

Kaıc 6ı.ı TO 1111 6ı.uıo, oıto6peıı
ıı;ıR teliaTOM i!IU\1111 IIOCTYIHICT 
ı:cii<ıııc ıı;ı pacc~ım pcııııe rı:ı11ııTı~ 
11pCACT38Htencii, KOTOpaıı, K3K Olf<ll· 

;ıaeTcıı, T310He ec noMePıı<IIT. 

H IIHI.\naropbl Mep pacc•mTı-.ıaaıot, 
'ITO Hpaıc oo<ıyacrnye-r Ha r..e(ie 
3~H~CKT RO'ITH lleMCill1ei!IIO -
CTpaııa 113K011Kn:ı OiJlOMIIbiH 1\0nr 
a 60 Mıımıııap)ıos nonııapos. Jııc
ııopT ııpaııcKoıi ııcıjını ıı CIUA Mrt· 
IIHM3J1CII, 110 031'113/' nony'laeT 800 
I'IKnnııoııoa AOıtıtapoa B BH,!i(l ıcpe

AKToa. 
B. fAH. 

Nivisara rojnama "Pravda", 11/09/1988. 
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ÖNEMLİ BİR ANIMSATMA 

"Kürdistan" gazetesinin kolaylıkla okunabilmesi ve on
dan yararlanılabilmesi için, önce, bu "Sunuş"un 3. bölü
münün okunınası gerekir. "Yeni Basımın Tanıtılması" baş
lığı altında yazılmış ve 103-105. sayfalarda basılmış olan bu 
bölüm, "Kürdistan" gazetesinin okunınası ve kullanılması 
için bir anahtar, bir kılavuz niteliğindedir. O bölüm ün kıla
vuzluğu olmaksızın, "Kürdistan" gazetesinin okunınası 
ve ondan yararlanılması kolay değildir. 
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BÖLUMI 

"KÜRDiSTAN" GAZETESi ÜZERİNE 
GENEL BİLGİLER 

OSMANLI İMPARATORLUGU İÇİNDE 
ULUSALClLIK FİKRİNİN YAYILMASI 

1789 yılında Fransız Devrimiyle birlikte dünyaya gelen ve giderek Avrupa 
halkları arasında yaygınlaşan ulusalcılık ve yurtseverlik fikri, XIX. yüzyılın 

sonlarında artık Osmanlı imparatorluğunun sınırları içine ulaşmıştı. Os
manlı yönetimi altındaki değişik halkların aydınları arasında, o fikir yavaş 
yavaş yayılıyordu. Arap, Arnavut, Yunan ve Bulgar aydınları, giderek ulusal 
kimliklerinin farkına varıyorlardı; ulusal kimliklerini elde edip korumak 
iç.in çareler düşünüyorlar, çareler arıyorlardı. 

Öte yandan, Türk aydınlarının kendileri de ulusalcılık ve yurtseverlik fik

rinin etkisi altına girmişlerdi; onlar da Türk ulusalcılığının bayrağını yük
seltmişlerdi ve Türklere özgü bir devlet kurmak, dünyadaki bütün Türkleri 
o devletin sınırları içinde toplamak istiyorlardı. O fikrin öncüleri Avrupa 

ülkelerine dağılmışlardı ve toplantılar yaparak, örgütler kurarak, dergiler ya
yınlayarak bir yandan o fikri yaymaya çalışıyolar, bir yandan da Sultan 2. 
Abdülhamid'in rejimine karşı mücadele ediyorlardı. 

O durumda ve o koşullar içinde Kürd aydınları da o fikirden paylarını al
mışlardı; onların da gönlünde Kürd ulusalcılığı fikri ile Kürdistan'dan kay
naklanan yurtseverlik fikri yer etmişti; onlar da Kürdistan' m ve Kürd ulusu
nun durumu üzerine düşünmüşler, çalışmaya ve yazmaya başlamışlardı. 

MİKDAD MİDHAT BEDiRHAN 
VE İLK KÜRD GAZETESi 

O yurtsever ve ulusalcı Kürd aydınlarından biri de Mikdad Midhat Bedir
han'dı, ki 1898 yılında tarihsel bir adım atmış ve Kürd halkının tarihinde ilk 
kez bir Kürdçe gazete yayınlamaya başlamış ve gazetesinin adını da "Kürdis

tan" koymuştur; başka bir deyişle, gazetesini yurdunun adıyle adlandırmış
tır. Mikdad Midhat Bedirhan "Kürdistan" gazetesini yayınlamakla, hem 
Kürd halkının yaşamında yeni bir sayfa açmış, hem de kendisi ilk Kürd gaze

tecisi olmuştur. 
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"Kürdistan" gazetesinin ilk sayısı, 22 Nisan 1898 perşembe günü çık
mış(l) ve Mısır'da "El-Hiıal Matbaası"nda basılmıştır. Birinci sayfasının üst 
tarafında, gazetenin adı olan "Kürdistan" iri harflerle yazılmıştır. Gazete
nin adının hemen altında da o yılın Hicri tarihi yer almıştır. O tarih o zaman 
1315'ti. Gazetenin kurucusu Mikdad Midhat Bedirhan, öylece, "Kürdis
tan" gazetesinin Hicri tarihe göre 1315 yılında kurulmuş olduğunu bildir
miştir. O tarih, son sayıya kadar gazetenin adının altında yazılmıştır. 

* 

İlk sayıda, gazetenin adının altında, Türkçe olarak şu söz yer almıştır: 
"Kürdleri ikaz ve tahsil-i sanayiye teşvik için şimdilik on beş günde bir 

neşrolunur, Kürdçe gazetedir". 
Üçüncü sayıdan itibaren, gazetenin adı ile yukarıdaki Türkçe sözün ara

sında şu Kürdçe söz de yer almıştır:(2) 
"On beş günde bir yazılır, Kürdçe ceridedir".(3) 
24. sayıdan itibaren yukarıdaki Türkçe söz, "ayda bir neşrolunur, Kürdçe 

gazetedir" biçiminde değiştirilmiştir. Kürdçe sözdeki o değişiklik ise, 25. sa
yıdan itibaren yapılmış ve gazetenin ayda bir yayınlanacağı bildirilmiştir. 
Aynı sayıdan itibaren, Türkçe sözdeki "Kürdçe gazetedir" ifadesi, "Kürdçe 
ve Türkçe gazetedir" biçiminde değiştirilmiştir. 

Gazetenin adının sağ yanında, gazetenin kurucusu ve sahibinin adı Kürdçe 
olarak yazılmış; yine Kürdçe olarak şu söz yer almıştır: 

"Her defasında iki bin gazeteyi, halka verilmek üzere parasız olarak Kür
distan'a göndereceğim''. 

Gazetenin adının sol yanında ise, yukarıdaki söz Türkçe olarak, gazetenin 
kurucusu ve sahibinin adıyle birlikte yazılmıştır; ayrıca, gazetenin bir yıllık 
abone bedelinin 80 kuruş olduğu Türkçe olarak belirtilmiştir. 

Bu yazıların altında da, gazetenin sayılarının tarihi, Hicri ve Rumi tarihle
re göre iki çizgi arasında yer almıştır. Örneğin ilk sayının tarihi şöyle ya
zılmıştır: 

"Perşembe günü, 30 Zilkade sene 1315; pencşembe fi 9 Nisan sene 1314". 
Hicri 30 Zilkade 1315 ile Rumi 9 Nisan 1314 tarihleri, Miladi tarihe göre 
şöyledir: 22 Nisan 1898. 

( 1) O zaman Osmanlı sınırları içinde Rum! tarih kullanıldığından, "Kürdistan" gazetesi
nin tarihi de Rum! tarihe göre "9 Nisan 1314" olarak yazılmıştır; o da Milad! tarihe 
göre "22 Nisan 1898"dir. 

(2) Buradaki Kürdçe sözü Türkçeye çevirerek alıyoruz. Bundan sonra da "Sunuş"a akta
racağımız bütün Kürdçe parçaları, Türkçeye çevirerek aktaracağız. 

(3) Buradaki "ceride" sözcüğü, derginin aslında kullanılmıştır. Arapça olan ve Kürdçeye 
de, Türkçeye de geçen "ceride" sözcüğü "gazete" demektir. 
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"KÜRDiSTAN" GAZETESİNİN AMACI 

"Kürdistan" gazetesinin kurucusu Mikdad Midhat Bedirhan, ilk sayının 
başlangıcında duyurmuştur ki dünyada ne .kadar Müslüman varsa hepsinin 
köy ve kentlerinde okul ve gazete bulunur, dünyada meydana gelen olaylar 
o gazetelerde yazılır, ne yazık ki Kürdler gazetelerden yoksundurlar ve dün
yada olup bitenleri, komşuları olan Moskof'un nasıl olduğunu ve ne yapaca
ğını bilmiyorlar; sonra da gazetenin amacını şöyle bildirmiştir: 

"Bu nedenle, Allah yolunda bu gazeteyi yazdım. Yüce Allah'ın izniyle 
bundan böyle her 15 günde bir gazete yazacağım. Adını ise "Kürdistan" 
koydum. Bu gazetede bilimin ve bilgilenmenin iyiliklerini anlatacağım; ne
rede öğrenim yapılabileceğini, nerede iyi okullar bulunduğunu Kürdlere gös
tereceğim; nerede hangi savaş yapılıyor, büyük devletler ne yapıyorlar ve na
sıl savaşıyorlar, ticaret nasıl yapılır; hepsini anlatacağım". 

Mikdad Midhat Bedir han, gazetenin amacını açıkladıktan sonra, "Kürdis
tan" ın ilk Kürdçe gazete olduğu konusuna okuyucuların dikkatini çekmiş 
ve bu konuda şöyle yazmıştır: 
"Şimdiye dek kimse böyle bir gazete yazmamıştır; benim bu gazetem, ilk

tir. Bu nedenle, birçok eksiği olacaktır. Gazetenin eksikliklerini bana yazaca
ğınızı ümit ediyorum. Her şey ilk meydana geldiği zaman eksiktir, sonra git
tikçe yoluna girer".(4) 
"Kürdistan"ın yayınlandığı tarihlere bakıldığında, başlangıçta 15 günde 

bir, sonra da bazen ayda bir ve bazen de birkaç ayda bir yayınlanmış olduğu 
görülür. İçerik bakımından da dikkat edilirse, Kürdistan'da ve öbür ülkeler
de meydana gelen bazı olaylara ilişkin bazı haberler de gazetede yer almışsa 
da, içeriğinin çoğunlukla yazılardan oluşmuş olduğu görülür. 

Bu iki nedenden ötürü, "Kürdistan" ın aslında bir gazete değil de bir dergi 
olduğu söylenebilir. Ne var ki her iki sahibi Mikdad Midhat Bedirhan ile 
Abdurrahman Bedirhan, O'na "ceride" ve "gazete" demişlerdir. Bu nedenle 
biz de O'na "gazete" diyoruz ve O'nu öyle tanıtıyoruz. 

"KÜRDiSTAN" GAZETESİNİN DİLİ 

"Kürdistan" başlangıçta yalnız Kürdçe olarak yazılmış ve ilk üç sayısı yalnız 
Kürdçe olarak basılmıştır. 4. sayıda ve ondan sonraki sayılarda, Türkçe bazı 
yazılar da gazetenin sayfalarında yer almıştır. O Türkçe yazılar, gazetenin 4, 
5, 6, 7. sayılarında Sultan 2. Abdülhamid'e dilekçeler biçiminde yazılmışlar
dır. O sayılardan sonra, bazı sayılar yine yalnız Kürdçe olarak yayınlanmış
lardır; onlar da 8, 9, ll, 15. sayılardır. Öbür sayılarda ise Kürdçe ve Türkçe 
yazılar birlikte yer almışlardır.(5) 

(4) "Kürdistan", sayı 1, sayfa 1. 

(5) ilerde de anlatacağımız gibi, "Kürdistan" gazetesinden günümüze bir koleksiyon kal
mı~tır; o koleksiyonda da gazetenin 10, 12, 17, 18, 19. sayıları bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, bu sayıların sadece Kürdçe olarak mı, yoksa Kürdçe-Türkçe olarak mı çıktıkla
rı konusunda bir bilgimiz yoktur. 
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Türkçe olarak yayınlanmış bütün yazılarda Abdülhamid rejimine sert 
eleştiriler yönehilmiş, o eleştirilerin sertliği giderek artmıştır. 
"Kürdistan"ın Kürdçesi duru bir Kürdçe değildir; Kürdçe yazılarda bir

çok Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır. Zaten o zaman, sözlerini ve 
yazılarını Arapça ve Farsça sözcüklerle süslemek, Kürd aydınları arasında ge
lenek olmuştu; onlar, Kürdçeye Arapça ve Farsça sözcükler katınayı bir yü
celme olarak kabul ediyorlar, Arapça ve Farsça sözcükler kullanmayı aydın 
ve bilgili olmanın belirtisi olarak biliyorlardı. 

Gazetede yer alan Türkçe yazılara gelince; onların hepsi, "Osmanlıca" de
nilen o zamanki Türkçeyle yazılmıştır. Osmanlıca ise Türkçe, Kürdçe, Fars
ça ve Arapçadan oluşmuştu. O nedenle de o dil "Osmanlıca" diye adlandı
rılmıştı. 

Gazetede ayrıca iki Arapça mektup da yayınlanmıştır. Onlardan biri Mar
din'den, Amed(Diyarbekir)li Hüseyin oğlu Ali tarafından gönderilmiş ve 8. 
sayıda yayınlanmıştır. Öbür Arapça mektup ise Lübnan'ın Trablus kentin
den, Şeyh Hasan tarafından yollanmış ve 16. sayıda yer almıştır. 
"Kürdistan"ın bütün sayıları 4'er sayfadan oluşmuştur. 

GEZGİN GAZETE 

"Kürdistan" gazetesi yurt dışında, Mısır' da yayınlanmaya başlamış ve ilk üç 
sayısı "El-Hiıal Matbaası"nda basılmıştır. 4. ve 5. sayılar da yine Mısır'da ve 
fakat "Kürdistan Gazetesi Matbaası"nda basılmıştır. 
Mısır o zaman gerçekte İngiltere' nin etkisi altındaydı, ama aslında Osman

lı dewletinin eyaletlerinden biriydi ve' Osmanlı Padişahının hükmü orada 
geçerliydi; en azından, bir gazetenin yayınianmasını engelleyecek ya da ya
yınını durduracak kadar orada hükmü vardı. Sultan 2. Abdülhamid de öyle 
yapmış ve "Kürdistan" gazetesinin Mısır' da yayınını sürdürmesine olanak 
verme miştir. 

Gazetenin kurucusu ve sahibi Mikdad Midhat Bedirhan, hem Abdülha
mid rejiminin baskısı ve gazetenin Mısır'da yayınını sürdürmesini engelle
mesi yüzünden, hem de hastalığı nedeniyle, gazetenin yönetimini kardeşi 
Abdurrahman Bedirhan'a bırakmış ve İstanbul'a dönmüştür. O durum da, 
Abdurrahman Bedirhan'ın 6. sayının başında yayınlanan Türkçe yazısından 
anlaşılmaktadır.( 6) 

* 
Abdurrahman Bedirhan 6. sayıdan itibaren gazetenin yönetimini eline al

mış ve gazeteyi Mısır'dan İsviçre'nin Cenevre kentine nakletmiştir. O yer 
değişikliğiyle birlikte gazetenin matbaası ve adresi de değişmiş, 6. sayıdan iti
baren gazete "Müslümanların ittifakı ve iyiliği Derneği Matbaası"nda ba
sılmıştır. 

(6) Kürdistan, sayı 6, s. 1-2. 

~ -6-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



20. sayıdan itibaren gazete yine Mısır'a dönmüş(7) ve o dönüşle birlikte ga
zetenin matbaa ve adresi yine değişmiştir. Adres olarak Kahire'de "679" nu
maralı bir posta kutusu gösterilmiştir. Matbaanın adı ise gazetede yer alma
mıştır; yalnız gazetenin Mısır' da basıldığı 20. ve 21. sayıların sonunda Kürd
çe ve Türkçe olarak yazılmıştır. 22. ve 23. sayıların sonunda ise gazetenin 
"Hindiye Matbaası"nda basıldığı sadece Türkçe olarak belirtilmiştir. Sözü 
edilen matbaanın bir Mısır matbaası olduğu anlaşılmaktadır. 

24. sayıdan itibaren gazete bir kez daha taşınmış ve bu kez de İngiltere'ye 
götürülüp adresi Londra'da gösterilmiş ve gazetenin ikinci sayfasında şu 
Türkçe duyuru yer almıştır:(8) 

"Son zamanlarda Cenevre'den Londra'ya taşınma dolayısıyle, bir süredir 
ben acizlerinin gazetesinin yayınını durdurmak zorunda kaldıksa da, dizgi 
işlerinin tamamlanması başarıldığı için, bundan böyle ayda bir kez olmak 
üzere, "Kürdistan"ın düzenli olarak basılıp yayınlanacağı duyurulur".(9) 

Buna benzer bir Kürdçe duyuru da aynı sayının başında yayınlanmıştır. 
Burada dikkati çeken şey, "Cenevre'den Londra'ya taşınma dolayısıyle" 

demiş olmasıdır. Oysa 23. sayıda da gazetenin adresi Kahire'de gösterilmiş
tir. O halde neden "Cenevre'den Londra'ya taşınma dolayısıyle" demiştir? 
Acaba 20. sayıdan 23. sayıya kadar Abdurrahman Bedirhan Cenevre'deydi 
de gazeteyi orada hazırlayarak Mısır'a gönderip orada mı bastırmıştır? Bu 
olasılık akla yakındır. Başka bir olasılık da şudur ki, 23. sayının Kahire' de ya
yınlanmasından sonra sahibi yine Cenevre'ye dönmüş ve gazeteyi orada çı
karmak istemiş; ancak buna olanak bulamamış ve o nedenle İngiltere'ye ge
çip 24. sayıyı orada yayınlamıştır. 

Gazete Londra'da da fazla kalmamış, sadece bir sayısı orada yayınlanmış
tır; o da 24. sayıdır. 25. sayıdan itibaren gazete bu kez de İngiltere'nin güne
yindeki Folkstone kentine taşınmış ve orada basılmıştır. 25. sayıda taşınma 
konusunda şu Türkçe duyuru yer almıştır: 

"Gazetemizin yayın ve dağıtımı yönünden duyumsanan yararlardan dola
yı, "Kürdistan"ın yönetimi yukarıda yazılı yere taşınmış olduğundan, baş
vuruların oraya yöneltilmesi rica olunur".( lO) 

Ne var ki Folkstone da "Kürdistan" için kalıcı bir yer olmamıştır; gazete 
29. sayıya kadar orada yayınlanmış, sonra yine Cenevre'ye dönmüş ve son 
iki sayısı olan 30. ve 31. sayıları orada yayınlanmıştır. 

(7) 5 numaralı dipnotta da balirttiğimiz gibi, "Kürdistan" gazetesinden günümüze kal
mış olan tek koleksiyonunda 10. ve 12. sayıların yanı sıra, 17, 18, 19. sayılar da yoktur. 
Bu nedenle, o üç sayının nerede yayınlanmış olduklarını bilemiyoruz. Buradaki "20. 
sayıdan itibaren gazete yine Mısır'a dönmüş" sözümüz, var olan sayılara göre ya
zılmıştır. 

(8) Gerek bu duyuru ve gerekse gazetede yer alan tüm Türkçe yazılar, o dönemin Türkçe
si olan Osmanlıca olarak yazılmıştır. Biz de, gerek bu duyuruyu ve gerekse bundan 
sonra "Sunuş"a aktaracağımız diğer Osmanlıca parçaları, bugünkü Türkçeye çevire
rek aktaracağız. 

(9) Kürdistan, sayı 24, s. 2. 
(10) Kürdistan, sayı 25, s. 2. 
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O taşınmalarda gazete çoğu kez çok geç yayınlanmış, bazı sayılarının arası
na uzun aralıklar girmiştir. Örneğin 5. sayının tarihi 4 Haziran 13ı4'tür(ı7 
Haziran ı898), 6. sayının tarihi ise 28 Eylül ı3ı4'tür(11 Ekim ı898). ı5. sayı
nın tarihi 22 Nisan 13ı5'tir(5 Mayıs ı899), ı6. sayının tarihi ise 24 Temmuz 
13ı5'tir( 6 Ağustos ı899). 23. sayının tarihi 11 Şubat ı3ı5'tir(24 Şubat ı900), 
24. sayının tarihi ise ı9 Ağustos 13ı6'dır(ı eylül ı900). 25. sayının tarihi ı8 
Eylül ı3ı6'dır(ı Ekim ı900), 26. sayının tarihi ı Aralık 13ı6(14 Aralık 
ı900), 27. sayının tarihi de 28 Şubat ı3ı6(13 Mart ı90ı), 28. sayının tarihi ise 
ı Eylül 13ı7'dir(ı4 Eylül ı90ı). 29. sayı zamanında çıkmıştır, tarihi ı Ekim 
13ı7'dir(ı4 Kasım ı90ı). Ancak 30. sayı beş ay sonra çıkmıştır, tarihi ı Mart 
13ı8'dir(14 Mart ı902). 31. sayı ise zamanında çıkmıştır, tarihi ı Nisan 
13ı8'dir(ı4 Nisan ı902).(11) 

TAM VE SAGLAM İNANÇ 

Burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Acaba bu taşınmaların nedeni neydi? 
Başka bir deyişle, Abdurrahman Bedirhan "Kürdistan" gazetesini neden bu 
kadar taşımış ve yerini bu kadar değiştirmiştir? Acaba neden Mısır ile İsviçre 
ve İngiltere arasında gidip gelmiş de gidip gelmiştir? 

Çok yazık ki bu sorunun yanıtını veremiyoruz. Abdurrahman Bedirhan 
ilk kez gazeteyi Mısır'dan İsviçre'ye taşıdığı zaman, Abdülhamid rejiminin 
baskısı yüzünden kardeşi Mikdad Midhat Bedirhan'ın gazetenin yayınını 
Mısır'da sürdürernediğini ve İstanbul'a dönmek zorunda kaldığını, o neden
le kendisinin gazetenin yönetimini eline aldığını ve gazeteyi çıkarabilmek ve 
öylece Kürdlerin iyiliğine yönelik çalışmalar yapabilmek için gazeteyi Mı
sır'dan İsviçre'ye taşıdığını, 6. sayıdaki bir Kürdçe yazıda bildirmiştir.(ı2) Ya 
öbürtaşınmalar? Onların nedeni neydi acaba? Ne yazık ki elimizde, bu soru
nun yanıtını aydınlatabilecek bir belge yoktur. 

Acaba Abdurrahman Bedirhan, Abdülhamid'in ajanlarından gelebilecek 
tehlikeden ötürü kendini güvenlik içinde görmemiş de o nedenle mi o kadar 
yer değiştirmiş ve gazetesini taşımıştır? Bu olasılık akla yakındır. Gazetedeki 
yazılardan ve Abdülhamid'e yazılan açık mektuplardan açıkça anlaşılıyor ki 
Abdülhamid ile çevresindeki yöneticiler, "Kürdistan" adlı bir gazetenin ya
yınlanmasını istememişler ve gazetenin özellikle Kürdistan' a, genellikle de 
Osmanlı devletinin sınırları içine girmesini yasaklamışlardır. Ne var ki Ab
dülhamid'in "Kürdistan" gazetesine karşı olmasına karşın, Abdurrahman 
Bedirhan davasından geriye çekilmemiş ve gazetesinin yayınını sürdürmüş, 

(ll) Yukarıda yazdığımız bu tarihler, ilk bakışta okuyuculara biraz garip gözükebilirler. 
Okuyucuların buna şaşmaması için dikkatlerini şu konuya çekmemiz gerekir ki, 
"Kürdistan" da kullanılmış olan Rumi takvime göre yılın son ayı Şubat ayı dır, yeni yı
lın başlangıcı da Mart ayıdır. 

(12) Kürdistan, sayı 6, s. 2. 
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öylece Abdülhamid'e adeta meydan okumuştur. Kendisi gazeteyi yayınla
makla da kalmamış, Abdülhamid rejiminin zulüm ve baskılarını da "Kür
distan"ın sayfalarında gözler önüne sergilemiştir. O sergilemeyle de yetin
memiş, Kürd halkına seslenerek o baskıya karşı ayaklanıp direnişe geçmesini 
de istemiş ve öylece Kürd halkını direnişe ve başkaldırmaya teşvik etmiştir. 

O nedenle, tahmin edilebilir ki Abdurrahman Bedirhan kendini güvenlik 
içinde görmemiş, Abdülhamid'in ajanlarından korku ve kaygı duymuş, o 
kaygı nedeniyle de o kadar yer değiştirmiş ve gazetesini o kadar oradan oraya 
taşımıştır. 

* 

Burada önemli ve ilginç olan nokta, o taşınmalardan anlaşılan güçlüklere 
karşın Abdurrahman Bedirhan'ın davasından vazgeçmemiş ve geriye çekil
memiş olmasıdır. Tam tersine, tüm güçlüklere irade ve kararlılıkla göğüs ger
miş ve gazetesinin yayınını sürdürmüştür; tıpkı, bir çocuğunu fırtına ve tipi
den kaçırıp şuradan şuraya, oradan oraya, bir yerden bir başka yere, oradan 
da daha güvenilir bir yere götüren şefkatli bir baba gibi, Abdurrahman Be
dirhan öylece şefkatle "Kürdistan" gazetesini kucaklayıp bir yerden bir yere 
dolaştırmış ve yayınını dört yıl sürdürmüştür. Kim bilir o yolda ne kadar acı 
çekmiş, ne kadar zahmet görmüş, ne kadar fedakarlık yapmıştır! Hiç kuşku 
yok ki o da, kendisinin sağlam ve eksiksiz inancından gelmiştir. Anısının 
önünde takdirle ve saygıyle eğilinmeye ve kendisine can-ü gönülden teşek
kür edilmeye layıktır! 

"KÜRDİSTAN"IN KÜRDiSTAN'DAKi YANKISI 

Öyle anlaşılıyor ki "Kürdistan" gazetesinin yayınlanması, hem Kürdis
tan' da ve hem de Kürdistan' ın dışındaki Kürdler arasında geniş bir yankı yap
mış ve büyük bir sevinç yaratmıştır. Gazeteye gönderilmiş ve bazı sayıların
da yayınlanmış olan bazı mektup ve beğencelerden, o yankı ve sevinç açıkça 
görülmektedir. 
Beğencelerden iki tanesi Şam'dan gönderilmiş ve gazetenin 3. sayısında ya

yınlanmıştır. Onlardan biri Kürdçe düzyazı biçimindedir ve bir mektup gibi 
yazılıp gönderilmiştir. Adını N. H. olarak yazan göndericisi, gazetenin 
Şam'a ulaştığı zaman o kentteki Kürdler arasında büyük bir sevinç yarattığı
nı, gazetenin adının "Kürdistan" olduğunu ve sahibinin de Mikdad Midhat 
Bedir han, kendi deyişiyle "beyimiz" olduğunu öğrenen Kürdlerin gazeteyi 
öptüklerini ve yayınlanmasından büyük sevinç duyduklarını bil
dirmiştir.(13) 

(13) Kürdistan, sayı 3, s. 3. 
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Şam'dan gönderilen öbür Kürdçe beğence ise şiirseldir, yani şiir biçiminde 

yazılmıştır. Adını Şeyh E. Fettah'ın Oğlu olarak yazmış olan göndericisi, be

ğencesinin başında şöyle demiştir: 

"Kutlu olsun sana binlerce kez 
dostlar arasında şimdi yayılan bu ses 

Bu güzel gazetenin çıkışını müjdeleyen haber 
uğrunda bahşiş verilir ne kadar varsa hazineler". 

Bu beğencenin göndericisi de, "Kürdistan" gazetesinin yayma geçmesinin 

Şam'daki Kürdler arasında çok büyük bir sevinç yarattığını bildirmiş ve be

ğencesinin sonunda Mikdad Midhat Bedirhan'a şöyle seslenmiştir: 

"Babanın ve bütün atalarının ruhlarını 
sevindirdin sen, ortaya koyunca bu hünerini 

Dilerim devletinin papatyası hep şen ola 
Ve sen var oldukça gönlün hep esen ola".(14) 

Bir Kürdçe mektup da Adana'dan gönderilmiştir. Adı Seyyid Tahir Boti 

olan o mektubun göndericisi, "Kürdistan" gazetesinin yayınlanmasının 

Adana'daki Kürdleri çok sevindirdiğini bildirmiştir. Gazetenin 5. sayısında 

yayınlanan mektubunda Seyyid Tahir Boti, Adana'daki Kürdlerin 2-3 gün 

içinde 20 gazetenin bedelini topladıklarını bildirmiş ve Mikdad Midhat Be

dirhan'a "nereye göndereyim?" diye sormuştur.(15) 
Mardin'den de Arapça bir mektup gönderilmiştir. Adı Amed(Diyarbe

kir)li Hüseyin oğlu Ali olan o mektubun göndericisi, gazetenin 8. sayısında 

yayınlanan mektubunda, "Kürdistan" gazetesini epeyce övmüş, mektubu

nun bir yerinde de şöyle demiştir: 
"Ömrüme andiçerim ki bu gazete öylesine iyidir ki anlatılınaya ve onun 

için teşekkür edilmeye layıktır''.(16) 

Çok ilginç kir Kürdçe mektup da Amed(Diyarbekir)den gönderilmiş ve 

13. sayıda "Kürdistan' dan Gelen Bir Mektup" başlığıyle çıkmıştır. Adını Di

yarbekir eşrafından Ş. M. olarak yazan o mektubun göndericisi, Osmanlı 

devletinin Kürdistan'daki memurlarının halkın "Kürdistan"ı okumasına 

izin vermediklerini ve kimin elinde bulurlarsa onu tutuklayıp hapishandere 

attıklarını, buna rağmen Kürdlerin gazeteye eğilim gösterdiklerini ve ondan 

vazgeçmeyeceklerini bildirmiş ve "bı.i yolda birçok şeyi feda edeceğiz" de

miştir. Daha sonra, Osmanlı devletinin Kürdistan'daki memurlarının çok 

(14) Kürdistan, sayı 3, s. 4. 
(15) Kürdistan, sayı 5, s. 3-4. 
(16) Kürdistan, sayı 8, s. 2-3. 
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zalim ve insafsız olduklarını ve onların zulmünden birçok Kürdün göç et
mek zorunda kaldığını, göç edenlerin bazılarının iran'a ve bazılarının da 
Türklerin bulunduğu yerlere gittiklerini bildiren Ş. M., Abdurrahman Be-
dirhan'dan, Kürdlerin durumu üzerine gazetesinde Padişaha Türkçe yazılar 
yazmasını ve Kürdistan'a dürüst ve adaletli memurlar göndermesini isteme-
sini rica etmiştir.( ll) 

Yine 13. sayıda, bazı Kürdler tarafından gazeteyeparasal yardım gönderil
diği bildirilmiş ve o konu ile ilgili bir liste de yayınlanmıştır. O listeye göre, 
yardım için şu paralar gönderilmiştir: 

Diyarbekir' den 
Süleymaniye' den 
Adana'dan 

:200 Kuruş 
: 12 ı " 
: 120 

Kürdçe bir mektup da Mardin' den, Cizreli Mela Salih tarafından gönderil
miştir. Göndericisi, mektubunun başında şöyle demiştir: 

"Beyim, on beş günde bir çıkarmaya başlamış olduğunuz gazete, bazen ül
kemize geliyor ve nadir olarak elimize geçiyor, okuyoruz". 

Cizreli Mela Salih daha sonra Bedirhan Bey' i ve çocuklarını övmüş, onla
rın Kürdlere yaptıkları hizmetten sözetmiş, sözü okuma ve bilgilenme soru
nuna getirerek o konuda şöyle yazmıştır: 

"Efendim, bizleri okumaya ve bilgilenmeye özendiriyorsun. Okumanın 
ve bilgilenmenin iyiliği, kimsenin yadsıyamayacağı bir şeydir. Okumak öyle 
bir ışıktır ki, onunla körlerin bile gözleri açılır. Ama ne çare ki okumanın 
yolları ve olanakları bizde yoktur. Halimizi soran da yoktur. Hainleringözü 
kör olsun. Abdülhamid'in ise, Kürdlerin yararına olan şeyleri istemediğini 
artık anlamış bulunuyoruz". 

Daha sonra Abdurrahman Bedirhan'ın geç kalmasından ve 20 yıl önce o 
gazeteyi yayınlamamış olmasından yakınan Cizreli Mela Salih, "Kürdis
tan" gazetesinin Abdülhamid rejimi tarafından Kürdistan'da yasaklanmış 
olduğunu bildirmiş, Abdülhamid rejimini Kürdistan'a bakmadığı için eleş
tirmiş ve Kürdistan'ın durumu üzerine Abdurrahman Bedirhan'a yazacağım 
belirtmiştir.( lS) 

ABDÜLHAMiD REJiMİNİN "KÜRDiSTAN" 
GAZETESi ÜZERİNDEKİ BASKlLARI 

"Kürdistan" gazetesi Kürdistan'da ve Kürdistan'ın dışındaki Kürdler arasın
da ne denli sevinç yaratmış ve olumlu bir yankı yapmışsa, Sultan 2. Abdülha
mid'in Sarayında ve genel olarak Osmanlı devletinin yöneticileri arasında da 
o denli hoşnutsuzluk yaratmış ve olumsuz bir yankı yapmıştır. 

(17) Kürdistan, sayı 13, s. 1-2. 
(18) Kürdistan, sayı 14, s. 2. 
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Hemen başlangıçta, gazetenin yayınlanması sırasında, Osmanlıların o ya

sakçı ve o katı zihniyeti işlemiş ve "Kürdistan" ın genel olarak Osmanlı dev

letinin sınırları içine, özellikle de Kürdistan'a girmesini yasaklamıştır. İçişle
ri Bakanlığı devlet görevlilerine bir resmi genelge göndererek, "Kürdistan" 
gazetesinin Osmanlı devletinin sınırları içinde yasaklandığını bildirmiş ve 

söz konusu yasak kararını uygulamalarını istemiştir. 
O karar üzerine Mikdad Midhat Bedir han, gazetenin 4. sayısında Türkçe 

olarak Abdülhamid'e bir dilekçe yazarak "Kürdistan" gazetesinin yararları

nı anlatmış ve yasak kararının kaldırılması ile gazetenin Kürdistan' da dağıtıl

masına olanak verilmesi konusunda hükümete emir vermesini rica 

etmiştir.( 19) 
Ne var ki o dilekçe yarar sağlamamıştır. Tam tersine, gazetenin okuyucula

rına da baskı yapılmış ve elinde "Kürdistan" gazetesi bulunan kişiler tutuk

lanmışlardır. Bir yandan da, Mısır'ın bazı yöneticileri aracılığıyle ve resmi 

olmayan bir biçimde Mikdad Midhat Bedirhan'a haber yollanarak, çabucak 

gazetenin yayınını durdurup İstanbul'a dönmesi istenmiştir; öyle yapmadığı 

takdirde, hakkında bir suç uydurulup bir mahkeme aracılığıyle Mısır yöneti

cilerinden teslim edilmesinin isteneceği, o yöneticilerin de kendisini zorla 

teslim edecekleri bildirilmiştir. Osmanlı yöneticilerinin o tehdidi üzerine 

Mikdad Midhat Bedirhan 5. sayıda Abdülhamid'e bir Türkçe dilekçe daha 

yazmış ve söz konusu kanunsuz tavrı kendisine bildirmiş, "Kürdistan"ın 

yasaklanması kararının kaldırılması konusunda kendisinden bir kez daha ri

cada bulunmuştur.{20) 

* 

5. sayıdan sonra Mikdad Midhat Bedirhan gazeteyi kardeşi Abdurrahman 

Bedirhan'a teslim edip İstanbul'a dönmüştür. Yukarıda da bildirdiğimiz gibi, 

Abdurrahman Bedirhan da gazeteyi Mısır'dan İsviçte'ye taşımıştır. Kendisi 

de 6. sayıda Abdülhamid'e bir Türkçe dilekçe yazmış ve çevresindeki yöneti

cilerin Mikdad Midhat Bedirhan'ı gazetenin yayınını durdurup İstanbul'a 
dönmeye zorlamak için İstanbul'da bulunan kardeşlerini tehdit ettiklerini, 

kardeşi Emin Bedirhan'ı(21) rejime bağlı kişilere dövdürdüklerini ve kardeşi 

Ali Bedir han' ı tutuklayıp dört gün cezaevinde alıkoyduklarını bildirmiştir. 

Abdurrahman Bedirhan o dilekçesinin sonunda, kendisinin artık Osmanlı 

imparatorluğunun sınırları içine dönmeyeceğini ve mücadelesini sürdürece

ğini duyurmuştur.(22) 

Abdurrahman Bedirhan aynı sayıda bir Kürdçe yazı da yazmış, o yazıda 

Türkçe dilekçesinden sözederek şöyle demiştir: 

(19) Kürdistan, sayı4. s. 1-2. 
(20) Kürdistan, sayı 5, s. 1-2. 
(21) Her iki ünlü dilbilimci ve yazar Celadet Bedirhan'la Karoran Bedirhan'ın babaları. 

(22) Kürdistan, sayı 6, s. 1-2. 
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"Gazetede Padişah Abdülhamid Han'a Türkçe bir mektup yolladım. O 
mektupta, kendisinin, kardeşimin onun mülkünde gazetesini yayınlaması
na izin vermediği için, bu gazeteyle Kürdlerin iyiliğine çalışayım ve kendisi
nin çevresindeki kişilerin köpekliğini kendisine yazayım diye mülkünden 
çıktığıını anlattım".(23) 

* 

Öyle anlaşılıyor ki Abdurrahman Bedirhan'ın "Kürdistan"ın yayınını 
sürdürmek konusundaki kararlılığı ve gazeteyi İsviçre'ye taşıması, Abdülha
mid'i ve çevresindeki yöneticileri kızdırmış, öfkelerinin daha da artmasına 
neden olmuştur. Onlar, Abdurrahman Bedirhan'ı davasından döndürmek 
ve gazetenin yayınını durdurmaya zorlamak için baskılarını daha da şiddet
lendirmişlerdir. O sıralarda Abdurrahman Bedirhan'ın beş kardeşi İstan
bul'dan Kürdistan'a gitmek istemişler, ancak tutuklanıp işkence altına alın
mışlardır. Abdurrahman Bedirhan o olay üzerine 7. sayıda Abdülhamid'e 
Türkçe bir dilekçe yazarak o kanunsuz davranışı anlatmış, sonra şöyle 
demiştir: 
"Kardeşlerimin bu şekilde işkence altında bulundurulmaları, eğer beni 

İstanbul'a getirtmek ve düşüncelerimden, kararlılığımdan vazgeçirmek 
amacına yönelik ise, Tanrı'ya andiçerim ki bu önlem, kararlılığımı ve diren
ciınİ güçlendirmekten başka bir şeye hizmet etmez". 

Abdurrahman Bedirhan, daha sonra Abdülhamid'e şöyle meydan 
okumuştur: 

"Bu gibi önlemler, kendinize baş tacı yaptığınız Çingene Ebülhüda(24) gi
bi korkak yürekli olanlara etki yaparsa da, cennetlik babanız Abdülmecid ile 
savaşmış olan bir kahramanın(25) oğluna hiç bir zaman etki yapamaz".(26) 

Abdurrahman Bedirhan o iradeyle gazetenin yayınını sürdürmüştür. An
cak Abdülhamid de baskısını artırmış, özel bir mahkeme kurdurarak 
Abduralıman Bedirhan hakkında o mahkemeden gıyabi cezalandırma kara
rı çıkarttır mıştır. Abdurrahman Bedirhan o karar üzerine 26. sayıda Abdül
hamid'e Türkçe bir açık mektup yazarak kendisine bir kez daha meydan 
okumuş, vatan ve millet uğrunda çarptırılacak bu gibi hükümlerin kıvanç 
duyulmasına neden olacağını duyurmuş, Abdülhamid rejimine yine sert 
eleştiriler yöneltmiş ve kendisini zalim olmakla suçlamıştır.(27) 

{23) Kürdistan, sayı 6, s. 2. 
{24) Abdülhamid'in danı~manlarından biri. 
{25) Bu kahramandan maksat, Abdurrahman Bedirhan'ın babası olan ve Kürdler arasında 

"Mir Bedirxane Botl" adıyle tanınan Botanlı Bedirhan Bey'dir. Kendisi 1840'larda 
Kürdistan'ın bağımsızlığı için Osmanlı devletine karşı savaşmıştır. 

{26) Kürdistan, sayı 7, s. ı. 
(27) Kürdistan, sayı 26, s. 1-2. 
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GİTTİ PADİŞAHLAR REJİMİ, GELDi PAŞALAR REJİMİ 

Abdülhamid rejimi tarafından "Kürdistan" gazetesinin yasaklanmış olma
sı, ilk bakışta biraz garip görülebilir. Osmanlı döneminde Kürd dili yasak de
ğildi; Kürd diliyle okunup yazılıyor ve öğrenim yapılıyor, kitaplar da yayın
lanıyordu; Kürdler ve Kürdistan kendi adlarıyle biliniyorlardı, Kürd halkı
nın adı resmen "Kürd"dü, o halkın yurdunun adı da resmen "Kürdistan" dı. 
Yalnız Kürd halkı değil, Osmanlıların egemenliği altındaki tüm halklar aynı 
durumdaydı. Osmanlı devleti bir imparatorluk olduğu için ve Osmanlı reji
mi bir ulusal rejim olmadığı için, imparatorluğun sınırları içindeki halkiara 
karşıırkçılık siyasetini gütmüyordu; her bir halk ve her bir ülke kendi adıyle 
tanınırdı, bütün halkların dil ve kültürleri de serbestti. 

O duruma göre, acaba Abdülhamid rejimi neden "Kürdistan" gazetesini 
yasaklamıştı ve hem gazeteye, hem de sahibine karşı öylesine sert önlemler 
alıyordu? 

Bizim görüşümüze göre bunun nedeni, "Kürdistan" gazetesinin Kürdis
tan'da bir uyanış ve aydınlanma meşalesi olmasından Abdülhemid rejiminin 
duyduğu korkuydu. "Küçüktür, ama kılıcın ağzıdır" biçiminde bir Kürd 
atasözü vardır. Gövdeleriyle o kadar göz doldurmadıkları halde büyük hü
nerler gösteren kişiler ve nesneler için kullanılan bu atasözü, "Kürdis
tan"gazetesine de uyarlanabilir. O da görünüşte ufaktı ve sadece dört sayfa
dan oluşuyordu. Ne var ki Kürd halkını "bir ulus olarak" uyandırmaya ve 
bilinçlendirmeye çalışıyordu; Kürd halkını kendi ulusal kimliğine sahip kıl
maya ve önünde ulusal özgürlük yolunu aydınlatmaya, O'na bu yolu göster
meye çabalıyordu. Abdülhamid rejimi de o durumdan haberdardı ve o hal
kın kendi ulusal kimliğinin farkına varmasından, o gazetenin ışığıyle özgür
lüğün yolunu görmesinden ve o yola girip yürümesinden, o yolun belki de 
sonunda Kürd halkını bağımsızlık aşamasına ulaştırmasından korkuyordu. 

Abdülhamid'in ve rejiminin uykusunu kaçıran şey, işte bu korkuydu. Ab
dülhamid de, bütün Osmanlı padişahları da, Kürd halkının kendi adına sa
hip olmasını ve fakat kendini Osmanlıların doğal bir hizmetçisi olarak du
yumsamasını, kendisi için doğal yaşamın sürekli o hizmetçilik olduğunu bil
mesini istiyorlardı. Onlar diyordu ki: "Kürd vardır, Kürdistan da vardır; an
cak Kürd'ün bizim hükmümüz altında bilgisiz, yoksul ve dünyadan haber
siz kalması, Kürdistan'ın da sürekli olarak Osmanlıların at koşturacakları 
bir meydan kalması gerekir". Türkçede "salla başını, al maaşını" diye bir ata
sözü vardır. Osmanlı padişahları da, gerek yönetim biçimleriyle ve gerekse 
tüm davranışlarıyle Kürd halkına şunu anlatıyorlardı: "Var ol, ama bizim 
egemenliğimizin altında ol". 

Bu nedenden ötürü, Kürd halkının uyanmasını ve "bir ulus olarak" varlı
ğının farkına varmasını, "bir ulus olarak" kimliğine sahip olmasını istemi
yorlardı. Çünkü biliyorlardı ki eğer bir halk ulusal kimliğinin farkına varır
sa ve ulusal kimliğini kazanırsa, bir gün kalkıp "var olmak ve evimin sahibi 
olmak istiyorum" diyecektir. 
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Genel olarak Osmanlı padişahlarının ve özellikle de 2. Abdülhamid'in 
zihniyeti, işte buydu. Bu zihniyet bilinirse, Abdülhamid'in "Kürdistan" ga
zetesini yasaklamasının nedeni.ı;ıin anlaşılması kolaylaşacaktır. 

* 

"Kürdistan" gazetesinin yayınlanmasından 20 yıl sonra, 1918 yılında Os
manlı devleti I. Dünya Savaşında yenilgiye uğradı ve can çekişmeye başladı. 
Zaten adı daha önce "Hasta Adam" a çıkmıştı. I. Dünya Savaşı hastalığını da
ha da ağırlaştırdı ve o savaşın sonunda artık ayakta duracak gücü kalmadı. 
Ayaktan düştü ve can çekişmeye başladı. 5 yıl sonra, 1923 yılında da, o devle
tin paşalarından bir paşa, yaşamına son verdi ve onu mezara gömdü, yerinde 
de yeni bir rejim kurup adını "Türkiye Cumhuriyeti" koydu. 

O paşanın adı Kemal Paşa'ydı.(28) Ama o yalnız değildi. Kendisiyle bağla
şık olan birçok paşa daha vardı. Örneğin İsmet Paşa, Fevzi Paşa, K~zım Paşa, 
Ali Fuad Paşa, Rafet Paşa, Fahreddin Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Asım Paşa vb. 
Kemal Paşa Cumhurbaşkanı oldu. İsmet Paşa da Başbakan oldu. 

Öylece, askeri bir rejim kuruldu. O rejime kolaylıkla "Türkiye Askeri 
Cumhuriyeti" denilebilir.(29) O askeri rejimin kurulmasıyle birlikte padi
şahlar rejimi gitti, onun yerine paşalar rejimi geldi. O rejimin temeli Türk 
ırkçılığıydı. Kemal Paşa'nın o ünlü "bir Türk dünyaya bedeldir" sözü, bunu 
çok iyi göstermektedir. 

"Türkiye Askeri Cumhuriyeti"nin kurulması, egemenlik altındaki halk
lar için ve özellikle de Kürd halkı için bir ulusal fel~ketin ve görülmemiş bir 
bel~nın başlangıcı oldu. Osmanlı padişahları, "Kürdler ve Kürdistan vardır, 
ancak onların bizim egemenliğimizin altında kalmaları gerekir" diyorlardı. 
Karnal Paşa'nın ve bağlaşıkları paşaların eliyle kurulup "Türkiye Cumhuri
yeti" adı verilen askeri rejim ise, hatta Kürd halkının varlığını bile inHr etti. 
O rejimin amacı, "tek dilli, tek kültürlü ve tek kimlikli bir Türk ulusunu ya
ratmak"tı. O amaca ulaşmak için de, Kürd halkını Türklerin arasında erit
meye karar verdi. O kararını uygulayabilmek için de Kürd halkının her şeyi
ni yasakladı; Kürd dilinden Kürd edebiyatma kadar, Kürd kültüründen Kürd 

(28) Kendisi Kürd halkı arasında "Kemal Paşa" adıyle tanındığı ve kendisinden hep o adla 
sözedildiği için, biz burada adını böyle yazdık. Belki de o ad Osmanlı militarizminin 
ve Türk militarizmi ile Türk ırkçılığının simgesi haline geldiği için, Kürd halkı kendi
sini "paşalığı"yle tanımıştır ve hep o adla kendisinden sözetmektedir. Onun "Musta
fa Kemal", "Gazi" ve "Kemal Atatürk" gibi diğer adları ile unvan ve soyadları Kürd 
halkı arasında yer tutmamışlardır. Çünkü o öyle bir askerdi ki, Osmanlı döneminin 
sonlarında artık köhnemiş olan Türk militarizmini modernleştirdi; Türk ırkçılığını 
kendi siyasetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli yaptı; askert güçle ve barbarca 
katliamlarla Kürd halkının direnişlerini kırdı; Kürd halkı ile olan ilişkileri ve işlemleri 
hep süngüyle, hep ateşle ve kanla idi. Bu nedenlerden dolayı Kürd halkı hep "paşa
lık"la ondan sözetmiş ve ona hep "Kemal Paşa" demiştir. 

(29) Bir rejim ki 66 yılda ona seçilen sekiz cumhurbaşkanının altı tanesi generaldi, o rejim 
"Askert Cumhuriyet" değil de acaba nedir! 
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türkülerine kadar hepsi o zalim ve ırkçı askeri rejim tarafından yasaklandı. 
Hatta "Kürd" sözcüğü bile o akseri rejimin gözüne batan bir diken oldu; re
jim onu da yasakladı ve Kürd halkının adını "dağ Türkleri", Kürdistan'ın 
adını da "Doğu Anadolu" koydu. 

Öylece o günahkar rejim yalnızca Kürd halkına karşı suç işlemedi; aynı za
manda insanlığa karşı, tarihe karşı ve coğrafyaya karşı da ağır bir suç işledi. 
Çünkü Kürd dilini, edebiyatını, kültürünü ve türkülerini yasaklamakla in
sanlığa karşı çıktı; "Kürd" adını yasaklayıp onu "dağ Türleri" adıyle değiş
tirmekle tarihe karçı çıktı ve tarihsel bir gerçeği inkar etti; Kürdistan adını 
ortadan kaldırıp o adı "Doğu Anadolu" adıyle değiştirmekle de hem tarih
sel ve hem de coğrafi bir gerçeği inkar etti. 

Kürd halkı başını kaldırıp o insanlık dışı siyasete karşı durunca ve hakkını 
isteyince de, Kemal Paşa top ve tüfekleriyle, uçak ve tanklarıyle Kürd halkı
nın üzerine yürüdü ve on binlerce Kürdü kurşunladı, bombaladı, süngüledi; 
binlerce Kürd köyünü ateşe verip on binlerce Kürd kadın ve çocuğunu köy
leriyle birlikte diri diri yakıp yok etti.(30) 
Osmanlı rejimi ile resmi adı "Türkiye Cumhuriyeti" olup gerçekte ise 

"Türkiye Askeri Cumhuriyeti" olan Kemal Paşa rejimi, halklar sorunu açı
sından karşılaştırıldığında, açık seçik bir biçimde görülür ki "Türkiye Aske
ri Cumhuriyeti" Osmanlı rejiminden çok daha kötü, çok daha barbar ve 
çok daha gericidir.(3 1) 

(30) Kemal Paşa'nın 1925 yılında Şeyh Said Hareketinin kırılmasından sonra Kürdistan'da 
yaptığı o barbarca katliam, Kürd halkının tarihinde belirgin bir nokta, bir belirti, bir 
kilometre taşı olmuştur. Kuzey Kürdistan'da 1925 yılının adı Kürd halkı arasında 
"Yangın Yılı" anlamına gelen "Sala Şewate" olmuştur. O ad bir tarihin başlangıcı, ta
rihsel bir belirti durumuna gelmiştir. O yıl doğan çocuklar için o yıl doğum tarihi ol
muş ve "falanca adam Yangın Yılı'nda doğdu" denilmiştir. O yıl kendi eceliyle dahi 
ölenler için de" falanca adam Yangın Yılı'nda vefat etti" denilmiştir. Kürd halkı o ad
landırmayla, Kemal Paşa'nın ve rejiminin vahşt katliamını unutulmayacak bir biçim

de tarihe işleyip dokumuştur. 
(31) Botanlı Bedirhan Bey, Kürdistan'ın bağımsızlığı için Osmanlı devletine karşı savaştı. 

1847 yılında yenildiği zaman, Osmanlı Padişahı Abdülmecid tarafından idam edilme
di; Kürdistan'dan çıkarılıp Girit adasına gönderildi ve oraya yerleştirildi. Padişah Ab
dülaziz döneminde de kendi isteğine uygun olarak Şam'a yerleşmesine izin verildi ve 
oraya gidip yerleşti, 1870 yılında da orada vefat etti. 
Şeyh Said de Kürdistan'ın bağımsızlığı için Kemal Paşa rejimine karşı savaştı. Yenildiği 
zaman, Kemal Paşa tarafından 1925 yılının 28/29 Haziran gecesinde Amed(Diyarbe
kir) kentinde 46 arkadaşıyle birlikte aynı zamanda, aynı yerde idam edildi; yani top
lam olarak 47 kişi birlikte ve bir sıra halinde asılarak idam edildiler. Öylesine bir bar
bar lık, değil yalnız Osmanlılar döneminde, hatta Cengiz ve Timurlenk zamanında bi
le görülmemiştir. Dünyanın hiç bir döneminde, dünyanın hiç bir yerinde hiç bir rejim 
tarafından 47 kişi aynı zamanda ve aynı yerde yan yana idam edilmemiştir. 
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BÖLÜM II 

"KÜRDiSTAN" GAZETESİNİN İÇERİGİ 

"MEM Ü ZIN", "KÜRDİSTAN"IN SAYFALARlNDA 

Ölümsüz Hini(Xani)nin "Mem u Zin"i, Kürd halkı arasında eskiden beri 
çok tanınmış ve büyük bir yankı yapmıştır. Ne var ki "Mem u Zin" in basıl
ması, "Kürdistan" gazetesinin yayınlanmasından önce gerçekleşmemişti; 
yalnızca bazı el yazması nüshaları bazı Kürd din adamlarının ve aydınlarının 
elinde bulunuyordu. Bu nedenle Mikdad Midhat Bedir han, "Kürdistan" ın 
sayfalarında "Mem u Zin" in bazı parçalarını basmıştır. 2. sayıda o parçaları 
yayınlamaya başlamış ve birkaç satırla "Mem u Zin"in önemini belirterek 
şöyle demiştir: 

"Ahmed-i Hani, Allah kendisine rahmet etsin ve günahlarını bağışlasın, 
1105 yılında(32) Cizre'de şiir biçeminde bir kitap yazmış ve o kitabın adını 
"Mem u Zin" koymuştur. Hepsi şiirlerden oluşan bu kitap, görünüşte iki 
gencin aşkının öyküsüdür; ama içyüzünden birçok amaç, hisse ve hikmet 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle O'nun dikkatle okunınası gerekir. Bundan böy
le ben her gazetede o kitaptan bir parça yazacağım, ta ki tamamlayıncaya 
kadar".(33) 

Yazar 2. sayıda "Mem u Zin" in ilk bölümünü basmıştır; sonra da sayıların 
çoğunda O'ndan bazı parçalar yayınlamıştır. 

5. sayıdan sonra gazetenin yönetimini Abdurrahman Bedirhan eline almış, 
o da "Mem u Zin"in bazı parçalarını yayınlamayı sürdürmüş, öylece o 
önemli ve yüksek değerli kitabı Kürd halkına tanıtmıştır. 

Mikdad Midhat Bedir han, 2. sayıda, "Mem u Zin" i bir kitap olarak yayın
lamak istediğini de yazmıştır. Ancak, öyle anlaşılıyor ki o isteğini gerçekleş
tirmek için fırsat ve olanak bulamamıştır. "Mem u Zin"i ilk kez kitap ola
rak basmak, "Kürdistan" gazetesinin yayınlanmasından 21 yıl sonra, 1919 
yılında "Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti"ne(34) nasip olmuş
tur. "Mem u Zin" o yıl o dernek tarafından İstanbul'da Arap harfleriyle ba
sılmıştır. 

(32) Bu Hicrf tarihe göredir, Milad! tarihe göre 1695 eder. 
(33) Kürdistan, sayı 2, s. 4. 
(34) "Kürd Bilimleri ve Yayınları Yaygınlaştırma Derneği" demektir. 
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BOTAN BEYLERİNİN TARİHİ 

"Kürdistan" gazetesinde Botan beylerinin tarihi konusunda da bazı Kürdçe 
yazılar çıkmıştır. Abdurrahman Bedirhan 8. sayıda o yazıları yayınlamaya 
başlamış ve o konu üzerine başlangıçta şöyle yazmıştır: 

"Kürdlerin Kürdistan tarihinden hiç bir şey bilmediklerini biliyorum. Bu 
nedenle her bir gazetemde, kısaca Kürdistan tarihinden ve atalarım olan Azi
zan tarihinden biraz yazacağım". 

Sonra Botan beylerinin tarihini yazmaya başlayan yazar, başta Botan dev
letinin kurucusu olan Hal it Bey oğlu Sülayman Bey' in adını yazmıştır; arka
sından da sırayla Alıdülaziz Bey, Seyfeddin Bey, Mecdüddin Bey, İsa Bey, 
Bedreddin Bey, Ebdal Bey ve İzzeddin Bey' i anlatmıştır.(35) 

9. sayıda da aynı konuyu yazmayı sürdürmüş ve Ebdal Bey, İbrahim Bey, 
Şeref Bey, Şah Ali Bey ve Bedir Bey' e yer vermiştir.(36) 

11. sayıda da(37) Mehmed Bey oğlu Mehmed Bey, Kek Mehmed Bey oğlu 
Aziz Bey ve Ebdal Bey oğlu Mehmed Bey' i anlatmıştır.(38) 

O konuda en önemli bölüm, 13. sayıda yer almıştır.(39) O sayıda Kürdis
tan'ın son hükümdan olan Bedirhan Bey konusunda uzun bir yazı yazılmış
tır. "Bedir han Bey" başlığı altında( 40) yayınlanmış olan o yazıda uzun uza
dı ya Kürdistan'ın o dönemdeki durumu, Bedirhan Bey'in adaleti ve hakse
vediği ile Kürd halkının kendisine olan saygısı, Osmanlı ordusunun 
Bedirhan Bey'e ve Kürdistan'a karşı saldırıya geçmesi ve iki taraf arasında 
çıkan savaş anlatılmıştır.( 41) 

(35) 
(36) 
(37) 

(38) 
(39) 

(40) 

(41) 

74 

Kürdistan, sayı 8, s. 3-4. 
Kürdistan, sayı 9, s. 3. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, "Kürdistan" gazetesinin günümüze kalan tek koleksi
yonundan bazı sayılar eksiktir, onlardan biri de 10. sayıdır. O sayıda da Botan beyleri
nin tarihi üzerine bir şeyler yazılmış olabilir. 
Kürdistan, sayı 11, s. 3-4. 
Var olan koleksiyanda 12. sayı da yoktur. O sayıda da Botan beylerinden sözedilmiş 
olabilir. 
Bizim görüşümüze göre, Kürdçe yazılan yazıda bu başlığın yazılmış olması yanlıştır. 
Çünkü "Bey" unvanı Kürdçe değil, Türkçedir. Ünlü Kürd Hükümdan Bedirhan da 
Kürd halkı arasında "Mir" unvanıyle tanınmıştı ve Kürdistan'ın her tarafında kendi
sinden "Botanlı Mir Bedir han" diye sözedilirdi. "Mir" unvanıyle o denli tanınmıştı 
ki, çoğu kez sadece "M ir Bedir han" diye anılırdı; o zaman da herkes, kimden sözedil
diğini anlardı. Bu nedenle, burada da bu yazının "M ir Bedirhan" başlığıyle yazılması 
gerekirdi. 
Ayrıca, gazetenin sayılarının başlarında da "Bedir han Paşazade" diye yazılmıştır; bi
zim görüşümüze göre o da yanlıştır. Çünkü "Paşa" unvanı bir Osmanlı unvanıdır ve 
Bedirhan Bey'e, Şam'a gitmesine izin verildiği zaman Sultan Abdulaziz tarafından 
gönlünü almak için verilmiştir. Kürdler arasında ise, bir kez bile kendisinden "Bedir
han Paşa" diye sözedilmemiştir; her zaman kendisine "Mir Bedirxan@ Boti" (Botanlı 
Bedirhan Bey) ya da sadece "Mir Bedirxan"(Bedirhan Bey) denilmiştir. Bu nedenle sa
yıların başlarında "Mir Bedirxan oğlu" denilmeliydi. 
Kürdistan, sayı 13, s. 3-4. 

-18-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



14. sayıda da Bedirhan Bey'in tarihi üzerine bir Türkçe uzun yazı yayın

lanmıştır. O yazıda da Bedirhan Bey'in Kürdistan'da nasıl bir adalet kurdu

ğu, halkı nasıl Osmanlı devletinin ve o devletin memurlarının zulmünden 

kurtardığı, Osmanlı paşalarının nasıl korkuya kapılıp kendisine karşı çık

tıkları, Osmanlı ordusunun nasıl Kürdistan' ın üzerine yürüdüğü ve Bedir

han Bey'in o orduya karşı nasıl savaştığı ve nasıl yenilgiye uğrayıp Kürdis

tan'dan çıkarıldığı ve sürgüne gönderildiği anlatılmıştır.(42) 

KÜRD HALKININ UYANDIRILMASI 
VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

Bu Sunuş'un ilk bölümünde de belirttiğimiz gibi, "Kürdistan" gazetesinin 

kurucusu Mikdad Midhat Bedir han, Kürd halkını uyandırmayı ve bilinçlen

dirmeyi kendisi ve gazetesi için amaç yapmıştır; bu amacını da ilk sayıda 

açıklamıştır. "Kürdistan" gazetesi, hem Mikdad Midhat Bedirhan yöneti

minde yayınlanan ilk beş sayıda, hem de Abdurrahman Bedirhan'ın yöneti

mine girdikten sonra, hep o amaç için hizmet etmiş ve o yolun üzerinde yü

rümüştür. Kürdlerin uyandırılıp bilinçlendirilmeleri için gazetede birçok 

yazı yayınlanmıştır. 
Daha ilk sayıda Mikdad Midhat Bedirhan Kürdlere seslenerek, çocuklarını 

okullara gönderip oku tmalarını istemiş, okumayla ilgili bazı ayet ve hadisle

re yer vermiş, Kürd din adamlarından Kürdleri okumaya ve bilgilenmeye 

özendirmelerini istemiş, Kürd beylerinden ve ağalarından da köy ve kentle

rinde okul yapmalarını istemiştir. Mısırlıların çocuklarını okuttukları için 

aralarında birçok aydın ve zanaatçı bulunduğunu, Mısır'da bulunan Kürdle

rin de Mısırlılara kapıcılık ve hizmetçilik yaptıklarını bildirmiştir. Ayrıca 

Çin-Japon savaşından sözetmiş, Çin askerlerinin Japon askerlerinin on katı 

oldukları halde, Çinliler bilgisiz ve cahil oldukları için, Japonlar da okumuş 

ve bilgili oldukları için, Japonların Çiniileri yendiğini, ayrıca aynı durumun 

Mısır-Sudan savaşında da Mısırlıların lehine olarak meydana geldiğini an

latmıştır.( 43) 
Mikdad Midhat Bedirhan 2. sayının başında da şöyle yazmıştır: 
"İlk gazetede bilginin ve bilincin iyiliklerinden biraz sözetmiştim. Ben bu 

gazeteyi, Kürdleri okumaya alıştırmak için ve Kürdler okumanın ne denli 

çok yararlı olduğunu bilsinler diye yazıyorum". 
Sonra Kürd beylerine, Kürd ağalarına ve paşalarına seslenerek, "size soru

yorum; hanginiz şimdiye dek vatanına ne yapmıştır ki vatanınızı sevdiğinizi 

bilelim" demiş, vatan sevgisinin vatanı bayındır duruma getirmek ve vatan

da okullar yapmak demek olduğunu bildirmiş, Kürd zenginlerinden de okul 

yapmalarını ve öksüz çocukları o okullarda okutınalarmı istemiştir.(44) 

(42) Kürdistan, sayı 14, s. 2-4. 
(43) Kürdistan, sayı 1, s. 1-4. 
(44) Kürdistan, sayı 2, s. 1-2. 
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Mikdad Midhat Bedirhan öbür sayılarda da okumanın ve bilginin yararları 
üzerine çok şey yazmış, okuma ve bilgi hakkındaki ayet ve hadisiere yer 
vermiştir. 

Abdurrahman Bedirhan da "Kürdistan" ın yönetimini eline aldıktan son
ra kardeşinin yolunda yürümüş, okuma ve bilgi konusuna önem vermiştir. 
Daha 6. sayıda Kürd din adamlarına ve Kürd beyleriyle ağalarına seslenerek 
şöyle demiştir: 

"Kürd büyüklerinin, yönetimleri altındaki küçüklere bilgi ve sanatları öğ
retmeleri gerekir. O zaman beyler ve ağalar da yüz kat fazla saygın olurlar. 
Öğüt benden, dinlemek sizden".( 45) 

7. sayıda da o konuda şöyle yazmıştır: 
"Elimden geldiğince bu gazeteyle Kürdlere yazacağım. Umarım Kürdleri

miz bundan böyle zanaat ve sanatları öğrenecekler, ta ki onlar da bütün 
halklar gibi zengin olsunlar, hep böyle güçsüz ve yoksul kalmasınlar".( 46) 

Öbür sayılarda da okumanın ve bilginin yararları ve önemi üzerine birçok 
yazı yazılmış, o yazılarda okul yapmaları ve halkı okutmaları için Kürd din 
adamlarına, Kürd beyleriyle ağalarına seslenilmiştir. 

ULUSALClLIK VE YURTSEVERLİK 

"Kürdistan" gazetesinde ulusalcılık ve yurtseverlik konusunda da bazı yazı
lar çıkmıştır; başka konulara ilişkin bazı yazılarda da ulusalcılıktan ve yurt
severlikten sözedilmiştir. İlginç olan nokta şudur ki, ulusalcılıktan ve yurt
severlikten sözedildiği zaman, ulusalcılık ve yurtseverlik soyut, hayall ve 
yalnızca duygusal bir şey olarak konmamıştır; somut ve yaşamla bağlantılı 
olan bir sorun olarak sunulmuş, bazı ekonomik, siyasal ve toplumsal sorun
lara bağlanmıştır. Örneğin Mikdad Midhat Bedirhan, 2. sayıda Peygam
ber'in "yurt sevgisi imandandır"(47) diyen hadisine yer verdikten sonra 
Kürd beylerine, ağalarına ve paşalarına sözünü yöneiterek onlara şöyle ses
lenmiştir: 

"Beyler, ağalar, paşalar! Size soruyorum; hanginiz şimdiye dek vatanına ne 
yapmıştır ki vatanınızı sevdiğinizi bilelim! Vatan sevgisi, düşmanın vatana 
girmesine olanak vermemek demektir! Vatan sevgisi, vatanı bayındır duru
ma getirmek ve vatanda okullar, hayır kurumları yapmak demektir! Vatan 
sevgisi, vatanın çocuklarını okutmak, onlara zanaat ve bilgi öğretmek 
demektir!"( 48) 

(45) Kürdistan, sayı 6, s. 3. 
(46) Kürdistan, sayı 7, s. 2. 
(47) Bu hadisin Arapça aslı şöyledir: "Hubb'ul-vatani min'el-iman". 
(48) Kürdistan, sayı 2, s. 1. 
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Abdurrahman Bedirhan da 6. sayıda o konuda şöyle yazmıştır: 
"Kürd ulusuma olan sevgim, beni, bu gazetede Kürdlere doğru yolu göster

meye sevketmiştir. Rom,( 49) Türklerin bulunduğu yerlerde büyük okullar 
kurmaktadır. Hükümet Kürdlerden para alıp Türkler için harcamaktadır. 
Zavallı Kürdler bu hükümetin esirleridir".(SO) 

8. sayıda da Kürd din adamlarından bilgisiz ve cahil kimseleri okutmaları
nı, Kürd beylerinden ve ağalarından da o işte din adamlarına paralarıyle yar
dımcı olmalarını istemiş, sonra şöyle yazmıştır: 

"O zaman Kürdler de günün birinde devlet sahibi, hikmet ve bilgi sahibi 
olabilirler. Yoksa, yurdunuz bir gün elinizden çıkar ve düşmanlarımza uşak 
olursunuz. Padişahın sizin durumunuzdan haberi yoktur, çevresindekiler 
de Kürdleri sevmezler. Öyle olunca, siz beyler ve ağalar da yönetiminizin al
tındakileri ihmal ederseniz, eviniz elinizden çıkar. Sizin gücünüz, yönetimi
nizin altındakilerin güçleriyle vardır. Onlar olmazsa elinizde hiç bir güç 
kalmaz".( S!) 

9. sayıda da "Yurt-Vatan" başlıklı yazıda Abdurrahman Bedirhan şöyle 
demiştir: 

"Yurt, yani insanın vatanı öyle bir gövdedir ki, etki yaptığı kimseler ora
nın insanlarıdır. Öyle olunca, bir vatanın insanları ne kadar güç sahibi olur
larsa, o vatanın toprağı ve ürünleri de o kadar güçlü olur. Babamın Kürdis
tan'dan çıkmasından beri hükümetin Kürdistan köylerine ve kentlerine 
gönderdiği memurlar, Kürdistan halkının kanını yılanlar gibi içiyorlar. Ne 

( 49) Rom: Osmanlı, Osmanlı devleti. Eskiden Kürdler arasında Osmanlı devletine "Rom" 
denildiği için, yazar da burada o devlete "Rom" demiştir. Kürdlcrin Osmanlı devleti
ne "Rom" demelerinin nedeni, Osmanlı devletinin kurulduğu bölge olan Anado
lu'nun bir zamanlar Roma imparatorluğunun elinde olması ve o devletin bölgelerin
den biri olmasıydı. O zaman Kürdler o devlete "Rom" demişlerdir. Sonra o impara
torluk parçalanmış ve Doğu bölgesinde Bizans imparatorluğu kurulmuştur, ki ona 
"Doğu Roma" da denilmiştir. Anadolu da onun bir parçasıydı. O zaman da Kürdler 
arasında o devletin adı "Rom" olmuştur. Daha sonra da Anadolu bölgesinde Osmanlı 
devleti kurulmuş ve Bizans imparatorluğunun yerini almıştır; o zaman da Kürdler o 
devlete "Rom" demişlerdir. Ölümsüz Ahmed-i H1ni de "Mem u Zin"de Osmanlı 
devletine "Rom" demiştir. Hani'nin Osmanlı devletiyle ilgili sözlerinden biri 
şöyledir: 

"Fakat ezelden Tanrı böyle yaptı 
bu Rom' u ve Acem'i bize saldırttı". 

Osmanlı devletinin yıkılmasından ve yerine "Türkiye Cumhuriyeti"nin kurulma
sından sonra da, "Rom" adı Kürdler arasında o devlet için kullanılmıştır. Kürdistan'ın 
bazı bölgelerinde de Türk devletine "kara Rom" anlamına gelen "Roma reş" denil
miştir. Ve böylece Kürd halkı, "kara" sözcüğü yle, o devletin zulüm ve zorbalığını dile 
getirmiştir. Bir Kürd atasözünde de "Rom'un güvenilirliği yoktur, Rom'a güvenile
mez" anlamına gelen "bexte Ro me tune". denilmektedir. Bir Kürd halk türküsünde 
de "Rom haindir" sözü yer almaktadır. 

(50) Kürdistan, sayı 6, s. 2-3. 
(51) Kürdistan, sayı 8, s. 1. 
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büyüklerin küçüklerden, ne de küçüklerin büyüklerden haberi kalmıştır. 
Kürdlerin vatanı, yaralı bir gövde gibi halsiz düşmüştür".(52) 

27. sayının başında, Kürdleri, yabancılara hizmet ettikleri için eleştirmiş 
ve şöyle sormuştur: 

"İşte bu kadar yıldır Türklere hizmet ediyorsunuz, ne iyilik gördünüz? 
Hükümetin şu kadar zulmüne karşılık bir nişan ya da bir rütbe aldığınız za
man, kendi mağduriyetinizi unutuverirsiniz! Bu hükümetin uğrunda bu ka
dar Kürd savaşta öldürüldüler; ama şimdiye kadar hiç bir Kürd insanı kendi 
vatanı için hiç bir gayret sarfetmedil Sanki yabancıların hizmeti için yaratıl
mışız gibi bir halimiz vardır! SOO yıl önce yurdumuzda hiç bir Türk yoktu! 
Bu Türklerin hepsi Turan'dan yurdumuza gelmişlerdir! Ve yurdumuzda bi
ze hükmediyorlar!" 

Sonra Abdülhamid hükümetinin baskı ve zulmünden sözetmiş; Kürdler
den dayanışmalarını ve birbirlerine karşı savaşmamalarını, Ermenilere karşı 
da savaşınamalarını istemiş; Ermenilerin de Kürdler gibi baskı altında bu
lunduklarını bildirmiş ve "artık kendimizin ve çocuklarımızın seLimeti için 
çalışmamızın zamanıdır" demiş; bazı kimseleri Kürdlerin yanına göndere
ceğini bildirerek Kürdlerin o kimselere itaat etmelerini istemiş ve kendisinin 
de İran tarafından Kürdistan sınırına gelmek istediğini açıklayarak şöyle 
demiştir: 

"Allah'ın izniyle o zaman Kürdleri Rom'un uşaklığından kur
taracağım".(53) 

Yine 27. sayıda "Kürdlere" başlığı altında yazdığı Türkçe yazıda, bireyle
rin yurtlarıyle ve toplumlarıyle olan ilişkilerini ele almıştır; insanın yaşamı
nın "vatan" denilen toprağa bağlı olduğunu, öyle olunca da vatanın korun
masının insana yükümlenen ilk görev olduğunu, toplumun mutluluğu ve 
gelişmesi için çalışmanın da ikinci görevi oluşturduğunu, öyleyse insanın 
her zaman ulusal çıkarları göz önünde bulundurması ve kişisel çıkarlarını 
ulusal çıkarlarda görmesi gerektiğini bildirmiştir.(54) 

OSMANLI SINIRLARI İÇİNDE 
ULUSALClLIK VE YURTSEVERLİK 

İlginç olan şey, "Kürdistan" gazetesinde yer alan ulusakılğın ve yurtseverli
ğin, Kürdistan'ın bağımsızlığına yönelik olmamasıydı; başka bir deyişle, o 
ulusalcılığın ve yurtseverliğin amacı, Kürdistan'ın Osmanlı devletinden 
kurtarılması ve Kürdistan toprakları üzerinde bağımsız bir Kürd devletinin 
kurulması değildi. Amaç, Kürd ulusunun Osmanlı devletinin sınırları için-

(52) Kürdistan, sayı 9, s. 1. 
(53) Kürdistan, sayı 27, s. 1-2. 
(54) Kürdistan, sayı 27, s. 2. 
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de özgürlüğüne sahip olması, kendi toprağı ve suyu üzerinde( SS) özgür ola

rak yaşamasıydı. Osmanlı devleti tüm Müslümanların devleti olarak kabul 

edilmiş ve onun varlığı savunulmuş, iyileştirilmesi ve kötülerle kötülükler

den temizlenmesi istenmiş, o yolda mücadele edilmiştir. 
Abdurrahman Bedirhan, 16. sayıda şöyle yazmıştır: 
"Müslüman olan her kişi, Osmanlı devletinin yaşamını sürdürmesini is

ter. Devletin vücudunun yönetimdeki kötülükten dolayı hastalandığını gör

düğümüz zaman, o vücudu tedavi edip hastalığın nedenlerini ortadan kaldır

mamız gerekir. Devletin sağlığı bizim sağlığımızdır, onun ölümü de bizim 

ölümümüzdür".(56) 
Yazar 23. sayıda 2. Abdülhamid'in kötülükleri üzerine yazdığı "Yaratılış 

Garipliği" başlıklı Tükçe yazısında, Abdülhamid'in büyük Osmanlı hane

danından geldiği halde o kadar kötü ve korkak olmasının çok garip olduğu

nu bildirmiş, Abdülhamid'in kötülüğünü ve korkaklığını babalarının ve 

atalarının büyüklükleriyle karşılaştırarak atalarını şöyle övmüştür: 

"Abdülhamid'in, sultanlık tahtına oturuncaya kadar içinde yetiştirilip 

terbiye edildiği çevre ise, 700 yıldan beri sindirici güçleri ve heybetleriyle bü

tün Avrupa'yı titretmiş olan bir sultanlık hanedanının görkemli güç ve şan

lar üzerine yetiştirilip terbiye edildikleri, görkemli güç ve şanlarla süslenen 

Saraydır. Öyle bir saray ki, içinde yetişen en büyük padişahların kimisi 

Dünya haritasına bakarak, Yerküre'yi küçümseyip bir padişaha az görmüş; 

kimisi de, sultanlığı zamanında daima savaş alanında elinde yalın kılıç, sıra

dan bir neferden ayırt edilemeyecek biçimde, ordusunun önünde çalışmış, 

çabalamış, adaleti yerine getirip ülkelerini genişletmiştir".( 57) 

Bizim görüşümüze göre, Osmanlı padişahlarını böylesine övmek, Abdur

rahman Bedirhan gibi bir insan için eksikliktir. O zamanın durumuna göre, 

ki Osmanlı devleti büyük bir imparatorluktu ve sınırları içinde birçok ulus 

vardı, o ulusların bazı aydınlarının ve onlarla birlikte bazı Kürd aydınlarının 

da, o zamanın ölçütlerine göre, o devletin ayakta kalmasını istemiş olmaları 

ve o devletin sınırları ve çerçevesi içinde kendi uluslarının özgürlüklerini 

aramış olmaları anlaşılabilir. Onların o davranışı kendi siyasal görüşlerine 

bağlanıp "siyasal görüşleri oydu" denilebilir. Ama özgürlükçü ve mücadele

ci bir Kürd aydınının Osmanlı padişahlarını böylesine övmesi ve başlarını 

böylesine yüceltmesi, ne kabul edilebilir ve ne de hoşgörüyle karşılanabilir. 

(55) "Kendi toprağı ve suyu üzerinde" sözü, Kürdçede kullanılan bir deyimdir. İnsanın 

toprağa ve suya bağlılığını, insanın kendi toprağına ve suyuna sahiplenmesinin önemi

ni, insanın kendi toprağı ve suyu üzerinde söz sahibi almasının gerekliliğini anlatan bu 

deyim, yaşamın kaynaklarından olan toprağın ve suyun önemini gözler önüne serer. 

(56) Kürdistan, sayı 16, s. 1. 
(57) Kürdistan, sayı 23, s. 3. 
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Özellikle o padişahların hepsinin zalim, kan dökücü, barbar ve kardeş ka
tili oldukları, hemen hemen hepsinin tahta çıktıkları zaman büyük ve kü
çük tüm erkek kardeşlerini, hatta süt emme dönemindeki kardeşlerini bile 
tümüyle öldürdükleri, egemenlikleri altındaki halklar arasında da büyük ve 
barbarca katliamlar yaptıkları ve yüz binlerce masum insanı öldürdükleri, 
yüz binlerce kadın ve çocuğu kılıçtan geçirdikleri, toplarla ve tüfeklerle yok 
ettikleri anıınsanacak olursa, baskı altındaki bir halkın aydınlarından biri
nin o eli kanlı ve ağzı kanlı katiliere övgüler döşemesi hoşgörüyle kar
şılanamaz. 

Bu nedenle, Osmanlı padişahlarına öylesine övgüler döşemenin Abdur
rahman Bedirhan için bir eksiklik olduğunu açık bir yürekle söylemeliyiz. 
Kendisine olan saygımız sonsuzdur ve her zaman kendisini saygıyle anmalı
yız; ama buna rağmen, bu eksikliği de görmeli ve gözler önüne sermeliyiz. 

* 

25. sayıda "Kürdlere" başlıklı Türkçe uzun bir yazı yazmış, o yazıda bazı 
sorunlar üzerine görüşlerini bildirmiş ve sonra Kürdlere seslenerek onlara 
şöyle demiştir: 

"Bir zamanlar en zengin ve mutlu bir ulus iken, şimdi tüm Osmanlılar gi
bi yoksulluk ve sefalet içinde sürünüyorsunuz".(58) 

Bu sözden de anlaşılacağı gibi, Kürdler de Osmanlı devletinin sınırları 
içindeki diğer halklar gibi "Osmanlı" kabul edilmişler ve o devletin yurttaş
ları sayılmışlardır. 

28. sayıda "Hamidiye Süvarİ Alayları" başlığı altında yayınlanan Kürdçe 
yazıda, Kürdistan'ın Osmanlı devleti için askeri açıdan stratejik önemi şöyle 
nitelen dirilmiştir: 

"Kürdistan, Rus ve İran sınırları üzerinde devletimiz için çok geniş ve 
önemli bir bölge oluşturmaktadır. Hükümetimizin yaşamını sürdürmesi 
açısından, Kürdistan'ın korunması çok gereklidir".(59) 
Görüldüğü gibi, Osmanlı devleti için "devletimiz" denilmiş, Kürdis

tan'ın o devlet için önemi belirtilmiştir; başka bir deyişle, Osmanlı devleti 
Kürd devleti de sayılmış ve Kürdistan o devletin bir parçası, bir bölümü ola
rak görülmüştür. 

Yine 28. sayıda Hamidiye Süvari Alayları üzerine Türkçe bir yazı da çık
mış, o yazıda da Kürdistan'ın Osmanlı devleti için önemi belirtilerek şöyle 
denilmiştir: 

"Kürdistan, Yüce Devlet'in( 60) doğu sınırlarında Rusya ile İran devletleri
nin komşuluğunda ve askerlik açısından vatanımızın en nazik tarafında bu-

(58) Kürdistan, sayı 25, s. 3-4. 
(59) Kürdistan, sayı 28, s. 1. 
( 60) "Yüce Devlet''ten maksat, Osmanlı devletidir. Osmanlılar zamanında o devlete öyle 

denilmiştir. 
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lunan, geniş ve derin bir bölgedir. Hükümetimizin toprak bütünlüğü ve si
yasal yaşamının sürekliliği için bugün Rumeli'nin(61) elde bulundurulması
na ne ölçüde zorunlu bir gereksinim varsa, Kürdistan bölgesi için de aynı 
önem ve gereksinim duyulmaktadır 

O Türkçe yazıda, Hamidiye Süvarİ Alaylarının yaptıkları kötülükler sa
yılmış, o kötülükler arasında şu ikisi de yazılmıştır: 

"Şanlı Osmanlı kılıcının masum kanlarıyle bulaştırılması, Hamidiye adı
nı taşımayan tüm Osmanlı ümmetinin yaşam ve özgürlüğün ün tehlikeye uğ
ratılması".( 62) 

Burada da Osmanlı kılıcını "şanlı" diye nitelemenin büyük bir yanlışlık 
ve Abdurrahman Bedirhan için bir eksiklik olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü 
o kılıç, kanlı bir kılıçtı; Asya' da, Avrupa'da ve Afrika'da yüzbinlerce insanın 
kanı o kılıçla dökülmüştü; egemenlik altındaki halklardan yüz binlerce in
san o kanlı ve katil kılıçla can vermişlerdi. O egemenlik altındaki halklardan 
biri de Kürd halkıydı ki o iğrenç ve kanlı kılıçla birçok eviadı şehid edilmiş
lerdi. Bu nedenle, Abdurrahman Bedirhan gibi etkin ve mücadeleci bir Kürd 
için o iğrenç ve kanlı kılıca övgüler dizmek, açık yürekle belirtmeliyiz ki bir 
yanlışlık ve eksikliktir. 

30. sayıda da Cizvit papaslarının Kürdistan'daki çalışmaları üzerine bir ya
zı yayınlanmıştır. Cizvit papaslarının misyoner olarak Kürdistan'a geldikle
rinin ve orada halka çok kötülük yaptıklarının anlatıldığı o yazıda, sözü edi
len papasların Kürdlerle Ermeniler arasında düşmanlık yarattıkları, her iki 
halkı birbirine karşı kışkırttıkları, Rusya'nın ve Fransa'nın müdahalelerine 
yolaçtıkları bildirilmiştir. Tüm o kötülükler sıralandıktan sonra, şöyle 
denilmiştir: 

"Kısacası, bütün bu belaların çaresi Kanun-ı Esasi'dir.(63) Ülkemizde o 
kanun yerleşince, o zaman halk tümüyle haklarından emin duruma gelecek, 
diktatör padişahın ve onun memurlarının tasallutu artık kalmayacak, mis
yonerler de artık halkın arasında bozgunculuk yapma olanağını bulamaya
caklar, hatta yabancı devletler de artık işierimize müdahale edeme
yecekler".( 64) 

(61) Rumeli: Osmanlıların Avrupa'daki toprakları. 
(62) Kürdistan, sayı 28, s. 2-4. 
( 63) Kanun-ı Esasi: Anayasa. Osmanlılar zamanında anayasaya öyle denirdi. Sözlük anlamı 

"Temel Kanun" demektir. 
(64) Kürdistan, sayı 30, s. 2. 
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EGEMEN ÜLKELERDEKi YASALARlN DEGiŞMESi 
EZiLEN ULUSLARlN DERDiNE DERMAN OLAMAZ 

Yukarıdaki yazıda "ülkemiz" diye sözedilen ülkeden maksat, Osmanlı im
paratorluğudur, ki Kürdistan da o zaman onun bir parçasıydı. Görüldüğü gi
bi Kanun-ı Esasi de, gerek o imparatorluk için ve gerekse Kürd halkı için tüm 
derderin derınanı olarak gösterilmiştir. Bu nokta üzerinde de biraz durmalı
yız, biraz düşünmeliyiz ve sonradan meydana gelen olaylara biraz 
bakmalıyız: 
Yukarıdaki yazının yer aldığı sayının tarihi Rumi tarihe göre 1 Mart 

1318'dir, ki Miladi tarihe göre 14 Mart 1902 olur; yani bu yazı 1902 yılında 
yazılmıştır. Bu yazının yazılmasından altı yıl sonra, 1908 yılında Osmanlı 
devletinin sınırları içinde Kanun-ı Esasi ve meşru tl rejim kuruldu.( 65) Yeni 
rejimin ilkeleri ve sloganları "özgürlük, kardeşlik, eşitlik"(hürriyet, uhuv
vet, müsavat) idi; bu üç sözcük tüm derderin ve güçlüklerin tılsımı gibi, tüm 
derderin dermanının reçetesi gibi, tüm kapıların açılış anahtarı gibi impara
torluğun her tarafına yayılmıştı, sakız gibi herkesin ağzına düşmüştü. Bir yıl 
sonra, 1909 yılında da 2. AbJülhamid Osmanlı devletinin tahtından 
indirildi. 

Ne var ki kısa bir süre sonra, Abdülhamid'in diktatörlüğünün yerine Os
manlı ittihad ve Terakki Partisi'nin zalim diktatörlüğü kuruldu. O parti di
ğer halklara da, Kürd halkına da kan kusturdu. O partinin başındaki üç paşa, 
yani Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa öylesine sert ve kanlı bir diktatör
lük kurdular ki egemenlik altındaki ezilen halklar da, özgürlükçü Türklerin 
kendileri de Abdülhamid rejimini yedi kez özlediler.( 66) Abdülhamid, 33 yıl 
süren padişahlığı döneminde Kürdistan'da hiç kimseyi siyasal nedenlerden 
ötürü idam etmemişti. Ama Osmanlı ittihad ve Terakki Partisi' nin hüküme
ti, 1913 yılında yalnızca Bitlis kentinde üç gece art arda sehpalar kurdu ve 18 
seçkin Kürdü idam etti.( 67) Yine o hükümet, I. Dünya Savaşı döneminde 
Kürdistan' dan yüzbinlerce Kürdü göç ettirdi ve koyun sürüleri gibi Osmanlı 
imparatorluğunun değişik bölgelerindeki değişik kentlere sürdü. Onlardan 
binlerce kişi de yollarda öldü.( 68) 

(65) Meşruti rejim: Hükümdarıo halkın temsilcilerinden oluşan meciisle yetkilerini pay· 
laştığı rejim, parlamentoyadayalı krallık rejimi. 

( 66) "Yedi kez özlemek" sözü, Kürdçede kullanılan bir deyim dir. İnsanın kötü bir kişiden 
ya da durumdan kurtulduğunu sanıp sevinecekken, çok daha kötü bir kişinin ya da 
durumun belasına uğraması ve eskiyi aratan bir darlığa düşmesi üzerine bu deyim kul
lanılır ve "eskiyi arama"yı anlatır. 

(67) Kürdçe-Türkçe dergi "Jin", İstanbul, 1918-1919, 2. baskı, cild IV, sayfa 752-757, 
Arap harflerinden Latin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan, Deng Yayınevi, 
U ppsala-İsveç, 1987. 

( 68) O göç ettirmede yollarda ölmüş olan Kürdlerin sayısını hiç kimse bilmemektedir. An
cak ölümden kurtulup Osmanlı devletinin değişik kentlerine sağ olarak ulaşan ve o 
kentlere dağılan Kürd göçmenlerinin toplam sayısı, 418.504 idi(bakınız: "Jin", cild III, 
s. 517). 
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Sonra Kemal Paşa ortaya çıktı. O da, "tüm derderin ve belaların kaynağı 
Osmanlı ailesidir, tüm derderin çaresi de o aileyi ülkeden kovmamız ve cum
huriyet kurmamızdır" dedi. Öyle de yaptı. Ne var ki kendisinin 15 yıl süren 
döneminde Kürdistan' da yaptığı barbarca katliamlar, 600 yıllık Osmanlı dö
neminde yapılmamıştı. Onun Kürd kadınlarını ve çocuklarını öldürmekten 
hayvanca bir zevk alan vahşi ve kana susamış askerleri, barbarlıklarını o ka
dar ileriye götürdüler ki hamile Kürd kadınlarına süngülerini saplayıp yav
rularını süngülerle karınlarından çıkarıyorlardı. Daha önce de yazdığımız 
gibi, yalnız Amed(Diyarbekir) kentinde ve yalnız 28/29 Haziran 1925 gece
sinde ve bir defada ve aynı yerde 47 seçkin Kürd, Kemal Paşa'nın zalim askeri 
cumhuriyeti eliyle idam edildiler. 

İlginç olan şey şudur ki Kemal Paşa, görülmemiş o katliamları hep "uygar
lık ve ilericilik" adına yapıyordu. Bundan da daha ilginç olan şey şudur ki 
kendilerine "ilerici ve sosyalist" diyen Türk kişileri ve örgütleri de, o katli
amlarda Kemal Paşa'yı ve onun askeri cumhuriyetini destekliyorlardı. On
lar, "genç ve ilerici cumhuriyet, Doğu'daki(69) bu hareketleriyle feodalizmi 
tasfiye edip ortadan kaldırıyor; bu nedenle biz onun bu hareketlerini destek
lİyoruz" diyorlardı. 

Kürdistan köylerinin yakılması, Kürd kadınları ile Kürd çocuklarının öl
dürülmeleri ve yakılmaları, onlar için "feodalizmin tasfiyesi ve ilerici bir ha
reket"ti. Onların uluslararası toplantılara katılan temsilcileri, o toplantılar
da da "Türkiye Askeri Cumhuriyeti"nin Kürdistan'da yaptığı o katliamları, 
değişik ülkelerden olan "yoldaşlar" ına da "feodalizmin tasfiyesi ve ilerici bir 
hareket" olarak kabul ettirdiler; onların da desteğini Kemal Paşa'ya ve onun 
faşist rejimine ve askeri cumhuriyetine kazandırdılar. Öylece, o kişilerle ör
gütler ve onların yabancı "yoldaşlar"ı, mazlum ve ezilen Kürd halkını öz
gürlükçü ve kurtuluşçu hareketinde destekleyecekleri yerde, "Türkiye 
Askeri Cumhuriyeti"ni desteklediler; özgürlükçü ve kurtuluşçu Kürd hal
kının yandaşları olacaklarına, katil ve kan dök ücü, ırkçı ve militarİst Kemal 
Paşa'nın yandaşları oldular. Ve öylece, Kemal Paşa'nın cinayetlerinde ve gü
nahkarlıklarında pay sahibi oldular, mazlum Kürd halkına da kalleşlik 
ettiler. 

* 

Mazlum ve ezilen Kürd halkına yapılan bu kalleşlik, ve zalim, kan dökücü 
bir rejimin günühk:lrlığını paylaşmak, Güney Kürdistan'da da görüldü. 
Orada da sosyalist kişiler ve örgütlerle onların başka ülkelerdeki "yoldaş
lar''ı, özgürlükçü Kürd halkına karşı Arap faşistlerini desteklediler. Ustelik 
onların desteği Kemal Paşa'ya sağlanan destek gibi yalnız siyasal bir destek 
değildi, hem siyasal ve hem de askeri bir destekti. Arap faşistleri, 1970'li ve 

(69) Onlar da Kemal Paşa'nın izleyicileri oldukları için, "Kürdistan" demiyariardı ve 
"Kürdistan" sözcüğünü ağızlarına almak istemiyorlardı; onlar da öncüleri Kemal Paşa 
gibi tarihsel ve coğraH gerçeği değiştirip "Doğu" diyorlardı. 
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1980'li yıllarda Güney Kürdistan'da yoksul ve ezilen Kürd halkına karşı kul
landıkları, Kürdistan köylerini bombardıman edip yıkıntıya çevirmektc 
kullandıkları, Kürd kadınlarını ve çocuklarını kurşunlayıp, bombalayıp öl
dürmekte ve katliam etmekte kullandıkları topları, tankları, uçakları, roket 
ve bombaları ve Kürdistan köylerinin üzerine yağdırdıkları napalın bomba
larını tümüyle Rusya'dan ve öbür sosyalist ülkelerden satın alıyorlardı. 

Güney Kürdistan'da çıkan petrolü Arap faşistleri kapitalist ülkelere satı- . 
yorlardı ve o petrolden kazandıkları dolarları sosyalist ülkelere verip karşılı
ğında onlardan top, tank, uçak, roket ve bombalar satın alıyariardı ve hepsi
ni Kürd halkına karşı kullanıyorlardı. Öylece, Kürdlerin petrolü Arap faşist
lerinin, Batı ülkelerindeki kapitalistlerin ve Doğu ülkelerindeki 
sosyalistlerin ellerinde dönüp dolaşıyordu ve kurşun, roket, napalın bomba
larına dönüşüp Kürdlerin başına yağıyordu! 

* 
Arap faşistlerinin o katliamları ve sosyalist ülkelerin onlara sağladıkları 

destek de, hep "emperyalizme karşı mücadele" adına ve "sosyalizm" adına 
yapılıyordu. Nasıl ki Kemal Paşa 1920'lerde ve 1930'larda "uygarlık ve ileri
cilik" adına Kuzey Kürdistan köylt:rini yakıyor idiyse, Kürd kadın ve çocuk
larını süngülüyar idiyse, Kürd yavrularını süngülerle analarının karınların
dan çıkarıyor idiyse; Arap faşistleri de 1970'li ve 1980'li yıllarda "emperya
lizme karşı mücadele" adına Güney Kürdistan köylerini bombardıman 
ediyorlardı ve mazlum Kürd halkının başına napalın bombaları yağdırıyor
lardı; sosyalist ülkeler de "sosyalizm ve antiemperyalizm" adına Arap faşist
lerine toplar, tanklar, roketler, uçaklar ve bombalar veriyorlardı! 

Oysa mücadeleci ve temiz yürekli Kürd delikanlıları ve Kürd kızları, 
umutlarını sosyalizme bağlamışlardı. Nasıl ki Abdurrahman Bedirhan bu 
yüzyılın başlarında umudunu Kanun-ı Esasi'ye bağlamış ve "tüm bu belala
rın çaresi Kanun-ı Esasi'dir" demiş idiyse, Kürd delikanlıları ve kızları da bu 
yüzyılın ikinci yarısında "tüm derderin derınanı sosyalizmdir" diyorlardı; 
o inançlarına uygun olarak bazı klasik türkülerini de değiştirip şöyle seslen
diriyorlardı: 

"Gönül aman aman aman 
Dağlar tuttu kar ve duman 
Bize gönder sosyalizmi 
Odur tüm derdere derman".(70) 

(70) Bu türkünün orijinal biçimi, bir Kürdçe-Türkçe türkünün bir parçasıdır. Kürd müca
dele adamı ve şairi şehid Alişir tarafından yaratılmış olan ve Dersim bölgesinde Kürd 
savaşçıları tarafından Türk ordusuna karşı yapılan savaşta söylenen bu türküde, Haz
reti Ali'den medet istenmiş ve kendisine "Şah-ı Merdan" denilmiştir. Yukarıdaki par
çanın Kürdçe orijinal biçiminin Türkçe çevirisi şöyledir: 

84 

"Gönül aman aman aman 
Dağlar tuttu kar ve duman 
Bize gönder Şah-ı Merdan 
Odur tüm derdere derman". 
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Kürd delikanlılarıyle Kürd kızlarının temiz yürekleriyle ve iyi niyetleriy
le böylesine övgü dizdikleri ve "tüm derdere derman" dedikleri sosyalizm, 
belki Arap faşistleri için "tüm derdere derman" oldu; çünkü onların tüm 
derdi, Kürd halkının özgürlük hareketini ezmekti, o dertlerini de sosyalist 
ülkelerin silahlarıyle derman ettiler. Ne var ki o sosyalizm, hakkı yenilmiş 
olan mazlum ve ezilen Kürd halkı için de "tüm derderin kaynağı" oldu, 
"tüm derderin yuvası" oldu. O kadar "tüm denlerin kaynağı" oldu ki, 
Arap faşistleri Mart 1988'de kimyasal bombalarla Halepçe kentinde beş da
kika içinde beş bin Kürd kadın ve çocuklarını, yaşlı ve hastalarını katliam 
edip öldürdükleri zaman, dünyanın her yerinde o katliama karşı bir protesto 
dalgası kabarınca ve vicdan sahibi, onur sahibi, ahlak sahibi herkes Arap fa
şistlerini lanetleyince, "Pravda" gazetesi, azıcık olsun utanmaksızın ve ar
lanmaksızın, 11/09/1988 tarihinde yayınladığı bir yazıda Arap faşistlerini 
destekledi ve Amerika'nın Irak'abaskı yapmak istediğini, o amaçla Ameri
ka'nın, Irak'ın "isyancı" Kürdlere karşı kimyasal bombalar kullandığım id
dia ettiğini, ancak bu konuda "kaçak Kürdlerin sözleri" nden başka hiç bir 
somut kanıtın bulunmadığını, Irak Dışişleri Bakanının kimyasal bombalar 
kullandıkları yolundaki haberi yalanladığını, ancak Amerikan yöneticileri
nin onun sözüne kulak bile vermediklerini, çünkü amaçlarının Irak'a siyasal 
ve ekonomik baskı yapmak olduğunu iddia etti.(71) 

"Tilkinin tanığı, tilkinin kuyruğudur" diyen bir Kürd atasözü vardır. Sos
yalist "Pravda"nın tanığı da Irak Dışişleri Bakanıdır. Sosyalist ülkelerin ga
zete ve televizyonları dışında, dünyanın tüm ülkelerinin gazete ve televiz
yonları, Halepçe kentinin sokaklarına serilmiş olan binlerce Kürd kadın, er
kek ve çocuklarının cesetlerini gösterdiler, sosyalist "Pravda" için onların 
hepsi "kaçak Kürdlerin sözleri"dir ve "somut kanıtlar" değildir; ama Irak 
Dışişleri Bakanının sözü "somut bir kanıt"tır ve "kuşkusuz doğru"dur, ne 
fayda ki Amerikan yöneticileri o "doğru söz"e ve o "somut kanıt"a kulak 
vermiyorlar da "kaçak ve isyancı Kürdler"in sözlerine kulak veriyorlar! 

Sosyalist devletlerin Arap faşistlerine ve sömürgecilerine sağladıkları des
tek, yalnızca onlara silah satmaktan ibaret değildi; binlerce uzmanları da ora
da çalışıyor ve faşist rejime yardım ediyorlardı, ona uzmanlar yetiştiriyorlar
dı. "Bostan hırsızları kışın ortaya çıkarlar" diye bir Kürd atasözü vardır. 
Irak'ın faşist rejimi 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmeden ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi o rejime karşı boykot kararı vermeden ve de 
Amerika"nın o rejime karşı saldırıya geçmesinin tehlikesi ufukta belirme
den önce, orada binlerce Rus uzmanının bulunduğundan kimsenin haberi 
yoktu. Ne zaman ki faşist rejim, Amerika'nın saldırısını önlemek için 
Irak'ta ve Kuveyt'te bulunan yabancıları rehin aldı, işte o zaman ortaya çıktı 
ki ohhoooo, alıkonulan o yabancılardan binlereesi de Rus uzmanlarıdır ve 

(71) Biz, "Pravda" gazetesinin bu yazısının fotokopisini bu Sunuş'un sonunda bir ibret 
belgesi olarak yayınlayacağız. Umarız tüm Kürdler, o iğrenç yazıdan ders ve ibret ala
caklar ve sosyalist ülkelerin aslında Arap faşistlerinin yandaşları olduklarını, silahla
rından kalemlerine dek her şeyleriyle o faşistleri desteklediklerini anlayacaklardır. 
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o uzmanlar o zamana kadar ağzı kanlı ve eli kanlı o rejimin emrinde çalış
mışlardır! Onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce Rus uzmanı! Ne yapmışlar 
orada? Danışmanlık yapmışlar, ustalık yapmışlar, ustalar yetiştirmişlerı Ki
me? Hakkı yenilmiş, yoksul, ezilmiş ve mazlum Kürd halkının katili olan o 
faşist ve sömürgeci rejime! 

Ola ki o sosyalist devletlerin Kürdler arasında yandaşları ya da sempatizan
ları hala vardır ve yukarıdaki satırlarımızdan ötürü gücenirler, belki de kı
zarlar. Onların dikkatini iki önemli noktaya çekmek istiyoruz. 

O noktalardan biri şudur: Amerika faşist, sömürgeci ve barbar Türk dev
letine silah veriyor, o devlet de o silahlarla Kuzey Kürdistan' da Kürd halkını 
öldürüyor; bu, Amerika için günahkarlık, suç, kötülük ve cinayet oluyor; 
bu nedenle de biz Amerika'ya karşıyız. Peki, Rusya da Irak'ın sömürgeci fa
şist ve barbar rejimine silah veriyor; o rejim de o silahlarla Güney Kürdis
tan'da Kürd halkını öldürüyor; acaba Rusya'nın bu davranışının adı nedir? 
Buna ne diyeceğiz ve ne ad koyacağız? Bu neden günahkarlık, suç, kötülük 
ve cinayet olmaz? Bu nedenle niçin Rusya'ya karçı olmayacağız, onu eleştir
meyeceğiz ve günahkarlığını gözler önüne sermeyeceğiz? Her zaman hatır
lamalıyız ki "Fantom" uçaklarından nasıl ki bombalar atılırsa, "Mig" uçak
larından da bombalar atılır, güller ve çiçekler serpilmez! 

İkinci nokta da şudur: Devrimci ya da demokrat bir kişi, faşist bir örgüte 
ya da faşist bir devlete ya da faşist bir militana bir lokma ekmek de verse, o 
kişi günahkar olur ve suç işlemiş olur. Peki, sosyalist bir devlet, bir lokma 
ekmek de değil, binlerce top, tank, ro ket ve yüzlerce uçağı faşist ve sömürgeci 
bir rejime verirse, acaba günahkar olmaz mı ve suç işlemiş olmaz mı? Ve la
netlenmesi gerekmez mi! 

Parlak ve fakat aldatıcı sözlere değil, olaylara bakmamız gerekir! Şu Kürd 
atasözünü her zaman gözlerimizin önüne koymalıyız: "Ben diyorum işte 
ayı, sen diyorsun işte iz". Ayı yı gördüğümüz zaman, artık izin peşinden git
memeliyiz!(72) 

(72} Bu Kürd atasözünün kaynağı şudur: İki arkadaş kışın ayı avına çıkmışlar ve karda ayı 
izine rastlayarak izi sürmeye başlamışlar. Bir süre sonra ayıya rastlamışlar, ama iz de 
ayının bulunduğu yerin ötesine devam edip gidiyormuş. O zaman iki arkadaştan biri 
ayının vurulup avlanmasını önermiş, öbürü ise ötelere uzayıp giden izin sürülmeye 
devam edilmesi gerektiğini söylemiş. Arkadaşı, aradıklarının ayı olduğunu ve ona da 
işte rastladıklarını, artık iz sürmelerinin bir anlamı kalmadığını anlatmaya çalışmışsa 
da, öbürü bunu kabul etmemiş ve "madem ki izin üzerindeyiz, izi sürmeye devam et
memiz gerekir" diye diretmiş. Onun inadında ısrar ettiğini ve gerçeği görmek isteme
diğini gören arkadaşı, onun o inadı üzerine "ben diyorum işte ayı, sen diyorsun işte 
iz" demiş ve bu söz ünlü bir Kürd atasözü durumuna gelmiştir. 
Bu atasözü, gerçekçilikle biçimsellik üzerine ve gerçek durumu görüp ona göre tavır 
almakla kuramsallığın ve biçimselliğin dar kalıpları içinde sıkışıp kalmak üzerine 
söylenir; gerçek durumu ya da olguyu gördüğü halde bir türlü kabul etmek istemeyen 
ve biçimselliğin ya da kuramsallığın ve basmakalıp bilgilerin sınırlarının dışına bir tür· 
lü çıkmak istemeyen, gerçek durumu ya da olguyu biçimselliğe ve kuramsallığa feda 
eden kişilerin inatçılığı söz konusu olunca kullanılır. 
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Sosyalist devletlerin ezilen başka halkların bazılarına karşı tavırları da, 

Kürd halkına karşı olan tavırları gibi olumsuzdu. Örnek olarak üç olayı an

latabiliriz. 

O olaylardan biri, Tibet halkının durumudur. Tibet, Çin' e komşu olan ge

ri kalmış bir ülkedir. Çin' de sosyalistler iktidara geldikten ve ayaklarının ye

rini sağlarulaştırdıktan sonra, ilk işlerinden biri Tibet'i işgal etmek oldu. 

Çin'in sosyalist hükümeti, 1959 yılında ordusunu Tibet'e soktu ve Tibet'i si

lah zoru ile işgal edip kendi topraklarına kattı. 

Tibet hala Çin'in işgali altındadır. Tibet halkı bazen kıpırdanmakta ve öz

gürlüğünü istemektedir; ama her defasında sosyalist Çinliler, tanklarıyle o 

halkı ezmekte ve onun özgürlük isteğini boğmaktadırlar. 

İkinci olay, sosyalist Çin'in Bangladeş halkına karşı Pakistan' ı destekleme

sidir. Bangladeş, önceleri Pakistan'ın işgali altındaydı. Nasıl ki Türkiye dev

leti Kürdistan'ın adını kaldırmışsa ve Kürdistan'a "Doğu Anadolu" diyorsa, 

Pakistan devleti de Bangladeş'in adını kaldırmıştı ve Bangladeş' e "Doğu Pa

kistan" diyordu. 1971 yılında Bangladeş halkı, özgürlük hareketine başladı. 

O zaman Pakistan'da faşist ve militarİst bir askeri hükümet iktidardaydı. O 

hükümet Bangladeş'in üzerine ordu gönderdi. Pakistan ordusu, o faşist ve 

militarİst hükümetin emriyle Bangladeş'te görülmemiş katliamlar yaptı ve 

on binlerce Bangladeşliyi öldürdü. On milyon Bangladeşli de, o faşist ordu

nun katliamlarından kaçıp Hindistan'a sığındılar. Işte o durumda sosyalist 

Çin, Pakistan'ın faşist ve militarİst hükümetini destekledi. 

Sosyalist bir devletin, mazlum ve ezilen bir halkın özgürlükçü ve kurtu

luşçu hareketine karşı faşist ve militarİst bir askeri rejimi desteklemesi, yüz 

kızartıcı bir skandaldı. 

Üçüncü olay da Eritre'nin durumudur. Bir Afrika ülkesi olan Eritre Et

yopya'nın işgali altındadır. Eritre halkı da, Güney Kürdistan'daki Kürd hal

kı gibi, 1961 yılında Etyopya'ya karşı özgürlükçü ve kurtuluşçu hareketine 

başladı. Etyopya o zaman imparatorluk rejimi altındaydı ve İmparator Haile 

Selasiye tahttaydı. Amerika'nın yandaşı olan o imparator, Amerika'dan aldı

ğı silahlarla Eritre halkını öldürüyordu, Amerikan uçaklarıyle Eritre köyle

rini bombalayıp kadınlarının ve çocuklarının başlarına yıkıyordu. 1974 yı

lında Etyopya ordusu kendi imparatoruna karşı darbe yaptı. Haile Selasiye 

devrildi, iktidaraHaile Mariam geldi. Etyopya'nın sosyalist bir devlet olaca

ğını ilan eden Haile Mariam, öylece, Etyopya'nın üzerindeki kara gömleği çı

karıp ona kırmızı bir gömlek giydirdi ve Amerikan silahları yerine Rus

ya' dan silah almaya başladı. 197 4 yılından bu yana Eritre halkını Rus silahla

rıyle öldürüyor, "Fantom" uçakları yerine "Mig" uçaklarıyle Eritre 

köylerini bombalayıp kadınlarının ve çocuklarının başına yıkıyor. 

Sosyalist ülkelere yandaş ya da sempatizan olan kimseler, "Fantom" uçak

larından atılan bombalada ölmenin mi, yoksa "Mig" uçaklarından atılan 

bombalada ölmenin mi daha zevkli olduğunu Eritre halkına sormalıdırları 
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Bu olaylar ve Abdurrahman Bedirhan'ın yukarıdaki yazıyı yazdığı dö
nemden bugüne kadar Kürdistan'da ve dünyada meydana gelen birçok olay, 
hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta kanıtlıyor ki, egemen ülkelerde
ki ve egemen uluslar arasındaki yasa ve anayasa değişiklikleri ya da rejim deği
şiklikleri, egemenlik altındaki ulusların derdine derman olamaz; aynı şekil
de, dünyadaki siyasal sistemlerin değişmesi de, ezilen ulusların derdine der
man olacak hazır bir reçete olamaz. 

Egemenlik altındaki bir ezilen ulus, toprağına ve suyuna sahip olmadıkça, 
yaşam biçimi ve geleceği üzerine kendi kararına kendisi sahip olmadıkça, evi
nin egemeni olarak kendi gücüne sahip olmadıkça ve o gücüyle evinin koru
yucusu olmadıkça, kendini ve geleceğini güven içinde göremez. 

ABDÜLHAMİD REJİMİNE KARŞI 
MÜCADELE VE DİRENiŞ ÇAGRISI 

"Kürdistan" gazetesinin içeriğinin bir bölümü de, 2. Abdülhamid rejimine 
karşı yapılan mücadele ve direniş çağrılarıdır. Gazetenin hemen hemen bü
tün sayılarında Kürdlere seslenilerek Abdülhamid rejimine karşı durmaları, 
mücadele etmeleri, direnişe geçmeleri, haklarını korumaları ve zalim me
murları Kürdistan'dan kovmaları istenmiştir. 

Bizim görüşümüze göre, Abdülhamid rejimine karşı yapılmış olan bu mü
cadele ve direniş çağrısı çok ilginç ve önemlidir. Çünkü Kürd halkı Osmanlı 
devletinin boyunduruğu altındaydı ve adeta uyuşturulmuştu. o devlet bir 
yandan baskı ve zulümle Kürd halkını eziyordu; bir yandan da Osmanlı pa
dişahları halife olduklarını, İslam dini adına iktidarlarını sürdürdüklerini, 
Allah'ın ve Peygamber'in emriyle hareket ettiklerini iddia ediyorlardı. Öy
lece Kürd halkı Osmanlıların zulmüyle eziliyordu, o zulüm yüzünden gözü 
korkmuştu ve gönlüne korku sinmişti, başını kaldırmaya, hatta kımıldama
ya bile cesaret edemiyordu; onların dinsel propagandalarıyle de uyuşturul
muştu ve sersem edilmişti, adeta beyni pas tutmuştu. 

Öyle bir durumda olan bir ulus için, bir halk için her şeyden önce gerekli 
olan şey, yüreğine cesaret getirmesi ve aklını başına toplaması, kendi ulusal 
varlığının ve ulusal kimliği ile ulusal haklarının farkına varması, o haklarını 
elde etmek ve korumak için mücadele alanına atılmaya cesaret etmesi, kendi 
hakları için mücadele edebileceği konusunda kendine güvenmesidir. 

* 

İşte Abdurrahman Bedirhan o durumu görmüş ve anlamıştır; o amaçla 
Kürd halkına seslenip çağrıda bulunmuş ve kımıldamasını, haklarını elde et
mek için mücadeleye ve direnişe geçmesini istemiştir. Başka bir deyişle, Kürd 
halkına mücadele ve direniş ruhu vermeye çabalamıştır. 
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Örneğin 7. sayıda Kürdlerden, hükümetten okul yapmak isteminde bu
lunmalarını istemiş, Arnavutlardan sözederek onların ülkesinde de önceleri 
okul bulunmadığını, ancak onların kendi mücadele ve direnişleriyle hükü
meti okul yapmak zorunda bıraktıklarını anlatmış, sonra Kürdlere şöyle 
demiştir: 

''N e var ki onlar o okulları yaptırtıncaya kadar kıyameti kopardılar, ne ka
dar zahmet çektiler! Sizin zahmetten korkmamanız gerekir". 

Sonra, hükümetin bir ara Arnavut öğretmenlerine maaş vermediğini, 
onun üzerine Arnavut halkının Padişaha yazıp öğretmenlerine maaş öden
ınediği takdirde devletin tüm memurlarını ülkelerinden kovacakları, git
mezlerse onları öldürecekleri yolunda tehditlerde bulunduğunu anlatmış ve 
Arnavutların o tehditleri üzerine öğretmenlerinin maaşlarının gönderildiği
ni bildirmiştir. Abdurrahman Bedirhan o olayı yazdıktan sonra Kürdlere 
şöyle seslenmiştir: 

"Kürdler, işte sizin de böyle yapmanız gerekir! Sözlerinizi dinlemedikleri 
takdirde kılıçlarınızı kaldırın, o zaman kılıçlarınızı dinleyeceklerdir".(73) 

8. sayıda da devlet memurlarının zulüm, baskı ve kötülüklerini anlatarak, 
Kürdlerden, o memurları yurtlarından kovmalarını istemiş, birtakım rütbe 
ve nişanlar için o memurlada işbirliği yapan bazı ağa ve beyleri eleştirmiş, o 
işbirliğinin kendi evlerini kendi elleriyle yıkmaları demek olduğunu bildir
miş ve onu bir skandal olarak nitelemiş, Kürd din adamlarından da, bilgisiz 
olan o kişileri işbirlikçilikten vazgeçirmelerini istemiş ve "onların onur ve 
ikbal olduğunu umdukları şey, kendileri için belanın ta kendisidir, büyük
lük rütbe ve nişanlarla olamaz" demiş, sonra da şöyle yazmıştır: 

"İyi bir çoban kötü bir beyden daha değerlidir. Koyunlarına iyi bakan bir 
çoban, yönetimi altındaki insanlara bakmayan bey ve ağadan çok daha iyi
dir. Böyle olunca, doğru yoldan sapan ve arkadaşlarını çekiştİren kişi, kö
pekten de kötüdür".(74) 

9. sayıdaArapça "Sebat'ül-Mülki bi'l-Adl"(75) başlığı altında yazılan yazı
da şöyle denilmiştir: 

"Kürdler! Şunu iyi bilin ki eğer yurdunuzda başınızcia bulunan memurlar 
adaletten uzaklaşırlarsa, yurdunuz elinizde kalmayacaktır. Türklerin ege
menliği altındaki diğer ülkeler gibi Kürdistan da şimdi Abdülhamid'in elin
dedir; başınızdaki memurları Abdülhamid gönderiyor. Ama Kürdistan'ın 
sahibi sizlersiniz! Kürdistan bir düşmanın saldırısına uğrarsa, uğrunda öle
cek olanlar Kürdler olacaktır. Oranın toprağını Kürdler kazıyor, oranın 
ağaçlarını Kürdler dikiyor, Padişahın başınıza gönderdiğ,i memurların para
larını Kürdler ödüyor. Bu nedenle, Kürdistan sizindir. Oyle olunca, bilme
niz gerekir ki, yurdunuzdaki memurlar zulmederlerse, yurdunuz elinizden 
çıkacaktır". 

(73) Kürdistan, sayı 7, s. 3-4. 
(74) Kürdistan, sayı 8, s. 2. 
(75) Yani "mülkün kalınlığı ancak adaletle olur, bir yurdun varlığı ve kalıcılığı adaletle 

mümkündür, bir ülke ancak adaletle varlığını koruyurp sürdürebilir". 
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Sonra Abdülhamid'in Kürdistan'a önem vermediğinden sözedilerek siya
seti eleştiriimiş ve Kürdlere şöyle denilmiştir: 
"Eğer Kürdistan'ın sürekli olarak elinizde kalmasını istiyorsanız ve kadın

larınızla çocuklarınızın perişan ve yoksul olmalarını istemiyorsanız, zalim 
memurları yurdunuzdan kovmanız gerekir".(76) 

Görüldüğü gibi Abdurrahman Bedirhan, başlangıçta eleştirilerini "Ab
dülhamid'in memur ları" diye nitelendirdiği Abdülhamid'in Kürdistan' daki 
memurlarına yöneltmiştir. Sonra eleştirilerinin şiddetini giderek artırmış ve 
yavaş yavaş Abdülhamid'in kişiliğini de eleştirilerine hedef yapmıştır. 

11. sayıda Abdülhamid rejimi üzerine uzun bir yazı yazmış ve o yazıda Ab
dülhamid'in de, onun rejiminin en üst kademelerden en alt kadernelere ka
darki tüm yöneticilerinin de rüşvet yediklerini yazmış, Osmanlı devletinin 
Kürdistan'daki çarkının rüşvetlerle döndürüldüğünü ve Kürd köylülerinin 
o çarkın altında ezildiklerini, Kürdistan'ın bazı beylerinin ve ağalarının da 
Abdülhamid'in çevresindeki kişilerce onlara gösterilen yakınlığın ve dostlu
ğun havasına kapıldıklarını, o nedenle de ahlaklarının bozulduğunu, Abdül
hamid'in onlardan bazılarını parayla satın alarak ajan yaptığını ve öylece de 
onları birbirlerine düşman duruma getirdiğini bildirmiştir.(77) 

24. sayıda, Abdülhamid'in Osmanlı devletinin tahtına çıkmasının yıldö
nümü dolayısıyle "Cültı-ı Şeametme'm1s"{78) başlığı altında Türkçe bir ya
zı yazmış ve o yazıda Abdülhamid' i kan dökücü olmakla suçlamış, kendisini 
"lanetli" ve "Yezid" diye nitelendirmiş, canını alması için Allah'a dua 
etmiştir.{79) 

25. sayıda da "Kürdlere" başlığı altında yine Türkçe bir yazı yayınlamış, 
o yazıda Kürdlerle Ermeniler arasındaki vuruşmadan sözederek, Kürdler
den Ermenilere saldırmamalarını istemiş, Abdülhamid'in ve hükümetinin 
hem Kürdlere ve hem de Ermenilere zulmettiklerini bildirmiş, "Kürdlerin, 
güçsüz Ermenilere saidıracakları yerde hükümetin zulmünü kırmak için 
gayret etmeleri daha yararlı ve meşru değil midir?" diye sormuş, sonra Kürd
lere şöyle demiştir: 

"Size ve tüm Müslümanlara karşı ise, koca bir zalim hükümet, yani kendi 
hükümetiniz topuyle, tüfeğiyle, parasıyle, ajanlarıyle ve cellatlarıyle 25 yıl
dan beri musallat olmuş, dost görünümünde amansız bir düşmandır".(80) 

27. sayının başında Kürdlere seslenmiş, tüm Osmanlı padişahlarına sert 
eleştiriler yöneltmiş, onların halife olmadıklarını belirtmiş ve şöyle 
yazmıştır: 

(76) Kürdistan, sayı 9, s. 2-3. 
(77) Kürdistan, sayı 11, s. 1-2. 
(78) "Uğursuz cülus, tahta uğursuz çıkış, Padişahın uğursuzluk getiren tahta çıkışı, Padişa

hın tahta çıkışının getirdiği uğursuzluk" demektir. 
(79) Kürdistan, sayı 24, s. 2-3. 
(80) Kürdistan, sayı 25, s. 2-3. 

~ -34-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"500 yıl önce yurdumuzda hiç bir Türk yoktu. Bu Türklerin hepsi Tu
ran' dan yurdumuza gelmişlerdir. Ve yurdumuzda bize hükmediyor lar. Hep
si kan dökücü ve diktatör olan padişahları, kendilerine 'Halife' unvanı veri
yorlar ve o sıfatla ne kadar zulüm çeşitleri varsa yapıyorlar. Ama gerçekte on
lar halife değiller, tahttan indirilmesi gereken zalim padişahlardır. Sizler bu 
durumu bilmiyorsunuz. Çünkü cahilsiniz; hükümet, durumu anlarnama
nız için sizi cahil bırakmıştır". 
Görüldüğü gibi, Abdurrahman Bedirhan eleştirilerinin sertliğini giderek 

artırmış ve bu yazısında eleştirilerini tüm Türk padişahlarına yöneltmiştir. 
Sonra sözü Abdülhamid'in siyasetine getirmiş ve Abdülhamid'in Kürdis
tan'ı Rusya'ya söz verdiğini iddia etmiştir.(81) 

Yine 27. sayıda "Kürdlere" başlığı altında yazdığı bir Türkçe yazıda Ab
dülhamid'in ve rejiminin memurlarının zulmünden sözetmiş, Kürdlerden 
Ermenilere saldırmamalarını istemiş, Abdülhamid'in Kürdlerin bilgisizli
ğinden yararlanarak işlediği bunca fenalıkları onların davranışlarıyle örtbas 
etmek ve birkaç alçak Kürdü iki rütbe ve birkaç nişanla avutup öylece tüm 
Kürdlerin gözlerini boyamak istediğini bildirmiş, Abdülhamid'iiı o rütbe ve 
nişanları hakkında da şöyle demiştir: 
"Artık köpeklerin bile kabul etmeye tenezzül etmediği iki rütbe ya da 

birkaç nişan parçası". 
Abdülhamid'in rütbe ve nişanlarına yönelttiği o hakaretten sonra da 

Kürdlere şöyle seslenmiştir: 
"Kürdler! inanın ki bilimsizlik ve bilgisizliğin itici gücüyle gözlerinizi 

gerçekleri görmekten alıkoyan açgözlülük ve düşkünlük perdesinin, size 
onur getirici ve yüceitici olarak gösterdiği şu rütbe ve nişan denilen şey, ulu
sal ışığınızı söndürmekten, talih ve geleceğinizi mahvetmekten başka bir şe
ye yaramıyor! Bilmiyorsunuz ki şu maden parçalarıyle, babalarınızın ve de
delerinizin, yaşamlarını, huzur ve rahatlarını feda ederek sizin için edindik
leri, sağladıkları öznel şeref ve haysiyetinizi satıyorsunuz". 

Sonra Abdulhamid'in zulmünden sözetmiş ve Kürdleri, hala Abdalha
mid'in emirlerine boyun eğdikleri ve onun zalim bir padişah olduğunu hala 
anlayamadıkları için eleştirmiş, Abdülhamid'in işlediği zulümlerle halifeli
ğin adını kirlettiğini belirterek, Kürdlere şöyle demiştir: 

"Bunca küçük uluslar var ki, sürekli çalışma ve gayretlerinin sonucu ola
rak, kendilerini bağlı bulundukları hükümetlerin acımasızlık ve zulmün
den kurtardılar ve mutlu bir duruma geldiler. Siz ise, bu gibi uluslara uyup 
mutluluğunuzu, rahatınızı, namusunuzu, haysiyetinizi koruyup güvence 
altına alacak yerde, birbirinizi öldürmek ve böylece gücünüzü kırmakla, 
gerçek düşman olan Padişahın zulümlerine daha çok meydan vermek gibi 
köreesine bir davranışta bulunmakla, elinizdeki hançerikendi elinizle kalbi
nize sokar gibi bir cinayette bulunuyorsunuz".(82) 

(81) Kürdistan, sayı 27, s. 1. 
(82) Kürdistan, sayı 27, s. 2-3. 
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KÜRDiSTAN'DA HAMİDİYE ALAYLARININ KURULMASI 

Sultan 2. Abdülhamid döneminde Kürdistan'da bazı Kürd aşiret reisierinin 
yönetimi altında bazı yarı askeri birlikler kurulmuş, adiarına da "Hamidiye 
Süvarileri" ya da "Hamidiye Alayları" denilmiştir. Abdülhamid tarafından 
o birliklerin başındakilere de paşalık rütbesi verilmiş, maaş bağlanmış ve 
kendileri "Hamidiye Paşaları" unvanıyle anılmışlardır. Abdülhamid, o yarı 
askeri birlikleri bir yandan milis güçler gibi kendi rejimini korumakta ve 
Kürdistan' ı da elinde tutmakta kullanmış, bir yandan da gelecekte meydana 
gelebilecek bir savaşta onları Rusya'ya karşı kullanmak istemiştir. 

Abdurrahman Bedirhan "Kürdistan" gazetesinde o süvariler konusunda 
da birkaç Kürdçe ve Türkçe yazı yazmıştır. O yazılardan bir tanesi 26. sayıda 
"Kürdler ve Ermeniler" başlığı altında yayınlanmış olan bir Türkçe yazıdır. 
Yazar o yazısında, Hamidiye Süvarİlerinin Abdülhamid rejiminin elinde zu
lüm aleti olduklarını, Kürdistan'da yapılan zulmün tümüyle o süvarilerin 
eliyle yapıldığını, onların Padişah tarafından silahlandırıldıklarını ve onun 
adına bağlı olmakla övündüklerini bildirmiştir. Yazar o yazısında örnek ola
rak, "Diyarbekirli Mustafa Paşa" adıyle bilinen Miran aşireti reisinden 
sözetmiş, onun önceleri bir çoban olduğunu, yaptığı kötülüklerle Abdülha
mid'in gözüne girdiğini ve Abdülhamid tarafından kendisine paşalık rütbesi 
verildiğini, kendisinin de zulmetmeye başladığını ve halka çok zulmettiğini 
bildirmiştir. Sonra, halkın onun ve onun gibilerinin zulmünden bezdiğiiçin 
Abdülhamid'in Sarayına başvurup o zorbaların baskılarını şikayet ettiğini, 
ancak Saraydaki yöneticilerin şikayetçilere "Halifenin ünlü adına bağlı olan
lar her hatadan arınmışlardır, bağlı bulundukları zat gibi melek türünden ol
maları doğaldır, yapılan şikayetiniz Padişahın gücenmesine neden oluyor" 
dediklerini yazmıştır.( 83) 

28. sayıda da "Hamidiye Süvari Alayları" başlığı altında Kürdçe bir yazı 
yazmış ve yazısına şöyle başlamıştır: 

"Bu Hamidiye Süvari Alayları, Padişahın tüm İcraatları gibi kötü bir ni
yetle kurulmuşlardır. Ben bu gazeternde bu sorunu açacağım ve açıklayaca
ğım. Bu nedenle, önce Kürdistan'ın yerinin önemini anlatacağım". 

Yazar, Kürdistan'ın konumunun askeri strateji açısından çok önemli oldu
ğunu, Kürdistan Rusya'yla sınırdaş olduğu için Osmanlı devleti ile Rusya 
arasında bir savaş çıktığı zaman Kürdistan'ın çok büyük ve şiddetli bir savaşa 
sahne olacağını, Kürdistan' ın her tarafının Abdülhamid' in zulmü yüzünden 
yıkıntıya dönüşmüş olduğundan ve Osmanlı ordusunun da yeterli silaha sa
hip olmadığından, Kürdistan'ın Rusya'ya karşı kendini savunamayacağını, 
Hamidiye Süvarilerinin yurdu savunmakta işe yaramayacaklarını bildirmiş 
ve o süvarilerin kurulmasının asıl nedenini şöyle belirtmiştir: 

"Bu süvarilerin kurulmasındaki asıl amaç şudur ki, Ermeniler hükümetin 
zulmünden çok bezdikleri ve adalet istedikleri zaman, Zeki Paşa, Kürdlerin 

(83) Kürdistan, sayı 26, s. 4. 
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de hükümetin zulmünden ötürü Ermenilerin tarafına geçmelerinden ve her 
iki ulusun ittifak içinde ayaklanmalarından korktu; bu nedenle Padişaha 
başvurup bu süvari alaylarının kurulması için izin istedi. Padişah da, yöneti
mi altındaki ulusların ve bireylerin arasına çatışma sokmak istedği ıçin Zeki 
Paşa'nın görüşünü beğendi ve Kürdleri Ermenilerden uzaklaştırıp kendine 
yakınlaştırmak amacıyle bu süvari alaylarının kurulması için derhal emir 
verdi".(84) 

Yina 28. sayıda o konu üzerine "Hamidiye Süvari Alay ları" başlığı altında 
Türkçe bir yazı da yayınlamıştır. O yazıda da Ermenilerin Abdülhamid reji
mine karşı ayaklandıklarından sözeden yazar, Dördüncü Ordu Kumandanı 
Zeki Paşa' nın, ilerde Kürdlerin de Ermenilerin hareketine katılmalarından 
korktuğunu ve Kürdlerle Ermenilerin işbirliği yapmalarını önlemek için 
Hamidiye Süvari Alaylarının kurulması düşüncesini Abdülhamid'in Sarayı
na önerdiğini, Abdülhamid'in de o düşünceyi değişik halklar arasında son
suza dek sürecek bir çatışmanın başgöstermesi için yararlı bulduğunu ve o 
nedenle o düşünceyi çabucak benimseyip uygulanması için emir verdiğini 
bildirmiştir.( 85) 

KÜRDLERLE ERMENiLERİ NASIL 
KARŞI KARŞlYA GETiRMiŞLER? 

"Kürdistan" gazetesinde yer alan konulardan biri de Ermeni sorunu ve 
Kürdlerle Ermeniler arasında Sultan 2. Abdülhamid döneminde meydana 
gelen çatışmalardır. O konu üzerine yazılmış olan yazıların hepsinde, o soru
nun Abdülhamid rejiminin entrikalarıyle tezgahlandığı belirtilmiştir; Ab
dülhamid'in Kürdlerle Ermenileri birbirine düşman yapmak istediği, onun 
Kürdistan'daki memurlarının o amacı gerçekleştirmek için çalıştıkları, bü
yük devletlerin ve özellikle Rusya'nın da o sorunda parmağı olduğu bildiril
miştir. O yazılarda Kürdlerden, Ermenileri öldürmemeleri ve Abdülhamid 
rejimine karşı onlarla ittifak yapmaları istenmiştir; Ermeniler de, Kürdis
tan'da bir Ermeni devleti kurmak istedikleri için eleştiriimişler ve onların o 
yöndeki hareketiyle Abdülhamid rejimine ve Rusya'nın hesaplarına hizmet 
ettikleri belirtilmiştir. Tabii bütün bu yazılar da Abdurrahman Bedirhan'ın 
kaleminden çıkmıştır. 

7. sayıda "Leyse Lil-insani illa Ma Sea"(86) başlığı altında yazdığı Kürdçe 
yazıda Kürdlere, okumalarını ve kendi durumlarını düşünmelerini, zanaat 
sahibi olmalarını ve kendilerini bilgisizlikten kurtarmalarını öğütlemiştir; 
öyle bilgisiz kaldıkları takdirde vatanlarının büyük devletler tarafından ken
dilerinden alınıp Ermenilere verileceği konusuna dikkatlerini çekmiştir; da
ha sonra da şöyle yazmıştır: 

(84) Kürdistan, sayı 28, s. 1. 
(85) Kürdistan, sayı 28, s. 3. 
(86) Bu, Kur'an ayetlerinden birinin bir parçasıdır ve anlamı şudur: "Insana, yaptığı çalış

madan başka bır şey yoktur". 
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"Ermeniler bunca yıldır devletin memurlarından çok zulüm gördükle
rinden, o zulümden kurtulmak için çalışıp her şeyi yapıyorlar. Hakları da 
vardır. İstanbul'dan oralara gelen devlet memurları, Ermenilere çok kötülük 
yapıyorlar. Kürdlerin de Ermenileri öldürmemeleri gerekir. Allah bu du
rumdan razı değildir. Ermeni mazlumdür. Mazlumlerin üzerine kılıçla git
memek gerekir. Sizler de onlar gibi mazlumsünüz".(87) 

9. sayıda da o konuda şöyle demiştir: 
"Ermeniler devletin zulmünden bezdiler, hem seslerini yükselttiler ve 

hem de el kaldırdılar; haklarını istiyorlar. Kürdler ise, bilgisiz oldukları için 
Ermenileri öldürmeye başladılar. Onların öldürülmesi Kürdlere günahtır. 
Siz onlardan daha mazlumsünüz; ancak bilgisiz olduğunuz için ve kendiniz
den haberiniz olmadığı için sesinizi çıkarmıyorsunuz. Öyleyse size yapılan 
kötülük, Ermenilere yapılmaz".(88) 

11. sayıda, Kürdleri, yurtlarını geliştirmeye çalışmadıkları ve kendilerini 
bilgisizlikten ve zulümden kurtarmadıkları için eleştirmiş, sonra şöyle 
yazmıştır: 

"Bakınız, Ermeniler ne denli himmet sahibi ve gayretlidirler. Onlar da 
Kürdler gibi mazlumdür, ama özgürlükleri için kendilerini feda ediyorlar. 
Kürdler arasındaki cahiller, bilgisiz oldukları için Ermenileri öldürüyorlar. 
Bu durum Kürdler için çok kötüdür. Din adamlarının, bunun katillik oldu
ğunu Kürdlere söylemeleri gerekir. Kürdlerin kendilerini o günahtan koru
maları zorunludur. Kürdlerin de Ermenilerle ittifak kurup, Padişahın başı
nıza gönderdiği o zalim memurları kovmaları gerekir. Mazlum Ermenilere 
yardım edeceğinize, gidip onları öldürüyorsunuz. Bu durum çok günahtır ve 
çok utanç vericidir. Allah ve Peygamber bu durumdan razı değillerdir".(89) 

25. sayıda "Kürdlere" başlığı altında yazdığı Türkçe yazıda ise, Kürdistan' ı 
Osmanlı devletinden ayırıp kendi egemenlikleri altına almak istedikleri ve 
bu amaca ulaşmak için haydut çeteleri kurdukları için Ermenileri eleştirmiş
tir; ancak buna rağmen Kürdlerin vuruşmaya girişme haklarının olmadığını 
bildirmiş ve o konuda şöyle demiştir: 

"Ermenilerin, Osmanlı bütünlüğünden ayrılarak, Kürdlerin temiz vatanı 
olan Kürdistan' ı her ne pahasına olursa olsun kendilerine dolaşım yeri duru
muna getirmek istedikleri ve bu yolda nasıl çalıştıkları, Avrupa'da neler yap
tıkları, Kürdistan'da nasıl haydut çeteleri gezdirdikleri, saf köylülere nasıl 
bozgun cu fikirler aşıladıkları, tarafıından tek tek bilinmektedir. N e var ki 
bütün bunlar, vuruşmaya girişrnek konusunda size açık bir hak vermez. Hü
kümetin iş ve uygulamalarına güvenmek, asla doğru değildir. Ve Türkiye'de 
her birey kendi hakkını kendisi yerine getirebilirse, bir şey kazanmış olur. 
Bununla birlikte, bu konuda işin aslına ve temeline güvenilmelidir. Yani 'Er
menistan' adıyle bir hükümetin kurulmasına inanılmamalıdır". 

(87) Kürdistan, sayı 7, s. 2-3. 
(88) Kürdistan, sayı 9, s. 2. 
(89) Kürdistan, sayı 11, s. 3. 
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Yazısında daha sonra, Kürdistan'da ortaya çıkan birkaç haydut çetesi yü
zünden, hükümetin uygulamalarına ek olarak Kürdlerden de bir tepeleme 
belirtisi görülürse, o zaman Rusya'nın müdahale edeceğini ve Avrupa'da da 
büyük bir nefretin meydana geleceğini bildirmiştir.{90) 

26. Sayıda "Kürdlere" başlığı altında yayınladığı yazının başında, babası
nın Kürdlerin mutluluğu için kılıcıyle gayret gösterdiğini, kendisinin de 
kalemiyle o hizmeti yerine getirmekte olduğunu belirtmiş ve Ermeni soru
nu yüzünden hep sitemlere hedef olduğunu bildirerek şöyle yazmıştır: 

"Gerçekten bazı Ermenilerin Kürdistan'ı kendileri için bir vilayet duru
muna getirip mülkten(9 1) ayırmak istediklerini, bu nedenle onlardan birçok 
kişinin bu yabancı ülkelerde bize karşı çalıştıklarını, birçok kişinin de Kür
distan'da kötülük ve cinayetler işlediklerini biliyorum. Ama şunu iyi bilme
lisiniz ki bu durumlar, genel bir vuruşma için hiç bir zaman size hak 
vermez". 

Daha sonra, Ermenilere saldıranların, Abdülhamid'in iyiliklerinin ve cö
mertliğinin havasına kapılmış olan kişiler olduğunu bildirerek, Kürdlere 
şöyle seslenmiştir: 

"Ama şunu iyi biliniz ki, içinizde birkaç kişi cinayet işlese hepiniz düş
manların eleştirilerine ve sitemlerine hedef olursunuz. Evet, yurdunuzdan 
bir Ermenistan yaratılmasına hiç bir zaman razı olmamanız gerekir. Ne var 
ki masum komşularınızı da korumalısınız". 

Kürdlerle Ermeniler arasında çatışma çıkaranın Abdülhamid olduğunu 
belirten yazar, Abdülhamid'in Kürdleri yabancı devletlerin gözünde vahşi 
ve uygarlıksız göstermek ve yabancı devletlerin öfke ve nefretini Kürdlerin 
üzerine çekmek istediğini yazmıştır; Ermenilerin de Kürdler gibi Abdülha
mid'in mazlumleri olduklarını bildirerek, Kürdlerden, Ermenilerle ittifak 
kurup o zalim hükümetten kurtulmak için birlikte çalışmalarını istemiş ve 
şöyle demiştir: 

"Evet, Ermenilerin içinde size düşman olan bazıları vardır. Ama onlar 
çok azdır, Ermeniler de onlardan razı değillerdir. Ancak iyi biliniz ki sizin 
asıl düşmanınız, 25 yıldan beri paralarıyle ve ajanlarıyle sizin kötülüğün üz 
için çalışan Padişahtır".(92) 

Yine 26. sayıda "Kürdler ve Ermeniler" başlığı altında yazdığı Türkçe ya
zıda, Abdülhamid'in kendi çıkarları için çok zulmettiğini, "böl, yönet" ku
ralına yugun olarak dostların ve kardeşlerin arasını bozduğunu, daha önce 
dost olan Kürd ve Ermeni halklarının arasında bozgunculuk tohumunu eke
nin de Abdülhamid olduğunu belirterek şu durumu gözler önüne ge
tirmiştir: 

"Birkaç yıldan beri, Padişah Efendimizin kan dökme ve cinayet işleme ar
zusuna, bilgisizlik ve ayınazlığın etkisiyle, ne canların, ne ev ve barkların, ne 

(90) Kürdistan, sayı 25, s. 2-3. 
(91) Buradaki "mülk"ten maksat, Osmanlı devletinin egemenliği altında bulunan top

raklardır. 
(92) Kürdistan, sayı 26, s. 2. 
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ailelerin feda edilip yok edildiğini, ne kanların döküldüğünü düşünelim! Er
meni, Kürd'den bir fenalık mı görmüştü? Hayır! Ya Kürdler Ermenilerden 
ne gördü? Hiç!" 

Yazar, bu soru ve yanıtlardan sonra, iki tarafın da Abdülhamid tarafından 
kandırıldığını ve onun şeytanca entrikalarının ardından gidip koyu bir ka
ranlığın içine düştüklerini ve önlerinde müthiş uçurumların, yok edici gir
dapların bulunduğunu düşünmeksizin tam yol ilerlediklerini bil
dirmiştir.(93) 

27. sayıda yine o konu üzerine yazmış ve Kürdlere şöyle seslenmiştir: 
"Abdülhamid, Ermenilerin sizin düşmanlarınız olduğunu söylüyor ve bu 

sözle sizi kandırıyor. Ermenilerin size düşmanlık yapamayacaklarını bilmi
yor musunuz! Düşmanınız, hepinizi Moskof'a söz veren Padişahtır". 

Daha sonra, birkaç yıl önce Ermenileri Kürdlere öldürtmek için Van'da 
bir toplantı yapıldığını anlatmış, Şeyh Ubeydullah'ın da o toplantıda hazır 
bulunduğunu ve Padişahın o konudaki emrine karşı çıkarak, "eğer biz bu
gün nedensiz olarak Ermenileri öldürürsek, bir gün gelecek ki başka bir ulus 
da gelip bizi öldürecektir" dediğini bildirmiştir. 

Yazar, bu tarihsel olayı anlattıktan sonra yine Kürdlere seslenerek, Kürdle
rin artık kendi selametleri ve çocuklarının selameti için çalışmaları gerekti
ğini, o kadar yiğitlikleriyle ve cömertlikleriyle tanınmış olan Kürdlerin za
lim bir hükümete uşaklık etmelerinin utanç verici olduğunu belirtmiş ve ya
zısını şöyle sürdürmüştür: 

"Bir zamanlar önce biz de hükümet sahibiydik, görüş sahibiydik. Ama ne 
yazık ki o mutluluğu elimizden kaçırdık. Şimdi soytanların eline düşmüş 
bulunuyoruz".(94) 

Yine 27. sayıda "Kürdlere" başlığı altında yayınladığı Türkçe yazıda da 
Van'da yapılmış olan o toplantıdan sözetmiş, o toplantının Abdülhamid'in 
emriyle yapıldığını ve Kürdlerden Ermenileri öldürmelerinin istendiğini 
anlatmış, Şeyh Ubeydullah'ın da o isteğe karşı çıktğını ve o isteğİn Allah'ın 
emrine aykırı olduğunu belirttiğini, öyle bir emri veren bir padişahın zalim 
ve günahkar olacağını ve tahttan indirilmesi gerektiğini açıkladıktan sonra 
toplantıyı terkedip gittiğini bildirmiştir.(95) 

29. sayıda "Kürdistan' ın Şimdiki ve Gelecekteki Durumu" başlığı altında 
yazdığı Kürdçe yazıda, Kürdlerle Ermeniler arasındaki vuruşmayı dört nok
taya dayandırmıştır: Kürdlerin bilgisizliği, Ermenilerin katı davranışları, 
Abdülhamid'in hesapları, Rusya'nın hesapları. Ermenileri, kendilerine ya
pılan zulmün nedeni olarak İslam dinini gösterdikleri ve öylece Müslüman 
halkları kendilerine düşman yaptıkları, bir de hiç bir yerde Kürdlere ve 
Türklere göre çoğunlukta olmadıkları halde bağımsızlık davası güttükleri 

(93) Kürdistan, sayı 26, s. 3-4. 
(94) Kürdistan, sayı 27, s. 1. 
(95) Kürdistan, sayı 27, s. 3. 
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için eleştirmiş ve o isteklerini, gerçekleşmesi olanaksız bir düş olarak göste-
rerek, "böyle bir sevdayı elde etmek için Müslümanlığa ve millete yaptıkları 
iftiralar çok utanç verici bir şeydir" demiştir; İngiltere'nin, Ermenilerin hak 
ve adalet için ayaklandıkları ümidiyle önce onlara yardım ettiğini, ancak Er
menilerin halka karşı olduklarını görünce onları desteklemekten vazgeçtiği
ni bildirmiştir. 
Yazısında Rusya'nın hesaplarından da sözeden yazar, Rusya'nın bir yan

dan Ermenilerin sırtını sıvazladığını, bir yandan da Kürdistan'daki konso
loslarının Kürdleri Ermenilere karşı kışkırttıklarını ve ülkelerini Kürdlere 
dost göstermek için onlara çok iyilik yaptıklarını ve armağanlar verdiklerini 
anlatmıştır; Ermenilerin dikkatini Rusya'nın siyasetine çekerek Rusya'nın 
ulusları ve ülkeleri eline geçirmek için onlara önce iyilikle yaklaştığını, bir 
ulusu eline geçirince de onun aslını ve milliyetini yok edip ona hiç bir özgür
lük bırakmadığını bildirmiş ve "açık bir gerçektir ki Rusya, yanı başında ba
ğımsız bir Ermeni hükümetinin kurulmasını hiç bir zaman istemez" 
demiştir.(96) 

Bu Kürdçe yazı, yine 29. sayıda Türkçe olarak da yayınlanmıştır. Türkçesi 
Kürdçesinden çok daha uzundur. 

30. sayıda "Kürdistan' da Nifakın Temeli" başlığı altında yayınladığı Kürd
çe yazıda ise Cizvit papaslarını ele alarak, Kürdlerle Ermeniler arasındaki ça
tışmalarda o papasların Kürdistan'da bulunan misyonerlerinin de rol oyna
dıklarını, bazı Avrupa ülkelerinin ve özellikle Fransa'nın da parmağı bulun
duğunu bildirmiştir.(97) Aynı sayıda aynı konu üzerine uzun bir Türkçe 
yazı da yer almıştır. 

KÜRDiSTAN İÇİN RUS TEHLİKESİ 

İlginç bir şey de şudur ki, "Kürdistan" gazetesinde birçok kez Rus tehlikesi
ne ve Rusya'nın Kürdistan üzerindeki hesaplarına işaret edilmiştir. Daha ilk 
sayıda Mikdad Midhat Bedirhan şöyle yazmıştır: 

"Kürdlere yazıklanıyorum. Kürdler birçok ulustan daha akıllı ve zekidir
ler, daha cömerttirler ve dinlerine daha güçlü bir biçimde bağlıdırlar; buna 
rağmen öbür uluslar gibi okumuş değiller, zengin değillerdir; dünyada olup 
bitenleri, komşuları olan Moskof'un nasıl olduğunu ve ne yapacağını bil
miyorlar".(98) 

2. sayıda da Mikdad Midhat Bedirhan Kürd beylerinden ve ağalarından, 
Kürdistan'da okul yaptırmalarını ve yurt çocuklarını okutınalarmı istemiş
tir; sonra da Rusya'yı Kürdlerin düşmanı olarak göstererek şöyle demiştir: 

(96) Kürdistan, sayı 29, s. 1-2. 
(97) Kürdistan, sayı 30, s. 1-2. 
(98) Kürdistan, sayı 1, s. 1. 
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"Allah göstermesin, düşmanınız Moskof yurdunuza saldırırsa saldırısını 
nasıl püskürteceksinizi Moskof öylesine acayip top ve tüfeklere sahiptir ki, 
insanın kuş gibi göründüğü yerlere bile merrnilerini ve bombalarını ulaştı· 
rır; öylesine acayip topları vardır ki, o toplarla dağları bile yıkabilir".(99) 

Abdurrahman Bedirhan da gazetenin yönetimini eline aldıktan sonra, 
Kürd halkının dikkatini Rusya'nın Kürdistan için oluşturduğu tehlikeye 
çekmiştir. 7. sayıda "Girit" başlığı altında yazdığı yazıda, Osmanlı devleti· 
nin Girit adasındaki Müslümanlara yardım göndermediği için onların Gi
rit'teki Hristiyanların karşısında yenilgiye uğradıklarını belirterek, Kürdis
tan'ın durumu ile Girit'in durumunu karşılaştırmış ve Rusya'nın Kürdis
tan'ı işgal etmek istediğini bildirmiş, Kürdlerin dikkatini o tehlikeye şöyle 
çekmiştir: 

"Kürdler, öyleyse aklınızı başınıza toplayınız! Kendinizden haberiniz ol
mazsa yazıklar olsun! Uyanmadığınız takdirde, çok geçmeden bu durum si
zin de başınıza gelecektir! Kürdler kadınlarını ve çocuklarını Rus askerleri
nin egemenliği altında görürlerse. Kürdlere yazık olmaz mı! Moskof ağzını 
açmış, bir gün gelip yurdunuzu alacaktır".(lOO) 

9. sayıda "Yurt.:Vatan" başlığı altında yazdığı yazıda Abdülhamid rejimi
nin Kürdistan'daki memurlarının kötülüklerinden sözetmiş, Kürdistan'ın o 
memurların kötülükleri yüzünden yaralı bir duruma düşmüş olduğunu be
lirtmiş ve Kürdlerin dikkatini Rus tehlikesine çekerek o konuda şöyle 
demiştir: 

"Kürdlerin vatanı, yaralı bir gövde gibi halsiz düşmüştür. Hükümetin me
mur ları tarafından o gövdede açılmış olan yarayı Kürdler tedavi etmezlerse, 
yazıklanıyorum ki o gövde, yani Kürdistan ve o yurdun toprakları, ürünleri, 
onca çocuklar büyütmüş ve onca insanlar beslemiş olan o ağaçlar ve ürünler, 
hep toprakaltı olacaktır; yani Moskof gelip o toprakların üzerine oturacak
tır; o yurdun çocukları güçsüz ve perişan olacaklardır; Kürdler, çocuklarını 
o kadar nazlı büyütmüş olan o toprağın yabancıların eline düştüğünü, o top
rağın üzerinde büyümüş olan çocukların yabancılara esir düştüklerini, ço
cuklarına 'bana bir tas su ver' dahi demeye gönlü razı olmayan o analar ve ba
baların Moskof askerlerine hizmetçi olduklarını ve Moskof askerlerine şa
rap hizmeti yaptıklarını göreceklerdir".(101) 

"Kürdistan" gazetesinin 15. sayısında da Rus tehlikesi konusunda şu 
haber çıkmıştır: 

"Rusya hükümeti Padişahımıza, 'bazı Kürdler benim sınırlarıma tecavüz 
ediyorlar, eğer sen onları cezalandırmazsan ben askerlerimle Kürdleri ceza
landıracağım' diye yazmıştır. Kürdler tecavüz etmemiş olabilirler. Ne var ki 
Rusya güçsüzlüğümüzü bildiğinden, askerini Kürdistan'a göndermek için 

(99) Kürdistan, sayı 2, s. 1. 
(100) Kürdistan, sayı 7, s. 4. 
(101) Kürdistan, sayı 9, s. 1. 
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bahaneler arıyor. Rusya'nın Çerkezlere neler yaptığını biliyorsunuz, Afga
nistan'a neler yaptığını da biliyorsunuz; şimdi de sıra Kürdistan'a 
gelmiştir".( 102) 

28. sayıda yer alan "Hamidiye Süvari Alay ları" başlıklı Türkçe uzun yazı
da da Rus tehlikesinden sözeden yazar, Osmanlı devleti ile Rusya arasında çı
kan her savaşta Rusya'nın Kürdistan'a yönelmiş ve Kürdistan topraklarını 
saldırılarına hedef yapmış olduğunu anlatmış, Rusya'nın gelecekte de Kür
distan'a saidıracağını ve Kürdistan' ı ayakları altında çiğneyip Basra Körfezi
ne ve Anadolu'ya ulaşmak isteyeceğini yazmıştır.(103) 

DiGER KONULAR 

Yukarıda sıralayıp bildirdiğimiz başlıca konulardan başka, diğer bazı konu
lar üzerine de "Kürdistan'' gazetesinde bazı yazılar yer almıştır. Onların da 
bir bölümü Kürdçe, bir bölümü Türkçedir; bazıları Kürdistan'la ve Osman
lılada ilgili konular üzerinedir, bazıları da diğer ülkelerle ilgili sorunlar ve 
olaylar hakkındadır. 

Kürdçe yazılardan biri Salahaddin-i Eyyub1 üzerine yazılmış ve 15. sayıda 
yayınlanmıştır. O yazıda Salahaddin-i Eyyub1 ile amcası Şirko'nun nasıl ça
lıştıkları, sonra Salahaddin'in nasıl Eyyub1 devletini kurduğu, nasıl hak ve 
adaletle devletinin çarkını döndürdüğü anlatılmıştır.(104) 

Kürdçe bir yazı da Halit Bedirhan ve Transvaal Savaşı( 105) üzerine 21. sayı
da yer almıştır. Yazarın o yazıda anlattığına göre, kardeşi Halit Bedirhan 
birkaç bin Kürdle birlikte Güney Afrika'ya gidip o savaşa katılmak ve İngi
lizlerin yanında savaşmak istemiş, o amaçla da İstanbul'daki İngiltere Elçili
ğine başvurarak gitmek için izin isteminde bulunmuş, İngiltere Elçisi de ken
disine teşekkür etmiş ve kendisiyle diğer Kürdlerin gitmelerine gereksinme 
bulunmadığını bildirmiş, sonra Abdülhamid durumdan haberdar olmuş ve 
Halit Bedirhan ile birkaç kişiyi tutuklatmış, birkaç gün sonra da İngiltere El
çisinin isteği üzerine önce diğer tutuklular, sonra da Halit Bedirhan tutuke
vinden salıverilmişlerdir.( 106) 

Kürdçe yazılardan biri de, Osmanlı özgürlükçü Sadrazaını Midhat Pa
şa'nın mücadelesi ve başına gelenler konusunda yazılmıştır. Midhat Paşa'nın 
bazı arkadaşlarıyle birlikte nasıl2. Abdülhamid'i tahta çıkarıp onun ilk sad
razaını olduğu, sonra Abdülhamid'in nasıl kendisine oyun oynayıp entrika
larla onu sadrazamlıktan ve İstanbul'dan uzaklaştırdığı, sonra da nasıl tutuk-

(102) Kürdistan, sayı 15, s. 2. 
(103} Kürdistan, sayı 28, s. 2-3. 
(104) Kürdistan, sayı 15, s. 3. 
(105) Bu savaş XIX. yüzyılın sonlarında şimdiki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Transvaal 

bölgesinde çıkmış ve XX. yüzyılın başlarında da sürmüştür. 
(106} Kürdistan, sayı 21, s. 1-2. 
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latıp özel bir mahkemede yargıiattığı ve ölüm cezasına mahküm ettirdiği, ar

kasından da Hicaz'daki Taif kentinin hapishanesine gönderip İstanbul'dan 
yolladığı bazı kişilere boğdurduğu anlatılmıştır. Çok uzun olan ve ayrıntılı 

bir biçimde kaleme alınan bu yazı dört bölüm halinde 22, 23, 24, 25. sayılar

da çıkmıştır.(107) 

* 

24. sayıda "Kürdistan ve Kürdler" başlığı altında Türkçe bir yazı yayınlan

mıştır. O yazıda Kürdistan'ın o dönemdeki durumu, kısaca Kürdistan coğ

rafyası ile Kürd tarihi, biraz da Kürdlerin sosyal durumu anlatılmıştır. Yazı

da, o dönemdeki İngiliz bilim adamlarının tahminine göre Kürdlerin nüfu

sunun dört milyon olduğu yazılmıştır.(108) 

2. Abdülhamid döneminin eski sadrazamlarından biri olan Said Paşa, Ab

dülhamid'in Osmanlı tahtına çıkmasının yıldönümü dolayısıyle kendisine 

bir muhtıra yollamış ve o muhtırada siyasetini eleştirmiştir. Türkçe olan o 

muhtıra da iki bölüm halinde "Kürdistan" gazetesinin 20. ve 21. sayılarında 

yayınlanmıştır.( 1 09) 

Türkçe bir yazı da Ömer Fevzi imzasıyle ve "Türkiya'da Askerlik" başlı

ğıyle 21. sayıda yer almıştır. Bunun bir dergiden ya da bir kitaptan alınmış 

olan bir yazının bir bölümü olduğu anlaşılıyor.{ HO) 

Türkçe yazılardan biri de "İdare-i Maslahat ve İş' ar-ı Ahlr"(l 11) başlığı al

tında, Bahriyeli Rıza imzasıyle 22. sayıda çıkmıştır.(112) 

Rauf Paşa adlı bir Osmanlı paşasının eski Sadrazam Midhat Paşa'ya yazmış 

olduğu bir mektup da 22. sayıda yayınlanmıştır.(113) 

Tüm bu muhtıralar, yazılar ve mektuplar, Abdülhamid dönemindeki yol

suzluklar ve baskılar üzerine yazılmışlardır. Hepsinde de Abdulhamid yöne

timine sert eleştiriler yöneltilmiştir. 

27. sayıda da "Sultan Beşinci Murad Hazretlerinin Dilinden" başlığı altın

da ve "Bir Ciğerhun" imzasıyle bir Türkçe şiir yayınlanmıştır. O şiir, Os

manlı Padişahı 5. Murad'ın ağzından kendi durumu üzerine yazılmış

tır.( 114) Bilindiği gibi o padişah kısa bir süre tahtta kalmış ve akl i dengesi ye

rinde olmadığı için tahttan indirilip kardeşi 2. Abdülhamid tahta 

çıkarılmıştır. 

(107) Kürdistan, sayı 22, s. 1-2, sayı 23, s. 1-2, sayı 24, s. 1, sayı 25, s. 1-2. 
(108) Kürdistan, sayı 24, s. 3-4. 
(109) Kürdistan, sayı 20, s. 3-4, sayı 21, s. 2-3. 
(110) Kürdistan, sayı 21, s. 3. 
(111) "İ§i idare etmek ve son kararın bildirilmesi" demektir. 

(112) Kürdistan, sayı 22, s. 2-3. 
(113) Kürdistan, sayı 22, s. 3-4. 
(114) Kürdistan, sayı 27, s. 4. 
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HACI KADİR'İN VEFAT HABERi 
DE "KÜRDiSTAN" GAZETESiNDE 

"Kürdistan" gazetesinde yazılardan başka bazı haberler de çıkmıştır. Yazı
lar gibi o haberlerin de bir bölümü Kürdçe, bir bölümü Türkçedir ve değişik 
sayılarda yer almışlardır. Ancak yalnız "haber" denilebilecek haberlerin sa
yısı çok değildir. Gerçi yazıların içinde de haberler vardır ve her yazı bir ha
ber üzerine yazılmıştır; ama buna rağmen onlara yalnız "haber" denilemez, 
"haber-yazı" denilebilir. Yalnız "haber" olan haberler de o kadar fazla 
değildir. 

Gazetede yer alan haberlerin bir bölümü Kürdistan'la ilgili sorunlar üzeri
nedir, bir bölümü Osmanlı devletinin ve bir bölümü de başka ülkelerin so
runları konusundadır. Örneğin Girit sorunu üzerine, Mısır-Sudan savaşı, 
Çin-Japonya savaşı ve Amerika-İspanya savaşı konusunda bazı haberler çık
mıştır. Değişik sayılarda yer alan o haberlerin çoğu kısadır. 

* 

Önemli iki haber de vardır ki, onlardan özellikle sözetmek gerekir. O iki 
haber de 3. sayıda yayınlanmıştır. 

O iki haberden biri, Yusuf Ziyaeddin Paşa tarafından yazılmış ve ı894 yı
lında "El-Hediyyet'ul-Hamidiyye fi'l-Lugat'il-Kürdiyye"( ı ı5) adıyle 
İstanbul'da basılmış olan Kürdçe-Arapça sözlüğün basılmasıyle ilgili
dir.(116) Gerçi onun baskı tarihi "Kürdistan" gazetesinin çıkmasından dört 
yıl önceydi ve "Kürdistan" gazetesi çıktığı zaman o haber artık yeni değildi; 
ama ona rağmen Mikdad Midhat Bedirhan onu tanıtmak istemiş, onunla il
gili kısa bir haber yazmış, yazarı Yusuf Ziyaeddin Paşa'ya teşekkür etmiş, o 
kitabı "Kürd dilinin bir temeli" olarak tanıtmış ve "çok iyi bir kitaptır" de
miş, Kürd din adamları ile Kürd beylerinden ve paşalarından o kitabı bulup 
edinmelerini istemiş, Kürd din adamlarının da kendi dilleri için bir şeyler 
yazmaları gerektiğini bildirmiştir.( ı ı7) 

3. sayıda yayınlanmış olan diğer önemli haber ise, büyük ve ölümsüz Kürd 
şairi Hacı Kadİr-i Koyi'nin vefat haberidir. Gerçi kendisi "Kürdistan" gaze
tesinin çıkmasından bir yıl önce, ı897 yılında vefat etmişti ve vefat haberi ye
ni bir şey değildi; ama ona rağmen Mikdad Midhat Bedirhan o olaya önem 
vermiş ve "Kürdistan"ın sayfalarında onunla ilgili habere yer vermeyi ge
rekli görmüştür. 

(115) Bu kitabın adının Türkçe anlamı şöyledir: "Kürd Dilinde Hamidiye Armağanı". O 
zaman Sultan 2. Abdülhamid Osmanlı tahtında oturduğu için, yazar kitabını kendisi
ne armağan etmiş ve ona bu adı vermiştir. 

(116) Ben bu kitabı Latin harflerine, Arapça bölümlerini de Türkçeye çevirip onu bir 
Kürdçe-Türkçe sözlük durumuna getirdim ve 1978 yılında İstanbul'da "Kürtçe
Türkçe Sözlük" adıyle yeniden yayınladım. 

(117) Kürdistan, sayı 3, s. 3. 
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Yazar o haberde Hacı Kadir-i Koyi'yi ve O'nun çalışmaları ile şiirlerini 
çok övmüş, vefatı konusundaki haberin sonunda da bir şiirini yayınlam ış ve 
Hacı Kadir'in o şiiri ölümsüz Hani'nin "Mem u Zin" inin bir nüshasının ar
kasına kendi eliyle yazmış olduğunu bildirmiştir. Hacı Kadir-i Koyi o şiirde 
"Mem u Zin"i çok övmüş ve hakkında şöyle demiştir: 

"Aman bilesin bu kitabın kadrini 
Bulunmaz şimdiki dünyada bir benzeri". 

Sonra "Mem u Zin"i bir mücevherler hazinesine ve bir para kesesine ben
zetmiş, şiirinin sonunda da kendinin ve Hani'nin çalışması üzerine şöyle 
yazmıştır: 

"Kürdler arasında Hacı ve Şeyh Hani'den gayrı 
kimse kurmadı Kürdçe şiirin temelini".(118) 

(118) Kürdistan, sayı 3, s. 3. 
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BÖLÜMIII 

YENİ BASIMIN TANITILMASI 

"KÜRDiSTAN" GAZETESi ÜZERİNE 
BİZİM YAPTIGIMIZ ÇALIŞMALAR 

Bilindiği gibi "Kürdistan" gazetesi başlangıçta yalnız Kürdçe, 4. sayıdan iti

baren de Kürdçe ve Türkçe olarak yayınlanmış ve Arap harfleriyle basılmış

tır. Biz, bugünkü ve yarınki kuşakların O'nu okuyabilmeleri için, elde var 

olan bütün sayılarını, Kürdçelerini Kürdçe ve Türkçelerini de Türkçe ola

rak, Arap harflerinden Latin harflerine çevirdik. 

Ne var ki harflerin çevrilmesi yetmiyordu. Kürdçe olarak yazılmış yazı ve 

haberlerde birçok Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır. O sözcüklerin 

anlaşılınasını okuyucuya kolaylaştırmak için, anlamlarını dipnotlada sayfa

ların altında bildirdik. Gazetenin her sayısına ilişkin dipnotlar, o sayının ba

şında başlayıp sonunda sona eriyor; ondan sonraki sayıda yeniden başlıyor. 

"Kürdistan" da yer alan Türkçe yazı ve haberlere gelince; bunların tümü, 

"Osmanlı ca" diye adlandırılan o zamanki Türkçe ile yazılmıştır. Osmanlı ca 

olarak yazılmış yazı ve haberlerin hepsini önce Arap harflerinden Latin 

harflerine, sonra da Osmanlıcadan yeni Türkçeye çevirdik. Her sayı~ın yeni 

Türkçe ile olan yazı ve haberlerini, o sayının sonuna yerleştirdik Orneğin 

25. sayı açıldığında, önce o sayının Latin harflerine çevrilmiş olan Kürdçe ve 

Türkçe çevirileri görülür; onların bitiminden sonra, Osmanlıca yazı ve ha

berlerin yeni Türkçe çevirileri görülür; onların bitiminden sonra 25. sayı ta

mamlanır ve 26. sayı başlar. 
Öte yandan, gerek Osmanlıca yazı ve haberlerde, gerekse onların yeni 

Türkçe ile çevirilerinde, açıklanması gereken konular, olaylar, sözcükler ya 

da düzeltilmesi gereken yanlışlar vardı. Biz bunlar için de Türkçe dipnotlar 

yazdık. Dipnotların sıra numaralarını dillere göre değil, sayılara göre koy

duk; yani her sayıdaki Kürdçe, Osmanlıca ve yeni Türkçe yazı ve haberlerin 

dipnotlarının sıra numaraları, o sayının başından sonuna kadar birbirlerini 

izleyerek sürer ve sayının sonunda sona erer. 
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SAYFA NUMARALARININ VE TARİHLERİN YAZILIŞI 

Latin harfleriyle yapılan çevirilerin sayfaları ile yeni Türkçeye yapılan çevi
rilerin sayfalarını ayırt etmek için, Latih harfleriyle olan çevirilerin sayfa 
numaralarını sayfaların altında ve ortada, normal rakamlarla yazdık; örne
ğin şöyle: "ı, 2, 3, 4, 5 ... "Yeni Türkçe ile olan çevirilerin sayfa numaralarını 
ise, yine sayfaların altında ve ortada, fakat Roma rakamlarıyle yazdık; örne
ğin şöyle: "I, ll, III, IV, V. . :· 

Bu sayılardan başka, Latin harfleriyle olan çevirilerin ve yeni Türkçe ile 
olan çevirilerin tüm sayfaları için de sayfaların alt köşelerinde sürüp giden 
zincirleme sayfa numaraları yazdık. 

Böylece, sayfaların durumu şöyle oldu: 
Sayfaların ortalarında yer alan normal sayfa numaraları, gazetenin her sa

yısının sonunda sona eriyorlar ve o sayıdan sonraki sayının başında yine" ı" 
sayısından başlıyorlar; yeni Türkçe ile olan çevirilerin sayfa numaraları da, 
yine her sayının çevirilerinin sonunda sona eriyorlar ve bir sonraki sayının 
yeni Türkçe çevirilerinin başında yine "I" sayısından başlıyorlar. Sayfaların 
köşelerinde yer alan numaralar ise, zincirlemedir ve birbirlerine bağlıdırlar; 
Kürdçe "P&şkeşi"nin yani "Sunuş"un başından "Kürdistan" gazetesinin 
son sayfasına kadar birbirini izleyerek sürüp gidiyorlar. 

* 

Başka bir konu da tarihierin yazılışıdır. 
"Kürdistan" gazetesi çıktığı zaman, Osmanlı devletinin sınırları içinde 

kullanılan resmi tarih Rumi tarihti. "Kürdistan" çıkmaya başladığı zaman 
Rumi tarih 13ı4 idi, ki Miladi tarihe göre ı898 olur; gazetenin son sayısı çık
tığı zaman ise, Rumi tarih 13ı8 idi, ki Miladi tarihe göre ı902 olur. 

"Kürdistan" gazetesinin tüm sayılarının başında hem resmi olan Rumi ta
rih kullanılmış, hem de onun yanında resmi olmayan Hicri tarih yazılmıştır. 
Yazıların ve heberleriniçinde ise, yalnız Rumi tarih yer almıştır. 
Okuyucuların o tarihleri Miladi tarihe göre karşılıklarını kolaylıkla anla

yabilmelerini sağlamak için, bütün tarihierin Miladi tarihe göre karşılıkları
nı dipnotlada bildirdik. 

EKSİK SAYlLAR 

"Kürdistan" gazetesinden, tüm dünyada yalnızca bir koleksiyon günümüze 
ulaşmıştır. O koleksiyon da Almanya'da Marburg kentindeki Devlet Kütüp
hanesinde, Almanca adıyle "Staatsbibliothek"te bulunmaktadır. Bildiğimiz 
kadarıyle, o koleksiyandan başka "Kürdistan" gazetesinin hiç bir sayısı 
başka bir yerde yoktur. 
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Biz, işte o koleksiyanda bulunan sayıların mikrofilmlerini alarak kağıda 
geçirdik ve üzerinde çalışıp hepsini Latin harflerine çevirdik. Ayrıca o film
lerden, gazetenin Arap harfleriyle olan orijinal sayılarını da yeniden bastık. 
Böylece, "Kürdistan" gazetesinin bizim tarafımızdan Latin harflerine yapı
lan çevirileri ile Arap harfleriyle olan orijinal sayıları, yan yana yayınlanmış 
olmaktadır. 

O koleksiyanda 26 sayı bulunmaktadır. Koleksiyandaki son sayı, 31. sayı
dır. Ama ne yazık ki bazı sayılar eksiktir. Eksik sayılar şunlardır: 10, 12, 17, 
18, 19. Bu sayılar hakkında hiç bir yerde bilgi edinemedik. 

Marburg Devlet Kütüphanesinde bulunan koleksiyandaki sayıların so
nuncusu, dediğimiz gibi 31. sayıdır. Burada akla şöyle bir soru gelmektedir: 
Acaba "Kürdistan" gazetesi bu kadar mı çıkmıştır? 

Ne yazık ki bu sorunun yanıtı bulunamıyor. Çünkü bu sorunun aydınla
tılması konusunda elimizde hiç bir belge yoktur. "Kürdistan" gazetesinin 
31. sayıdan sonra da yaşamını sürdürmüş olduğu tahmin edilebilir. Çünkü 
31. sayıda gazetenin kapatılması konusunda bir şey yazılmamıştır. Eğer sahi
bi, yayınını durdurmaya karar vermiş olsaydı ve 31. sayıdan.sonra artık çı
karmasaydı, kuşku yok ki son sayı olacak olan 31. sayıda o kararını açıklayıp 
okuyucularına bildirirdi. O'nun ansızın ve okuyucularını haberdar etmek
sizin gazetesini kapatmış ve yayınını sona erdirmiş olduğu tahmin edilme
mektedir. Eğer gazete 31. sayıdan sonra da yayınlanmışsa, çok yazık ki 31. sa
yıdan sonraki sayıları kaybolmuşlar ve günümüze ulaşamamışlar, elimize 
geçmemişlerdir. 
Başka bir olasılık da akla gelmektedir, o da şudur: 31. sayıdan sonra Abdur

rahman Bedirhan'ın önüne hesapta olmayan birtakım güçlükler ve engeller 
çıkmış ve "Kürdistan" gazetesinin yayınını sürdürmesini engellemiş olabi
lirler. Bu olasılık üzerine düşünülürse, o zaman denilebilir ki kendisi gazete
yi yayınlamayı sürdürmekte kararlıydı ve o nedenle 31. sayıda yayınını dur
durmak ko1.usunda bir şey yazmamıştır; ne var ki 31. sayıdan sonra yayınını 
sürdürememiş, gazeteyi kapatacağını duyurması olanağı da kalmamış, öyle
ce gazetenin yayını ansızın durmuş ve son bulmuştur. 

* 
Her ne ve nasıl olursa olsun, "Kürdistan" gazetesi, ilk Kürd gazetesi ola

rak Kürd ulusunun tarihinde şerefli yerini almıştır; Kürd ve Kürdistan sema
larında bir yıldız gibi dört yıl süreyle parlamış, sonra da kayan ve gözden 
kaybolan bir yıldız gibi gözden kaybolup gitmiştir; ama arkasında aydın ve 
parlak bir iz bırakmıştır. 

O' nun anısı önünde ve her iki sahibi Mikdad Midhat Bedirhan ile Abdur
rahman Bedirhan'ın anıları önünde saygı ile baş eğmeliyiz ve onları her za
man şükranla, iyilikle ve minnettarlıkla anmalıyız. 
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H O>I<HM HO Jl1 pa ı< 
D !ı Utlt.H IT O IL, tO. ( CoG. Kopp. 

tınpaBAWıt), f8biCOKall P40pa.1bıt 
B~WKIIrTOH3, Koı·opyıo OH BCIIKHii 
pa:ı CT3BKT 8 npv.;ooıcp OCTaJlbiiOMY 
Mıtpy, 'f3CTO OKaJioiBaOTCII H3 no
BCpKy ynpaıtCHCIHIOM ll Jllti\CMC[)HH. 

Ccııar ııoıırpccc:ı CUIA enııııo
rn~r.ııo oııoGpHıı cypoaı.ıe :ıKoııo
MII'ıecıuıe C3HIU\KII 8 OTIIOWCIIHK 
IJpaKa, 06BHHHB ero ll «rpy5oM 
ııapyWCHIIIf MCli<AYH:IPOAIIbiX 33KG
IIOD.. 3aJ<OIIOJ\:tTOJIH aanpCIII310T 
IIJlC}\OCTllBJ1811116 · 3TOH apaGcKOH 
CTpaııe KPCAIITOB, npOJlVIIY oGopy· 
l\OB3HIIII A/lll HC<jıTRHOH npOMbiW· 
JlCIIIIOCTH, 33KYIIKII HpaKCKOH lletjı
TH, a TaKit<e o6ıı3ı.ıaaıor CWA aı.ı
crynaTb B M61KAYH3p0AIIb1X ıtJHH311• 
COBbi.X: opraHH33tıliR.X: npOTHB npe
l\OCT3BJ1CHHII 5arl(a.ıı,y 33HMOB, 

'lcM )1(8 HacomiJI 11p:ıK aMepH· 
ı<aııcxHM ceııaTO::>~M? KoııKpe"l·ıo 
pe•ıb HD.OT o aecı.Ma pacnnı.ıa•ıa· 

Tbllt, TYMllllllbllt C0061tı811HRX, co
rnaCiiO KOTOpbiM OH npıtMCUIIJI Ot-

p:ıDJIJIIOU\HB BCll.\eCTIIa B 80611111~)( 

oncpaıııfllx llpol'HII KYPACKKX noo· 
CT31l~CB. 3TH coOOW.CHifll OCIIORI~· 
BaiOTCll Ha IIOK333HHJIX UCKHX 
KH•IlCKHX 6eıı<eııııea. 

llıtı<aKHX 6onee cynleCTBOIIIILIX 
CIIIIJIBTCJibCTa y Bawıwrroııa IIOT, 

XoTıı roccexperapı. Wyııb~ APY· 
me oıtJHIJ.HanbHble JIHI\3 B IIOCJICA· 
11118 .AHil HCO.AIIOKpaTHO BbiCT}'JliiJIH 
c o6aHHCHıtııMK • &JIPeC HpaKa, 
3/\CCh oGpaTHJJH IHHMaiiiiB Ila ro, 
'ITO nptı,ACT311KTelllt BIIOIIJII8110JIIITII• 
'tecı<oro ae.AOMCTaa ClUA 1{, Pe.ıı.
HJıt ynopHO OTK33biBaJICII oOC}')K· 
naıo aonpoc o TOM, ııa '!CM ocııo
ııuaaıoTCR no.!\o61tble o6sıu1ellHII. 

C T3KHM )1(6 33Bif.ıı,Hb1M ynopCT
BOM aro-tııHHCTpall.HJI • ııoıırpecc 

npoıırııopHpoaanH CA8113Hııoe ııa 

npecc-xoıııpepeıı~HK 1 vıepııııaıı· 
cKoii CTOilH!;e 3aııaneHııe rocy.ıı.ap
CTSeııııoro !IIHHHCTpa Hpaxa na 
HIIOCTp3tlllbU1 lf.8113M C. XaMM3.AH, 
il'DTOpHTCTHO M ll;ITeropH'fCCJ<lt on-

prııır.prıuero ıır.ııKıte noMı.ır.Jlı.ı noı

c:•ıeT llfıtiMCIIellllll XIIMII'Ief:KOI'O opy
lKIIR. Ero npocro ııe :ıaxoTe.nH cny
uıaTb, noTOMY •ıro rıpeı·ııeııyıor co
ıu·eM ltııı,ıe ı:ııneKnpı.ıCTııbıe 1\eJJH. 
Dpıı/\ m~ 6y/\CT ouıııliııoii cı<;ı:ıaTb. 
'ITIJ 01\113 HJ HHX - IIIIJIIITIIKO·:JJ((l 
IIOMH'feCKIIH lliliKIIM 113 HpaK, IIO· 
IIIHTK3 o6ecıi8'111Tb ero tCI'OBOp'fll· 
BOCTbt. 

KaK 61>1 TO HH 6ı..uıo, ono6peıı
ııaıı CCII3TOM 31U\HII IIOCTYIIllCT 
ccii'fliC 1101 pACC~IIITJlCIIHB Oa/IIITI~ 
npcACT3BHTCJICH, KOTopaıı, K3K Oli<II

J\3CTCII, T310118 ec IIOAJ1CPli<IIT. 
HIIHlVI<ıTOpbl Hep paCC"'HTNB310T, 

'fTO Hpaıı DO'lYBCTIIYeT Ha ce(ie 
3~11~CKT IIO'lTH JleMC/\IICIIHO -
CTpaHa 113KOfllfJ1J OipOMIIbiK .ıı,oıır 
B 60 MIIJ1J1113pJlOB JlOJ1i13p08, 3KC· 
ııopr HpaKcKoii ııcıjını 11 Cl111\ Mıı
ııııMancıl, Ho Bar/la!! nony<taCT 800 
MHJ11111011011 .ıt,OJIJlapos ll BHJlCI Kpe
AHTOII. 

B. fAH. 

"Pravda" gazetesinin yazısı, 11/09/1988. 
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Rtlper ı Sala ewwuli Eded ı 

Heçl 
kaxizek 
ve reke, 
dive reket 
Misre 

KURDiSTAN Unvan: 
Mısır'da 

"Kürdistan" 
Gazetesi 

Sahib ve Muharriri 
Bedirhan Paşazade 

Mikdad Midhat 
' ser nave 

xweylye 
ve cerıdeye 
lawe 
Bedirxan Paşa 
M1qdad Mldhet Bege 

* 
Her car 
du hezar cerldeya 
be pe re ez' e re kim 
Kurdistan e, 
de bidin xelke 

* 
Pazde roja careke 
tet nivlsandin 

1315 

Kürdleri Ikaz 
ve 

tahsil-i sanayiye 
teşvik için 
şimdilik 

on beş günde bir 
neşrolunur 

Kürdçe gazetedir 

* 
Her tab'ında 2000 nüsha 

Kürdistan vülat-ı izamına 
irsal ve vesatetleriyle 

kura ve kasahata 
neşr-ü tamim olunacaktır 

* 
Kürdistan haricinde 

her yer için 
senelik abone bedeli 

80 kuruştur 
Kürdistan dahilinde 

husus! isteyenlere 
meccanen gönderilir 

Roja pencşeme de 30 Zulqe'de sene 1315 * Pencşenbe fi 9 Nisan sene 1314(1) 

A A A A A 

BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

Sed hezar şikir u hem d ji Xwede teala re, em Musulman xelq kirin(2) u zanina 

ilm u marifete re hiş u zekada me. Derheqa elimandina ilm u madfete re ge

lek ayeten celile u ehadise şerife henin.(3) Dinyaye de çi qas Musulman he
bin, gund u bajeren hemiya de mekteb u medrese u cerJ'de henin.(4) Dinyaye 

de çi dibe çi nabe, cerlde dinivisin. Heyfa min tet jiKurda re.( S) Kurd ji gelek 

(1) 1315 tarlxa Hlcrl ye, 1314 tarlxa Rom! ye; li gora tarlxa Miladi 22 Nisan 1898(1315 

Hicrl tarihtir, 1314 Rumi tarihtir; Miladi tarihe göre 22 Nisan 1898). 

(2) Xelq kirin: Afirandin. 
(3) Celile: Gewre, mezin, qedirbilind. 

Ehadls: Piranlya "hedls" e, yani "peyven Pexember". 
Şerlfe: Bişeref, plroz, qedirbilind. 

(4) Cerlde: Rojname. 
(5) Heyf: Xeblnet. 
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qewma z&detir xweyhiş u zeka ne,(6) camer in, dinen xwe de rast u qewl' ne, 
xurt in; u dl'sa weke qewmen di ne xwenda ne, ne dewlemend in; dinyaye de 
çi dibe, drane wan Mosqof çawa ye, we çi b ike, nizanin. Lo ma, ri' ya X wede de 
min ev cerl'deya ha nivlsl'. Bi l'zna Xwede teala paş nuho,(70) her pazde roja 
de careke ez'e cerl'deke binivl'sim. Nave ve min kiriye "Kürdistan". 

Ve cerl'deye de ez'e belısa qendya ilm u marlfeta bikim; li kudere mirov di
elime, li kurdere medrese u mekteben qenc hene, ez' e nl'şa Kurda bikim;(8) 
li kudere çi şer dibe, dewleten mezin çi dikin, çawa şer dikin, ticaret çawa di
be; eze heml'ya hlkat bikim(9). 

Heta nuho kese cerl'deke hole nenivl'sl'ye. Ev cerl'deya mina ha, ya ewwull 
ye.(10) Loma we gelek kemayl' hebitin. Ez hevl' dikim kemayl'ya cerl'deye ji 
min re binivl'sin. Hem! tişt wekl' nu ç&dibin kem in,( 11) paşe hingl' diçe dik~ 
ve re de. 

Eve Ml' ez'e dest meqsede bikim. We ml'nellahlttewfl'q!(12) 

* 

Hezrete Pexember, eleyhl'ssalatu wesselam, gotl'ye "el'ulemau weres~ 
tul'enbl'yal'"; ango "ulema warisen enbiya ne",(13) ji terefe Xwede de 
me'mur in wa'z u nesi'lıete bidin xelke,(14) rl'ya qenc nl'şa wan bikin. Loma, 
geli ulemayen Kurda, çawa un wa'z u nesi'lıeta nimeje di din,( 15) wele di ve un 
ml'r u axa u Kurmancen dinasin,(16) wan teşwl'qa zanl'na ilm u marlfete bi
kin,( 17) ri' ya qenc nl'şa wan bikin. H eki un we nekin,( 18) gunehe hem! ya stu-
" ye we ye. 
Dl'sa Hezrete Pexember, eleyhl'sselam, gotl'ye "el-ilmu ilman, ilmul-ebdan 

we ilmul-edyan"; ango "ilm didu ne, yek je ilme bedena ye, yek jl' ilmedin 
" " " " ı·l " b d h k" " u ımane ye . me e ena, e ımı ye. 

(6) Xweyhi~ u zeka ne: Xwedlhi~ u xwedlzeka ne, hi~ u zekaya wan ternam e. 
(7) P~ nuho: Pi~re nuha, ji nuha pe ve. 
(8) Nlşa Kurda bikim: Nlşane Kurdan bidim, blnim ber çaven wan. 
(9) Hlkat bikim: Hlkayet bikim, wek çlrokan qala wan bikim. 
(10) Ewwull: Ewill, Peşin. Ev peyvik ji peyvika "ewwel" a Erebl hatiye guhartin. 
(11) Weki nu çedibin: Dema ku nu çedibin, wexre ku nu çedibin. 
(12) We mlnellahrttewflq: Ukanin ji Xwede ye, tene Xwede dişe kare mirov lek bine, li hev 

bine. 
(13) Ulema: Piranlya "alim" e, ew jl bi mana "zanyar" e. 

Enbiya: Piranlya "nebi" ye, ew jl bi mana "Pexember" e. 
(14) Me'mur: Berferman, kese ku jibo karek ferman le hatiye kirin. 
(15) Un: Hun. 
(16) Wele: Wisa. 
( 17) Te~wlq: Hewisandin, çe kirina hewesa kare k, yan ji ti~tek di dile mirovan da, ku mirov 

wan bihewislne jibo wl karl, yan jl wl tişti. 
(18) Heki: Eger. 
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Geli mir u axano!( 19) Heta nuho kiji we guh daye vi emr& P&xember! Ki 
ji we zaruy&n xwe, biray&n xwe, mirov&n xwe r&kirine dane xwendin! Kiji we 
gunde xwe de, bajer& xwe de mektebek, medresekek daye ç&kirin! Geli ule
mano! U n çire wan hedisa ji mir u axa re naxwinin!(20) U n çire ceddey&n E
re bi naxwinin, da un bizanin dinyay& de çi dibe! 

Disa Hezret& Phember, eleyhisselam, godye "el-kasibu hebl'bullah"; an
go "mirove kesb u kad bike, Xwed& teala hejwan dike".(21) Ew mirove ne 
xwenda be, nizane ceddeya bixwine; ew mirov& cerideya nexwine, nizane li 
kuder& ticaret qenc dibe. Ceddey&n nuh o t&n nivisandin, belısa hemi tişta di
kin; mirov&n wan bixwinitin, w& bizanibe mal& dest& wi de li kuder& pera 
d ike. 

* 
Van sal&n ha de İstanbul& mektebek hatiye ç&kirin. Nav& v& mekteb& 

"Mekteba Eşira" ye; x&r& zaruy&n eşira zaruy&n kes& qebul nakin.(22) Ji Bex
da u Şam&, ji Yemen&, Şemmer u Enze hemi zaruy&n xwe redikin İstanbu-
1&;(23) v& mekteba eşira de dixwinin, her sal du heyvadiçin mal&n xwe, paş& 
disa t&n. Şeş-heft sala de alim&n qenc ji wan derdikevin, paş& duyin diçin 
gund u bajer&n xwe.(24) Dewlet her heyv pera dide wan. Di bin me'mur, hedi 
hedi dibin muteserrif, dibin wall.(25) 

G lA A A ı G hA A A A A A b u •A A A e ı mır u axano. une e zaruyen we we stuye we e. n Jı zaruyen xwe 
r&kin bidin xwendin. Dewlemend&n we bila gunda de mekteba ç&kin, riya 
Xwed& da x&ra bikin. 

Disa Hezret& Neb1(26) eleyhisselam, godye "el-herbu xid'etun".(27) 
G lA A A A K ı 0 . K d A • T !). A A h e ı mır u axa u urmancno. ınya zane ur camer ın. Lt: vı zemane a 

de şer bi cameri ten& nabitin. Top u tifing&n we ec&b derketine,(28) hew qa 
dur diçin, cih& mirov deng& wan nebihist gulle u berik&n wan diçin, mirova 
dikujin. Cih& mirov j& wek teyra dixuyi, berik&n van tifinga diçe dikuje. Ev 

(19) Awaye rast e ve peveke yan "geli mlr u axan" e, yan jl "mlr u axano" ye. Lewra peyvika 
"geli" bangok e, tl pa "o" jl peveka bange ye u kare her du yan ye k e. Ji ber ve yeke, di 
yek pevekek da her du nayen karanin, dive ku yek ji wan be karanin. 

(20) Çire: Çima. 
(21) Hejwan dike: Hez ji wan dike, wan dievlne. 
(22) Xere zaruyen eşlra: Ji bil zaruyen eşlran, xeyn ji zaruyen eşlran. 
(23) Şemmer u Enze: Ev du eşiren Erehan bune, li Suriye jlyane. 
(24) Paşe duyln: Ev her du peyvik di esle rojname da weha hatine nivlsln. Bi dltina me di 

wan da şaşlya rezkirine heye u awaye wan e rast "paşlya duwayln" e, yani "paşlya 
paşln". 

(25) Me'mur: Kese ku di kare dewlete da dixebite, karbideste dewlete 
Muteserrif: Di dewra Osmanlyan da kargereki dewlete bu ye, dereca wl di navbera qay
meqam u wall da buye, dye ku di bine kargerlya wl da buye jl je ra hatiye gotin 
"senceq". 

(26) Hezrete Nebl: Hezrete Pexember. 
(27) "El-herbu xid'etun": Şer xapandin e, yani "di ve ku mirov di şer da dijmine xwe bixapl

ne, dek u dolaban li sere wl çeke, fen u futan le bike u bi wl awayl wl zorbiri bike". 
(28) We eceb: Wisa eceb. 
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top u tifingen ha, be mekteb u medrese mirov ne dikare çeke, ne dikare biemi
llne.(29) Loma, be van top u tifinga, cesuriya we wek miroven destgiredayi ne. 

Li Mushefa şerif de(30) emir buye "cahidu fi sebilillah"; ango "riya Xwe
de de şeri bikin, dişminen din re cilıade bikin". Dişmine dine we, cirane we 
Mosqof e. Heta nuha Mosqof gelek der zebt kirine, Musulman File kirine. 
Dor we tet Kurdistane(31) Heki we ji xwend, un elimin ticareta u sin' eta, he
ki un dewlemend bi bin, un' en bikaribin xwe ji şere w} xilas bikin.(32) H eki 

h d ~h ~ . h k" d~ h . ~ ~ b ~ ~ ~ b"k" we gu ne a van nesı eten mm, e ı ısa un şıvanı u renc erıye tene ı ın, 

zemanek hindik de Kurdistan we yekcar xira hibe. Cirane we Ecem ji bere 
wek Kurda bi.(33) Vi zernan e paşi ewan ji qenc zanin be ilm u h un er nabitin. 
Ecema gelek mekteb u medrese henin, ewladen xwe redikin welaten dur di
din xwendin. Nuho ji ji begzadeyen Ecem se-çarek İstanbule li Mekteba 
Herbiyeye de ne.(34) 

Geli mir u axano! Qenc fekirin dora xwe!(35) Un hingi diçe feqir u kem 
dibin. Sebeb cahiliya we ye. Elhemdu lillah gelek mekteb u medrese he
nin. Riya Xwede de(36) zaruyen xwe rekin bidin xwendin, ji ve cahiliye 
xilas bibin, dinya u axreta xwe marnur bikin.(37) Xelk dibejin "heki Kurd 
bixwinin, we ji aleme xurttir u dewlemendtir bibin" .(38) 

Disa Hezrete N ebi, eleyhisselam, gotiye "utlubul'l-ilme welew fi's-Sin"; 
ango "ilim Çine bitin, herin we dere bixwazin, bielimin".(39) 

Geli mir u axano! Ez ji we dipirsim: Ki ji we heta nuho mirovek xwe 
rekiriye kudere, da bixwinit! Elhemdu lillah Bexdaye, Şame, İstanbule mek
teb u medreseyen hukumete hene, bemesref in; heçi ji we zaruyen xwe 
teslime hukumete biket, be mesref we rekin bidin xwendin. 

* 

Beri du-se sala dewleta Çin u Japonyaye şer kirin. Eskere Çine deh cara 
ji eskere Japonyaye zedetir bi. Hemi şera de, Japonyaye karl eskere Çi
ne.( 40) W erin, ve care se heba vi hali bipirsin: Miroven Çine cahil in, miro-

(29) BiemiHne: Bi kar bine. 
(30) Mushef: Qur'an. 

Mushefa şerif: Qur'ana xwedişeref a qedirbilind. 
(31) Dor we tet Kurdistane: Dor wa ye te ser Kurdistane, edi dora Kurdistane ye, Mosqof 

edi dixwaze Kurdistane dagir bike. 
(32) Un'en bikaribin: Hun'e bikarin, hun de bikarin, hun de bişen. 
(33) Ecem: Irani, Faris. 
(34) Begzade: Mirza, kuren miran. 
(35) Fekirin dora xwe: Li dora xwe bifekirin, li dora xwe binerin. 
(36) Riya Xwede de: Di riya Xwede da, jibo xatire Xwede. 
(37) Marnur bikin: Ava bikin, şen bikin. 
(38) Dewlemendtir: Awaye rast "dewlementir" e. Lewra de ma ku tipen "d" u "t" raste hev 

ten, tipa "d" dikeve. 
(39) Bielimin: Fer bibin. 
(40) Kari eskere Çine: Karibi eskere Çine, kari eskere Çine zorbiri bike. 
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ven Çine tişki nizanin,( 41) miroven Çine nizanin top u tifingen vi zemani 
biemilinin.(42) Eskere Japonyaye, top u tifingen xwe ew xwe çedikin;(43) 
hemi dera re ticarete, kesb u kad dikin. Loma dewlemend in. Saya dewle
mendiya xwe, silahen kem zuka ji deren dur kidn u xweş xweş şeren xwe 
kirin, kadn dişminen xwe. Nuho hemi malen xwe rahet in,(44) kes nikare 
xwe bide ser wan. 

Ez gelek dera gedyame, nuho ji li Misre me. Hemi dera zaruyen Çerkes 
u Arnawud u Ereba di b inim;( 45) baben wan, b irayen wan redikin mekte
ba, didin xwendin. Li Misre, Camia Ezher de(46) raste hin Kurden Sora 
hatim; hin ji Kerkuke ne, hin ji mile Silemaniyeye ne; hemi dixwinin. Ez 
tu cara li tu dera raste miroven eşireten Kurda nehatime; ez çi qas raste 
miroven van eşireta tem, hemi ji reneber in, jar u re ben in, sin' eteki, hune
reke nizanin. 

Bed şeş heyva ez nesax birn.( 47) Lo ma ve zivistane ez ha tim Misre. Mi
sir b iye bajerek hew qas mezin u xweş,( 48) heta mirov ne bine mirov nika
re bi wesfa we bizanibe. Ez hedi hedi ketim nev Misriya de, elimim hal 
u sin' ete wan, kesb u kara wan.(49) Ev xelken Misre miroven bezirrav in,(50) 
ne camer in, le gelek dişixulin, nawestin; li kudere mekteb u medresek qenc 
hebit, nabejin dur u nezik e, zaruyen xwe redikin, didin xwendin, dieli
min sin' eta, dielimin hemi tişta. Nuho neva Misre da ji xelke Misre hew 
qas xwenda u alim hen e, hew qas miroven xweysin' et u huner hene, gelek 
miuziye bajer ew xwe çedikin.(51) Nev Misdya de mirov hene, top u ti
finga çedikin; mirov hene xaniyen pend mezel ava dikin;(52) nev wan xwey-

(41) Tişki nizanin: Tiştek nizanin. 
( 42) Biemilinin: Bi kar binin, bişixulinin. 
(43) Ew xwe ç&dikin: Ew bi xwe ç&dikin. 
(44) Hem! mal&n xwe rahet in: Hem! li mal&n xwe h&sa ne. 
( 45) Arnawud: Neteweyeki Ewrupi. Ji welat& wl rat& gotin "Arnawudistan", ku li j&r& Ew

rupay&, li qerax& deryaya Adriyatik dikeve. Di hin zimanan da ji wl neteweyi rat& gotin 
"Alban", ji welat& wl ra ji t& gotin "Albanya". 

( 46) Camia Ezher: Ev nav& zaningeheka Misr& ye, ku t& da dersa zanyariy&n dini t& dayin. 
(47) Nesax birn: Nesax bum, nexweş bum. 
( 48) Ni viskar li vir jibo Misr& gotiye "b iye bajerek hew qas mezin". U bel&, diviya ku bigo

ta "buye welateki ew qas mezin". Lewra Misir welatek e, ne bajarek e. 
( 49) Kara wan: Peyvika "kar" li vir bi away& m&yin, yani bi awaye "kara" hatiye nivisin. 

u bel&, bi ditina me, away& rast li vir, away& nerin e u diviya ku peyvik bi away& "kar&" 
bihata nivisin. Lewra ev peyvik dema ku bi mana "mefa u qazanc&" b&, m&yin e up&
veka "a" distine u bi away& "kara" t& gotin u nivisin; 1& dema ku bi mana "mijulayi 
u şixul" b&, hing& n&rin e u p&veka "&" distine u bi away& "kar&" t& gotin u nivisin. Li 
vir ji wisa t& zanin ku bi mana "mijulayi u şixul" hatiye; ji her w& yek&, diviya ku biha
ta gotin "kar& wan". 

(50) Bezirrav: New&rek, tirsonek, b&cesaret. 
(51) Miuzi: Ihtiyac, tişt& ku ji mirov ra hernin p&wist e, lazim e. 

E w xwe ç&dikin: E w bi xwe ç&dikin. 
(52) Mezel: Ev peyvik ji peyvika "menzel" a Ere bi hatiye kurtkirin u li hin h&l&n Kurdista

n& bi mana "ode" te karanin. 
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sin'eta de mirov henin, roje penci-şest çerx~ya distinin;{53) mal u xan~ye 
hem~ya xweş in, hem~ xweyxadim u xulam in;{54) u nev wan de nexwen
daye{SS) reben j~ hene, le bindik in. 

Geli m~r u axayen Kurmanca! Ez ji we dipirsim; Ji xelke Misre çi kema
y~ya we heye! Kurd ji Misriya camertir in, hiş u aqile wan zedetir e, hem~ 
texl~da Kurd ji Misriya qenctir in.(56) De veca{57) çire xelke Misre we ji 
Kurda dewlemendtir bin! Li Misre hin Kurmanc hene, biMstine ku ez ha
time Misre, hemi ji hatine z~yareta min, min hale hemiya pirsi, hem~ j~ 
dergevan~ u xulam~ya Misriya dikin, hem~ j~ bine mineta wan de ne; hina 
j~ beedeb~ kirine, ji cihe xwe derexistine, jar u reben b~ne;{58) heki xwenda 
b~na, heki deste wan de j~ hunerek, sin'etek heb~ya, hole jar u reben nedi
b~n; heyfa min tet, ji dergevan~ye, xulam~ye pe ve kere tişk~ nayen. 

* 
Gel~ ulema u m~r u axayen Kurda! U n hem~ esl u nesle min dizanin. Cedde 

min Hezrete Xalid ~bn~ Welld e, red~yellahu teala enhu,{59) eş~ra me Botan 
in, şuhreta nesla me Ezizan in. Ez riya Xwede de dixebitim, min ev ceride ç&
kir, ve re de ez gelek pera serf dikim, zehmete dikeşim. Meqseda min qenciya 
Kurda ye. Un j~ ji xera Xwede re dest hillnin, Kurda bidin xwendin, zaruyen 
xwe bielim~nin ilm u edebe, bielim~nin sin'eta. Miroven Musulman dive 
xwenda bin, dive bielimin d~ne xwe. 
Gel~ ulemayen Kurda! Un çire camia{60) belısa xirab~ya cahil~ye, qenci

ya ilme nakin! Xwede teala u Pexember, eleyMsselam, belısa ilm u eelıle 
çi emir kirine, un dizanin. V ana hem~ya jiKurda re wa'z bikin. Elhemdu 
lillah~ teala, eve ya dikeve para min ez dikim. Ed~ ji ulemayen Kurda hev~ 
dikim, ve cerideya min ji m~r u axa u Kurmanca re bixwinin, derheqa eli
mandina ilme de Xwede teala u Hezrete Pexember, eleyh~sselam, çi emir 
kiriye, ewl' bikin aqile wan de.{61) Ji ml'r u axayen Kurda jl' hevl' dikim, 

(53) Çerxl: Yekltlyeka diravan bu ye, rumeta we penc quriş buye. Di we deme da li hin helen 
Kurdistane ji penc qurişan ra di hat gotin "çerxl", ji penc çerxlyan ra yani ji 25 qurişan 
ra jl dihat gotin "kan". 

(54) Xweyxadim: Xwedlxizmetkar, kese ku xizmetkaren wl hene. 
(55) Nexwenda: Awaye rast "nexwendl" ye. Lewra ev peyvik di rewşa erin da peveka "a" 

distlne ı1 kese ku xwendibe je ra te gotin "xwenda"; le di rewşa neyin da peveka "!" 
distlne ı1 kese ku nexwendibe je ra te gotin "nexwendl". 

(56) Texlld: Tewir, awa. Yani "bi hem! tewiran, bi hem! awayan Kurd ji Misrlyan qenc
tir in". 

(57) Veca: Ve care, lcar. 
(58) Hina jl beedebl kirine: Wisa te zanln ku mexseda nivlskar li vir hin Misrl ne. Yani 

xwestlye beje ku "hin Misrlyan jl beedebl kiriye u Kurden ku ji wan ra dergevanl ı1 xu
laml dikirin ji cl ye xwe, jikare xwe derxistine". Dibe ku peyvika "cih" di esle xwe da 
"cem" be ı1 bi şaşl weha derketibe Eger wisa be, mana peveke weha dibe: "Hinek Mis
riyan jl beedebl kiriye u Kurden ku ji wan ra dergevanl ı1 xulaml dikirin ji cem xwe 
derxistine". 

(59) Redlyellahu teala enhu: Xwedaye mezin je razi be. 
(60) Un çire camia: Hun çimali camlyan, hun çimali mizgeftan. 
( 61) Bikin aqile wan de: Texin aqile wan, bi wan bi din famkirin. 
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zanlyen xwe heta bibin deh-dozde sali gund -ıl bajeren xwe de bidin xwen
din, bieliminin Mushefa şerif -ıl xwendina cerideya, ji we paşe bikin mek
teb -ıl medreseyen İstanbule, Şame, Bexdaye, da X wede ji hemiya razi be, 
da un ji şere dişminen xwe emin bin, X wede qend b ide mileta Islame. 

* 
Nuha S-ıldan -ıl Misir şeri dikin. Merek S-ıldaniya ji her deh meren Misri

ya ve ne;( 62) disa eskere Misre dikare S-ıldaniya. Em her roj cerideya de 
dixwinin, deh ji Misriya ten kuştin, pend ji S-ıldaniya ten kuştin. Sebeba 
vi, xelke S-ıldane ne xwenda ne, xid'e -ıl hileyen şeren vi zemani nizanin,(63) 
top -ıl tifingen vi zemani ninin, hebin ji nizanİn biemilinin. 

Cerideya paş ve, ez'e şere S-ıldan -ıl Misre qenc binivisim. 

* 

Par dewleta me(64) -ıl Yunaniya şer kirin. Şikir ji Xwede re, dewleta me 
kari Yunaniya; heyveke de eskere Islame şeş bajeren mezin -ıl ji seda bi
tir(65) gunden Yunaniya girtin. J'ew paşe(66) Mosqof ketnevahali de, ne
hişt em zedetir biçin; me sulh kir.(67) Şeraiten(68) sulhe yek ji, Yunan we 
çar milyon zera b ide dewleta me. Çiku he ev pere nedan,( 69) eskere dew
lete he nev bajer -ıl gunden wan de ne. Yunan we van pera ji dewleten me
zin deyn bike -ıl bide dewleta me. Beri wi şeri, dewleten Filan gotin qey 
dewleta me ji bepereti nikare tu kesi re şer b ike. Şikir ji X wede re, dewlete 
çi qas vi(70) esker derexist -ıl kari dişmine xwe. Yunan dewleteke kiçik e.(71) 
Xwede neke, heki dewlete nikaribiya Yunan!, File we bivina(72) yekcar 
dewleta Musulmaniye ji dinyaye hilinin.(73) Le weki(74) heyveke de me 
hew qas bajer -ıl gunden Yunan girtin, hemi dewlet man ecebmayi ku hin
de z-ıl z-ıl me kari wan.(75) 

(62) Yani "her mereki Sudaniyan beranber& deh m&r&n Misriyan e, her mereki Sudaniyan 
bi m&raniya xwe dih&je deh m&r&n Misriyan". 

(63) Xid'e: Xap, dek u dolab, fen u ffit. 
(64) Mexsed ji "dewleta me", dewleta Osmaniyan e. Ji ber ku Kurdistan ji hing& parçeyek 

ji dewleta Osman! bu, ni viskar weha gotiye. 
(65) Bitir: Pirrtir, zedetir. Ev peyvik li hin h&l&n Kurdistan& weha, li hin h&lan ji bi away& 

"pitir" t& gotin; 1& li piraniya Kurdistan& bi away& "pirrtir" t& gotin. 
(66) J'ew paş&: Ji w& yek& paş ve, pişt& w& rewş&, pişt& w& buyer&. 
(67) Sulh: Aşti. 
(68) Şerait: Piraniya "şen" e. Yani, "yek ji şert&n aştly&". 
(69) Çiku: Ev peyvikeka sazber e u ji peyviken "çi" u "ku" hatiye sazkirin u bi mana "ji 

ber ku" te Yani "ji ber ku h&j ev pere nedane". 
(70) Çi qas vi: Çi qas vi ya, çi qas xwest, çi qas daxwaz kir. Awaye rast & v& peyvike di dema 

çuyi da "viya" ye, wek "jiya". 
(71) Kiçik: Biçuk. 
(72) Bivina: Bixwestina, daxwaz bikirina. 
(73) Dewleta Mı.ısulmaniy&: Mexsed je dewleta Osmaniyan e. 
(74) Weki: Dema ku, wext& ku. 
(75) Hinde zu zu: E w qas zu zu, ew qas bi lez. 

-9- 117 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çi qas Musulman ser dinyaye hebin, hemi arikariya jin ı1 zarı1yen eske
ren vi şeride hatin şehidbiyin, dikin.(76) Geli Kurdno!(77) Ez we bibinim. 
Qase deste we hat, pera bigihinin hev, bidin muteserrif ı1 waliyen we,(78) 
de rekin istanbule. Ji hemi dera redikin istanbule. istanbule nave şehida 
hemiya nivlsi ne, redikin jin ı1 zarı1yen wan re. 

* 
Ser dinyaye de tu qewm nemane nav ı1 belısa Giride nebihistin.(79) Ji mej 

ve Girid deste Musulmana de ye. Xelken Girid&, se para yek je Musulman 
in,(80) du par ji File ne. Tu cara File ı1 Musulmanen wedere be şer nasekinin. 
Beri saleke d isa dest şeri kirin. Ve care şer gelek mezin bi, gelek gund ı1 bajer 
xira bin, şewitin, çiftlik neman,(8 1) yekcar xira bin, gelek jin ı1 zarı1yen Mu
sulmana hatin kuştin, gelek keçen Musulmana ketin desten Fila de, gelek ji 
wan keça bin jinen Fila, gelek zarı1yen Musulmana s&-çar sall d&-baben wan 
hatin kuştin, ew xwe ketin desten papazen Fila de, kirin mekteben xwe de, 
ev zarı1 hemi we bielimin Filetiye Ev Fileyen ha ji cinsen Yunaniya ne. Hey
fa min tet, gelek jin ı1 zarı1 ı1 mer hatin kuştin, bin File. Min çave xwe(82) res
ma zarı1kek Musulman dit, reben çar sall bi, Fila se ciha birindar kiribln. 

Heta nuho ji Giride şer ne kem e. Çi qas Musulman he bin, gelek je revin 
welaten Musulmana. Hin ji hemane Giride;(83) le kes newere hiçe gunde 
xwe, hemiya xwe dane hev, bajera de rı1tinin;(84) Fila gund ı1 zeviyen wan ji 
xwe re birine.( SS) Nuha çi qas Musulman hebin, civiye dikin,(86) ar(87) ı1 cil 
ı1 pera redikin ji Musulmanen Giride re. Rebena, hemi tazi ı1 birçi mane. 

Ez ji mir ı1 axayen Kurda hevi dikim, derheqa qenciya Kurda de çi bet b ira 
ki bila ji min re binivisin, ez' e ve cerideye de binivisim. Wek jora ve cerideye 
min nivisl, dive kaxizi rekin ji min re Misre(88) 

Li Misre "Metbeet El-Hllal" de tebi' biye.(89) 

(76} Hatin şehidbiyin: Hatin şehidkirin, şehid bun. Yani, "ew eskeren ku di vi şeri da hatin 
şehidkirin, çi qas Musulman li dinyaye hene, allkariya jin u zaruken wan dikin". 

(77} Diviya ku yan bigota "geli Kurdan", yan ji bigota "Kurdno". 
(78} Diviya ku bigota "bidin muteserrif u waliyen xwe". 
(79} Girid: Giravek e di Deryaya Sipi da. Nuhadi deste Yunanİstane da ye. 
(80} Se para yek je: Ji se paran yek, ji se paran parek, ji sisiyan yek, seyek. 
(81} Çiftlik: Cotgeh, clye cot u xwedikirina heywanan. Peyvika "çiftlik" Tirki ye, li hin 

helen Kurdistane ketiye zimane Kurdi jl. 
(82} Min çave xwe: Min bi çave xwe. 
(83} Mane Giride: Maneli Giride, li Giride mane. 
(84} Rutinin: Rudinen, dadinişin. 
(85} Ji xwe re birine: Kirine male xwe, dest dane ser wan u ji xwe ra kirine mal. 
(86} Civiye dikin: Civin çedikin, civat giredidin, li hev dicivin. 
(87} Ar: Ard. 
(88} Awaye rast, "ji min re rekin Misre" ye. 
(89} Yani "li Misredi 'Çapxana El-Hilal' da çap buye, hatiye çapkirin". 
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(ı)Rupelı 

Herçi 
bi ve 
kaxizek reke, 
dive reke 
Mis re 
ser nave 
xwediye 
ve rojname 
ku re 
Bedirxan Paşa 
Miqdad Midhet Bege 

* 
Her car 
du hezar 
ro ı naman 
be pere 
ez'e rekim 
Kurdistan&, 
da ku bidin xelke 

* 
Ji 15 rojan 
care k 

" o " • te nıvısın 

Sala peşin 

KURDiSTAN 
1315 

Kürdleri uyarmak 
ve 

zanaatlar öğrenimine 
özendirmek için 

şimdilik 
15 günde bir 
yayınlanır 

Kürdçe gazetedir 

Jimare 1 

Adres: 
Mısır'da 

"Kürdistan" 
Gazetesi 

Sahibi ve Yazarı 
Bedirhan Paşaoğlu 

Mikdad Midhat 
* 

Her baskısından 
2000 tane 

Kürdistan' ın 
büyük valilerine 
gönderilecek ve 

onlar aracılığıyle 
köyler ve kasabalara 

dağıtılıp 
yaygınlaştırılacaktır 

* 
Kürdistan dışında 

her yer için 
yıllık abone bedeli 

80 kuruştur 
Kürdistan içinde 

özel isteyenlere 
bedava gönderilir 

Roja peşeme 30 Zulqe'de sal 1315 *Perşembe 9 Nisan yıl 1314{2) 

(1) Peyven ku di sere rojname da jibo nasandina we, nav u navnişana xwediye we, amanca 
wi ji weşandina we u wd. li her du aliyen sernivisara we hatine nivMn, aliyek ji wan 
bi Kurdi ye, aliyek ji bi zimane Osmaniye. Jibo hesankirina t&gihlştina van peyvan ji 
xwendevanan ra, me sernivisara jimareya peşin a rojname wek numuneyek ji nu ve ni
vM; peyven Kurdiyen ku li rexe sernivisare d girtine, me ew wergerandin Kurdiyeka 

xweru; peyven Osmani ji me wergerandin Tirkiya nu(gazetenin başında, onun tanıtıl
ması, sahibinin ad ve adresinin, dergiyi yayınlamaktaki amacının vb. bildirilmesi için 
başlığın iki yanında yer alan sözlerin bir bölümü Kürdçe, bir bölümü de Osmanlıca
dır. Okuyucuya bu sözlerin anlaşılınasını kolaylaştırmak için, gazetenin ilk sayısının 

başlığını örnek olarak aldık ve yeniden yazdık; buradaki Kürdçe sözleri sade bir Kürd
çeye, Osmanlıca sözleri de yeni Türkçeye çevirdik). 

(2) 1315 tarixa H leri ye, 1314 ji tarixa Ro mi ye; li go ra tarixa Miladi ev her du tarix ji di bin 

22 Nisan 1898( 1315 Hi eri tarihtir, 1314 ise Rumi tarihtir; her ikisi de Miladi tarihe gö
re 22 Nisan1898 eder). 
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Ruper 2(1) Sala ewwull Eded2 

H eç i KURDiSTAN (2) 
kaxizek Mısır'da 

v~ r~ke, "Kürdistan" 
div~ 1315 Gazetesi 
r~ket Sahib ve Muharriri 
Misr~ Bedirhan Paşazade 

' Mikdad Midhat ser nave 
' ' Kürdleri !'kaz ve xweyıye 

* v~ ceridey~ tahsil-i sanayze teşvik için 
law~ şim ilik 

Her tab'ında 
Bedirxan Paşa on beş günde bir neşrolunur 

2000 nüsha 
Miqdad Mldhet Beg~ Kürdçe gazetedir 

(3} Kürdistan 
* vülat-ı izamına 

Her car irsal ve vesatetleriyle 

du hezar Bazı ümera-i Ekradın arzularına mebnl' kura ve kasabata 

cerideya bundan böyle neşr-ü tamim 

b~ pere ahval-ı cariye ve edebiyat-ı Kürdiyeden olunacaktır 
dahi bahsolunacaktır 

ez'~ r~kim (4} * 
Kurdistan&, 
de bidin xelk~ Kürdistan haricinde 

* 
Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 

Arabça, Türkçe, Farisi'ce senelik abone bedeli 
Pazde roja mektublar 80 kuruştur 
care k~ Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 
ret (5) hususl isteyenlere 
nivlsandin meccanen gönderilir 

Roja p~ncşem~ de 14 Zulhlcce sene 1315 * Pencşembe fi 23 Nisan sene 1314(6) 

(1) Ni viskar di jimareya peşin ı1 ve jimareya 2'yan da peyvika "rı1per" bi mana "jimare" 
bi kar ani'ye U ji jimareya 3'yan pe ve li şaşl'ya xwe veaqill'ye ı1 ool' ew peyvik bi mana 
"rupel" bi kar ani'ye 

(2} Gazetenin ilk sayısında ve bundan sonraki sayılarında burada "adres" demek olan 

Arapça "unvan" sözcüğü yer almaktadır. Ancak bu sayıda bu yer böyle boş çıkmıştır. 

(3} Yukarıdaki satırların bugünkü Türkçeyle anlamı şöyledir: "Kürdleri uyarmak ve za
naatlar öğrenimine özendirmek için, şimdilik 15 günde bir yayınlanır Kürdçe 
gazetedir''. 

(4} Yukarıdaki satırların bugünkü Türkçeyle anlamı Şöyledir: "Bazı Kürd beylerinin ar
zuları üzerine, bundan böyle, olup biten durumlardan ve Kürd edebiyatındanda söze
dilecektir". 

(5} Yukarıdaki satırların bugünkü Türkçeyle anlamı şöyledir: "Gazetenin tutumuna uy
gun Arapça, Türkçe, Farsça mektuplar, Kürdçeye çevrilerek yayınlanır". 

(6} Li gora tarl'xa Ml'ladl' 6 Gulan 1898(Miladl' tarihe göre 6 Mayıs 1898}. 
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" " " " " BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

Ceddeya ewwull de min piçeke belısa qend'ya ilm ı1 marl'fete kiribt Ez ve ce
ddeye se be we diniv~sim,(7) da ez Kurda bielim~nim xwendin~ da Kurd biza
nİn feyda xwendine çi qas gelek e. Hezrete Resı11, eleyhisselam, gelek cara 
emir kir~ye ku "bielimin xwendine". Cer~deya ewwull de min hin hed1sen 
şerif niv~sin. Ez' e ve care ji hin hedisen şerif binivisim: 

Hezrete Pexember, eleyhisselam, gotlye "utlubu'l-ilme m~nelmehd~ llel
lehd~"; ango "ilme ji matike heya tirbe bixw~nin".(8) Ango dive mirov hew 
qas kiçik dest xwendine biket, he ji deme matike heta deme tirbe.(9) Zarı1yen 
matike nikarin bixw~nin. U meqsed, ango hew qas zı1 dest xwendine bikin, 
xwendin hew qas tiştek feyde ye.( lO) 

D" H " N b" 1 h" 1 " "h bb '1 " " ' 1" " ısa ezrete e ı, e ey ısse am, gotıye u u -wetenı mın e -ıman ; 
ango "hejekirina weten ji ~mane ye,( ll) miroven xwey'~man hej wetene xwe 
dikin".( 12) 

Geli m~r ı1 axa ı1 paşano! Ez ji we dipirsim: K~ ji we heta nuho ji wetene xwe 
re çi kidye, da em bizanİn un hej wetene xwe dikin! Hejekirina weten ew e 
ku mirov nehele dişmine mirov bikeve nev wetene mirov de. Hejekirina we
ten ew e ku mirov wetene xwe ava b ike, mekteba ı1 medresa, xerata çeke. Beje
kirina weten ew e ku mirov zarı1yen wetene xwe b ide xwendin, b ide eliman
dina sin' et ı1 mar~feta. X wed e neke, h eki dişmine we Mosqof hucı1me wetene 
we bike, un'en çawa şere w~ defi' bikin?(13) Mosqof xweytop ı1 tifingen we 
eceb e,(14) cihen mirov je wek teyra dixuy1, gule ı1 heriken xwe dig~hine wan 
dera; topen we eceb hene, dikare pe wan topa ç~ya hilweş~ne.(lS) Hejekirina 
weten ew e un j~ bixebitin, bi elimin ilm ı1 marl'feta, kes b ı1 kare ticarete bikin, 
dewlemend ı1 xweysin'et ı1 madfet bibin, wek dişminen xwe bibin xweytop 
ı1 tifingen v~ zeman~, da un bikaribin weten ji sirneo espen Fila xilas bikin. 

Careke qenc b~nin bira xwe, axa wetene we çi ye. Ne hem~ ji hestl ı1 goşte 
d&-baben we ne, tirben ecdaden we ne; paş çend rojeke we ji we re j~ b ibe tir b. 
N e heyf e Mosqof bi espen xwe b ide ser we axe ı1 tirba! Beri sed sala Fileyen 
Fransiz Misir zebt kirib~n. Xwede zane nuho j~ Misri hikat dikin, cami ı1 
mizgeft kirine der ı1 axur. J'ew paşe Xwede nusret da Islam~ File revln çı1n, 

(7) Seb& w& dinivhim: Jibo w& yek& dinivisim 
(8) Matik: Texteki biçuk e, jibo zaruk&n §trmij re ç&kirin, ew zarı1k re da t&n razandin u 

hejandin. Li hin helan je ra te gotin "dergıl§an" jl. 
(9) Tirb: Gor. 
(10) Tiştek feyde ye: Tişteki bifede ye, tişteki mefadar e. 
(11) Hejekirina weten: Bezkirina ji welat, evina welat. 
(12) Xwey'iman: Xwediiman, xwedibaweri, bawerdar. 
(13) Un'en çawa: Hun'e çawa, hun de çawa. 

Defi' bikin: Paşta bavejin, herepaş daf bidin, ji xwe dur bixin. 
(14) We eceb: Wisa eceb. 
(15) Pe wan topan: Bi wan topan. 
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cih&n xwe cami ı1 mizgeft paqij kirin;( 16) ew camiy&n bi bin dh, elhemdu lll
lah nuho İslam t& de nim&j dikin, dixwinin. 

DA H A PA b ı hA ı A , ı '1 hA A A , ı ısa ezrete exem er, e ey ısse am, gotıye u uwwu - ımmetı ının e -
iman"; ango "hlmmeta bilind ji iman& ye". 

Geli Kurdno! Elhemdu llllah xelk hemi dizanin ku Kurd xweyhimmet in, 
Kürd camh in, cesur in, xwina xwe li ser weten& xwe dirijinin. Il heyfa min 
t&t ne xwenda ı1 dewlemend in, b&marifet in. 

D!sa Hezret& Resı1lullah, eleyhlsselam, got!ye "İs' e li dunyake keenneke te-
1şu ebeden, we's'e li axiretike keenneke temı1tu xeden";(17) ango "ji dinya 
xwe re we bixebite heçku tu qet namiri, ji axreta xwe re ji we bixebite heçku 
tu'y& sib& bimir1".(18) 

Werin, v&ca em bizanibin mirov ji dinya xwe re çawa, ji axreta xwe re çawa 
div& bixebite. Ji dinyay& re xebitandin ticaret e, kes b ı1 kar e, elimandina sin' et 
ı1 marlfeta ye; ji axret& re xebitandin kirina emr& Xwed& teala ı1 Phember 
eleyhisselam e. Kurd din&n xwe de qenc in; le çiku ne xwenda ne, qe nikarin 
axreta xwe re qenc bixebitin. 

Geli mir ı1 axano! Fekirin, y&n hatin ser dinyay&, nave ki bi rehmete tet go
tin. Un ji we bikin,(19) da nave we ji bi rehmete bet gotin. 

Xweska Wl ewe xhek kir.(20) X&r ne nimej ı1 roji ne. Nimej ı1 roji deyne 
mirov e, biv&-neve mirov'e wan bike; xer ew e ku mirov mekteb ı1 medresa, 
mizgefta çeke. Fekirin zarı1yen bebab ı1 bidin xwendin.(21) Çiku un nizanin 
bixwinin, un nizanin tarixa belısa ecdaden we çi nivisiye, ki qenci ı1 ki xirabi 
dikir. 

Bi izna Xwede teala, paş nuho ez' e belısa tarixa Kurda j1 bikim; esl ı1 nesle 
wan ji ku ye, n&v wan de çi miroven xwenda, xweynav ı1 deng hatine, ere he
mi binivisim. 

Mirovek xwenda, alim hebi, nav& wl "Ehmed& Xani" bl. Xwede je razi be, 
rehmeta Xwede le be, vi mirovi hin kiteben Kurmanci nivlsine. Ez'e paş nu
ho hin ji wan kiteben Wl Ve Certdeye de binivisim. 

* 
Wek ez dibihlzim, ji Kurda gelek dewlemend hene. Geli dewlemenden 

Kurda! Baben we bi du gaz cawe sipi çı1n her rehma Xwede(22) U n ji we wele 

{16) Yanr "Musulmanan li dy&n xwe camr u mizgeft paqij kirin". 
( 17) Away& rast & v& hedrs& weha ye: "I' me! li dunyake keenneke tdşu e beden, we'mel ır axr

redke keenneke temutu xeden". U bel& mana vr awayr u away& ku di roj nam& da hatiye 
nivMn, yek e. 

{18) Heçku: Goya ku, wek ku, hes&b ku. 
(19) Un jr we bikin: Hun jr wisa bikin. 
{20) Xweska wr ew& x&rek kir: Xwezr bi wr kes& ku x&rek kir. 
(21) Yanr "li zaruk&n b&bav &n s&wr bin&rin u wan bidin xwendin". 
(22) Gaz: 1- Aletekr wek meqes& ye, 1& her du ser&n wr çengalkr ne u li ser hev rudin&n, p& 

bizmar t&n kişandin, tewirekr w& jr heye ku di kişandina didanan da t& karanrn. 2- Beş& 
mil & ji enrşk& berj&rtir. Bi Ere br j& rat& gotin "zrra", ku her& prvekeka cil u caw bu ye. 
Li vir mexsed mana diduyan e. 
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biçin. Lo, wan zer u ziven elbiken we de ne derexin, riya Xwede de mekteb 
u medresa çekin, zaruyen bede u bab bidin xwendin, da un dinya u axrete ra
het bikin,(23} da Xwede ji we razi be. 

Deren ez le geriyabim, min gelek miroven dewlemend ditine, zaruyen fe
qir dane xwendin, rekirine İstanbule mekteb u medreseyen mezin; nuho he
mi mezin bine, hemi ji me'mur u zabiten dewlete ne; miroven ew dabin 
xwendin, weki wan di b inin ki kaxizek ji wan tet, X wede re şikir dikin ku ew 
bin sebeb, saya wan de ew zaruyen reben bin miroven xweynav u deng, bin 
miroven alim u dewlemend. Ev miroven ha li dinya u axrete rusipi ne. 

Elhemdu llllah em Musulman in. Musulmaniye de dive em arikarl'ya he
vudu bikin. 

* 
Ez'e belısa muluken Emewiye ji we re bikim;{24} xwendine çi ji wan kir, 

nexwendine çi kir: 
Beri' heft-heşt sedsala, mile Endeluse dewletek Musulman derket. Sultane 

wan ji Emewiya bi. Çar-penc padişah ji wan xwenda bin, adil u qewi, xwey
marifet bin, hej xwendine dikirin; s&-çar salade gelek bajeren Fila girtin. Yek 
j&, nave Wl Ebdurrehmane Salis bi.(25} Vi Ebdurrehmane Salis penci sala pa
dişahi kir. Miroven xwenda bin. Weziren do ra wan ji xwenda u alim bin. Lo
ma, çi bajeren nave edaleta wan diçu'y&, be şer teslim di bin. Zemane van xun
kara(26} de Islam gelek mezin bin, xurt bin, dewlemend bin, mekteb u med
reseyen mezin çekirin, camiyen hew qas mezin çekirin ser dinyaye de wek 
wan he nebatine çekirin. We hinge xelifeye Musulmanane ji Tir ka bi, Ereb 
bin. 

J'ew paş&, yen bibin xunkar dest xirabiye kirin, xwendin u marl'fet berdan, 
edalet nema, dest zulme kirin. Me'mura dest bertila kirin, hemider tekilhev 
bin. Heçi waliyen bajera, her yeke go "xunkar ez im". Qeweta Islame ji hev 
veqeta. Me'mur ji hemi wek xunkaren xwe dest bertila, fisq u fucure ki
rin.(27} Hikmeta "en-nasu ela suluki mulukihim" eşkera bi.(28} Xireta Mu-

ı " " ı· k " ı· " " ' " lk" su manıye ne ı xun aren wan ma, ne ı wezır u me muran ma, ne xe e 
ma;{29} hemi ketin derde bertila. 

(23) Rahet bikin: Away~ rast "rahet bibin" e. 
(24) Emewlye: Malbateka Erebbu ku 30 sal pişt~ wefata P&xember karg~rlya Musulmanan 

girt dest~ xwe u dewletek bi nav& "dewleta Emewlyan" saz kir. Sazkar~ w& dewlet& 
Muawlyey& kur~ Ebu Sufyan bu. E w dewlet ji sala 660'1 heta sala 750'yl jlya u bi şorişa 
~bu Muslim e Xurasanl hilweşlya. Hinge ye k ji we malbare rev! ya çu En del us&, ku na ve 
Ispanyay& bu u di dest& Musulmananda bu, di sala 756'an da li wir "Dewleta Emewl
y&n Endeluse" saz kir. Ew dewlet jl heta sala 1031'& jlya u hing~ bi hucuma Fileyen 
drane Endeluse hilweşlya. 

(25) Ebdurrehmane Salis: Ebdurrehman& Sislyan. 
{26) Xunkar: Mlr, padlşah. 
(27) Fisq u fucur: Beexlaql, beretl, b~dlnl, perçiqandina exlaq u terbiye u edebe, derketina 

ji rlya rast. 
{28) En-nasu ela sulukl muluklhlm: Ev peyveka Erebl ye, mana we weha ye: "Mirov li ser 

r~ u meşa ıniren xwe ne". 
(29) Ne xelk& ma: Ne li xelke ma. 
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Fila dora wan girt, dest şed kirin. İttl:faq n&v İslame de nema; waHyeki mi
leki ve, waHye di mile di ve kişand. Fila kar! Musulmana; gelek jin u zaru u 
mer esir bin, gelek Musulman revin Afdqaye, hem! ji jar u reben bin. Hingi 
çu hale wan xirabtir bi, hingi çu File xurttir bin, Musulmana yekcar xwendin 
berda, madfet u xwendin giha Fila. Hingi çu Musulman bin File, hedi hedi 
dewleta muluken Emewiye xilas bin, dewleta Fila ket şuna wan de. Heta nu
ho ji li qeyden mehkemeyen wan de nav hene, paş çend baba cedde(30) wan 
Musulman in. Ez'e navek ji wan binivisim. Ev nave ha ji qeyden mehkemeye 
wan in. Ev e ew nav: "Alfons kure Fdderik kure Hanri kure Tomson kure 
Muhemmed bin Ebulqasim". E w se naven ewili naven Fila ne, babe wan Fila 
Muhemmed bin Ebulqasim bl. 

Geli ulema u mir u axayen Kurda! Heki miroven hukme we j1(31) bere un 
nedin xwendin, un renekin mekteba da bielimin marl:fet u sin' eta, dinya u ax
rete gunehe wan stuye we ye.(32) Çawa Fileyen dranen Musulmanen Ende
luse ew der hem! girtin u Musulman kirin File, drane we Mosqof ji we rojeke 
Kurdistane bigire, nahele un Musulmaniya xwe bikin, we mizgeften web ike 
der, We jin U zaruyen We esir bike; ji paşe Un yekcar nikarin XWe ji deste Wl 
xilas bikin. Nuho he hel(33) u qeweta we deste wedeye bixebitin, bixwinin, 
bielimin sin'et u marifeta; un'e bikaribin xwe ji şere drane xwe hifz bikin. 

Wan pela(34) de dewletek Musulmana hebi, nave wan "Dewleta Selçuqi
ye" bl. Ji we paşe, dewlet giha m1rek1 eşira Tir ka, ku nave Wl Osman bl. Reh
meta Xwede le be, mirovek camer, Musulman, adıl bl. Eşira Wl hingi çu me
zin bi, xelke hingi edaleta w1 d1tin hatin do ra w!, ketin bine emr u hukme w! 
de. J'ew paşe ew xwe çu her rehma Xwede, kure w! ket şuna wl. E w ji wek ha
be xwe cesur u mer derket. Dewlet zemane Wl demezintir bl. Şikir Xwede 
re, Musulman disa bin xweydewlet. Li jor me gotibi "en-nasu ela sulukl mu
lukihim". Van xunkaren ha hej xwendine dikirin; loma mir u weziren wan 
ji xwenda bin, adil bin; zemanen wan de zulm tunebi, Musulman ji şeren diş
mina, Fila emin bin. 

Cerideya beri ve de, metbeeye de murettib, hedisek şerif xelet nivMye; rast! 
ho ye:(35) "Utlubu'l-ilme welew b1's-S1n".(36) 

(30) Cedd: Bapir. 
(31) Yani "miroven di bine hukme we da ji, kesen bine hukme we jl". 
(32) Yani "di dinya u axrete da gunehe wan li stuye we ye". 
(33} Hel: Hez, şiyan. Ev peyvikeka Erebi ye u di Erebi da "hewl" e, pişte ku ketiye Kurdi 

guheriye buye "hel". 
(34) Pel: 1- Koma ave ya ku bi tevgera bayedi deryayan da yan di Uçan da yan jl di çemen 

fire yen sekan da peyda dibe u ji aHyek her bi aliyeki di diçe. 2- Tevgera ku di hewaye 
da peyda dibe. 3- Dem, wext. Li vir mexsed mana 3'yan e. 

(35) Rast'! ho ye: Rast& we weha ye, awaye we ye rast weha ye. 
(36) Yani "zanin li Çinebejlle bigerin". Ev hedis di jimareya peşin da weha derketibu: 

"Utlubu'l-ilme welew kane fl's-Sin". 
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Min gotib1 "ez'e belısa şere Misr u Sudane binivisim". Eve ez'e dest pe 
dikim:(37) 

]i mej ve nozde hezar eskere Sudan&, sezde hezar eskere Misre peş muqabile 
hevu du sekin1b1n, kare şer! dikirin. Roja di her du mila dest şer! kirin. Şer 
xweş bu.(38) Eskere Misre re gelek top hebin. He ji dur ve Misriya Sudani 
dan her topa, hal li wan neh!şt. Weki piçeke nez!ke hev bin, Misr!ya dest ti
finga j1 kirin. Xelke Sudan&, rebena çiku besin' et u mar!fet in, top u tifingen 
wele wan re tunebi; deste gelekaderim u xişt u ş1r(39) u mertalu tifingen çeq
maq he bin. Heta heneziktir bin, gelek ji Sudaniya hatin kuştin. Şer xweş bi, 
Sudani ya edi nekari xwe li her gule u heriken eskere Misre bigirin, revin. Mis
ri ya berday1 wan. Ji Sudani ya se hezar m er birindar u telef bin. Ji wan se h eza
ra dozdemir u axa ne, ango sereken eskere Sudane ne. Çar hezar ji wan esir 
b" N" " d .,.. 1 k . " S"d " h N " " " E " ın. ev van esıra e Jl ge e mezınen u anıya ene. ave mıre wan ınır 

Mehmud e, ew j1 hat girtin. 
Ji Misriya hefte u penc hatin kuştin, çar sed birindar bin, pazde zabit hatin 

kuştin u hin qew1 je birindar in.( 40) 
Eve, geli mir u axano! Undibinin ev şer çi eceb e! 
Se heba v&, Misr! xwenda ne, i~me şer! dizanin, top u tifingen wan hene, slle

hen wan nu ne; Sudani cam er in, le besileh in, ilmeşeren vansllehen nu niza
nin, loma mala wan xira bi, edi paş nuho nikarin pişta xwe rast bikin. 

* 

Hin ji mir u axayen Kurda kaxiz rekirine ji min re, dixwazin ku ez ve cer1-
deye de belısa hale nuh o u edeblyata Kurdl, ango hin şe' r u beyten Kurmanci 
binivisim. Loma, paş nuho, bi izna Xwede ez'e belısa hale nuho bikim u her 
car hin beyt u şe'ren Kurmanci u hikaten qenc biniv!sim. 

* 

Re lımeta X wede le be, X wede gunehe w! bixefir!ne, sala hezar u sed u pe nce 
de,(41) Ciz1re(42) Ehmede Xan1 kitebek menzum niv1s1ye;(43) nave ve kit&
be kiriye "Mem ô Zin". Ev kiteb hem! beyt u şe'r in; eşkare hlkata eşqa du 

(37) Awaye rast weha ye: "Eve ez' e dest pe bikim", yan j! "eve ez dest pe dikim". 
(38) Şer xweş bı1: Şer germ bı1, şer gewz bı1, şer geş bı1. 
(39) Şlr: Şı1r. 
( 40) Hin qewl je birindar in: Dibe ku m ana ve peyve weha be: "Hin pirr ji zabitan birindar 

in"; yan j! weha be: "Hin ji zabitan j! birindaren giran in, birinen wan dijwar in". 
( 41) Sala 1105, tarlxa H leri ye. Li gora tarlxa Miladi dibe 1695. 
( 42) Cizlre: Li Cizlre 
(43) Menzı1m: Helbeskl, pirtı1k yan j! tiştekl d! ye ku bi awaye helbestan te nivlsln, wek 

helbestan te nivlsln. 
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ciwana ye, batin( 44) gelek meqsed ı1 hisse( 45) ı1 hikmet j& t&n fehmkirin. Lo
ma, div& mirov bi diqet bixwinitin. Her ceridek& de ez'& ji we kiteb& hine bi
nivisim,(46) heta xilas bibe. 

E w kit&b beri du sed ı1 deh salahatiye nivisandin. Hin der& w& heşiflne,( 47) 
nayen xwendin. Deren ney&n xwendin, inşaelialı ez'e bikarim bi xwe ternam 
bikim. Heki ji v& kit&be dest& yek& de he b itin, ez h&vi dikim ji min ra r&ket, 
da ez ya li dest& xwe de rast bikim; paş& ez'& disa kit&ba Wl j& re rekim. Niyeta 
min, ez'e we kitebe tebi' ji bikim.(48) Heçiye v&,(49) bila nuho ve ji min re 
binivise. 

Ehmed& Xani, rehmetullahi eleyhi, li w& kitebe de ewil dest şikir ı1 muna
cat ı1 ne'ta kir! ye,( SO) paş& dest esl& hi kat& dike. Min ev kit&b carna hin ulema
yen Tir k ı1 Ereba re xwendiye ı1 tercume kiriye, hem! ya ji gotiye ku "ver& de 
ji v& kit&b& ç&tir me nediye'. 

MEMÜZİN 

Sername& name nave Ellah 
b& nav& wi natemam e wellah(Sl) 

Ey metle& husn& işqebazi 
M hb AbA h A A A A e u e qıqı-yu mecazı 

N av& te ye lewh& nameya işq(52) 
Ism& te ye neqş& xameya işq 

(44) Batin: Di batin da, di bini da, bi away& veşarti. 
( 45) Hisse: Par. Yani "tişt& ku mirov wek parek ji xwe ra j& digire, para xwe j& hiltine, j& me

fadar dibe". 
(46) Hin&: Hinek, parçeyek. 
( 47) Heşifin: Belavbuna murekkebe ni visine li ser kaxid, bi awayeki wisa ku baş naye 

xwendin. 
(48) Tebi' ji bikim: Çap ji bikim. 
(49) Heçiy& ve: Herçiy& ku div&, her kese ku div& 
(50) Munacat: Gazi u lavayen ji X wed& ra, ku mirov gazi Xwede bike u lavaye wi bike. 

Ne't: Pesn. Li vir mexsed j& pesne Pexember e. 
(51) Di çapa "Mem u Zin"e ya 1919'an a Stanbole da ev her du malik weha derketine: 

"Sernamee name name Ellah 
Be name wi natemam e wellah". 

(52) Di çapa stanbole da "name te ye" derketiye. 
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Be neqşe te neqşe xame xam e 
Be nave te nave name name(53) 

Nave te ye şahe Beyte meqsud(54) 
Hhriste mukatebate mehmud 

~ ~ ı ~ "1 b" mezmune murase ate arey 
meşhude mukaşefate bilxeyb 

Mehbube qulube men lehu'l-qelb! 
Qelban tu dikibi ha xwe ve celb(SS) 

Ma'şuq-i tu yi, bifexr u naz i 
Aşiq tu yi, lek-i beniyaz i 

Mutleq tu muHd u mustefad i 
Be şubhe murid u hem murad i 

Nur i tu di husne ruye dildar 
Nar ı tu di qelbe aşiqe zar 

Şem' i, ne ji qisme nur u nar ı 
Şems ı, ji eyan tu perdedar ı 

Gene i tu di nev tillsme alem(56) 
Kenz i tu eyan ji isme adem(57) 

Ev alem u ademi-yti meşhud 
ev mumkin u masiwaye mewcud 

Hemyan bi te ye mudare u debr(58) 
Feyyaze riyaze xelq u we'l-emr(59) 

(53) Di çapa Stanbole da ev malik weha derketlye: 

"Be name te name natemam e". 

(54) Di çapa Stanbole da "name te ye" derketiye 
(55) Di nusxeyeka desnivlsar da "bi bal xwe ve" hatiye nivlsln. 
(56) Gene: Xizne, xezlne, deflne. 
(57) Kenz: Xizne, xezlne, deflne. 

Adem: Mirov, Insan. 
(58) Hemyan: Hemlyan, gi§tan, tevan. 
(59) Di çapa Stanbole da ev malik weha derketiye: 

"Feyyaze rlyaze xelq-i we'l-emr". 
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Emre te bi lefze "k un" du alem( 60) 
mewcı1d-i kirin, xerez çi? Adem(61) 

Adem bi xwe yek ji her duyan e 
Yek herf-i ji emre "kun", fe kane 

Ew herfe heql'qeta muheqqeq 
hem emr e bi qudreta te, hem xelq 

* 
Eşbah-i muressem in ji nası1t 
Erwah-i muwessem in bi lahı1t 

Ev rı1h ı1 cesed bi cebr ı1 l'krah 
tezwl'c-i bı1yl'n bi emre Ellah 

N ası1t1 egerçi rengsefal e 
lahı1t1 ji pertewa cemal e( 62) 

Herfa ku me gotl', neqşe hı1r e 
u meqsed ı1 maneya we hı1r e( 63) 

Zahir te eger numaye suxra 
batin ew e neqşe xame kubra 

Mewcı1d e di we şehadet ı1 xeyb 
Meşhı1d e di we sl'yadet ı1 eyb 

Insan bi xwe hem zelarn e, hem nı1r 
Adem ji te hem qerl'b e, hem dı1r 

Hindl' we ku cinse alem! ne 
ew tabie new' e ademl' ne 

(60) Lefze "kun": Peyvika "kun". Peyvika "kun" peyvikeka Erebi ye, mana w& "bibe" 

ye. Ev işaret e bi aliy& ayeteka Qur'an& ve, ku Xwed& re da weha gotiye: "Dema ku 

X wed& tiştek biv&, fermana wi ten& ew e ku j& ra b&je 'hibe', ew ji hema dibe". 

( 61) Xerez: Amanc, daxwaz, me best, mexsed. 
Adem: mirov, insan. 

(62) Ev her du malik di çapa Stanbol& ı1 nusxeyeka desnivisar da weha ne: 

"Nası1t-i egerçi rengsefal e 
Lahüt-i ji pertewa cemal e". 

(63) Di çapa Stanbol& ı1 nusxeyeka desnivisar da ev malik weha ye: 

"U meqsed u maneya w& kur e". 

-9- 129 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ev renge felek hem! muezzem 
ev çende melek hem! mukerrem 

ev karegeha ezl'me, dewwar 
ev baregeha bedl'e, seyyar(64) 

ev çende zemin digel enasir 
ev renge erez digel cewahir 

ev çende he nl''met u nefais 
ev renge he me'kel u malahis 

ev çende he muddea u metlub 
ev renge he muşteha u mehbub 

heywan u meadin u nebatat 
metlub u meqasid u muradat 

bl'lcumle jibo me ra li kar in 
fllcumle jibo me her di bar in 

Heqqen ku te xweş nizarn u rewneq 
terdb-i kirin jibo me elheq 

Em xafil u atil u gunehkar 
mayl'ne di qeyde nefse emmar 

Nl'nin me di qelbl' fikr u zikrek 
nakin bi zebanl' hemd u şikrek 

Xanl', ku nehin bi qelbl' zakir 
Bar!, bide wl' zebane şakir 

(Paşl'ya we heye) 

Li Misre "Metbea El-Hllal" de tebi' bl'ye 

(64) Di çapa Stanbol~ u nusxeyeka desnivl'sar da ev her du malik weha ne: 

130 

"Ev karegeha ezl'm u dewwar 
ev baregeha bed]'' u seyyar". 
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(1) Sala ewwull Ruper ı 

• 
H eç! KURDISTAN Unvan: 

ve kaxizekl Mısır'da 

reke ji min re, 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
dive ser kaxizl Sahib ve Muharriri 
weha binivlse: Bedirhan Paşazade 

"Bl Misr Mikdad Midhat 

necl'ul-merhum 
Pazele roja careke tet nivlsandin * 

Bedirxan Paşa 
cerldeya Kurdl ye 

Her tab' ında 

Mlqdad Mldhet Beg" 2000 nüsha 
Kürdleri tahsil-i uh1m ve Kürdistan 

* fünuna teşvik eder vülat-ı izamına 

nasayih ve edebiyat-ı irsal ve vesatetleriyle 
Her car Kürdiyeyi hM kura ve kasahata 

du hezar cerldeya on beş günde bir neşrolunur neşr-ü tamim 
Kürdçe gazetedir olunacaktır 

be pere ez'e rekim 
* Kurdistan&, Kürdistan haricinde 

de bidin xelke Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 
Arabça, Türkçe, Farislce senelik abone bedeli 

* mektublar 80 kuruştur 
Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 

Pazde roja careke husus! isteyenlere 
tet nivlsandin meccanen gönderilir 

Roja pencşeme de 28 Zulhlcce sene 1315 * Pencşembe fi 7 Mayıs sene 1314(2) 

BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

"KULLUKUM RAIN WE 
KULLUKUM MES'ÜLUN EN REIYYETiHi" 

Geli ulema u paşa u mir u axayen Kurmancal Ev hedisa şerifamin jor ni vis!, 

emre Pexember eleyhlsselam e. Ango ji xunkar(3) bigirin heya şivanen gund, 

hem! ser hevudu( 4) ha Xwede teala(S) mes'ul in.( 6) Ango di ve yen mezin, yen 

(1) Divlya ku li vir "eded 3" yani" jimare 3" bihata nivlsln. U hele di esle rojname da ev 
goşe weha vala derkedye. 

(2) Li gora tarlxa Mlladl20 Gulan 1898.(Miladl tarihe göre 20 Mayıs 1989). 
(3) Xunkar: Mlr, padlşah. 
(4) Hem! ser hevudu: Hem! li ser hev, hem! ji ber hev ve, hem! di heqe hev da. 
(5) Ba Xwede teala: Li bal Xwede teala, li nik Xwede teala. 
(6) Mes'ul: Berpirsyar. 
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xweyqewet(7) u dewlemend, xunkar u paşa u mir dive fekirin(8) yen li bin 
desten xwe de. Heki(9) ew ji şeren dişmina hifz nekirin,(10)Xwede teala we 

" " "h " '"1 b"k wan ınır u axa u emıya mes u ı e. 
Min cerideya beri ve de belısa Endeluse kiribl. Çiku(11) padişahek ji wan, 

Ebdurrehmane Salis xwenda bi, hej ilm u marifeta dikir, zemane wi de xelk 
hem!, heya hin şivan ji xwenda bin. Hikmeta "en-nasu ela suluki muluki
him"( 12) derket n eva hall.( 13) Çi ku h emi xwey' ilm u m arifet bin,( 14) zerna
ne wi padişahi de dewleta Musulmana ji dewleten Frenga( 15) hemiya zedetir 
xweyşewket u qewet bl.(16) 

Geli warisen enbiya,( 17) ulemayen Kurda! Ri ya X wede de desten xwe hill
nin, deven xwe vekin, mir u axayen Kurmanca terxib u teşwiqa ilm u marHe
ta bikin.(18) 

Eve ji bedisa şerif a "kullukum rain we kullukum mes'ulun en re1yyet1h1" 
aşikar dibe ku ez ji bi emre Pexember eleyhisselam me'mur im xizmet&, qen
dye jiKurda ra bikim, riya qendye nişane wan bikim, wan ji xirabiye hifz bi
kim. Çiku dewlet nahele kes ji me hiçe Kurdistan&, lo ma ez bi ve ceridey&, ya 
li ser min deyn ez dikim.(19) Xwede arikariya min u Musulmana hemiya 
b ike. 

"Teleb'ul-ilmi ferizetun ela kulH Muslimin we Muslimetin". Ev bedisa P&
xember eleyhisselatu wesselam, ango elimandina ilme ser hem! mer u jinen 
Musulmana ferz e. 

Geli mir u axayen Kurmancal Çawa çiku nimej ferz e un dikin, wele eli
mandina ilme ji ser we ferz e.(20) Be ilm u xwendin nimej u roj i ternam na
bin. mirov çi qas hej wetene xwe b ike, be ilm nikare qendyeke ternam ji wete
ne xwe re bike. Vizemanide kiteben we qenc(21) hatine nivisandin, belısa 
xweykirina dewar u pezi dike, belısa çandina genim u cehl dike, belısa hemi 
tişta dike. Miroven xwenda we bikaribin bi van kiteba dewar u pez u dexle 
xwe bike re de. Her sal kara Wl du cara we zedetir hibe. 

(7) Xweyqewet: Xwedlqewet, xwedlhez, h&zdar, tuwana, kes& ku hez ı1 qeweta wl heye. 
(8) Fekirin: Bifikirin, hesaba wan bikin, rewşa wan bidin her çaven xwe. 
(9) Heki: Eger. 
(10) Hifz nekirin: Neparastin. 
(ll) Li j&renota 69'an a jimareya p&şln bin&rin. 
(12) Li jerenota 28'an a jimareya 2'yan bin&rin. 
(13) Derket n&va hall: Derket nava rewş&, bu rewşeka rastln ı1 hat her çavan. 
(14) Xwey'ilm: Xwedlilm, xwedlzanln, zanyar. 
(15) Dewlet&n Frenga: Dewlet&n welat&n Ewrupay& y&n ne Musulman. 
(16) Xweyşewket: Xwedlşewket, xwedlheybet, xwedlh&z, hezdar. 
(17) Waris&n enbiya: Waris&n P&xemberan. Ev Işaret e bi ally& hedlsek ve ku weha dib&je: 

"Kes&n alim, kes&n zanyar waris&n P&xemberan in". 
(18) Terxlb ıl teşwlq: Hewisandin, ç&kirina hewes& di dil& hin kesan da, ku mirov di heq& 

hin tiştan da hewes bide hin kesan, wan bihewislne. 
(19) Yani "tişt& ku li ser min deyn ıl wezlfe ye, ez bi v& rojnam& tlnim d, ez bi ve rojnam& 

wezlfa xwe dikim ıl deyn& xwe didim". 
(20) Yani "çawa ji her ku nim&j ferz e h un nim&j dikin, f&rkirina zanln& ıl zanyarlye jl wisa 

li ser we ferz e". 
(21) We qenc: Wisa qenc. 
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"LEYSE LI'L-iNSANi iLLA MA SEA'' 

Ango "mirov çi qas bixebite, çi qas bişixule we ew qas kar bike". Dive mirov 
ji vi emr u fermana Xwede teala ibrete bigire. Careke bipirsin: Hev qas Mu
sulman henin ser dinyay&, he mi çi dikin? Hev qas Freng{22} hene, hinde dew
lemend in, xurt in; ev Musulmanen ha çi dikin? Ez ji we re hi kat bikim: Exle
ben Musulmana bere ve wek Kurda bin, bhwendin u martfet bin. Hingi çu, 
fikirin dranen wan Frengdielimin xwendin u marifeta, ji wan qewettir(23) 
u dewlemendtir dibin. Aqile wan hat sere wan; ewa ji dest xwendine kirin, 
zaruyen xwe dan xwendin, rekirin deren dur da bielimin sin' et u hunera. u 
piçeke dereng man. Nuho gelek dixebitin, gelek xweyhuner(24} u marifet ji 
wan hene. 

Vi zernan e ha de Freng gelek xweyhuner u martfet in. Par weki dewleta me 
u Yunan! ya şer kirin, dewleta me top u tifingen şeri ji Frenga kiri. Nuho hooi 
hedi Musulman ji elimine, sileha çedikin. U nikarin wek Frenga qenc çekin. 

Geli Kurdno! Un ji dest hillnin, bielimin ilm u hunera, da Xwede teala u 
Resulullah eleyhJ'sselam ji we razi be, da un bikarin din u namusa xwe ji şere 
dişmina hifz bikin, da un ji bikarin wetene xwe de runen, da un ji ji ve renc
beriye xilas bibin. Ez gelek dera Kurda di b inim; hemi ji reneber in, jar in, ge
lek ji wan ji rebeniy&, ji feqiriy&, ji xeribiye ditelifin.(25} Yeke xwey'ilm u hu
ner dikare penc sed ınİrova re şixula bi bine. Loma, heki çendek ji mir u axa
yen Kurda elimin huner u ilm&, we hinge Kurd we wetene xwe de ji xwe re 
şixula bibinin, we ne muhtac bin biçin ji der ve jar u reben reneberiye bikin, 
we gunden wan de aburiya wan bibit. 

* 
Cerideya ewwuli de min nivisibi ke ez lawe Bedirxan Paşa me. Elhemdu 

lillah nuha sax li ser dinyaye em deh u heft bira ne. Hemi xweyrutbe u 
me'muriyet in; em hemi ji dixwinin, dinivisin; nev me de paşa u zabiten 
eskeriye ji hene; şikir ji Xwede re em elimine marifet u ilme Hin me Şame 
ne, hin İstanbule ne,(26} hin ji me'muren welata ne. 

Em ji ecdad ve miren Botan in, mezinen Kurmanca ne. Loma ser me 
deyn e, di ve em qendya Kurmanca re bixebitin; di ve em wek zaruyen xwe fe
kirin zaruyen Kurmanca. Lewre ji xelke Kurdistaneki ve(27} zaruyen xwe re
ket İstanbule da bixwine, rekin cem b irayen min İstanbule; heçi ve reket Mis
re, dive ewwuli kaxizeki ji min re reket. Ser kaxizi ho binivisin: 

"Bi Misr, necl'ul-merhum Bedirxan Paşa Miqdad Midhet Beg". 
Ev kaxiz we bighit deste min. Dive ez bizanim cewaba Wl kaxizi ez rekim 

kudere Loma, li kaxizi de ci u nave xwe binivisin. 

(22) Freng: Ewruplyen ne Musulman. 
{23) Qewettir: Biqewettir, hezdartir, tuwanatir. 
{24) Xweyhuner: Xwedlhuner, hunermend. 
{25) Ditelifin: Telef dibin, dimirin. 
{26} Hin me Şame ne, hin İstanbule ne: Hin ji me li Şame ne, hin li İstanbule ne. 
(27) KI ve: KI bivc!, ki bixwaze. 
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Dew1eta Mosqof(28} b~st sal, b~st u penc sal naburit, Islame re şer~ dike. 
Heyfa min tet, gelek şera de dikare Islame(29} Sebeba we j~. çiku Islam ne 
wek Mosqof xweysin'et u madfet e. Ji mej ve Mosqof derek girtlye ku nave 

we dere Qazan e.(30} Dereke mezin e, Musulmanen we dere j~ gelek in. Ber~ 
se-çar sala Musulmanen wedere qasid rekirin İstanbule, hawar u meded xwes

tin ku Mosqof nahele Musulman~ya xwe ternam bikin, Mosqof ehka
men(31} d~ne wan xira dike, dive şer1eta Muhemmed1 ji nev wan hil~ne. Wek 

min bihisti, İstanbule nekar~ wek vin(32} ~mdade ji wan re bikin. Rebenan 

wele bine hukme Mosqof de man. Xwede teala adkar~ya wan bike, Xwede 
teala nusret{33} u qewete bide Islame! Gelek Islam bine hukme Mosqof de 
heye! Xwede teala hemiya xilas bike! 

* 
Geli mir u axayen Kurda! Xwede teala berna Kurdistane hifz bike! Un ji 

dest hilinin, zaruyen xwe bidin xwendin da bielimin marifet u sin' eta. Weki 
Kurd bielimin marifet u sin' eta, we gel ek kere mileta Islam e ben, dewlet ji we 
li pişta wan b itin. W e hinge kes nikare xwe b ide ser wan; we hinge we bikarin 

wetene xwe, tirben ecdaden xwe ji bine simen espen Mosqof xilas bikin. 

* 

Du-se sal e Kurdu Ermeni tekilhev bine.(34} Ev hale ha ne qenc e. Dewlet 

ji vi hali ne razi ye. Paş nuho ez' e ve behse ji binivisim. 

* 

Du dewleten Frenga, nave yeke Emr1qa ye, nave yeke Ispanya ye, dest şeri 
kirine Nuho şere wanser behre ye. Her du mil ji xurt in. Inşaellah ez' e ve 

ji binivisim. 

* 

Hin Xalidi(35} hene, li Qudsa şerif in. Yek ji van, xweyfezl(36) u kerem Şex 
Yusuf Z~yaedd~n Paşa ye. Xwede umre w~ direj u ilme w~ zede bike! Bed şeş 

{28) Dewleta Mosqof: Rusya. 
{29) Dikare Islam&: Dikare bi Islam&, diş& zora Islam& bi be. 

{30) Der: Dever, h&l, herem. 
(31) Ehkam: Piran!ya "hukm" e. Li vir bi mana "ferman" e. 

{32) Wek v1n: Wek ku v1yan, wek ku xwestin, wek ku daxwaz kirin. 

{33) Nusret: 1-Allkarl. 2-Serketin, zafer. 
{34) T&kilhev: Hin kes yan j1 hin tişt&n ku ketinenava hev, tevlihev bune. Li vir bi mana 

"şer u pevçun" haılye karan1n. Yan! niv1skar xwesdye beje ku "du-se sal e ku Kurdu 

Ermeni pevdiçin, şer& hev dikin". 
(35) Xalid1: Kese ku ji nesla Xalide kure Welld e, ku sehab1ye Pexember e. 

{36) Xweyfezl: Xwed1fezl, kes& ku kar& baş u qenc dike, qendkar. 
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sala kitebek çekidye, nave ve kitebe "El-Hediyyet'ul-Hemidiyye fi'l
Luxet'il-Kurdiyye" ye.(37) Ev kiteb wek Erebi yi,(38) belısa qewaiden ez
mane Kurmanci dike.(39) Luxaten Kurman d( 40) hemi gihandine hev, ve ki
tebe de nivisiye. Mala wi ava, esasek ji ezmane Kurmanca redant Ez hevi di
kim ku ulema u mir u paşayen Kurda ji ve kitebe peyda bikin. Gelek kitebek 
qenc e. Ulemayen Kurda re lazim e ku ew ji ji ezmane xwe re tişki(41) 
biniv1sin. 

* 
Alirnek ji Sora hebt Saladi wefat kir;{42) rehmeta Xwede le be, Xwede gu

nehen wi bixefidne! Nave w! Had Ebdulqadir bt Ev mirov sax1ya xwe de ge
lek xebid; derheqa elimandina ilm u mar1fete de gelek beyt u eş'aren Kur
manci dinivisi, redikir welate xwe Sora.(43) Ezmane wi ezmane Sora ye.(44) 
Loma Kurd hemi vi ezmani nizanin. Pişta kiteba "Mem u Zin"e de bi xe
te{45) deste xwe hin beyt nivisine. Teberruken(46) min ew ebyat(47) li ve ce
ddeye de binivisin. W eki bi diqet be xwendin, mana wan xweş tet famkirin: 

Zemane resmi carani nemawe 
Çiraxi nazim u munşi kujawe 

Le dewri erne roman u ceride 
egerçi meqsede zanini bawe 

(37} Mana nave pirtuke bi Kurdi weha ye: "Diyariya Hemidi di Zimane Kurdi da". Ji her 

ku hinge Sultan Evdilhemid li ser texte Osmaniyan bu ye, niviskar pirtuka xwe ji wi 

ra diyari kiriye u ev nav le daniye. 
Gerçi niviskar li vir godye "beri şeş sala kitebek çekir"; le hele ew pirtuk çar sal beri 

derketina rojnama "Kürdistan" hatiye çapkirin. Tarixa çapa we li gora tarixa Romi 

1310 e, ku li gora tarixa Miladi dibe 1894. 
(38} W isa re zanin ku ev pevek bi şaşi weha hatiye çapkirin, awaye we ye rast weha ye: "Ev 

kirebek Erebi ye". 
(39} Qewaiden ezmane Kurmand: Bingehoken zimane Kurmanet 

( 40} Luxaren Kurmand: Peyviken Kurmand, kelimen Kurmanet 

(41} Tişki: Tiştek. 
( 42} Sala di: Sala her&, sala çuyi, parr, sala parrin. 
(43} Hozane gewre Had Qadire Koyi, ku di sala 1815'an da li KurdistanaJ&rin hatiye din&, 

di sala 1839'an yan ji 1840'1 da çuye Stanbole u li wir buye mamostaye zaruk&n Mlr 

Bedirxane Bott Di sala 1897'an da ji li Stanbole wefat kiriye. 

Diviya ku ni viskar li vir bigota "redikir herema xwe Soran". Lewra Soran ne welat e; 

welat Kurdistan e, Soran ji heremek ji heremen Kurdistan e ye; wek Botan, Xerzan, Ba

dinan, Motkan u wd. 
( 44} Di vi ya ku li vir ji bihata gotin "zare wizare Sora ye". Lewra Sorani yan ji bi peyva rast

tir "Kurdiya Jerin" ne zirnan e, le hele zarek ji zaren zimane Kurdi ye. 

( 45} Xet: Nivisin. 
(46} Teberruken: Jibo yom u bereket&, jibo ku ji me rayomu oxir bine u bike ku kare me 

li hev b&, kare me rast u xweş bimeşe. 
( 47} Ebyat: Piraniya "beyt" e. 
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Eman qedd bizane em kit~be 
Le dunya estekey hemtay nemawe 

Le "h "Ş" "X " eyyamı eyatı exı anı 

le ser nusxey xetl' ew m1sirawe 

Le lay erbabi: xoy bo qedr l1 qi:met 
xezi:ney gewher~w ki:se diraw e 

Le mecml11 duwel Soran l1 Botan 
le sayey em kit~be nasirawe 

Le Kurdan xeyd Had-w Şhi: Xani: 
esasi: nezmi: Kurdi: danenawe 

" TEQRIZ(4s) 
Jİ ŞAME HATiYE 

Ev ceddeya mi:r~ me der~xisti: hat Şam~ Min yek peyda kir. Çi qa Kurde n&
zi:k henin min civandin. W eki: ev ceri:de di:tin nave we "Kürdistan" e, xweyi:
y~ w~ mi:r~ me ye, hemi:yan ewwuli: maç kirin, dani:n ser ser~ xwe. Gelek şa 
bi:n. Paş~ min ji wan re xwend. We qa( 49) dil~ wan xweş bl1, heçku te din~ da
ye wan. Ev nesi:het l1 xeber~n te nivi:si:n, qenc ketin guhe wan; zani:n ev tiştek 
qenc e. Li nav xwe de xeber dan. Paş nuh o, heçi:ye mezin w~ xwe ji hemali:y~ 
xilas bikin bielimin hostayi:y&, bielimin çekin l1li nav xwe de dirava bidin 
hev, zaruk~ xwe bidin mekteba, r~kin bajar~ sin'et l1 hunera. 

Ez ser Kurd~ me gelek diqeherim. Xwed~ du tişt~ qenc re em xeliqan
din:(SO) Yek şecaet e, ya di: ji: sexawet e.(Sl) Xweyiye wan herdutişten qenc 
çire hol~(52) k~m mane, çire ber dest~ xelk~ de mane! Ev qebaheta me ye, çiku 
em mane bemarıfet l1 sin'et. 

{48) Teqdz: Niv~sara ecibandin~ niv~sara ku li ser kovarek yan pirtı1kek te nivMn ı1 te da 
ecibandina we kovare yan pirtı1ke te d~yarkirin. 

{49) We qa: E w qas. 
{50) Xeliqandin: Afirandin, çekirin. 
{51) Şecaet: Meran~, w&rln, merxas~. ferisi. 

Sexawet: Ciwamer~, çavfirey~. comerdl. 
{52) Çire hole: Çima weha, çima bi v~ awayl. 
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Tu v& zehmet t1 mesref& ser qendya Kurda dikişini; te ev ceride jimere 
derexisdye. Xwede ji te razi bit. Tu gelek ayet t1 hed~sen rast, riy&n qenc n~şa 
me dikt(53) Rehmet li bab& te bit, X wed& dewleta te mezin biket! Ew edl t1 
kerema bab& te kiri, nuho ji dibit sebeba rehmete E w ceride te ser qendya 
Kurda derexisd, ev ji nhik& w& ye.(54) Vi zemani qend hew qas dibit. 

Xwede t1 P&xember paş nuho w& her arikariya te bikin. Em ji her poste h&
v~ya cer~da te ne. Duay&n qenc, medh&n(55) baş ewwuH j~, nuho j~ jixwe li ser 
me deyn e. 

,.. ,.. 
TEQRIZEK MENZUM(s6) 

D iSA Jİ ŞAME HATiYE 

Piroz ji te re hezar cara 
ev deng& nuho li nav yara 

Mizgin~ya v& cerideya qenc 
şabaş dibitin çi qa hebit genc(57) 

Ev şuxl& mezin te kiriye bid'et(58) 
cara ewwul~ te kiriye Mınınet 

Ev rehbera qenc te dani binyad 
Kurmanc hem~ te kirine ~rşad(59) 

V& marifet& tu ca neh&le 
Daim ji te re muin Rest11 e(60) 

(53) Ni~a me dik!: Nl~ane me didl. 

Li Şam& 
N.H. 

(54) Ev ji nezlke we ye: Derxistina ve rojnameye ji nezlke edalet u kerema have te ye, wek 
edalet u qenclya have te rılmetbilind u heja ye. 

(55) Medh: Pesin. 
(56) Li jerenota 43'yan a jimareya 2'yan binerin. 
(57) Şah~: Bex~l~. ti~te ku bi nlyeta bex~l~e te dayin. 

Gene: Xizne, xezlne, deflne. 
(58) Şuxl: Şixul, kar, xebat. 

Bid'et: Ti~te nuderketl, ti~te ku bere tunebuye u nebuye adet u p~e derdikeve, yan ji 
ji aliye kesek ve te derxistin, te peydakirin. 

(59) lr~ad: Berdana rlya rast, ku mirov bere mirovan bide rlya rast u wan li ser rlya rast 
bime~lne. 

(60) Muln: Allkar. 
Resul: Pexember. 
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Roja ku ceride t&te bajar 
her der dibine misal& hazar( 61) 

Çi qa he b itin li şehri Ekrad( 62) 
qewl& xweşiya te kirine mu'tad(63} 

Ruhaniya bab u kal u ecdad 
pey v& huner&, te kir nuho şad( 64) 

Beybuniya dewleta te geş bit 
Qas& tu he bi dil& te xweş bit( 65) 

Law& Şh E. Fetalı 

(61) Misal~ bazar: Wek hazar ı1 sı1kan. "Yani her der wek bazar ı1 sılkan gewz ı1 geş dibe, 
li her der~ tevger peyda dibe". 

(62) Li şehri: Li bajer, di baj~r da. Yani li bajar~ Şam&. 
Ekrad: Piraniya peyvika "Kurd" e, bi ziman~ Erebi ye. 

(63) Qewl: Peyv, gotin. 
Mu'tad: Tiş~ adet kir!, tişt~ ku mirov ji xwe ra dike adet. Yani" qal ı1 peyva xweşi ı1 saxi
ya te ji xwe ra kirine adet, adet~ wan ew e ku li ser xweşi ı1 saxiya te dipeyivin". 

(64) Pey v~ huner~: Piş~ v~ huner&, pişt~ ku te ev huner nişan da ı1 ev rojname derxist. 
(65) Qas~ tu hebi: Bi qas~ ku tu biji, heta ku umr~ te hebe, heta ku tu sax bt 
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" " MEMUZIN 

NI'METŞİMARi Ü TEKRAR ŞİKİRGUZARiYA BARi 
Dİ SURETE AYINEDARi 

Ü PERDE BERDARiYA PERWERDIGARi DE 
DİGEL iXTiTAMA BA MUNACATEK MUXTESERE KURDI(66) 

Ey şikre te cewhera zebani(67) 
Wey zikre te seyqela cenani( 68) 

Ey wahide beşerik u yekta 
W ey wacide benezir u hem ta( 69) 

Ey Baqiye bezewal e daim(70) 
Wey Hadiye befena ye qaim(71) 

Ey xaliqe erd u asimanan 
Wey xaliqe cumle ins u canan 

Milk u melek u felek bi carek 
bilcumle te çekirin, tebarek(72) 

Subhaneke kulle ma xeleqte 
Ehsente fe keyfe ma feleqte(73) 

{66) Mana ve sernivlsare weha ye: "Jimartina n!' metan u carek jl şikirkirina ji Xwede ra bi 
awaye salixdan u rakirina perdeye ji ber karen xwedayl, digel temamkirina bi dualava
yeka kurt a Kurdl". 

{67) Zeban: Ziman. 
{68) Seyqela cenanl: Slqalkirina dil, paqijkirin u biriqandina dil. 
{69) Wacide benezlr: Hezdare ku keseki wek wl tune, hezdare bewekok. 
{70) Baqlye bezewal: Timjlndare ku tune nabe, ye ku tim dijl u tune nabe. 
{71) Hadiye befena: Rebire rlya rast e ku tune nabe, ye ku rlyarast nlşane mirov dide u tune 

na be. 
Qalm: Kese ku he buna wl bi wl ye, di hebune da ne muhtace kesek e. 

{72) Bllcumle: Hem!, gişt. 
Tebarek: Ev peyvikeka Ereblye, jibo ecibandine re karanin; wek ku mirov beje "ox ox, 
çi qas xweş e, maşela çi qas xweş e". 

{73) Ev her du malik bi Erebl ne, mana wan weha ye: "Her tişre ku te afirandlye ez diecibl
nim u jibo wl te pak diderim, mezinatlya te teqdlr dikim. Her tişte ku te ji tuneylye 
anlye hey! ye, her bi çi awayl te çekiribe te xweş çekirlye". 
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Herçi ku te çekir, ey nikukar(74) 
her yek di hede xwe da sezawar(75) 

Ev neh sedefed-i pirmirari(76) 
durred-ı sefid, şefaf u tari(77) 

hussed-i misale durre Xeltan(78) 

her şeş dhet u çihar-ı erkan(79) 

her se weleded-i pirmewalid(80) 
xebra u sema digel meqalid(81) 

lewh u qelem u sewabit u erş(82) 

heywan u nebatumaden u ferş(83) 

zahir kirin ev qeder senayi'(84) 
peyda kirin ev qeder bedayi'(85) 

(74) Nlkukar: Karbaş, kese ku karen baş u qenc dike. 
(75) Di hede xwe da sezawar: Di slnore xwe da layiq, layiqe dye xwe. 
(76) Pirmirarl: Sedefen ku gelek mirarl di wan da hene. "Mirarl" teneyen gilover en wek 

morlyan in, sipl u birqok in, gelek rumetgiran in; ji qaliken wan ra ji te gotin "sedef", 
ku ew jl ji nava tewirek masiren derxistin. Nave "mirarl"yan bi Erebl "durr" e, bi Tir
kiji "inci" ye, bi Inglizi jl "Pearl" e. Wisa te zanln ku mexsed ji "neh sedef'an her neh 
gerok in ku li dora Roje digerin. 

(77) Sefld: Sipl. 
Şefaf: Zelal, birqok. 

(78) Huss: Mirarl. 
Durre xeltan: Mirarlyen rekilhev. 

(79) Clhet: All. 
Erkan: Piranlya "rukn" e. 

(80) Pirmewalld: Pirçele, en ku pir çele diwelidlnin. 
(81) Xebra: Ax. Mexsed je Goga Dinyaye ye. 

Sema: Aslman. 
Meqalld: Dolab, çerxa erd u aslman. 

(82) Lewh: Lewhe mehffiz e ku Xwede her tişt te da nivlslye. 
Sewabit: Sreren negerok, westayl. 

(83) Ferş: Ax. 
(84) Zahir: Eşkera, berçav, li ber çavan. 

Senayi': Piranlya "sin'et" e, bi mana "huner" u "plşe" ye. 
(85) Bedayi': Piranlya "bed!" e, bi mana "tişte pir xweşik e ku be numune u wekok hatiye 

afirandin" te 
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her yek ji edem kirin te peyda(86) 

ibda-i kirin te be heyula(87) 

* 

Filcumle çi ewwel u çi axir 

elqisse çi mu'min u çi kafir(88) 

her yek ji te ra we bune mezher(89) 
ew renge di wan tu buyi muzmer(90) 

be husne tenine wan wucudek(91) 
be nure te nine wan numudek(92) 

Hikmet ew e batini u zahir(93) 

qudret ew e xaib i u hazir(94) 

Ninin te tecezzu' u temekkun(95) 

Emma we di wan dik! tewettun(96) 

goya hem! cismek in, tu can 1(97) 

goya hem! şehrek in, tu xan i 

(86) Edem: Tuneyi. 
(87) ibda': Afirandina ti~tan be numune ı1 wekok. 

Heyı1la: Maddeya pe~in a ku hin blreweran gotlye "gerdı1n ji we hatiye afirandin"; le 
hele bireweren Islame ev d!tin vegerandine ı1 gotine "maddeyeka weha tune, Xwede 
gerdı1n ji tuneylye afirandiye". 

(88) Elqisse: Bi kurti. 
(89) We: Wisa. 

Mezher: Xuyangeh, ciye xuyanC, dye xuyabı1nC. Yani "her yek ji te ra wisa bı1ne ciye 
xuyanC, tu ji her yeke wisa dixuyl ı1 tey! d!tin". 

(90) E w renge: Bi wl rengi, bi wl awayl, wisa. 
Muzmer: Ve~arti, po~ayi. Yan! "tu di wan da hat! ve~artin ı1 po~an". 

(91) Wucı1d: Hey!, hebı1n. 
(92) Numı1d: Xuyan, xuyabı1n. 
(93) Batin: Nexuyayl, ve~arti. 
(94) Xaib: Nexuyayi, ji çavan winda. 
(95) Tecezzu': Parçebı1n. 

Temekkun: Cigirtin, bicibı1n. 
(96) Tewettun: Clgirtin, bicibı1n. Yan! "tu wisa di wan da ci digirl, wisa di wan da bici 

di bl". 
(97) Goya: Wek ku, mirov dibeje qey ku, ji mirov we ye ku. 
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Husna te ye z~neta heb~ban(98) 

Reşka te ye x~reta req~ban(99) 

Meyla te ye aşiqan dikeşit 

Derde te ye dil ji her dieşit 

Şlrin te kireşekir li Perw~z 

Ferhad-i ji renge eşke xt1ndz(100) 

Leyla te kire bela li Qeys~(101) 

Ram~n bi te ram-i bt1li Weys~(102) 

Yt1suf te çira numa Zuleyxa?(103) 

Wamiq tekusa g~hande Ezra?(104) 

Şexe we ku pence hec bijad 

d~n kir te jibo keça kufar~(105) 

Nllufere nazeperwer~ kir(106) 

ew ji te li Mihre mişteri kir(107) 

Balaye bilind te daye serwan(108) 

pabende bela te da tezerwan(109) 

(98) Zinet: Xeml ı1 xk 
Hebib: Yar, berdilik, dilbir. 

(99) Reşk: Xwezi, biji, pejna ku mirov bi we xweziya xwe bi kesek yan bitiştek tine. 

(100) Eşke xunriz: Histiren xwinrej, histiren çavan en xwini. 
(101) Qeys: Evindare Leylaye, ku je ra te gotin "Mecnı1n". 
(102) Ram bu: Hat gir&lan, teslim bı1, stı1xwar bı1. 
(103) Numa: Nişan da, merand. 
(104) Kusa: Çawa, bi çi awayi. 
(105) Kufar: Piraniya "kafir" e. Yani "ew şexe ku pence car çı1bı1 hece, te jibo keça kafiran 

ew din kir". Ev işaret e bi aliye Şexe Sen'aniyan ve, ku bı1ye evindare keça mire Er
menistane. 

(106) Nazeperweri kir: Bi naz gihand, te ew bi naz gihand ı1 nazdar kir. 
(107) Mihr: Roj. 
(108) Bala: Bejn. 

Serw: Dareka gelek bilind e, je ra "selw" ı1 "sewl" ji te gotin. 
(109) Pabend: Linggir&lan, giredana lingan. 

Tezerw: Tewirek teyr e, wek mirişkan e, le gelek xweşik e; nikare bifire. Esle peyvike 
"tezerı1" ye, li vir jibo lekanina qafiye weha hatiye nivisin". 
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(110) Xar: Sırt 

Sorgul te kirin ji xar-i peyda( 110) 

bilbil te kir in h ezar-i şeyda( 111) 

Xweş rengi te da giyaye sorgul 
xweş dengi te da newaye bilbil(112) 

RonaM te da sere şemalan(113) 
perwane kirin bi şewqe talan(114) 

Mehbub-i te çekirindi dilkeş(115) 

mcczub-i te pe kirin muşewweş(116) 

Ev işq u mehebbeta di dil da 
ev zulf u selasiledi mil da(117) 

Aya ne te çekirin muqabil(118) 
her yek te bi hev kirin muadil(119) 

(111) Şeyda: Ev!ndar~ g~jbı.1y1, kes~ ku ji ber evin~ g~j buye ı.1 hiş~ w! ji ser~ w! çuye, sews 

bu ye. 
(112) Newa: Away~ dengb~jty&, awaye sırane 
(113) Şemal: Find. 
(114) Perwane: Firfirok. 

Şewq: Hewes, xwestin, daxwaz, evin, daxwaza g1hana tiştek. 

(115) Mehbı1b: Yar, berdilik, dilbir, 
(116) Meczub: Kese ku ber bi evine te kişandin, dikeve ber baye evine u nikare xwe li ber w! 

bay! ragire. 
Muşewweş: Lihevkeıl, tekilhev, sews u sergej. 

(117) Selasil: Piranlya "sllsllet" e, bi mana "zindr'' e. Wisa tezan!n ku mexsed ji wan "kezi

yen yaran in, ku wek zindran dirijin ser milen wan". Yan jl "ew zulf ı.1 keziyen yaran, 

ku dibin wek zindran ı.1 dikevin milen ev!ndaran". 

( 118) Ne: Ev peyvik di esle xwe da "ne" ye u peyvikeka p!tkirine u biranine ye; de ma mirov 

bixwaze maneyek pit u zexm bike, yan ji mirov bixwaze tiştekl kifşkiri ye eşkera bine 

bira kesek, mirov ve peyvike bi kar tine. Wek ku mirov beje "ne tu dizani ku zimane 

me Kurdiye". Li vir jibo wezna malik&, bi awaye "ne" haılye karanin. Hozen ji Xwede 

radibeje "ne te çekirin", yani "malum e ku te çekirin, her kesdizane ku te çekirin, kifş 

u eşkera ye ku te çekirin". 
(119) Muadil: Hevta, du tişren ku tayen hev in. 
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Ayi'ne te çekirin mukerrer(120) 
husna xwe di wan te kir musewwer(121) 

Ayi'ne ji wan we ye ku av e 
ew eks-i ji wan we ye ku tav e(122) 

(Paşiya we heye) 

Li Misre "Metbea El-Hilal" de tebi' biye 

(120) Mukerrer: Çencar, li pey hev. 
(121) Musewwer: Wenekirl, resimkirl. 
(122) Eks: Wene, resim, tişte ku di ave da yan jl di neynike da dixuye. 
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(1) Sala ewwull Ruper (2) 

• 
Heçi ve KURDISTAN Unvan: 

kaxizeki Mısır'da 

reke 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Mikdad Midhat 

weha binivise: Pazde roja de careke tet nivlsandin * 
"Bl Misr cerldeya Kurdl ye Her tabı'da 

necl'ul-merhum 
2000 nüsha 

Kürdistan 
Bedirxan Paşa Kürdleri tahsil-i ulı1m ve vülat-ı izamına 
Miqdad Midhet Beg" fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata ,, Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 
on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 

Her car 
Kürdçe gazetedir * 

du hezar Kürdistan haricinde 

cerideya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 

ez'e rekim Arabça, Türkçe, Parislee senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 

Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 
de belaş husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja pencşeme de 12 Zulhicce sene 1316 * Pencşembe fi 21 Mayıs sene 1314(3) 

(1) Divlya ku li vir "eded 4" yan!" jimare 4" bihata nivlsln. U hele di esle rojname da ev 
goşe weha vala derket!ye(burada "sayı 4" demek olan "aded 4" yazılmalıydı. Ancak 
gazetenin aslında burası boş çıkmıştır). 

(2) Divlyaku li vir jipişte peyvika "ruper" jimara "l"e bihatadanln. U hele di esle rojna
me da tene peyvika "ruper" cl girt!ye. 

(3) Li gora tarlxa Mtiadl 3 Hezlran 1898(MiL1d1 tarihe göre 3 Haziran 1898). Peyvika 
"Zulhlcce" li vir bi şaşl derket!ye, divlya ku di şuna we da "Muherrem" bihata nivl
sln(buradaki "Zülhicce" sözcüğü yanlışlıkla böyle çıkmıştır, onun yerine "Muhar
rem" yazılması gerekirdi). 
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ŞEVKETLll AZAMETLU 
SULTAN ABDÜLHAMİD-İ SANİ HAZRETLERİNE 

ARZIHAL-İ ABİDANEMDİR 
NUMROt 

Padişahım, 

Saye-i maarifvaye-i Şahanelerinde birinci defa olarak neşr-ü ihdasına muvaf
fak olduğum Kürdçe "Kürdistan" gazetesinin memalik-i malıruse-i Şahane
lerine men'i duhulü, Dahiliye N ezaret-i eelnesinden tamimen icabedenlere 
bildirildiğinden, mezkur gazetenin intişar ve tamimi yolunda tesadüf etti
ğim müşkilat hasebiyle, Makam-ı Sadaret-i uzma ile Mabeyn-i hümayun-ı 
mülukaneleri Başkitabet-i celilesine müracaatle, müşkilat-ı mezkurenin ref'i 
zımnında vuku bulan istirhamat-ı abidanemin hakipay-ı hümayunlarına ar
zını ve şayed şu istirhamatım dahi sairleri misillu koltukaltı edilecek olursa, 
açık arizelerle keyfiyeti sem'i hümayunlarına isale çalışacağımı iş'ar emiş 
idim. 

Aradan, cevab alınacak kadar zaman geçtiği halde bir haber alınmadığın
dan, istirhamat-ı vakıa-i abidanem, ilerde indelicab isimlerini arzedebilece
ğim garazkar bazı aslıab-ı nüfuzun mürnanaat ve hayluletine uğrayarak ha
tırlarına feda edilmiş mütalaasıyle, "Kürdistan" ın birinci sahifesiyle atebe-i 
ulya-i Şahanelerine arzına mecbur oldum. 

Padişahım, 

Malum-ı Şahaneleri huyurulduğu vechile, Kürdler, devlet-i ebedmüddet-i 
Osmaniyelerini teşkil eden akvamın en güzidelerinden ve Kürdisatan dahi 
mevkian iki devlete(4) hemhudud ve alelhusus Anadolu tarafından tecavüz-i 
a'dayı mani ve hatta o cihetten düşmanı tehdid edebilmek kabiliyetini haiz 
olduklarından, politika aleminde mühim bir mevki işgal ettikleri ve birçok 
zamandan beri Osmanlı tabiiyetiyle müftehir bulundukları halde, cülus-ı 
meyaminme'nus-ı hümayunlarına gelinceye kadar bunların talim ve tedris
leriyle esbab-ı terakkileri her nasılsa nazar-ı dikkate alınmamıştır. 

Kulları,( S) ümera-i Ekradın mümtazlarından ve "küllüküm rain ve küllü
küm mes'ulün an raiyyetihi" emr-i nebevisiyle me'mur ve mes'ul bulundu
ğumdan, hisse-i abidanerne düşen vazifeyi lfa maksadıyle, Kürdleri tahsil-i 
ulum ve fünuna teşvik etmek ve zamana göre ilkaatta bulunmak üzre Kürd 
lisanıyle şu gazeteyi ihdas ve neşrettim. 

( 4) Sözü edilen iki devlet, İran ve Rusya idi. 
(5) Yazar, "kulları" sözcüğüyle kendini kastediyor. 
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Çakerleri(6) ümeradan bulunmuş ve gazetenin havi olduğu nasayih Kürd 
lisanıyle taraf-ı abidan em den icra edilmiş olmağla, Kürdlere tabiat ve kavmi
yet hasebiyle fevkahide hüsn-i te'siri mutlak olduğundan, eğer on sene mu
kaddem şu gazete gibi bir ceride mevcud olmuş olaydı, bunca müdahalat ve 
iz'adt-ı ecanibi mucib olan Kürdistan iğtişaşatına meydan verilmemiş ve 
külll bir terakki ve temeddün asan hasıl olmuş olurdu. 

Padişahım, 

Çakerlerince şu Kürdçe gazete, Kürdistan' ca icrası iltizam huyurulan ısla
hatı tesd' ve te'min ve bazı me'mur1nin irtiHb ettikleri mezalimi men'ede
cek es bab ın birincilerinden olup, şu suret birçok alakadarlar tarafından dahi 
tasdik edilmekte ve esasen münderecatında muzır bir şey olmadığı gibi, ta
mamen hükümet-i seniyyenin tensib ve arzusuna tevfiki dahi mümkin oldu
ğundan, herhalde Kürdistan'la Kürdlerin bulundukları malıall-ı saireye dü
hulü hususuna ruhsat itasının Babıall'ye(7) irade ve ferman huyurulmasını 
hakipay-ı hacetreva-i Şahanelerine iltica ile istirham ederim. Ol babda emr-ü 
ferman.( S) 

(6) Yazar, "kullan, bendeleri, hizmetçileri" anlamına gelen "çakerleri" sözcüğüyle de 
kendini kastediyor. 

(7) Babıa!l: Sözlük anlamı "Yüksekkapı" olan bu ad, Osmanlı hükümetinin yönetim 
merkezi olan ve Osmanlı sadrazamlarının makamının da bulunduğu bina için k.ılla
nılırdı. Bu binanın bulunduğu İstanbul'un semti de, zamanla aynı adla adlandırılmış 
ve bu ad günümüze kadar kullanılagelmiştir. 

(8) Osmanlılar zamanında kullanılan "ol babda emr-ü ferman" sözünden maksat, "bu 
konuda emir ve ferman huyurulmasını dilerim" demekti. Bu söz, kimi zaman "ol 
babda emr-ü ferman Padişahımındır", kimi zaman da sadece "ol babda" biçiminde ve 
kimi zaman da yalnızca "ferman" diye kullanılırdı. 

-3- 147 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ev xet& min jor bi Tirki nivM, kaxizek e ji Hezret& Sultan Ebdulhemid 
Xan re ye. Li vi kaxizi de ez h&vi dikim ku izna cerideya min b ide, da ez r&kim 
Kurdistan&. 

Ji welat&n ez cerida r&dikim ji min re dinivisin ku ceridey&n ez r&dikim, 
me'mı1r&n hukumet& nadin xweyiya.(9) Çiku Kurmanci nizanin, dib&jin 
qey min derheqa wan de tiştek nivMye. 

He ki d isa izin nedan ku ez cerideya xwe r&kim nev Kurda, di ve Kurd herrii 
bighin hev, ji waliya, muteserrifa hevi bikin, da bihelin ez ve cerideye rekim 
welaten Kurda.(10) 

Gelek milet henin, ne nive me ne; hemi xweyceride ne, xweykiteb in, 
xweymedrese ne. Kurd ji hemi qewma zedetir xweyxiret ı1 himmet in; loma 
bekitebi, benivisandin li ser me ar e, fehet e.(11) Wek Ehmed& Xani goti: 

Ger d& hebuwa me ittlfaqek 
vekra bikira me inqiyadek 

Rom ı1 Ereb ı1 Ecem temami 
hemyan ji me ra Jikir xulami 

tekmll-i dikir me din ı1 dewlet 
tehsll-i dikir me ilm ı1 hikmet 

Geli mir ı1 axano! Ittifaq bikin, bigihin hev! Heki waliya, mutesserifa guh 
neda we, ji Xunkar re telgrafa binivisin, erzihala bişinin,(12) da izna ve ceri
dey& bidit ez ji we re rekim. 

Ev cerideya ez dinivisim, min gelek xelke re rekiriye. Mirov hemi ve ceri
deye piroz dikin, Kurda tebrik dikin. Ev ceride w& hibe sebebe ku Kurd ji 
wek xelke hemiya, dinyaye de çi dibe hemiya bibiMsin, bizanin. Hin mirov 
henin, nav&n Kurd bielimin halen dinyay&, diven her çavgirti b iminin, tişteki 
nezanin, da wek ven heqaret li wan bikin.(13) WekiKurdxweyceride bin, ni
visandin bizanin, me'mı1r bin ji mir ı1 axayan bin heçi zulm li wan kir, we bi
karibe ji min re kaxizeki binivise.(14) Ez'& li cerideye dellan bikim, bi ve re 
de ez' e derde wi bigMnim heya guhe Xunkar. Loma zaliman naven Kurd bi
bin xweyceride, xweynivisandin. Çi qa hel ı1 qewet ser min heye, ez'e bixebi-

(9) Nadin xwey~ya: Nadin xwed~yan. 
(10) Away& rast, "welat& Kurdan" e. 
( 11) Fe h et: Fed~, şe rm, neng, tişt& ku mirov fed~kar ıl şerm~ dike. 
( 12) Erzihal: Daxwazname, nameya ku t& da daxwazeka resm~ t& nivMn ıl ji karger&n dew

let& ra, ji meqam&n resm~ ra te p&şkeşkirin. 
(13) Mana ve peveke bi Kurd~yeka vekiri weha ye: "Hin mirov hene ku naxwazin Kurd 

rewşa dinyay& bibih~zin ıl bizanin; ew dixwazin ku Kurd tim ıl tim çavgirti bim~nin 
ıl tiştek nezanin, da ku ew j~ wek ku dixwazin heqaret li Kurdan bikin". 

( 14) M ana ve pevek& j~ weha ye: "Eger Kurd bi bin xwed~ rojname ıl bizani n biniv~sin, de ma 
ku me'mılr yan ji m~r ıl axa li wan wrdesti bikin, ew'e bikarin ji min ra kaxizek 
biniv~sin''. 
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tim Kurda bielim1nim nivisandin '11 hale din ji wan re cerida rekim.(15) Xwe
deteala emir kiriye ku "mu' min h emi b ira ne". Çawa min xera biraki xwe bi
ve, wele ez'e jiKurda re ji bixebitim. 

Geli mir '11 axano! Hun li saya Kurmanca mir '11 axa nin. Loma dive hun 
qenc fekirin wan,(16) ewan bidin xwendin, bieliminin ilm '11 hunera. Heki 
Kurmanc nebin, hun'e mir '11 axati ji ki re bikin! Kurmancen we hingi xurt, 
dewlemend bin, mir '11 axayen wan ji we hew qas xweynav '11 deng bin. Lo ma, 
geli mezinen Kurmanca, dive hun wek ewladen xwe fekirin Kurmancal 

Cerideya beri ve min nivisi ku Hezrete N ebi( 17) eleyhisselam, emir kiriye 
ku "hun hemi şivan in, ewen un şivanen wan we ji we hemiya ben pirsin". 
Geli ulemayen Kurda! Dive mana ve hedisa şerif hun qenc bej in mezina, da 
bizanin deyne ser wan çi ye. 

FAZİLET'UL-İLM(18) 

H ~ p~ b ı h~ ı ~ , . ~ . ~ ~d ezrete exem er, e ey ısse am, gotıye mırove qenc, mırove ze e xwey-
fedl '11 kerem, mirove alim e;( 19) ku miroven di je fede di b inin '11 ew muhtace 
kese nine". 
D~ H ~ N b~ 1 h~ 1 . k" ~ k "~ ~ ·ı~ ~ 

ısa ezrete e ı, e ey ısse am, emır ırıye u ıman tazı ye; cı en ıma-
ne teqwa ye, zineta we heya ye, semereya we ji ilm e".(20) Loma miroven be.. 
ilm, miroven nexwendayi nikarin sernereye ji imana xwe bibinin. 

Miroven nezike dereceya pexemberi, miroven alim '11 cahid in.(21) Ji lewre 
un çiku alim(22) bi ilme xwe xelke dielimine emre Pexember '11 riya rast; ca
hid ji bi şiren xwe(23) emre Pexembera hifz dikin. 

(15} Hale din ji wan re cerlda rekim: Ez' e bi awayekt dt ji wan ra rojnaman biştnim; yant 
eger hukumet nehele ez rojnama xwe rekim jt, ez' e bi awayekt dt we rekim. 

{16} Fekirin wan: Li ser wan bifikirin, rewşa wan bidin ber çaven xwe. 
(17} Nebt: Pexember. 
(18} Fazilet'ul-ilm: Rılmet ı1 başt ı1 bilindtya zantn&, qedre zanyarly&. 
( 19} Fedl: Başt, serbilindt, serfirazt, rılmetbilindl. 

Kerem: Qend, başt, rılmetbilindt, serfirazl. 
(20} Teqwa: Gantna fermanen Xwede ı1 xweparastina ji qedexekirlyen wt, ku mirov ferma

nen Xwede btne d ı1 tişten ku qedexe kirine xwe ji wan bipareze. 
Zlnet: Xeml ı1 xez. 
Heya: Fedl. 
Semere: Fekl, her, hilberl. 

(21} Cahid: Kese ku di rlya Xwede da şer dike, şerkare xwedayl. Di esle xwe da peyvika "ca
hid" bi mana "xebatkar" e, peyvika ku bi mana "şerkare xwedayl" ye jl peyvika "mu
cahid" e. Wisa te zanln ku nivlskar bi şaşl ev peyvik di şuna peyvika "mucahid" da bi 
kar anlye, le qesta wl mana we peyvike bılye. Lewra berna piçek li jer gotlye "cahid jl 
bi şlren xwe emre Pexembera hifz dikin". Kesen ku bi şılren xwe emre Pexemberan di
parezin, ji wan ra re gotin "mucahid", ne ku "cahid". 

{22} Yani "çiku hun alim, lewra hun alim". 
{23} Bi şlren xwe: Bi şılren xwe. 
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Loma, geli mir u axano, Kurmancno! Qenc bizanibin xwendin, ilm u ma
rlfet, dinya u axrete ruye mirov sipi dike,(24) mirov muhtace tu nabe.(25) Ri
ya Xwede de, paş nuho zaruyen xwe bieliminin ilm u marlfeta! H un bi xilqe
ta xwe şed', cesur in.{26) Heki hun bibin xwey'ilm, hun'e ji dine hemiya 
xurttir, dewlemendtir bibin. 

Xwede teala xitab kiriye(27) İbrahim eleyhisselam re ku "ez elim im,{28) 
hej miroven ... (29) Loma, miroven Xwede dinasin dive bielimin ilm u mari
feta, da Xwede teala ji wan razi bit. 

Hezrete N ebi, eleyhisselam, gotiye "ez çawa ji sahabekl xwe ye kiçik(30) 
qenctir u xweyfediltir im,(31) wele alirnek ji abidekl(32) qenctir e u xweyfe
diltir e. Çawa şeva bedre(33) hiv ji istera xweyfediltir e, wele alim ji abida 
xweyfediltir in. Fedla mu'mine alim, hefte dereceya ji fedla mu'mine abid 
zedetir e". 

Ji Fexre Alem(34) eleyhlsselam pirsine ku "em ele qenc kljk e?"(35) Gotiye 
"ilme Xwede teala ye". Dlsa pirsine ku "mirad kljan ilm e?"(36) Gotiye "eli
mandina Xwede teala". Disa pirsine ku "ya Pexember, em pirsa emelen qenc 
ji te dikin, tu cewaba ilme Xwede teala didl me". Ji ew paşe eleyhlsselam fer
man kir ku "bi elimandina ilme Xwede re, emelen hindik gelek fedeye didin 
mirov u nezanin u eelıla Xwede teala gelek emel tu fedeye nadin. Loma, be 
ilm gelek Ibadet ji gelek fooeye nadit". 

* 

İmam e Xezall gotiye: "Mirov ji heywana bi ilm ferq di bin. Deve bi qeweta 
xwe ji Insani qewettir e, f1l bi hestlyen xwe ji insani mezintir e, şer bi cesareta 
xwe cesurtir e, gameşek ji Insani zedetir dixut u zike we mezintir e, meranlya 
çukek(37) kiçik wek beytake ji meranlya insana zedetir e; Insan bi ilme, bi za
nlne ji heywanen di ferq di bin, Insan elimandina ilme re hatine xeliqandin". 

(24) Awaye rast, "di dinya ıl axrete da rılye mirov sip! dike" ye. 
(25) Yan! "mirov muhtace çu tiştek nabe". 
(26) Xilqet: Afirln, awaye ku mirov li ser te afirandin. 

Şed': W erek, feris, eg!t, merxas. 
(27) Xltab kirlye: Gotlye, peyivlye. 
(28) Elim: Kese pir zana. Ev, yek ji naven Xwede ye. 
(29) Li vir dye çend peyvikan di esle rojname da vala derket!ye. W isa te zanln ku du peyvik 

ji vir ketine, ew j! ev in: "alim dikim". 
(30) Kiçik: Biçılk. Ev peyvikeka Farisi ye, li hin helen Kurdistane ketiye Kurdl jl. U bele 

li piranlya Kurdistane peyvika "biçılk" te karanin. 
(31) Xweyfedil: Xwed!baş!, kese ku baş! ıl qend dike, mirove qedirbilind. 
(32) Abid: İbadetkar, kese ku ji Xwede ra tim Ibadet dike. 
(33) Bedr: Hlva tij!, h!va pazde şev! ku ronay!ya we pir zede ye. 
(34) Fexre Alem: Pesne aleme, kese ku alem pe dipesine. Ev peyv jibo Pexember te gotin. 
(35) Emel: Kar, kare ku mirov dike. 

Kljk e: Kljan e. 
(36) Mirad: Daxwaz, mexsed. Yan! "daxwaz ıl mexseda te k!jan ilm e?" 
(37) Çılk: Çiv!k. 
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Luqman gotiye kure xwe: "Rexe alima n1ne. X wedeteala erde çawa bi bara
na ewra ihya dike,(38) wele qelben mirova ji bi nı.!ra ilm -ı1 hikmete ihya dike". 

Wacib teala(39) li ayeta ceHle( 40) ya "şehidellahu ennehu la ilahe illa huwe 
we'l-melaiketu we ulu'l-ilm"(41) de ewwuli belısa xwe, paşe belısa melaika, 
paşe belısa xweyiyen ilme kiriye. Ji ve ayete j1 aşikar dibe ku ilm ji hemi tişta 

qenctir e. 
* 

Cerideya beri ve min wad kiribi( 42) ku ez'e belısa şere Emriqa -ı1 Ispanyaye 
binivisim. Ewwuli, dive ez van du dewleta ji we re piçeke tarif bikim: 

Ispanya dewletek F renga ye. Beri heft sed sala, cihe nuh o dewleta Ispanyaye 
le -ı1 bajaren Ispanyaye hemi, yen Musulmana bl. We hinge hin ji muluken 
Emewiye wedere xellfe bin. ji ew paşe xelifeyen wan edalet berdan, dest xira
biye kirin, ilm -ı1 marlfet nema, wezir -ı1 wallyen wan ji dest bertila kirin, mir 
A ·A kH AN hA ı hA ı A)) ı lAkA lAkA u axayan Jı we ezrete e ı e ey ısse am gotı en-nasu e a su u ı mu u ı-

him"(43) dest zulm -ı1 xirabiye kirin, gundi reben bin, jar bin. Loma Frenga 
kari wan, erden wan hemi girtin; hin Musulman revin nev Islam e de Afriqa
ye,(44) gelek ji wan hatin kuştin, gelek ji manwedere her hukme Frenga, 
heya nuha gelek ji wan bine File. 

Eve we piçeke zani Ispanya çi bi -ı1 nuho çi ye. 
Emriqa ji erdek gelek mezin e, dora we hemi behr e. Kese ev erde Emriqaye 

nedizanl. Zemane mul-ı1ken Emewiye li Endeluse, saya ilm -ı1 marlfete zanin 
ku erdek weha heye. Hin qewi ji alimen wan,( 45) gemi ya siwar bin, ç-ı1n keşfa 
Emdqaye Ser Belıra Muhita Atlasi geran, ji hin se heba nekarin gelek bigerin. 
Loma tu erd neditin, vegeran; le hin elamet dhin ku erdek di ser Dinyaye 
h eye. 
Paşe 1498 tarixa Miladi, ango beri çar sed sala, Frengek nave wi "Qristof 

Qolomb" ç-ı1 gelek gera,(46) ew erde Emriqa dit. Weki Frenga bihist erdek 
weha n-ıl hatiye ditin, gelek Freng ç-ıln we dere; fekirin ku xelken Emriqaye 
k-ı1vi ne, le cihe wan gelek xweş e, axa we de gelek zer -ı1 ziv hene; hedi hedi 
mirov elimandin, xwe elimandin huner -ı1 marifeta; hingi ç-11 Emriqa M xwey
nav -ı1 deng. Kudere medrese -ı1 mektebek qenc bihistin, zar-ı1yen xwe rekirin 
wedere dan xwendin. Nuho ji dewleten Frenga hemiya zedetir xweyhuner 
-ı1 marifet in. Hemi dewlet ji wan ditirsin. 

Eve we zani Emriqa ji çi bi, nuho çi ye. 

(38) 

(39) 
(40) 
(41) 

(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 

Ewr: Hewr. 
Ihya dike: Vedijine, digihine jin&. 
Mexsed ji "Wacib teala" Xwede ye. 
Celile: Mezin, gewre, qedirbilind. 
Mana ve ayete weha ye: "Xwede şahidi da ku ji bil wi çu xweda tunin, milyaketan ıl ke
sen zanyar ji wisa şahidi dan". 
Wad kiribi: Wad kiribıl, soz dabıl. 
Yani "mirov li ser riya miren xwe ne". 
Yani "hin Musulman reviyan ıl çıln Afriqay&, nava Islame". 
Yani "hin kesen xurt ji zanayen wan, ji nava zanayen wan hin kesen xurt ıl jehati". 

Gera: Geriya. 
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Şer& Emriqa l1 İspanyay& li ser behr& ye. İspanya gelek dewletek kevn e, Em
riqa nıl ye. U saya xebitandin&, saya ilm l1 marifet&n xwe Emrigay& top l1 ti
fing l1 wapor&n we mezin hene,( 47) ba tu dewleta wele tuninin. Ispanya diza
ne nikare Emriqay&. U ~iku İspanya zulmeA dike, Emriqay& div& wan mirov&n 
mezll1m ji bin& hukm& Ispanya xilas bike. Ispanya ji nav& Emriqay& t&kil& şi
xule xwe b ike. Lo ma nuh o şere wan e. Hingi dest şeri kirin, waporen Emriqa
ye heml' dera karin waporen İspanyaye şewitandin, xeriqandin. Nuho Emri
gaye, cihe wan miroven mezll1m ku nave we dere "Kuba" ye, gelek eskere 
Ispanyaye li we dere ye, ew der kiriye muhasereye de.( 48) 

Wek em dizanin, çiku Emriqa xweyhuner l1 marifet e we bikare İspanyay&. 
Waporen şeri yen Emriqaye beri çend rojeke _ıl1bin hin cezireyen( 49) İs

panyaye bigirin. Li we dere raste pazde waporen Ispanyaye hatin, ku hem1 ji 
tijl' top l1 esker bin. Rexa cezireye ji gelek topen İspanyaye he bin. W eki hevl1-
dl1 ditin, ji her du mila topa dest pe kir. Miroven çl1bin seyra şeri ji dinivisin 
ku weki şer xweş bi, ji denge topa, ji teqandina guleya erd l1 esrnan dinala. We
ki ew guleyen du sed-se sed huqe(SO) li tabya,(Sl) li wapora diket l1 diteqa, we 
dengen eceb ji wan dihat, heçku qiyamet e, erd l1 esrnan tekilhev di bin. Bi gu
leke waporek mezin şewitl'l1 not mer derbeke de hatin kuştin. Şeri s&-çar sae
ta do m kir; waporen İspanyaye hin je şewitl'n, hin je hatin xeriqandin, hin je 
xira bl1n. 

Li Misre "Metbea Cerldeya Kurdistan"& tebi' biye 

(47) Wapor: Gemi. 
( 48) Muhasere: Girtina dora dyek yan kesek yan ji hin kesan, ku dora wan be girtİn u meca-

la dayin-standina wan bi derve ra nemine, pewendiyen wan bi derve ra ben birin. 
( 49) Cezire: Girav, beje di nava deryayek da yan golek da. 
(50) Huqe: Di dewra Osmaniyan da weznek bu, berabere kiloyek u 283 gram bu. 
(51) Tabya: Kozika eskeriy&, dye ku esker re da xwe vedişere u li dijmine xwe dip&. 
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4'ÜNCÜ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

ŞEVKETLU AZAMETLU{52) 
SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAZRETLERİNE 

KULCA DİLEKÇEMDİR 
SAYit 

Padişahım, 

Bilimlerin nasibini aldığı siz Padişahları sayesinde, ilk kez meydana getirip 
yayınlamayı başardığım "Kürdistan" gazetesinin siz Padişahlarının korun
makta olan ülkelerine girmesinin yasaklanması yüce İçişleri Bakanlığınca 
gerekeniere genelgeyle bildirildiğinden, söz konusu gazetenin yayınlanması 
ve yaygınlaştırtlması yolunda karşılaştığım güçlükler dolayısıyle yüce Sadra
zamlık{53) Makamı ile Padişahlarının Mabeyn-i hümayun{54) yüce Başki
tipliğine başvurarak, sözü edilen güçlüklerin ortadan kaldırılması konusun
da yapılan kulca istirhamlarımın siz Padişahlarının ayakları önüne sunulma
sını, ve eğer bu istirhamlarım dahi benzerleri gibi hasıraltı edilecek olursa, 
açık dilekçelerle durumu siz Padişahlarının kulağına ulaştırmaya çalışacağı
mı bildirmiştim. 

(52) Şevketlu: Görkemli kimse, iktidardan ve güçten doğan görkemi kişiliğinde toplayan, 
göz kamaştırıcı görkeme sahip olan kimse. Bu sözcük "şevketmeab" biçiminde de kul
lanılır ve aynı anlamı verir. 
Azametlu: Ulu, yüce, görkemli, göz kamaştırıcı yüceliğe ve görkeme sahip olan 
kimse. 
"Şevketlu", "şevketmeab" ve "azametlu" sözcükleri, Osmanlı padişahları için kul
lanılırdı. 

Bu sözcükler, Türkçede tek sözcükle tam karşılıkları bulunmadığı için, çeviride tarafı
mızdan aynen kullanıldı; ilerde de çeviride aynen kullanılacaktır. 

(53) Sadrazamlık: Başbakanlık. Osmanlılar döneminde Başbakanlığa böyle denirdi, bazen 
de "Sadaret" denirdi. Bileşik olan "Sadrazamlık" sözcüğünün aslı "sadr-ı azamlık"tır. 
Sözcük bileşik durumda "Sadrazamlık" biçimini almıştır. O dönemde Başbakana da 
"Sadrazam" denirdi. 
Bu sözcük, Osmanlı Başbakanlığına özgü bir ad olduğu için, çeviride tarafımızdan ay
nen kullanıldı. 

(54) Mabeyn-i hümayun: Osmanlılar döneminde padişah sarayı ile hükümet yetkilileri, 
ordu komutanları ve halkın arasında yer alıp işlev gören makam, kurum. Bazen sadece 
"Mabeyn", bazen de "Padişah Mabeyni" demek olan "Mabeyn-i hümayun" biçimin
de kullanılırdı. 
Her iki kullanılış biçiminde de Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için, çeviride tara
fımızdan aynen kullanıldı. 
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Aradan yanıt alınacak kadar zaman geçtiği halde bir haber alınamadığın
dan, yapılan kulca istirhamlarım, ilerde gerektiğinde adlarını sunabileceğim 
bazı garaz sahibi nüfuzluların araya girip engellemelerine uğrayarak hatıria
rına feda edilmiş düşüncesiyle, bu istirhamlarımı "Kürdistan" ın birinci say
fasıyle siz Padişahlarının yüce eşiğine sunmak zorunda kaldım. 

Padişahım, 

Siz Padişahlarınca da bilindiği gibi, Kürdler, sonsuza dek yaşayacak olan( SS) 
Osmanlı devletinizi oluşturan halkların en seçkinlerinden ve Kürdistan da 
konum olarak iki devletle sınırdaş(56) ve özellikle Anadolu tarafından düş
manların saldırısını engellemek ve hatta o yönden düşmanı tehdit edebil
mek yeteneğine dahi sahip olduklarından, politika dünyasında önemli bir 
yer işgal ettikleri ve birçok zamandan beri Osmanlı uyrukluğu ile övündük
leri halde, siz Padişahlarının uğurluluğuna alıştığımız tahta çıkışımza kadar 
bunların eğitim ve öğrenimleri ile gelişmelerini sağlayacak yol ve yöntemler 
her nasılsa göz önüne alınmamıştır.(57) 

Kulları,(58) Kürd beylerinin seçkinlerinden olduğumdan ve Peygam
ber'in "hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusun uz" emriyle 
görevli ve sorumlu bulunduğumdan, bir kul olarak payıma düşen görevi ye
rine getirmek amacıyle, Kürdleri bilim ve sanatları(59) öğrenmeye özendir
mek ve zamana göre bilinçlendirmede bulunmak üzere, Kürd diliyle şu gaze
teyi meydana getirip yayınladım. 
Kulları beylerden olduğum ve gazetenin içerdiği öğütler de Kürd diliyle 

ben kulları tarafından verildiği için, doğal olarak ve ulusal nedenler dolayı
sıyle, Kürdler üzerinde mutlaka olağanüstü iyi etkisi olacaktır. Eğer on yıl 
önce bu gazete gibi bir gazete bulunmuş olsaydı, yabancıların bunca müda
halelerine ve rahatsız etmelerine yolaçan Kürdistan karışıklıklarına meydan 
verilmemiş ve topyekün bir gelişme ve uygariaşma eserleri elde edilmiş 
olurdu. 

(55) "Sonsuza dek ya§ayacak olan" sözcükleri, Osmanlılar döneminde Osmanlı devleti 
için bir terim olarak kullanılan "ebedmüddet" bile§ik sözcüğünün yerinde kullanıl
mı§tır. "Süresi e bed~ olan" anlamına gelen bu terimin tam kar§ılığı Türkçede yoktur. 

(56) Sözü edilen iki devlet, İran ve Rusya idi. 
(57) "Geli§melerini sağlayacak yol ve yöntemler" sözleri, "esbab-ı terakk~" sözcüklerinin 

yerinde kullanılmı§tır. Arapça bir sözcük olup "neden' anlamındaki "sebeb" in çoğu
lu olan "esbab", aynı zamanda "araç ve gereçler" ile "yol ve yöntemler" anlamına da 
gelir. "Terakk~" sözcüğü ise "geli§me, ilerleme" anlamına gelir. Ayrıca Osmanlıcada 
"ilericilik" anlamında da kullanılırdı. Kanımızca burada her ikisinin en uygun kar§ı
lıkları, "geli§melerini sağlayacak yol ve yöntemler" dir. 

(58) Yazar, "kulları" sözcüğüyle kendini kastediyor. 
(59) "Sanatlar" sözcüğü "fünun" sözcüğünün kar§ılığı olarak kullanılmıştır. 
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Padişahım, 

Ben kullarının görüşüne göre şu Kürdçe gazete, Kürdistan çapında gerçekleş
tirilip yürütülmesi gerekli görülen reformları hem sağlayacak ve çabuklaştı
racak, hem de bazı memurların işledikleri zulmü engelleyecek araçların bi

rincilerindendir. Dıştan da görünen bu gerçek,( 60) birçok ilgililer tarafından 
dahi onaylanmaktadır. Aslında içeriğinde zararlı bir şey bulunmadığı gibi, 

yüce hükümetin uygun gördükleriyle ve arzusuyle tümden bağdaştırılması 
dahi olanaklıdır. 

Bu nedenle, herhalde, Kürdistan'a ve Kürdlerin bulundukları diğer yerlere 

girmesi konusunda izin verilmesi için Babıall'ye(61) irade ve ferman buyu

rulmasını, ihtiyaçların karşılandığı siz Padişahlarının ayaklarının bastığı 
toprağa sığınarak istirham ederim. Bu konuda emir ve ferman!( 62) 

( 60) "Dıştan da görünen bu gerçek" sözleri, "şu suret" sözlerinin karşılığı olarak kullanıl
mıştır. Arapça olan "suret" sözcüğü, Osmanlıcada hem "biçim", hem de "dış görü

nüş" anlamında kullanılırdı. Kanımızca buraya en uygun anlam, "dış görünüş" anla
mını da içeren "dıştan görünen bu gerçek" olmalıdır. 

(61) Bu sayıdaki 7 numaralı dipnota bakınız. 
(62) Bu sayıdakı 8 numaralı nipnota bakınız. 
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Eded 5 Sala ewwull Ruper 1 

Heçi ve KURDiSTAN Unvan: 

kaxizeki Mısır'da 

reke "Kürdistan" 
1315 Gazetesi 

ıı ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Mikdad Midhat 
weha binivise: Pazde roja de carek~ t~t nivlsandin * 
"Bi Misr cerldeya Kurdl ye Her tabı'da 
necl'ul-merhum 2000 nüsha 

Bedirxan Paşa Kürdistan 

Miqdad Midhet Beg" 
Kürdleri tahsil-i ulum ve vülat-ı izamına 

fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

* 

Her car 
du hezar 
cerideya 
ez'e rekim 
Kurdistan&, 
de belaş 
bidin xelke 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 
Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 

on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 
Kürdçe gazetedir 

* 
Kürdistan haricinde 

Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 
senelik abone bedeli Arabça, Türkçe, Parislee 

80 kuruştur 
mektublar 

Kürdistan dahilinde Kürdçeye bittercüme neşrolunur 
hususi isteyenlere 

meccanen gönderilir 

Roja p~ncşem~ de 27 Muherremulheram sene 1316 

* 
Pencşembe fi 4 Haziran sene 1314(1) 

(1) Li gora tarlxa Miladi 17 Hezlran 1898(Miladl tarihe göre 17 Haziran 1898). 
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ŞEVKETLU AZAMETLU 
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-I SANİ HAZRETLERİNE 

ARZIHAL-İ ABİDANEMDİR 
NUMR02 

Padişahım, 

Devlet-i ebedmüddet-i Osmaniyelerini teşkil eden akvamdan mensubu oldu
ğum Kürd kavminin, hilkaten ve mevkian haiz oldukları ehemmiyetten do
layı şayan-ı talim ve ıslah olduklarından, Kürdistan' ca iltizam huyurulan ıs
lahat ve terakkiyat cümlesinden olmak ve "küllüküm rain ... ilh:'(2) emr-i 
nebevisiyle hisse-i abidanerne düşen vazifeyi ifa etmek üzre, kulları dahi sa
ye-i maarifvaye-i Şahanelerinde şu Kürdçe gazeteyi neşr-ü ihdas ettim. 

Gazetemin hilaf-ı me'mul, memalik-i malıruse-i Şahanelerine men' i duhu
lü Babıali tarafından tamimen viiayata tebliğ olunduğundan, şu memnuiye
tin ref'i hususunun Babıali'ye irade ve ferman buyurulması, dört numrolu 
ve fi 21 Mayıs sene 1314 tarihi u gazetemdeki arize ile atebe-i ulya-i Şahanele
rinden arz ve istirham olunmuştu. Yine hilaf -ı me'mul, memnuiyet-i mez
kure ref' edilmemiş ve ha tt~ ellerinde gazete m görülenler tevkif edilmekte ol
duğu gibi, şu "Kürdistan" gazetesinin neşri rıza-i Şahanelerine muhalif ol
duğundan, hemen terkiyle Dersaadet'e(3) avdetim ve bu babdaki irade-i 
seniyyelerine itaat etmediğim halde, geçmiş me'muriyetlerime müteallik bir 
su-i muamele tasni' ve isnad ve mahkeme-i ai desinden istihsal olunacak ilam
la hükümet-i Mısriyeden taleb olunacağım ve hükümet-i müşarünileyhanın 
dahi buna muvafakatle çakerlerini cebren teslim edeceği, oldukça şayan-ı iti
mad olması lazım gelen ve maiyet-i celile-i Hıdiviye(4) erkanından olup in
delicab irae edeceğim vasıta-i malume ile çakerlerine tebliğ olundu. 

Padişahım, 

Şu Kürdçe gazetenin muhassenatı bütün erbab-ı maarif ve medeniyetin mü
sellemi olup, şu halde zat-ı hümayunlarına karşı bu babda es bab ve delail ser
diyle tatvil-i makala hacet yok ise de, memnuiyet-i maruzanın adem-i ref'i ve 
bi gayri hak habs-ü tevkif-i eşhasla tehdidat-ı vakıa hakkında müsaade-i se
niyyeleriyle bazı istirhamatta bulunacağım. Şöyle ki: 

(2) İlh.: Arapçacia kullanılan ve Osmanlıcaya da geçen bu sözcük, "sonuna kadar" anla
mına gelen Arapça "ila ahirihi" sözcüklerinin kısaltılmı~ biçimidir. Bilinen bir sözün 
ya da bazı sayıların yazılmak istenmesi sırasında, o sözün bir-iki sözcüğü ya da sayıl
mak istenen ~eylerin bir-iki tanesi yazılır ve söz uzatılmadan, "sonuna kadar" anla
mındaki "ila ahirihi"nin kısaltılmı~ı olan "ilh:' sözcüğü yazılır. Bu sözcük, sadece ya
zıda kullanılır. Konu~mada ise tam olarak "ila ahirihi" denir. 

(3) Dersaadet: "Mutluluk yeri" anlamına gelen bu ad, Osmanlılar döneminde ba~kent 
İstanbul için kullanılırdı. 

(4) Hıdrviye: Osmanlılar döneminde Mısır' ı yöneten ve biçimsel olarak Osmanlı padi~a
hına bağlı olmakla birlikte uygulamada bağımsız olan yönetim kurumu. Kral niteli
ğinde olan ve eski Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Pa~a'nın soyundan gelen yönetici
ye de "Hıdrv" denirdi. 
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EVVELEN 

Memnuiyet-i mezkurenin ibkası, gazeteınİ Kürdistan'a idhal edebilmek için 
münderecatının bir kısmını vesatetlerine müracaat edeceğim bazı eşhasın 
fikrine tevfik etmek lazım gelecektir ki, şu suret, istemeyerek bizzarur ihti
yar olunacağından, madd~-manev~ mes'uliyetini müsebbiblerine terke
derim. 

SANİYEN 

Habs-ü tevkif, kavan~n-i mevzuanın tayin ve tadad eylediği ahvaldan birini 
inikab eden şahıs hakkında caiz olabilir. Ahval-ı madude-i mezkure haricin
de vuku bulacak hareket, mucib-i mes'uliyet olamaz. Çünkü efrad-ı cemiyet, 
harekat ve ef'al-ı memnuayı ancak kanundan öğrenebileceklerdir. Şu halde, 
Kanun-ı Cezanın tayin etmediği bir maddenin mürtekibi mücrim addedile
meyeceğinden, bittabı' habs-ü tevkif olunamaz. 

Binaenaleyh, "Kürdistan gazetesini ele almak, okumak şu cezayı müstel
zimdir" diye irade-i Şahaneleriyle men' ve ilan edilmedikçe, anın ne karii, ne 
de hamili mes'ul olamaz. Olursa zulmedilmiş olur ki, zalimler hakkındaki 
ayat-ıkerime veehadis-i şerifenin tayin ettiği ceza, herkesten ziyade zat-ı şev
ketmeabınızca malum olmasılazım geldiği ve ser-i karda bulunan me'mur~
nin inikab ettikleri mezalim aledderedt zat-ı Şahanelerinden dahi mes'ul 
olacağı, "el-imamu mes'ulun alennasi an raiyyetihi"(S) hadis-i şerifiyle ve 
alıkam-ı saire-i Kur'aniye ile muhakkaktır.(6) 

SALİSEN 

Tehdidat-ı vakıaya dair olan tebligat-ı maruzeye tamamıyle itimad etmemek
le beraber, elyevm İstanbul'da ser-i karda bulunan bazı zevatın malumuro 
olan ahval ve ahlakına nazaran, guya sadakat olmak üzre iftira gibi bir denae
ti inikab etmeleri müsteb'ad olmadığından, ihtiyaten, icabeden kuvve-i adi
leye müracaatla hukuk ve istikbal-i abidanemi taht-i temine aldım. 
Akılsız dost kabllinden olan bazı bendegan-ı Şahanelerinin şu irtikab ve 

tenezzülleri, şevket ve azamet-i mülukaneyi ihlal ve hande-i ağyarı mucib ol
maktan başka bir şey intac etmeyeceğini hasbessadaka şimdiden arzederim. 

(5) Yani "insanların başındaki önder, uyruklarından sorumludur". Burada dizgi hatası 
sonucu böyle çıkan hadisin doğru biçimi, "el-imamu alennasi mes'ulun an raiy
yetihi"dir. 

( 6) Bu cümlenin sonu derginin aslında "sair-i ve ahkam-ı Kur'aniye ile muhakkaktır" bi
çiminde çıkmıştır. Bunun bir dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıktığı açıktır. Bu nedenle, 
biz doğru biçimini yazdık. 
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RABİAN 

Bazı zevat tarafından birkaç defalar gerek çakerlerine ve gerek bazı bildikle
rime, guya taraf-ı Şahanelerinden birçok iradeler, vaadler tebliğ ve tebşir 
ol unduğu halde hiç birinin aslı çıkmadığından ve fi 9 Nisan sene 314(7) tari
hiyle, kuranadan Faik Bey kulları vasıtasıyle birinci nüshanın takdimiyle 
vuku bulan arz ve istirham-ı abidanerne ehemmiyet verilmediğinden, gaze
temin intişarı rıza-i Şahanelerine muhalif olduğu hakkında bazı zevatın YU

ku bulan indi ihtarlarına bittabı' itimad olunmamıştır. 

Padişahım, 

Çakerlerinin hiç bir niyet-ifasidem olmayıp, şu gazetenin neşri, mensubiye
tiyle müftehir olduğum Kürd kavm-i necl'bine karşı mükellef bulunduğum 
vazifeyi \'fa etmek maksadıyle ve daha bazı amal-ı meşruaya me b ni olduğuna 
yemin ederim. 

Gazetem iki malıtan beri rıeşredilmekte olup, şu müddet zarfında şayan-ı 
itimad hiç bir vasıta ile efkar ve iradat-ı seniyye-i Şahaneleri tebliğ edilmedi
ğinden, müttahaz meslek dairesinde devam tabii bulunmuş ise de, salifülarz 
bir numrolu arzılıal-i abl'danemde arzolunduğu vechile, gazetemi, hükü
met-i seniyyenin tensib huyuracağı surette çıkarmak dahi mümkin olduğun
dan, memnuiyet-i vakıanın ref'iyle, bunca mesavl'-i ahvala inzimamen bir de 
bu yüzden Kürdler hakkında hilaf-ı rıza-i Bari zulüm ve taaddl' edilmemesi
nin Babıall'ye irade ve ferman buyurulmasını, adalet ve merhamet-i Şahane
lerine iltica ile arz ve istirham ederim. Ol babdave katıha-i ahvalda ferman 
ve ihsan, Padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir. 

(7) Mil:1dl takvime göre 22 Nisan 1898. 
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Ev xete min jor nivisl, d\'sa ji Hezrete Sultan Ebdulhem\'d Xan re ye. Ez he
vi' dikim, da \'zna cerl'deya me bidit ez eşkare rekim Kurdistan&. Ermeni' ı1 
Rom nehin n\'ven Kurdan e, çire ewan bi ezmane xwe cerl'de hebin ı1 Kurda 
tiştek tun\'nin ı1 ji hale dinyaye bexeber in! 

Gel\' ulemayen Kurda! Gel\' m\'r ı1 axano! H un j\' l'ttl'faq bikin, big\'hin hev, 
telgrafeke ji Hezrete Pad\'şah re bikişl'nin, h ev\' bikin da l'zna ve cerl'deye bidit 
ez ji we re rekim, da hun j\' bizanin dinyaye de çi dibe çi nabe! 

FAZİLET'UL-İLM 

Xwede teala emir kir\'ye ku "fes'elı1 ehlezz\'kr\' in kuntum la ta'lemun"; ango 
"tişta hun nizanibin ji alima bipirsin".(8) Hezrete N eb\', eleyh\'sselam, gotl'
ye: "Heç\' mirove ket ri' ya xwestina ilm e de, Wacib teala(9) wl' mirov\' b ike ri' ya 
cinete de ı1 e melen ulema ji melaike kirarn re hing\' xweş ten, peren xwe li her 
wan vedikin ı1 radixin erd&. Mirove h eya sibeye xebitl' ı1 elim\' meseleyek ilm\', 
xera ve xebitandine ji xera sed rek'et nimeja qenctir e. ilm Ç\'ne bitin, herin 
bixwazin bielimin. Ilm xez\'ne ye, mifteyen wan xezl'neya pirsandin e. Tişta 
hun nizanin, bipirsin. Pirsandina ilme çar mirova dike xere de: Ye pirs\', ye 
zan\', ye guh daye ı1 ye hej wan kir\'". 

Ebu Zer, radl'yellahu teala enhu, rl'wayet kirl'ye(10) ku Hezrete N eb\', eley
h\'sselam, gotl'ye: "M\'qdarek\' li medisa ulema runiştin, ji hezar rek'et nimej 
ı1 pirsina hale hezar nexweşa ı1 çuna cem hezar cenaza qenctir e, efdeltir e". 
Pirsin ku "ya Resı1llelah, ji xwendina Qur'ane j\' efdeltir e?" Gotl'ye "ma bi 
xere ilme( 11) Qur'an tu fedeye di de! Se be qend'ya İslam&, se be \'hyakirina 
Musulmanl'ye( 12) mirove dixebite ku bi elimit ilm&, we hinge mirin bet'&,( 13) 
li cinete de nava Wl U enbiya de derecek tene We hebitin". 

}İBO CERİDEYA "KURDİSTAN"E 

Heyfa min gel ek ji Kurdeme re dihat. Min roj ı1 şev gazind dikirin, çi qa Kur
ınane hene hem! mer ı1 jehatl' ne, çire hole bemarifet ı1 sin' et mane! Niv!san
din ı1 xwendina hem! Kurda çire n!ne! Ez li nav van kul ı1 derda jar ı1 kal bi
birn, heyir\' mab\'m.(14) Nuho ji Xwede teala şikir dikim, ew cer!deya te li ser 

(8) Awaye rast "tişte h un nizani bin" e. Lewra peyvika "tişt" n&rtn e, peyviken nerln jl di 
hevbendlye da peveka "e" distlnin; wek "bave zarukan", "zimane Kurdl", "deste qe
lemgir" u wd. 

(9) Wacib teala: Xwede teala, Xwedaye mezin. 
(10) Ebu Zer: Yek ji sehablyen Pexember en pir nezlken Wl buye. 

Radlyellahu teala enhu: Xwede teala je razi be. 
Rlwayet: Qalkirin, guhastina peyvek yan buyerek, neqilkirina peyvek yan buyerek. 

(ll) Bi xere ilme: Xeyn ji ilm&, ji bil ilm&. 
(12) Seb: Jibo. 

Ihyakirin: Vejandin. 
(13) Bet'&: Be wl, be wl mirovl. 
(14) Kal blblm, heyiri mablm: Kal bubum, heyiri mabum. 
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qendya Kurda derexisd ya te jimere rekir1, hat u ket deste min. Heçku çi qa 
mirade min hebin, hasil bin. Qendye li ser Dine de hew qa dibit, mezinayi 
li vi zemani hew qa çedibit. 

Weki ew ceride min xwend, ez derheqa dua u medhe te heyiri mam. Ez ji 
xwendina we ter ne birn. Min gaziKurdu Kurmanca kir, ji wan re xwend. E w 
j1 gelek şa bin, belkiji şahine lal bin. Li navbena du-se rojade heqe b!st ceride
ya dan hev u ji mi re anin. Kerem bike li cerideya xwe de biniv1se, ez rekim 
kudere? Weki tu heviya me qebul neki, hevi dikim tu her poste ji mi re 

·ı A A Ad AkA 
çı -pencı cerı eya re ı. 

Te li cerideya xwe de "el-ilmu ilman, ilmul-ebdan we ilmul-edyan" niv1s1-
yl. Ez hevi dikim her car derheqa wan de du-se belısa biniv!se. Kurd we li ve 
dere ji siba heya evare li ber germe dişixulin. Paşe qenc fenakirin xwe,(15) 
nexweş di bin, gelek dimirin. Ev Kurden van dera hem! Şafii ne. Melaye Şafii
ya li van dera hew qa peyda nabin. Kiteba mezhebe Şafiiya mirov li van dera 
nikare peyda bike. Hek(16) tu car cara ji kiteba İbnu Hecer(17) tiştekilazim 
bini vis!, ew j1 we b ibe sebeba xer u nam dar! ya te.( 18) 

Ez ji Xwede şikr u hemde dikim, piçeke xwendin u niv!sandin dizanim. 
Heke tu qebul bik1, paş nuho ez'e qasidiya cerideya te bikim.(19) Ev bajar 
wek bajare Kurda le hadye. Her sale deh-pazde hezar Kurd li hire{20) diçin 
rencberiye, dirina dexll dikin;{21) gelek j1 paşe diminin, xweymal u zaru di
bin. Ji ber vi sebebi, ez' e muhtadya hale Kurda ji te re her car binivisim, xiz
metek hole kiçik ji mire xwe re bikim. 

Edeneye(22) 
Seyid Tahire Bod 

Ez ji ve kaxiza te rekir1, gelek memnun birn. Xwede ilm u himmeta te zede 
bike! Her cara ez'e pend cerideya ji te re rekim. U çiku hukumete he izna 
cerideya min nedaye, loma ez nikarim bi posteye rekim. Ez'e texlldke dijite 
re rekim,(23) bighinim deste te. Paş nuho j1, inşaelialı eze tarifa mezhebe Şafii 
jiKurmanca re bikim. Heki tu her car belısa Kurman c u halenwedere bini vi
si, ez'e gelek minete ji te hillnim. 

(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 

(20) 
(21) 

(22) 

(23) 

162 

Fenakirin xwe: Li xwe nafikirin, li xwe nanerin, guh nadin xwe, miqate xwe nabin. 
Hek: Eger. 
Ibnu Hecer: Di mezhebe Şafii da zanyarekl Misrl bı1ye, nave Wl ye rasdn Ehmed bı1ye, 
je ra hadye gotin "Ibnu Hecere Heyteml". Di navbera salen 1504-1567'an da j!yaye. 
Namdarl: Navdarl, belavbı1na nav ı1 deng. 
Qasidl: Birina nı1çeyan yan j! fermanan yan j1 daxwazan jibo kesek yan jl hin kesan, 
ku mirov nı1çeyek yan fermanek yan jl daxwazek ji kesek yan ji hin kesan hibe nik ke
sekl d! yan hin kesen d!. Li vir mexsed "nı1çenivlsl" ye. Yani "ez'e ji rojnama te ra nı1çe
niv!sl bikim, bibim nı1çeniv!s, nı1çeyan binivlsim ı1 bi~lnim". 
Li hire: Li vir, li vi dyl. 
Dirina dexli': Çinina zad, çinina tene, çinina genim ı1 ceh. Li hin helen Kurdistan& ji 
çinine ra te gotin "dirı1n"; ew peyvik li hela Botan bi awaye "dirln" te karanin. 
Edene: Bajarekl Tirklye ye, li rojhilate j&rln e Anadole dikeve. Di Tir k! ya nuhayin da 
je ra te gotin "Adana". 
Texli'd: Awa, tewir. Yani "ez' e bi awayekl d!, bi tewirekl d! ji te ra bi~lnim". 
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" " MEMUZIN 

Neqşe te dibinin ew di ave 
nakin hezere ji av u dave(24) 

Lebteşne teleb dikin zelale(25) 
We dane di dame zilf u xale(26) 

Meqsud-i ku buji peş ve hazir(27) 
de qesd-i bikin cemie nazir(28) 

Tut! bi xwe ma şekir direjit!(29) 
Herçi dibihen ewi dibejit(30) 

We meqsede muxteser dib1nin(31) 
pabend-i dibin, gelek dim1nin(32) 

Meqsud u mirade dil tu şa yi 
Emma tu tudillu men teşa y1(33) 

Herçi te dive bibi dalale(34) 
pabend-i dik! bi zilf u xale 

(24) Hezer: Parastin, ku mirov xwe ji tiştek bipar&ze, xwe bipe 
Nakin hezer&: Xwe napar&zin, xwe nap&n. 

(25) Lebteşne: Uvd, kes& ku l&v&n wl tl bune, ji dnan l&v&n wl ziwa bune. 
Teleb: Daxwaz, tişt& ku mirov dixwaze. 

(26) W&: Wa, wa ye, eva, aha. Ev peyvika balk&şly& ye. 
Dane: Danlne. 
Dam: Dav, davik. 
Mana v& malik& ı1 ya beri w& p&kve weha ye: "Kes&n !&vd ava zelal daxwaz dikin. U 
bel& wa ne zilf u xal&, wek tamikek di davik& da danlne". 

(27) Meqsud: Daxwaz, tişt& daxwazkirl, tişt& ku mirov qesta wl dike, dixwaze wl bi desre 
xwe bixe. 

(28) Cemi& nazir: Hem! nih&rtox, hem! kes&n ku din&rin, m&ze dikin. 
(29) Tud: Teyr& peyvok, papaxan. 
(30) Dibih&n: Dibihlzin. 
(31) Muxteser: Kurt. 
(32) Pabend: Linggir&dayl, p&gir&dayl, kes& ku ling&n wl hatine gir&dan. 
(33) Tudillu men teşa yi: Kes& ku tu bixwazl tu wl avar& dik!, wl di bl dalalet&, wl ji rlya rast 

derdixl ı1 dixl rlya şaş. Ev peyv bi Erebl ye. 
(34) Dalal: Avar&d, şaşr&d. 
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(35) 
(36) 

(37) 
(38} 

(39} 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 

164 

Herçi ku tu bini ser hidayet{35) 
v&ra bigiri, bik11nayet{36) 

hazir wi dibi meqam& mah1m(37) 
ger xadim e, wi diger! mexdum(38) 

* 

B& secde te, ey cenab& Mabud(39) 
Adem kire qiblegah u mescud( 40) 

Isatekusa gihande ewcan?(41) 
Aya bi çi te hebande ew can?( 42) 

Dersa ku bi xef te gote Idris(43) 
elbette diçu meqame teqdis(44) 

rbllse feqir e bednayet 
hingi te hebu digelinayet 

her roj-i dikir hezar itaet 
lewra ku te da wiistitaet( 45) 

wi secde ne kir li xeyre Ma hud( 46) 
gera te ji her dere xwe merdud( 47) 

yek secde ne bir li peşe exyar( 48) 
qehra te kire muxelledunnar( 49) 

H1dayet: R!ya rast. 
V~ra bigirl: P~ ra ragir1, al1kar1ya w! bik1. 
Inayet: Qend. 
Hazir: Tavil, zilzilka, hema di w~ gav& da. 
Xadim: Xizmetkar, xulam. 
Mexdilm: Kes~ ku xizmeta Wl re kirin, kes~ ku xizmetkar~n Wl hene. 
Mabild: Xweday~ ku j~ ra ibadet t~ kirin, Xwede. 
Mescild: Kes~ ku j~ ra secde t~ birin. 
E wc: Cly~ tewr bilind, dy~ bilintirfn. 
Aya: Gelo, ~ra. 
Bi xef: Bi diz!, bi awayek1 veşart1, nepenl. 
Teqd!s: Muqeddes, qudsl. 
Ist!taet: H~z, qewet, tawan. 
Li xeyr~ Mabild: Xeyn ji X wed&, ji bil Xwede 
Merdild: Vegerand!, qewitand1, kes~ ku re vegerandin il qewitandin. 
Exyar: Kes~n d!, kes~n mixeyn, kes~n xeyn ji te, kes~n ji bil te. 
Muxelledunnar: Tim!y~ agir, kes~ ku d~ tim il tim di agir da bim!ne. 
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Elqisse, ji Mkmeta te agah(SO) 
ferdek me nedi, tebarekellah 

Irfantelebed-i sahib'idrak(Sl) 
derheqqe te goti "ma erefnak"(52) 

Xani, bi nezaniya xwe derheq 
gumrah-i bibit, ne dı1r e, elheq(53) 

Illa ku meger muin Xweda bit(54) 
ya rahebere wi Mustefa bit( SS) 

Ya Rebb-i, bi heqqe Mustefa ki(56) 
Xani bi xwe ra tu aşina ki(57) 

(50) Elqisse: Bi peyva kurt, ku em bi kurt! bejin, ku em peyva xwe kurt bibirin. 
Agah: Hay, zanlna bi tiştek. Li vir mexsed je haydar e. 

(51) İrfanteleb: Zanlnxwaz, kesen ku li pey zanlne ne ı1 dixwazin zana bibin, ji tiştan hay
dar bibin, serwext bibin. 
Sahib'ldrak: Blrewer, blrbir, jlr, kesen ku bir bi tiştan dibin. 

(52) Ma erefnak: Me tu nas nekirl, me tu nenasl. 
(53) Gumrah: Avar&, kese ku ji rlya rast derdikeve ı1 avare dibe. 

Elheq: Bi rast!. 
(54) Muln: Allkar. 
(55) Raheber: Rebir, renumln, kese ku re nlşaıı dide, mirov di rlya rast da dibe. 

Mustefa: Pexember. 
(56) Di çapa Stanbole ya 1919'an da ev malik weha ye: "Ya Reb tu bi heqqe Mustefa ki". 
(57) Aşina: 1-Nas, kese ku te naskirin, mirov wl nas dike. 2-Zana, serwext, kese ku tiştek 

nas dike ı1 di heqe wl tiştl da serwext e, zana ye. Li vir mexsed mana 2'yan e. Yani "tu 
wisa bikl ku Xanl di heqe te da zana ı1 serwext hibe". 
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Dİ NE'TA QELEME MES'NÜAT Ü SERDEFTERE MEWCÜDAT 
Ü AQİLE MAQÜLAT Ü PEŞEDESTE MEXLÜQAT 

HEZRETE SEYYİD'US-SADAT 
MUHEMMED'UL-MUSTEFA ELEYHi EFDEL'US-SELEWAT(58) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 
(63) 
(64) 
(65) 

(66) 
(67) 
(68) 

166 

Eşya bi heseb delll u burhan(59) 
nabin çu meger wucub u ~mkan(60) 

Wacib yek e, zate K1br1ya ye(61) 
Mumkin pir e, cem'e mas1wa ye(62) 

W1 wacibe mumkinat-i berqe'(63) 
mumkin w! jibo xwe kime metle'(64) 

Yan! ew1 ve bibit muberhen( 65) 
husna w! bi derkevit ji mekmen(66) 

gendneye cewheri bibit faş( 67) 
sabit bibitin ji neqş1, neqqaş( 68) 

Mana tername ve sernivl'sare weha ye: "Di pesne qelema tişren çekirl' u serdeftere tişten 
hey! u aqile tişten fikirandı u peşedesre tişten afirandl' berreze herrhan Hezrete Mu
hemmed Mustefa da, selewaren çetirl'n le bin". 
Eşya: Piranl'ya "şey" e, ew jl bi mana "tişt" e. 
Bi heseb: Li gora. 
Burhan: Dellla ku tiştek pe te l'spatkirin. 
Wucub: Pewfstl', zeruret. Li vir mexsed je pewfstl' u zertireta hebune ye. 
Imkan: Mikunl', huyina ne zerurl. Li vir mexsed je nepewl'stl' u nezerurltlya hebune ye. 
Mana ve malike u ya berl' we pekve weha ye: 
"Tişten hey!, pewl'stl' u nepewl'stl'ya he buna wan li gora delllan naye l'spatkirin; li gora 
delllan pewfstl'ya hebune ji hineken wan ra, nepewl'stl'ya hebune jl' ji hineken dl' ra tu
ne; mirov neşe bi delllan l'spat bike ku hin tişt hebuna wan pewl'st e u di ve ku ew hebin, 
hin tişt jl' hebuna wan ne pewl'st e, ew he bin j1 dibe u turrehin jf dibe, hebuna wan mim
kun e, le ne zerurl' ye". 
Wacib: l!I'işt yan jl' kare ku kirina wl' pewl'st e, dive be kirin. 2-Kese ku hebuna wl' pf
wl'st e, zerurl'ye, bivf-neve ye; ew Xwede ye. Li vir mexsed je m ana 2'yan e. Bi ve maneye 
"Wacib" yek ji siferen Xwede ye. 
Zate Kl'brl'ya: Zate gewre, Xwede. 
Cem'e masl'wa: Hem! kes u tişten ji bil Xwede, xeyn ji Xwede her tişt. 
Berqe': Perde. Yan! "ew Wacibe ku tişren mimkun jibo xwe kirine perde". 
Metle': Clye bilatina Roje Yan! "tişten dl', wek Roje wl' nl'şan didin". 
Ve: Vl'ya, xwest, daxwaz kir. 
Muberhen: Tişt yan jl' kese ku delll ji hebuna wl' ra hene. Yan! "wl' vl'ya u xwest ku tiş
tin ji hebuna wl' ra bi bin del ll'. 
Mekmen: Veşargeh, dye veşartine 
Gendne: Xizne, deflne. Mexsed je Xwede ye. 
Neqqaş: Nexşkar, nexşandox, kese ku nexşan çedike. Dl'sa mexsed je Xwede ye. Yan! 
"ji nexşen Xwede, ji afirandl'yen Xwede hebuna Xwede sabit hibe, kifş hibe, be 
l'spatkirin". 
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U sen'ete wi Hekime dana(69) 
neqşe ewi Qadire tuwana(70) 

ned'b11 ku bibit ewi rus11mek(71) 
laiq ewi de hebit ruq11mek(72) 

Herçi we ku b11ne, bereqem b11 
Lew ewwele ma xeleq, qelem b11(73) 

Ev ewwel11 r11h 11 aqle ewwel(74) 
her se ne bi ewweH muewwel(75) 

Emma meke wan ji hev tu tefriq(76) 
ev renge ewan bigere tewHq:(77) 

Be "şey' eki wahid in bi carek(78) 
te'dad 11 teeddud i'dbarek"(79) 

Ewwel biriqi ji husne sermed(80) 
n11rek, b11ye maneya Muhemmed 

(Paşi heye) 

Li Misre "Metbea Cerideya Kurdistan"& tebi' biye 

(69) Hektme dana: Htkmetkare zana, ew zanaye ku dikaren wt da htkmet heye. Mexsed 
je Xwede ye. 

(70) Tuwana: Hezdar, e ku heza wt heye, muqtedir e, dikare, diş&. Dtsa mexsed je Xwede ye. 
(71) Rusum: Wene, aytn. Li vir bi awaye mecazt bi mana "şop, eser" hadye karantn. 
(72) Ruqum: Pirani'ya "reqem" e, ew jibi mana "jimareyanivtskt" ye. Li vir bi awaye meca

zt bi mana "nivlstn" hadye karanin. 
(73) Ewwele ma xeleq: Tişte peştn e ku wt afirand, afirandtye peştn. 
(74) Ruh: Gtyan, can. 

Aqle ewwel: Aqil u zekaya ku di afirandina mirov da heye, mirov digel wt re din&. 
(75) Bi ewwelt muewwel: Bi peştntye tewkiri, her se tişren peştn ten qebulkirin, wisa ten 

tewkirin. 
(76) Tefrtq: Cuda, dye 
(77) Bigere tewftq: Lekblne, li hev bine, bigthtne hev. 
(78) Be: Beie. 

Şey'ekt wahid in: Tiştekt yek in, yek tiştek in. 
(79) Yant "jimartina wan u hatina wan a jimartine tiştekt tdhari ye, w isa tttbar te kirin, w isa 

re rewkirin". 
(80) Sermed: Ebedt. 
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S'İNCİ SAYININ ÇEViRiLERİ 

ŞEVKETLll AZAMETLU 
SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN HAZRETLERİNE 

KULCA DİLEKÇEMDİR 
SAYI2 

Padişahım, 

Sonsuza dek yaşayacak olan Osmanlı devletinizi oluşturan halklardan men
subu olduğum Kürd halkının yaradılış ve konum bakımından haiz olduğu 
önemden dolayı öğrenime ve reformadeğer olduğundan, Kürdistan çapında 
gerekli görülen gelişmeler toplamının bir parçası olmak üzere ve Peygam
ber'in "hepiniz çobansınız"(81) diye başlayan emriyle, ben kullarının payı
na düşen görevi yerine getirmek üzere, kulları da, bilimlerin nasibini aldığı 
siz Padişahları sayesinde bu Kürdçe gazeteyi meydana getirip yayınladım. 

U m ulanın tersine, gazetemin siz Padişahlarının korunmakta olan ülkeleri
ne girmesinin yasaklandığı, Babıalt tarafından genelgeyle illere bildirildiğin
den, bu yasağın kaldırılması hususunun Babıall'ye irade(82) ve emir buyu
rulması, 4 sayılı ve 21 Mayıs 1314( 83) tarihli gazeternde ki dilekçe ile siz Padi
şahlarının yüce eşiğinden arz ve istirham olunmuştu. 

Yine um ulanın tersine, söz konusu yasak kaldırılmamış ve hatta ellerinde 
gazetem görülenierin tutuklandıkları tarafıma bildirilmiştir. Ayrıca, şu 
"Kürdistan" gazetesinin yayınlanması siz Padişahlarının rızasına ters düştü
ğünden, hemen bırakıp İstanbul'a dönmem istendi. Bu konudaki yüce irade
nize boyun eğmediğim takdirde, geçmiş memurluğuma ilişkin yapay olarak 
bir kötü işlem(84) oluşturulup bana yükleneceğini, bu konuya bakan mah
kemeden alınacak kararla Mısır hükümetinden isteneceğimi ve o hükümetin 

(81) "Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz" anlamındaki hadisi 
kastediyor. 

(82) İrade: Sözlük anlamı "istek, istem" olan bu sözcük, Osmanlıcada bir terim olarak "pa
di~ah emri, padi~ah buyru!tusu" anlamında da kullanılırdı. Burada kastedilen, bu 
ikinci anlamdır. 

(83) Mil;1dr takvime göre 3 Haziran 1898. 
(84) "Su-i muamele" sözcüklerinin kar~ılığında kullanılan "kötü i~lem"den, bir memu

run yetkisini ve görevini kötüye kullanarak yapmı~ olduğu kanunsuz ve usulsüz bir 
i~lem, bir yolsuzluk kasdedilmi~tir. 
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de bu karara uyarak ben kullarını zorla teslim edeceğini de haber aldım. Bü
tün bunlar, oldukça güvenilmeye değer olması gereken ve yüce Hıdivlik(85) 
maiyetinin(86) ileri gelenlerinden olup gerektiğinde göstereceğim, bilinen 
bir aracının aracılığıyle ben kullarına bildirildi.(87) 

Padişahım, 

Şu Kürdçe gazetenin iyilik ve yararları, bilgi, eğitim ve uygarlıktan anlayan 
kişilerin tümü tarafından kabul ve itiraf edilmektedir. O halde siz yüce Padi
şahlarının zatına karşı bu konudaki nedenlerin ve kanıtların ortaya serilme
siyle sözü uzatmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, arzettiğim yasağın kal
dırılmamış olması ve kişilerin tutuklanacağı yolunda yapılan tehditler ko
nusunda, yüce izninizle bazı istirhamlarda bulunacağım. Şöyle ki: 

BİRİNCİOLARAK 

Söz konusu yasağın yürürlükte bırakılması durumunda, gazetemin Kürdis
tan'a girmesini sağlayabilmek için, içeriğinin bir bölümünü, aracılıkianna 
başvuracağım bazı kişilerin görüşlerine uygun biçime getirmek gerekecek
tir. Bu yol ve yöntem istemeyerek ve zorunlu olarak seçileceğinden, bunun 
maddi ve manevi sorumluluğunu buna yolaçanlara bırakırım. 

İKİNCİ OLARAK 

Hapsetme ve tutuklama, yürürlükteki kanunların belirleyip saydığı suçlar
dan(88) birini işleyen kişi hakkında uygun ve yerinde olabilir. Kanunda sayı
lan söz konusu durumların dışında meydana gelecek davranışlar, sorumlu
luk gerekçesi olamaz. Çünkü toplumu oluşturan bireyler, yasak davranış ve 
eylemleri, ancak kanundan öğrenebilirler. O halde, Ceza Kanununun belir
lememiş olduğu bir eylemi gerçekleştiren kimse suçlu sayılamayacağından, 
doğal olarak tutuklanıp hapsedilemez. 

(85) Bu sayıdaki 4 numaralı dipnota bakınız. 
(86) Maiyet: Arapça olan ve sözlük anlamı "yanında olma durumu, nezdinde olma duru

mu" olan bu sözcük, Osmanlıcada bir terim olarak, "üst düzeydeki bir yöneticinin 
yanında çalışan görevli" anlamında da kullanılırdı. Sözcük, bu anlamda günümüz 
Türkçesinde de kullanılmaktadır. 

(87) Gazetenin aslında, "yine" diye başlayan bu paragraf, başından sonuna kadar bir tek 
türnce olarak kaleme alınmıştır. Ancak, Osmanlı ca dil yapısına uygun olan uzun tüm
celer, günümüz Türkçesine pek uygun olmadığından ve okuyucuyu sıktığından, biz 
bu uzun tümceyi bölerek birkaç tümceye ayırdık. Bundan sonra da çeviride bu yönte
mi izleyeceğiz. 

(88) Buradaki "suçlar" sözcüğü, yazının aslında kullanılan "ahval" sözcüğünün karşılığı 
olarak kullanılmıştır. "Durum" anlamına gelen "hal" in çoğulu olan "ahval", günü
müz Türkçesinde "suç" anlamında kullanılmamaktadır. 
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Bundan dolayı, "Kürdistan gazetesini almak ve okumak şu cezayı gerekti
rir" diye siz Padişahlarının iradesiyle yasaklanıp il~n edilmedikçe, onun oku
yucusu da, onu taşıyan kimse de sorumlu olamaz. Olursa zulmedilmiş olur. 
Zalimler hakkındaki yüce ayetlerin ve kutsal hadislerin belirlediği cezanın 
da, herkesten çok şevketlu zatınızca biliniyor olması gerektiği ve yönetimin 
başında bulunan memurların işledikleri zulüm işlerinin derecelerine göre 
siz Padişahlarının zatından da sorulacağı, "insanların başındaki önder, uy
ruklarından sorumludur" anlamındaki kutsal hadisle ve Kur'an-ı kerimin 
diğer hükümleriyle belirlenen bir gerçektir. 

ÜÇÜNCÜ OLARAK 

Yapılan tehditlere ilişkin olan ve yukarıda arzedilen bildirimiere güvenme
mekle birlikte, bugün İstanbul'da yönetimin başında bulunan baz! zatların, 
bence bilinmekte olan davranış biçimlerine ve ahiaklarına uygun olarak sö
zümona bağlılık olmak üzere iftira gibi alçakça bir davranışa girişmeleri de 
uzak bir olasılık değildir. Bu nedenle ve ihtiyatlı davranmış olmak için, yet
kili adalet makamlarına gereken başvuruyu yaparak, ben kullarının hukuk 
ve geleceğimi güvence altına aldım. 

Siz Padişahlarının "akılsız dost" türünden olan bazı kullarının bu yolsuz
luklarının ve alçakça girişimlerinin, siz Padişahlarının görkemini ve ululu
ğunu zedelemekten ve eloğullarının(89) alaylı gülüşlerine yolaçmaktan 
başka bir sonuç vermeyeceğini, içten bağlılığıının bir gereği olarak şimdiden 
arzederim. 

DÖRDÜNCÜ OLARAK 

Bazı zatlar tarafından birkaç kez gerek ben kullarına ve gerekse bazı bildikle
rime, sözde siz Padişahları tarafından birçok irade bildirildiği ve birçok vaat 
müjdelendiği halde, hiç birinin aslı çıkmadı. Ayrıca, mabeyincilerden(90) 
Faik Bey kulları aracılığıyle 9 Nisan 314(91) tarihinde birinci sayının sunul
masıyle birlikte sunulan ben kullarının arz ve istirhamıma önem verilmedi. 
Bu nedenle, gazetemin yayınlanmasının siz Padişahlarının rızasına aykırı ol
duğu yolunda bazı zatların öne sürdükleri ind1(92) uyarılarına, doğal olarak 
güvenilmemiş tir. 

(89) "Eloğulları" sözcüğü, gazetenin aslındaki "ağyar" sözcüğünün kar~ılığı olarak kulla
nılmı~tır. 

(90) Mabeyinci: Padi~ahın yakınında bulunan ve kendisiyle ba~kaları arasında aracılık ya
pan resm~ görevli, Mabeyin dairesinde görev yapan kimse. 

(91) Milad~ takvime göre 22 Nisan 1898. 
(92) İnd~: Herhangi bir doğru ve sağlam temele dayanmayan, sadece söyleyen ki~i ya da ki

~ilerin sübjektif kanı ve tahminlerinin ürünü olan söz, görü~ ya da iddia. Arapça olup 
Osmanlıcaya da girmi~ olan bu sözcük, Türkçede kar~ılığı bulunmadığı için tarafımız
dan aynen kullanıldı. 
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Padişahım, 

Ben kullarının hiç bir kötü niyetim yoktur. Bu gazetenin yayınlanmasının, 

mensubu olmakla kıvanç duyduğum soylu Kürd halkına karşı yükümlü bu

lunduğum görevi yerine getirmek amacıyle olduğuna ve daha başka bazı 

meşru istek ve ümidere dayandığına yemin ederim. 
Gazetem iki aydan beri yayınlanmaktadır. Bu süre içinde, siz Padişahları

nın yüce görüşleri ve iradeleri güvenilmeye değer hiç bir aracı ile bildirilme

diğinden, saptanan tutum çerçevesi içinde yayınının sürdürülmesi doğal gö

rülmüştür. Bununla birlikte, daha önce sunulan bir numaralı kulca dilek

çemde arzedildiği gibi, gazetemi, yüce hükümetin uygun göreceği biçimde 

çıkarmak da mümkündür. 
Bu nedenle, konulmuş olan bu yasağın kaldırılması yle, bunca kötü durum

larına ek olarak Kürdlere bir de bu yüzden Tanrı rızasına aykırı düşen zulüm 

ve saldırıda bulunulmamasının Babıall'ye irade ve emir buyurulmasını, siz 

Padişahlarının adalet ve merhametine sığınarak arz ve istirham ederim. Bu 

konuda ve bütün durumlarda ferman ve iyilik, Padişahımız Efendimiz Haz

retlerinin dir. 

-IV-

Bedirhan Paşazade 
Mikdad Midhat Kulları 
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Eded 6 Sala ewwull Ruper 1 

Heçi ve KURDiSTAN Unvan: 

kaxideki Geneve'de 

reke 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
Jl ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Abdurrahman 

weha binivise: Pazde roja de careke ret nivlsandin * 
"Bl Geneve cerldeya Kurdl ye Her tabı'da 

necl'ul-merhum 2000 nüsha 

Bedirxan Paşa Kürdistan 
Kürdleri tahsil-i ulum ve vülat-ı izamına 

Ebdurrehman Beg"(l) fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 
nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 

* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 
on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 

Her car 
Kürdçe gazetedir 

* 
du hezar Kürdistan haricinde 

cerideya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 

ez'e rekim Arabça, Türkçe, Farislce senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 

Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 
de belaş hususi isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja yekşembe de 25 Cemazilewwel1316 * Pazarertesi fi 28 Eylül sene 1314(2) 

(1) Mana ve peveka Ere bl weha ye: "Li Cenewreye, kure rehmetl Bedirxan Paşa Evdireh
man Beg". 

(2) Li gora tarlxa Miladlll Çirlya Peşin 1898(Miladl tarihe göre 11 Ekim 1898; burada 
"pazarertesi" yerine "pazar" yazılması gerekirdi, çünkü Kürdçesinde yer alan "yek
şemb" günü, pazartesi değil de pazardır). 
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ŞEVKETLll AZAMETLU 
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-ISANi HAZRETLERİNE 

ARZIHAL-İABIDANEMDİR 

Padişahım 

Mübtela olduğu illet-i sadriyeden dolayı, etıbbanın gösterdikleri lüzum üze
rine, biddefeat taleb ve istirham ettiği ruhsata nail olamadığından b ila me'zu
niyet geçen kış Mısır'a azirnet ve mevsim-i sayfın hululüyle Dersaadet'e av
det eden biraderim Midhat kullarının keyfiyet-i azimeti, bermutad istediği 
şekil ve surete koyarak zat-ı hümayunlarına karşı ihtiyar-ı kizb-ü düruğ ve şu 
suretle temin-i ikbal ve menfaat etmeyi itiyad eden Ebülhüda Efendi'nin 
cümle-i tedabir-i mefsedetkaranesinden olmak, "ve la teziru"(3) ayet-i eellle
si hilafında olarak Zeyd için Amr( 4) mes'ul edilmek kabilinden olmak ve bu 
vesile ile dahi zat-ı hümayunları hakkındaki efkar-ı milleti ihlal etmek üzre, 
İstanbul'da bulunan biraderlerimin tazyikiyle Midhat Bey'in celbi mümkin 
olabileceğine dair, merkum Ebuddalal'ın(S) vasıta-i icra-i şenaati olan Os
man Paşa'ya Emin Bey'in(6) tazyiki hakkında bir jurnal verdirilip, bunun 
üzerine Başkatib Tahsin Bey kulları tarafından "tazyik" kelimesi hakkında 
Osman Paşa'dan izahat taleb olunması yle, Osman Paşa cevaben, "Efendimiz 
ferman buyururlar ise, Midhat Bey'in burada bulunan biraderlerini darb ve 
ka tl ile tahvlf ederim; anlar da şu eziyetten kurtulmak üzre Midhat Bey' i geri 
çağırırlar" deyu denaetkarane verdiği cevaba, Makam-ı Hilafet-i Uzmanın 
Başkatibi Tahsin Beyefendi de, "Efendimiz bunu size resmen emredemez
ler" deyu cevab vererek, şenaat-i maruzenin icrasına suret-i gayri resmiyede 
müsaade-i Şahaneleri şayan huyurulduğunu zımnen tebliğ ettiği gibi, Yaver-i 
Husus! Mehmed Paşa dahi bu suretle hareket muvafık-ı şan-ı sadakat olacağı
nı ilaveten izhar etmesi yel, şenaat ve denaet-i mezkurenin Başkati b Bey tara-

{3) 

{4) 

{5) 

{6) 

174 

Bu üç sözcük, Kur'an ayetlerinden birinin başında yer alan üç sözcüktür. O ayetin ta
mamının Türkçe anlamı şöyledir: "Hiç bir yükümlü, başkasının yükünü yükümlen
mez". Sorumluluğun kişisel olduğu konusundaki bu ayet, hiç bir kimsenin başkasının 
yaptığı işlerden sorumlu tutulamayacağını vurgulamaktadır. 
Buradaki "Zeyd" ve "Amr" adları, Arapça iki ad olup sembolik olarak ve örnek için 
kullanılırlardı; Türkçede "Hasan-Hüseyin" ya da "Ali-Veli" denildiği gibi. 
Ebuddalal: "Sapıklığın babası" anlamına gelen bu sözcükten maksat, yukarıda adı ge
çen "Ebülhüda" adlı kişidir. "Ebülhüda"nın anlamı "doğru yolun babası, hidayetin 
babası" dır. Yazar, o kişinin adını bir kez olduğu gibi yazdıktan sonra, onun aslında, 
adının anlamının tersi yönde yürüyen bir kişi olduğunu belirtmek için burada adını 
böyle yazmıştır. 
Yazarın kardeşi olan Emin Bey, ünlü Kürd dilbilimci ve yazarları Ce!adet Ali Bedir
han ile Kamran Ali Bedirhan'ın babasıdır. Adının tamamı, Emin Ali Bedirhan'dır. 
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fından Emin Bey'in Mabeyn-i hümayuna çağrıldığı bir günde icrası kararlaş
tırılarak, ta Beşiktaş'tan Kadıköyü'ne(7) kadar birtakım haşeclt{8) tarafla
rından takib ettirildi. 

* 
Cereyan eden tahkikata ve esna-i vak'ada ali mele!nnas mütecasirler tara

fından vuku bulan ifadita nazaran, haşeclt-ı merkume Osman Paşa tarafın
dan tertibedildiklerini ve Emin Bey'in darbı hakkında irade-i seniyyelerinin 
sadır olduğunu tebliğ ettiği sabit olmasıyle, Osman Paşa hakkında dahi 
lizime-i adaletin icrası umumumuz tarafından atebe-i ulya-i Hilafetpenahile
rinden biddefeit istirham ol unduğu halde, semeresi görülmek şöyle dursun, 
Ebuddalal' ın tesir-i nüfuzuyle istirhamatımız dahi hakipay-ı hümayunların
ca tesirsiz kaldığı gibi, istifsar-ı hatır zımnında saika-i şefkat ve harniyetle 
Dersaadet'e gelip doğruca Mabeyn-i hümayun-ı mülukanelerine müracaat 
eylemiş olan b iraderim Ali Bey kulları dahi dört gün Kumandanlık dairesin
de tevkif olunduktan başka, ikinci bir ihanet(9) ve hakaret olmak üzre, Ebül
heva'nın{10) dest-i mel'anetpeyvestini öpmeksizin salıverilemeyeceği kendi
sine resmen tebliğ olunur. Bu ikinci ihanet dahi nam-ı nam~-i hümayunları
na olarak icra ve irade-i katıa-i taedarları muktazasından olduğu, Gidiş 
Müd~ri Sansar Hacı Mahmud Efendi ve Başkatib Tahsin Bey ve Yaver-i 
Hususileri Çerkes Kabasakal Mehmed Paşa taraflarından tebliğ ve inba kı
lınmıştır. 

Padişahım, 

Bu gibi muamelat-ı denaetkarane ile tahv~f olunabilecek bir kimse var ise, o 
da Osman Paşa olduğuna yemin ederim. Biraderim Midhat Bey'in ifadesin
den ve telgrafhane kuyudundan anlaşıldığına göre, İstanbul' a avdet edeceğine 
dair olan telgrafnamesi şenaat-i maruzenin vukuundan evvel olduğu cihetle, 
şu tehdidin avdetine taalluk ve tesiri olamayacağı aşikar olduğu gibi, işte 

(7) Beşiktaş ve Kadıköy, İstanbul'un iki semtidir. Kadıköy'ün adı, o zaman "Kadıköyü" 
biçiminde yazılırdı. 

(8) "Haşerat"tan maksat, Abdülhamid döneminde muhalifleri izlemekle görevlendiri
len ve "hafiye" diye nitelendirilen gizli ajanlardır. Arapça olan "haşerat" sözcüğü, 
Türkçede de kullanılan "haşere" sözcüğünün çoğuludur. 

(9) ihanet: Hakaret, küçük düşürme, aşağılama, onur kırıcı tutum ve davranışlarda bu
lunma. Arapça olan bu sözcüğün asıl anlamı bu olduğu ve hem Arapçada, hem de Os
manlıcada bu anlamda kullanıldığı halde, günümüz Türkçesinde "ihanet" sözcüğü, 
yanlış olarak "hıyanet, hainlik" anlamında kullanılır olmuştur. 

(10) Ebülheva: "İstek ve arzunun babası, ihtirasın babası" anlamına gelen bu sözcükten de 
maksat, yukarıda adı geçen Ebülhüda adlı kişidir. Bu sözcük, arzu ve ihtirasına göre 
davranan, ihtirası uğrunda her şeyi yapabilecek nitelikte olan kişi hakkında kullanılır. 
Sözcük Arap alfabesiyle yazıldığı zaman, adamın asıl adı olan "Ebülhüda"ya çok 
benzer ve ikisini sadece "d" ile "v" harfleri ayırır. Bu yöntemi uygulamaya, edebiyatta 
"cinas" adı verilir. Böylece yazar, adamın adını böyle yazmakla hem onun niteliğini 
belirtmiş, hem de cinas yapmıştır. 
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abd-ı memlılkleri dahi, bu hakikati is bat ve Ebuddalal'ın hakkımızda ittihaz 
ettirdiği tedbir-i saki'min butlanını izhar için, başlıca maksad-ı çakeranem, 
öteden beri millet-i İslamiyeyi ve Saltanat-ı hümayunlarını tedabir-i mefse
detkiranesiyle mahv ve şu meyanda devlet ve millete hizmetleri sebkeden ai
lemiz efradıyle bunca masumini ifna ve perişan eyleyen Ebülheva'nın 
derece-i ihanet ve şenaatini, Midhat Bey'in ihdas eylediği "Kürdistan" gaze
tesi ve matbuat-ı ecanib vasıtasıyle ilan ve işaa ederek sem'i hümayunlarına 
!sal ve Ebülheva gibi habisin tesir-i nüfuzuyle, kanunun icrasız ve adaletin 
mefkud ve zulmün hükümferma olduğu memalik-i Şahanenize artık avdet 
etmeyerek, hayatımı millet-i İslamiyenin istihsal-ı selamet ve saadetiyle 
efrad-ı ailemizin hukuk-ı mağsubelerinin istihlasına hasredeceğim 
maruzdur. 
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Hemd u şikir dikim ji wl Xwede ra ku ev ka1nat(11) danlye, mirov ba hiş(12) 
u zeka ji heywanen di cuda u all kirdiwe.(13) Ev cerldeya ha, heta nuho bira
ye min Mlqdad Bege derdanl. Lakin çiku Xunkar nehlşt ew li Misre runit, 
vegera İstanbul&. Cerldeya xwe nekarl İstanbule derlnit. Sebeba we jl, çiku 
mirove mezin ye dor Xunka:r, heml xain, beesil, neseb in,(14) neyare ciwan
merdan e.( 15) Çi xasma ku yek ji wan heye, nave wl Ebulhuda ye; ew temaml 
esl u neseb mitirb e.( 16) Çiku ew ji h emi ya bresiltir e, ji h emi ya zedetir neyare 
mala Bedirxan Bege ye; ew neyare heml Kurda ye, nave qend li Kurda bibe. 
Ew Xunkar dixaplne. Bi rastl ew ne Ebulhuda ye, Ebuddalal e;(17) fisq u 
hesede de beheval e.(18) Ew nahele lawen Bedirxan Bege cerldeyek hale de
rexin, da qend jiKurda re bibit. Lo ma ez, ku lawe Bedixan Bege me, ji teessub 
u hemlyeta xwe,( 19) jimilke Xunkar derketim hatim d1yaren(20) xerlb, da ez 
ve xizmete ji weten u ji milete xwe re bikim. Ji kerema Xwede hevl dikim ku 
Kurd jl bi ve cerldeye ji xewa giran a kevnesale şlyar bibin. 

Min ve cerldeye de kaxizek Roml'(21) ji Xunkar Ebdulheml'd Xan re rekir
diwe. Ez nav de(22) dibejim çiku ewl nehlşt biraye min cerldeya xwe milke 
(11) Kalnat: Gerdun. 
(12) Ba hiş: Bi hiş. 
(13) All: Bilinci, serfiraz. 
(14) Beesil, neseb in: Beesl u beneseb in. 
(15) Ciwanmerdan: Ciwameran. 
(16) Esl u neseb: Bi esi u neseb, bi esle xwe u reha xwe. 
(17) Ebuddalal: Bave avaret!y&, bave rlya şaş. Zilame ku nivlskar rexne le dixe, nave Wl 

"Ebulhuda" buye, ku bi mana "bave hldayet&, bave rlya rast" e. Ni viskar dixwaze bide 
zanln ku ew ne li gora nave xwe ye, le çewte nave xwe ye. 

(18) Fisq: Gunehkarl, derketina ji rlya din, beemrlya Xwede u Pexember. 
Hesed: Dexesl. 

(19) Teessub u hemlyet: Xlret u pejna welatevlnlye u gelevlnly&. 
(20) Dlyar: welat, herem, hel, d. 
(21) Rom!: Tir k!, zirnan e Tir k!. Ji ber ku beredinava Kurdan da ji dewleta Osman! ra hati

ye gotin "Rom", ni viskar li vir ji zimane we dewlete ra got!ye "Rom!". Sernede ku Kur
dan ji dewleta Osman! ra gotlye "Rom" ev buye ku, ew dye ku dewleta Osman! te da 
hatiye sazkirin, yani Anadol, wextek di deste lmperator!ya Romaye da bu ye u heremek 
ji heremen we dewlete buye. Hinge Kurdan ji we dewlete ra gotlye "Rom". Paşe ew Im
peratort parçe bu ye u li hela we ya Rojhilat lmperatorlya Bizans hatiye sazkirin, ku je 
ra hatiye gotin "Roma Rojhilat" j! u Anadol jl beşe k ji we bu ye; hinge jl na ve we dewle
te dinava Kurdan da "Rom" bu ye. Paşe li herema Anadole dewleta Osman! hatiye saz
kirin u ketiye şuna l'mperatorlya Bizans; hinge jl Kurdan ji we dewlete ra gotlye 
"Rom". Ehmede Xanl'ye nemir jl di "M em u Zin" e da ji dewleta Osman! ra gotiye 
"Rom". Yek ji peyven Xanl yen di heqe dewleta Osman! da weha ye: 

"Emma ji ezel Xwede wisa kir 
ev Rom u Ecem li ser me rakir" 

Pişte ku dewleta Osman! hatiye hilweşandin u di şuna we da "Komara Tir k! ye" hatiye 
sazkirin j!, na ve "Rom" di na va Kurdan da jibo we dewlete hatiye karanin. Li h in h elen 
Kurdistane j! ji dewleta Tirkan ra hatiye gotin "Roma reş" u gele Kurd bi peyvika 
"reş" zulm u zordestlya we dewlete daye zanln. Di peyveka peşlyan a Kurdl da jl te go
tİn "bexte Rome tune". Di straneka geli ya Kurdl da j! te gotin "Rom xayin e". 

(22) N av de: Dinava kaxiz da, dinava nameya xwe da. 
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Wl de derJ'nit,(23) ez jimilke Wl derketim, da ku ez pe Ve cerJ'deye qencJ'ya 
Kurda re bixebitim u seyJ'tlya mirove dar w1(24) je re biniv1sim. 

Geli Kurdno! Insan ji heywana qenctir in. Çiku insan biaqil u hiş in. Xwe
de ji aqil çatir(25) tiştek xelq nekirdiwe. U aqil ji pe xwendine kamil dibe. Mi
rove nexwine, aqile Wl gelek kem dimine. Lama Xwede teala kiteba xwe de 
elimandina ilm umarifete kirdiwe. 

Xwede Qur'ana ez1muşşan de ferman kirdiwe "we yerfeu ... "(26)'Lewre 
xwey'aqil hemu dera dibe hakime mexluqa. Bi qeweta aqill, insan hakime 
heywana ye. Aqil nebiya, mirov ji wek heywana bl. Ev waporen ser behre, ev 
waporen li erde ser hesini diçin,(27) ev telgraf, ev top u tifingen hinde dur di
çin, hem! bi qeweta ilm u marlfeta aqill ye. 

Mirov aqile xwe çi qas biemillne,(28) we hew qas tişten rind uçak çeke. Ge
lo emilandina aqill çawa dibe? Ere, ev pirsek mezin e; qase destemin hat, ez'e 
kurt cewaba ve bidim: 

Aqil bi ilm e xweyqewet dibe. Lewre emilandina aqill xwendin e. H emi tiş
te mirov dit, dive bizanibe ew tişt ji esle xwe çi bu, çawa weha bu. Ev ji bi 
xwendine dibe. 

Hingi dinya heye, hindik mirova bi Kurmanci asar(29) nivlsJ'ne. Heyfa min 
tet fenekirine dar xwe.(30) CJ'rane wan Rus, Ecem u Rom, hemiya bi ezma
nen xwe ki te b nivlsJ'ne; çeken qenc deste wan de hene; heta yeke Kurd tifinge 
daveje, ew bista davejin. Ev mileten ha zarwen xwe re, welaten xwe retişten 
qenc hlştine. Xwede ilm u umre Wl zede bike, biraye min MJ'qdad Bege ev riya 
qenc a cerideye nişane me kir.(31) 

Ehmede Xani, rehma Xwede li wi be, kiteba xwe de nivisiye: 

(23) 

(24) 
(25) 

(26) 

(27) 

(28) 
(29) 
(30) 
(31) 

178 

Milke wf: Mexsed ji "milke wf" Misr e. We deme Misir gerçi ji a!fye malhata Mihemed 
EB Paşa ve dihat geran u di bine nufuza Inglistane da bu jf, li ser kaxid u di resmfyete 
da parçeyek ji dewleta Osmanf dihat tewkirin u heremek ji heremen we dewlere dihat 
hesibandin. 
Mirove dor wf: Kesen dora Xunkar Ebdulhemfd. 
Çatir: Çetir, baştir, qenctir. Ev peyvik yan ji a!fye nivfskar ve "çetir" hetfye nivfsfn u 
bi şaşf di rojname da "çatir" hatiye çapkirin, yan jf ji alfye nivfskar ve "çaktir" hatiye 
nivfsfn, le li vir bi şaşf "çatir" hatfye çapkirin; "çaktir" jf bi mana "çetir" e. 
"We yerfeu": Bilind dike. Ev du peyvik ji ayetek in, te da te gotin ku Xwede rumeta 
kesen zana bilind dike. 
Mexseda nivfskar ji "waporen li erde ser hesinf diçin", tren e. W isa te zanfn ku peyvika 
"wapor" li vir bi şaşf hatfye nivMn. Lewra tene ji gemfyan ra te gotin "wapor". Dibe 
ku nivfskar "vagon" nivfsfbe, le ew peyvik di rojname da bi şaşl "wapor" hatibe 
çapkirin. 
Biemilfne: Bi kar bine, bişixulfne, bixebitfne. 
Asar: Piranfya "eser" e. Eser bi mana "tişte afirandf" ye. 
Fenekirfne dor xwe: Li dora xwe nefekirfne, li dora xwe nenihertine. 
Nfşane me kir: Nfşane me da. Wisa te zanfn ku nivfskar cudayfya navbera "nlşan
dan"e u "nfşankirin"e nedltlye. Le beledi navbera wan da cudayf heye. "Nişandan" 
bi mana "numandin, merandin" e; mesela mirov re nfşane kesek dide yan ;ı xanfyek 
nlşane kesek dide. Le herçl "nfşankirin", bi mana "kifşkirin, veqetandin, cudakirin" 
te; mesela keçek ji xortek ra nfşan dikin, kesek di dyekf giştf da ji xwe ra d ye runiştine 
bi awayek nfşan dike. 
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"Enwae milel di xweykiteb in(32) 
Kurmanc-itene di beheseb in". 

Ev xeber Kurda re ar e. Dive xwe ji bine ve are derlnin. Dive Kurd j1 
xwey'ilm bibin. 

Mehebbeta(33) mina jimiletemin Kurmanca re, ez sewq kirim(34) ve cerl
deye de r1ya qenc n1şane Kurda dikim. Rom, d ye Tir k le he bit mekteben me
zin dat1ne.(35) Hukumet pera(36) jiKurda dist1ne, ji Tirkare serf dike. Kur
den reben esiren we hukumete ne. Sebeba we ji, mitirben li Sera Xun
kar in.(37) Heyfa min tet Kurmanca re, jimileten d1 zedetir xweyaqil, weyşe
caet in,(38) ji hem! mileta paşvetir mane. 

Min ji kerema Xwede teala hev1 ye, paş nuho Kurd ji aqile xwe binin sere 
xwe, ji we xewa giran ş1yar bibin, ew j1 xwey'ilm bibin, bi qeweta aqile xwe 
bixebitin, ji mileten dor xwe mezintir bibin. Wek Pexember ferman kir!, 
"1s'e ll dunyake keenneke te1şu ebeden, wes'e ll ax1ret1ke keenneke temutu 
xeden",(39) di ve mirov dinya xwe re we( 40) bixebite heçku qet namirit u ji ax
reta xwe re we bixebite heçku we sibe bimirit. 

Gel! ulema u m1r u axayen Kurda! Wek Pexember ferman kir!, "kulluk um 
ra1n we kullukum mes'ulun en reiyyet1h1", roja qiyamete Xwede teala we 
Kurmanca ji mezine wan bipirse. Ehmede Xan1 kiteba xwe de niv1s1ye: 

"Teb'1yyete me egerçi ar e( 41) 
ew ar-i li xelqe nam! dar e( 42) 

Namus e li hakim u emiran 
Tawan çi ye aciz u feqiran!(43) 

Lo ma di ve mezinen Kurda, kiçiken bine deste xwe de bielim1nin mar1feta, 
ilm u huner&. We deme mir u axa j1 sed car betir xweyqedir bibin. Nes1het 
ji min, guhdan ji we. Min di ve ez xwe bem welate xwe, xwe di rlya milete xwe 
de flda bikim. U hukumeta Tirkan nahele, nave Kurd xweyfen, qewet bibin. 
Bi 1zna Xwed&, ez'e ji hire(44) pe ve cerldey&, xizmeta ser min deyn ç&
kim.(45) Xwede arikare mirove qenc bit! 

(32) Awaye rast weha ye: "Enwae milel xwedankiteb in". 
(33) Mehebbet: Evin, hezkirin. 
(34) Ez sewq kirim: Ez daf dam, ez ber bi ve xebate birim. 
(35) Mexsed ji "Rom" e dewleta Osman! ye, mexsed ji "Tirk" jl gele Tirk e. 
(36) Pera: Peran, diravan. 
(37) Sera Xunkar: Saraya Xunkar, Koşka Mlr, Koşka Padlşah. 
(38) Xweyşecaet: Xwedlşecaet, xwedkesaret, cesur, merxas, feris. 
(39) Li jerenota 17'an a jimareya 2'an binerin. 
( 40) We: W isa, wel&, wilo. 
(41) Teb'lyyet: Peyrewl, ku mirov bibe peyrewe kesek yan jl hin kesan. 

Awaye rast, "teb'lyyete wan" e. Yani "peyrewlya wan, ku em bı1ne peyrewen wan". 
(42) Namldar: Navdar, naskirl, malmezin. 
(43) Tawan: Hez, taqet. 

Awaye rast, "tawan çi ye şair ı1 feqlran" e. 
(44) Ji hire: Ji vir, ji welate ku ez te da me, ji vi dyl. 
(45) Yani, "xizmeta ku li ser min deyn e, ez'e bikim, blnim d, pekblnim". 
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A A 

MEMUZIN 

Ew m1r-i bi emr& Alim'ul-xeyb(46) 
bu menşe& feyz& alema xeyb( 47) 

Erwah-i ji maneya Peyember( 48) 
ç&bun, mesela nebat u şekker( 49) 

Bu esl& esl:l& cumle nefsan(SO) 
N efsa sueda u nefs& nehsan( 51) 

Hemyan ji w1 d1tine teferru'(52) 
Hemyan bi w1 girtine temettu'(53) 

Heja ne zemin, ne ev sema bu(54) 
ew serwere cumle enbiya bu(55) 

Xelqa felekan jibo w1 ra bu(56) 
Secda melekan jibo w1 ra bu(57) 

(46) Alim'ul-xeyb: Zanaye bitişren ned!t!, zanaye bitişten nexuyay1 u ned1yar1. Mexsed 
Xwede ye. 

( 47) Yan! "bu kana feyza alema ned1yar1". 
(48) Erwah: Piran!ya "ruh" e, ew j1 bi mana "g!yan" e. 

Peyember: Pexember. 
(49) Nebat: Tişten ku ş1n dibin, wek g1ya ı1 daran. 
(SO) Esle esll: Koka bingeh1, koka tewr peşin, koka peş!na peşin. 

Cumle nefsan: Hem! g1yan1yan, hem! j!ndaran. 
(Sl) Sueda: Bextyaran, kesen bextyar. 

Nehsan: Kesen gunehkar, kesen zexel, kesen xirab. 
(S2) Hemyan: Hem!yan, giştan. 

Teferru': Şaxdan, şaxavetin, ku tiştek!wek dare şax baveje u belav bi be. Yan! "hem!yan 
ji we nure şax avetine ı1 belav bune, zede bune". 

(S3) Temettu': Zewq, kefxweş1. Yan! "hem! yan ji we nure zewq u kefxweş1 girtlye, hem! bi 
we kefxweş bune". 

(S4) Zemin: Erd, ax. 
Sema: Aslman. 

(SS) Cumle enbiya: Hem! Pexemberan. 
(56) Xelq: Afirandin. Yani "afirandina felekan jibo w! bu, felek jibo w! hatin afirandin". Di 

ve peyve da !şaret bi all ye h ediseka xweday1 ve heye, ku X wede di we hed!se da ji Pexem
ber ra weha gotlye: "Eger ne jibo te buya, eger ne jibo te buya, min felek nedia
firandin". 

(S7) Di vir da jl!şaret te kirin bi aliye secda milyaketan ve jibo Adem Pexember. Yan! "de
ma ku Xwede Adem Pexember afirand, n ura Pexember di pişta wl da biriql. Milyake
tan ku ew nur d!t, li peşbere Adem Pexember çun secde. Bi w! awayl, secda wan di esle 
xwe da ji w! ra bu". 
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Ew rehmet~ cumle alemin bu(58) 
Adem di meyan~ ma' u tin bu(59) 

Phember~ cem'~ cuz' u kul bu( 60) 
Adem bi xwe h~j-i av u gil bu(61) 

* 

Ew pencereya cemaM Bad(62) 
şernsa feleka dilM-i tari(63) 

gava kete suret~ dhani(64) 
P&xember~ axiruzzemani 

Wi berzex~ mumkinat u Wacib( 65) 
wi padişeh~ li şekM hacib(66) 

mensux-i kirin Wl din U millet( 67) 
ma'!Ul-i kirin eHl u illet( 68) 

Fikri ku dhan cemi'i kufr e(69) 
k~şa ji nubuwweta xwe sifre(70) 

xelq~ ku hebun li ruy~ erdi 
teklif-i kirin hemi bi merdi 

(58) Cumle alem~n: Hem~ aleman. 
(59) Di meyane ma' ı1 dn bı1: Dinava ave ı1 hed~ da bıl. Yani "hej di hale afinmdine da bı1, 

axa w~ hej nı1 bi ave hatibı1 ecinandin ıl bılbıl heri, le hej giyan neketibıl'ya hej g1yan~ 
nebılbıl. 

(60) Cem'e cuz' ı1 kul: Hem~ parçe ı1 yekeran, hemi parçe ı1 temaman. 
(61) Gil: Hert 
(62) Bar~: Xweda Yan~ "ew bıl wek pencereyek ku rindiya Xwede nişan da". 
( 63) Şems: Roj. Yani "Roj çawa ronay~ dicle feleka tari ıl we ro ni dike, Pexember j~ bıl wek 

Roje ıl ronay~ da dilen tari, dilen tari roni kirin". 
(64) Sılrete dhan1: Awa~ dhan~yan, awa ıl şekle dinyayiyan. Yani "bere nılr bıl, gava ku 

hat dinya~ ıl ket awa ıl şekle dinyayiyan ıl bıl mirov". 
(65) Berzex: Beje zirav ıl kember e di navbera du deryayan da. 

Mumkinat: Hem~ hey~. hem~ afirand~. hem~ tişten ku hene. 
Wacib: Xweda 
Yan~ "ew Pexembere ku di navbera hey~yan ıl Xwede da bı1 wek berzexek". 

(66) Hacib: Wez~r. 
( 67) Mensılx kirin: Rakirin, hilan~n, betal kirin, nereway~ kirin, wisa kir ku hukme wan 

edi narewe, hukme wan rakir. 
Millet: Dlne ku awa u bingehoken w~ hatine berhevkirin u nivMn. 

(68) Yan~ "semed u delilen her tişd nişan dan". 
(69) Fik& Fikid, d~t, nihert. 

Cemi': Hem~, gişt. 
(70) Nubuwwet: Pexemberl. 
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Xaqan bi xwe Hindı1ye kemin bı1(71) 
Fexfı1r-i ji xwane kase çin bı1(72) 

Qeyser bi qusı1r1ya xwe qasir(73) 
hazir geriya bi eyni basir(74) 

Şahe Erebi elem ku rakir(75) 
Kesraye Ecem eceb duta kir(76) 

Rom ı1 Ecem ı1 Fireng ı1 Tatar(77) 
herçi ku nekir bi din'i iqrar(78) 

naçar-i gelek bi şir fena bı1n(79) 
hetta ku hinek bi din teba bı1n(80) 

Putxane bi agiri dişuştin 
Ateşgede cumleki vekuştin(81) 
(82) 

(71) Xaqan: M~r~ Tirkan, hukumdar~ Tirkan. 
Hinduy~ kem~n: Hinduy~ di kozik~ da, Hindıly~ veşard. 

(72) Fexfur: M~r~ Ç~n~ hukumdar~ Ç~n&. 
Ji xwan~ kase ç~n bu: Ji her vexwarina ji kaseya mey~ xılz bubu u bu bu wek xelekek, 
hing~ ku mey ji kas~ vedixwar wek xelekek ç~n bubu. 

(73) Qeyser: M~r~ ~mperatorlya Brzans, hukumdar~ B~zans. 
Bi qusur~ya xwe qasir: Bi k~may~ya xwe k~m mabu, li paş mabu. 

(74) Yan~ "tavil bi çav~ xwe ger~ya Mna, tavil bi çav~ xwe b~na bu, dil". 
(75) Elem: Ala. 
(76) Kesra: M~r~ Iran~ hukumdar~ Iran&. 

Duta kir: Duqat kir. Yan~ "ew zorbiri kir, ser~ w~ tewand". 
(77) Di çapa Stanbol~ ya 1919'an da di şılna "Ecem" da "Hebeş" e. 

(78) Bi d~n'~: Bi din~ wl 
(79) Bi ş~r fena bun: Bi şur tune bıln, bi şur hatin kuştİn ıl tunekirin. 
(80) Bi d~n teba bun: Tev~ d~n bun, g~han d~n, din qebul kirin. 
(81) Ateşgede: Ibadetxaneya agirperestan. 
(82) Di çapa Stanbol~ da u hin nusxey~n desnivlsar da, di navbera v~ beyt~ u beyta hat! da 

182 

p~nc beyt~n di jl hene, ew jl ev in: 

Gava ewl din kir aşikara 
Dawı1dl-yı1 Sibt1-yı1 Nesara 

Tewrat-i ewan ji bir kir ekser 
Indl ı1 Zebur-i çıln ji ezber 

Isa-yi dema dixwend~ İncil 
belısa wl dikir bi wehy u tenzll 

Go "mujde didim, Resul~ emced 
d~ paş~ me b~ bi nav~ Ehmed" 

Da'wa xwe dikir bi dest ı1 ezman 
Dest~ wl bi seyf ı1 dev bi Qur'an 
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Xweşxilqet e, hem Resul e hem m1r(83) 
Pirrh1kmet e, hem k1tab e hem ş1r(84) 

Naxwende sebeq, muderrise am(85) 
Be mal u menal-i sahib 1n'am(86) 

Be xeyl u heşem bi xwe cihang1r(87) 
Be tebl u elem cihan sedag1r(88) 

Herçi te didi meger her ew bu 
Leşker ji cunude "lem terew" bu(89) 

Be xeyme u barigah u eywan(90) 
Ewran vedida li ser w1 seywan(91) 

Hind1 ku ji peş ve baxeber bu(92) 
ew çende ji pişt ve babeser bu(93) 

Sih danediket ji w1 li erdan(94) 
Vekra dibih1sti sed xeberdan 

Goyende dibun digel, cemadat(95) 
Pewende dibun digel, nebatat(96) 

(83) Xweşxilqet: Xweşafirand\', kese ku xweş hatiye afirandin, spehl. 
(84) Pirrhlkmet: Kese pirr zana u b\'rbir, kese pirr b\'rewer. 

Ş\'r: Şur. Yan\' "hem pinuka w\' hebu, hem j\' şure w\' hebu". 
(85) Naxwende sebeq: Nexwend\'ye bere, kese ku bere nexwend\'ye, nexwendl. 

Muderrise am: Mamostaye gişt\', mamostaye her kes\'. 
(86) Menal: Malhebun, dewlemend\', serwet. 

Sahib \'n' am: Xwed\'qend, kese ku tişt dide xelke, kese qendkar. 
(87) Xeyl: Hesp. 

Heşem: Debdebe, şela hezdaren wek miran, rewşa wan a ku heza wan n\'şan dide. 
Clhang\'r: Clhangir, dinyagir, kese ku dhane digire. 

(88) Tebl: Dawil, def. 
Sedag\'r: Dengangir. Yan\' "dengana w\' dhan girt, li dhane belav bu". 

(89) Cunude "le m terew": Eskeren ku "we ned\'tin". Ev \'şaret e bi all ye ayetek ve ku Xwede 
te da qala şere Huneyne kiriye u got\'ye "me jibo allkar\'ya Pexembere xwe eskerna şan
din ku we ew ned\'tin". 

(90) Xeyme: Kon. 
(91) Seywan: S\'wan, tişte ku s\' dide ser mirov, li ser mirov s\' çedike. 
(92) Baxeber: Xeberdar, haydar, agehdar. 
(93) Babeser: Bina. 
(94) Sih: S\', s\'ya ku li ber tave ji tiştan u mirovan dadikeve erde. 
(95) Goyende: Peyvok, e ku dipeyive. 

Cemadat: Tişren beg\'yan, wek kevir u daran. 
(96) Pewende: Pewend\'dar, e ku pewend\' dat\'ne, xwed\' pewendl. 

Nebatat: Tişten ku ş\'n dibin, wek g\'ya u daran. 
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(97) New': Tewir. 

Yek new' i nema ji cins& heywan(97) 
nina bi nubuwweta wi iman(98) 

Illa ku hinek ji ibn& Adem(99) 
bıln derxur& ateş& cehennem(100) 

Elqisse, di erd ıl asimanan 
Hasil, di cemi& ins ıl canan(101) 

ninin bi şerafeta wi tiştek(102) 
nabit ji wi zedetir me piştek 

Ev b&meded&d-i ummeta xwe 
mumtaz-i kirin bi himmeta xwe(103) 

Wer'a wi we rengi din qewl' kir(104) 
Şer'a wi sirat-i mustewl' kir(105) 

Alim hemi şubh& enbiya ne 
Abid hem\' p&kve ewllya ne(106) 

Perdek ji sehabey&d-i kubbar(107) 
pansed ji dl'lawerM-i kuffar(108) 

ew cumle digel yek& seraser 
ned'bıln bi mehabet& beraber(109) 

(98) Nl'na: N ani', neanl. 
(99) Ibne Adem: Kuren Adem, zarılken Adem, mirovan. 
(100) Derxur: Xurek, tişte ku re xwarin. 

Ateş: Agir. 
(101) Hasil: Bi peyva kurt, ku em bi kurt! bejin. 

Can: Cin, perl. 
(102) Yani' "li ber şerefa Wl ne tiştek in, rumetek ji wan ra tune". 
(103) Mumtaz kirin: Veqetandin, cuda kirin, bijare kirin, gerandin bijare. 
(104) Wer': Pekani'na fermana Xwede. 
(105) Sirat: Re. 

Mustewl': Di'ız, rast. 
(106) Abid: Ibadetkar, kese ku tim ji Xwede ra l'badet dike. 
(107) Kubbar: Qedirbilind, ri'ımetbilind. 
(108) Pansed: Pensed, penc sed. 

Dllawer: Merxas, feris, şerkar. 
Kuffar: Pirani'ya "kafir" e. 

(109) Mehabet: Heybet, saw. 
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Xelqe heye şubheyek di d1n'1 
behse bi cedel biket ji d1n1(110) 

Qur'an u xeber çi mu'cizat in!(111) 
Ayat u suwer çi beyyinat in!(112) 

Bubekr u Umer çi xweş qer1n in!(113) 
Usman u Eli eceb guz1n in!(114) 

* 

Ey pad1şehe bilindepaye!(115) 
Xurşl'de felek nuş1n u saye!(116) 

Ne'te te bi ilmemin muhal e(117) 
Meddah-i jibo te Zulcelal e(118) 

Ez de çi bibejim, ey şeh1nşah! 
Wessafe te ye kelame Ellah(119) 

Şaha, ji te ra xweş 1sm e "Yasl'n"!(120) 
Taha, ji te ra tillsm e "Tas1n"!(121) 

(110) Cedel: Cldal, mucadele, munaqeşe. 

Ji dlnl: Ji dlnlti, ji b&aqill, ji dlnitiya xwe, ji b&aqillya xwe. 

(111) Xeber: Hedlsen Pexember. 
(112) Suwer: Süreyen Qur'ane. 

Beyyinat: Piranlya "beyyinet" e, ew jl bi mana "delll" e. 

(113) Qerln: Heval. 
(114) Guzln: Bijare. Yan! "hevalen wl yen bijare ne". 

(115) Bilindepaye: Rutbebilind, qedirbilind, rumetbilind. 

Hozen li vir dest pe dike deng li Pexember dike, ber bi wl dipeyive. 

(116) Xurşld: Roj, Roja ku ronayl belav dike. 

Nuşln u saye: Gye rı1niştine u sf. Yan!, "Roja feleke bi qedre xwe u rı1meta xwe ji te 

pirr kemtir e, li bine te ye, wek ku ji te ra bube clye runiştine u tu li ser we runiştl, ew 

wek s!ya te ye". 
(117) Ne't: Pesin. 

Muhal: Bemikun, ne mimkun. 

(118) Meddah: Pesindar, e kupesin dide. 

(119) 

(120) 

(121) 

Zulcelal: Xwede 
Wessaf: Salixdar, e ku salix dide, her weha pesindar. 

Kelame Ellah: Peyvven Xwede, gotinen Xwede. 

Şaha: Ey şah, şahe min. 
Ism: Nav. 
Yasin: N avek ji naven Pexember e. Her weha di sere sureyeka Qur'ane da hatiye u bu ye 

nave we sureye jl. 
Taha: N avek ji naven Pexember e. Her weha di sere sureye ka Qur'ane da hatiye u bu ye 

nave we sureye jl. 
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Her ev bes e, ey heMb& muxtar!(122) 
Bari ji te ra biji: te sond xwar(123) 

Sed car-ibiji te, ey keremkar!(124) 
ger d& me hebin guneh du sed bar 

sed mertebe gerçi em xirab In 
emma ji te naumid-i nabin(125) 

Hetta big1Mte Xanlye jar 
napak ı1 pelid ı1 wacibunnar(126) 

ew ji bi xirabi-yı1 seyinl 
da'wa diketin bi ummetini 

W1 bed'erneM weki kllaban(127) 
Bari bike peyrew& sehaban(128) 

(122) Heblbe muxtar: Xweşdivlye bijare, xwe~divlye ku hatiye bijartin u buye bijare. Yani 
"xwe~divlye ku Xwede e w jibo Pexemberlya xwe bijartlye u bi wl awayl ew geraye bija
re, kese ku Xwede ew evandlye u jibo Pexemberlya xwe bijartlye u bi wl awayl ew buye 
xwe~divlye bijare". 

(123) Bari: Xwede 
Bi j1 te: Bi jlyana te, bi umre te. Ev l~aret e bi allye ayeteka Qur'ane ve ku Xwede te da 
ji Pexember ra gotlye "bi umre te" u bi Wl awayl bi umre Wl sond xwarlye. 

(124) Keremkar: Qendkar, kese ku kare wl qend ye, tim qend dike. 
(125) Naumld: BehM. 
(126) Pelld: Qirejl, lewitl, nepak. 

Wacibunnar: Misteheqe agir, gunehkare ku agire canerne heq kirlye. 
(127) Bed'emel: Xirabkar, kese ku karen xirab dike. 

Kllab: Piranlya "kelb" e, ew jl bi mana "se" ye. 
(128) Peyrew: Peyme~, kese ku li pey kesek yan hin kesan dime~e, direwe, tabie wl kes! yan 

wan kesan dibe. Dijmana "pe~rew". 
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(129) 

(130) 

(131) 

(132) 

(133) 

(134) 

İSTİD'AYE ŞEFAET Ü İSTİŞFAE MEXFİRET 
Jİ CENABE SAHİBE SERİRE ŞEFAET 

Dİ SURETE Mİ'RACE DA Bİ BAL HEZRETE İZZET(t29) 

Ey wasiteye wucude kewneyn!(130) 
Şayesteye qurbe "qabe qewseyn"!(131) 

Şahi:nşehe texteke Medi:ne! 
Mu'ciz ji te ew qeder me di:ne 

seyra felekan li nik te gavek 
fexra melekan ji te silavek 

"şeqqe'l-qemer"a te yek 1şaret(132) 
"zaxe'l-beser"a te yek 1baret(133) 

* 

Ey pad!şehe ser!re "Lewlak"!(134) 
Rabe here asi:mani:, çalakl 

Mana ve sernivlsare weha ye: "Daxwaza şefaete u daxwaza tikaya nuxaftina gunehan 

ji cenabe xwedlye texte şefaet&, bi awaye bilindbuna bi bal Xwedaye gewre ve". Yani 

"Pexembere ku xwedlye texte şefaete ye, daxwaz je te kirin ku bilind bibe here huzura 

Xwedaye gewre u ji me ra şefaet bike, je tika bike ku gunehen me binuxefe, bipoşe, bi

xefirlne". 
Wucude kewneyn: Hebuna her du dinyan, hebuna dine u axrete. Hozen deng li P&

xember dike. 
Şayeste: Layiq. 
Qurbe "qabe qewseyn": Nezlklya "bi qase du kevanan". Ev Işaret e bi aliye ayeteka 

Qur'ane ve ku te da qala ml'raca Pexember hatiye kirin u hatiye gotin ku Pexember 

dişeva ml'race da bi qase du kevanan nezlke Xwede buye. Yani "ey Pexembere ku tu 

layiq hat! dltin ku bi qase du kevanan nezlke Xwede bibl". 

"Şeqqe'l-qemer"a te: Qetkirina te ya hiv&, parçekirina te ya hive. Ev Işaret e bi aliye aye

teka Qur'ane ve, ku te da hatiye gotin "hiv qet bu"; di tarlxa Islame da j1 te gotin ku 

ew qetbuna hive bi Işareteka Pexember buye u buye mu'dzeyeka wl. 

"Zaxe'l-beser": Şernitina çav. Ev Işaret e bi aliye ayetek ve ku te da te gotin "Pexember 

şeva ml'race Xwede dlt, çave wl neşemitl". 
Yek Ibaret: Yek peyvek, yek gotinek. Yan! "jibo ku be zanln ku çave te neşemitiye u 

bi rast! te Xwede dltlye, yek peyvek bes e, yek gotineka Xwede di ayetek da bes e". 

Padlşehe serlre "Lewlak": Padlşahe text& "Lewlak"e. Peyvika "Lewlak" bi mana 

"eger ne jibo te buya" ye. Mexsed ji ve peyvike hedlseka xwedayl ye, ku Xwede di we 

da ji Pexember ra gotlye "eger ne jibo te buya min felek nediafirandin". Xanlye nemir 

ew hedls şibandlye bi textek u ji Pexember ra gotlye "padlşahe li ser wl texti". 
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Hazir ji te ra buraq ı1 refref(135) 
şatir bi te ra fidşte ref ref(136) 

da ref'i bibin ji ber te perde(137) 
be perdedigel Xwede xeber de 

Bej'e: Tu Qed1r ı1 Zulcelal1(138) 
Bej'e: Tu Qedim ıllayezal 1(139) 

Em fan1-yı1 jar ı1 miştexak in(140) 
Hadi ne tu bi, xwe em helak 1n(141) 

Ewwel te jibo çi da me tazim(142) 
danili sere me tae e tekdm( 14 3) 

teşdfe xllafete te da me!(144) 
Gava te emanete xwe da me 

malılme te bı1 ku em nezan in 
qedre wi emanet! nizanin 

(135) Buraq: Heywanekl'wek hespe buye, le bi bask u fira buye. Dema Pexember çuye ml'' ra
ce li we siwar buye. 
Refref: Bask, basken buraqe. 

(136) Şatir: Beşdar, hevrf. 
Firl'şte: Melek, milyaket. Yani "di ve rewl'tl'ya te da firl'şte jl' de beşdar bibin, ji te ra bi
bin hevr&, digel te ben". 

(137) Ref'i bibin: Rabin, hilen. 
(138) Bej'e: Beje wl', ji wl' ra beje, ji Xwede ra beje. 

Qedl'r: X wediye heza pirr. 
Zulcelal: Xwedl'ye mezinatl'y&, gewre. 

(139) Qedl'm: Ewe ku ji bere ve heye, despek ji hebuna wl' ra tune. 
Layezal: Ewe ku de tim hebe, paşl' ji hebuna wl' ra tune. 

(140) Fanl': Kes yan tişte ku fena dibe, tune dibe, ji heyiye diçe tuneyl'ye. 
Miştexak: Mişteax, di sewl'ye u tenga axe da, berabere ax&, qedirnizim, berumet. Yani 
"em berumet in u di sewl'ya axe da ne, di tenga axe da ne, berabere axe ne, rumeta me 
wek rumeta axe ye". 

( 141) Hadi: Renumin e ri' ya rast ıl heq, kese ku ri' ya rast ıl heq nl'şane mirov di de. Ev, jibo X we
de te gotin. 

(142) Tazl'm: Mezinatl', gewretl', qedirbilindl'. 
(143) Tace tekrl'm: Taca mezinatl'y&, taca gewretl'y&, taca qedirbilindl'ye. Ev işaret e bi all'ye 

ayetek ve ku Xwede re da gotl'ye "me kuren Adem qedirbilind kirine". 
(144) Teşrl'fe xl'lafere: Şerefa xell'fetl'y&, şerefa wekl'll'y&, şerefa wekl'll'ya Xwede. Ev !'şaret e bi 

all'ye ayeteka Qur'ane ve ku te da weha hatiye gotin: "X wede soz da bawerdaren karbaş 
ku de wan li erde bike wekl'l". E w "emanet" e ku di malika pey ve malike da re gotin, 
mexsed ji wl' jl' ev wekl'll' ye. 
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Herçi te jibo me kir irade(145) 
yek zerre me le nekir ziyade 

Haşa ji kemale re'feta te(146) 
dur e ji celal u rehmeta te(147) 

kufr u gunehan biki behane 
laiq te bitin. Ev e şehane!(148) 

Yekru ne li nik te kufr u ~man 
Yeksu ne li nik te xuld u niran(149) 

Qehra xwe biki eger tu zahir(150) 
cennet li me de bibite agir 

Wer feyz-i biket sehabe rehmet(151) 
dozex li me de bibite cennet( 152) 

Ger kafir u ger gunahekar in 
bilcumle ji te umidewar in(153) 

Kes nine ji kafir u usatan(154) 
mezher nebitin jibo sifatan(155) 

( 145) Irade: V in, daxwaza qutubirr. Yani "herç1 tişte ku te jibo me vi ya, qutubirr daxwaz kir, 
xwest''. 

(146) Kemal: Tam, bekemay1, ne n!vçe u kem. 
Re'fet: Merhemet, dilovanl. Yani "haşa ji merhemeta te ya temam". 

(147) Celal: Mezinat1, gewretl. 
(148) Yani' "ma padi'şah1 u m1r1ti' ev e, ma ev ji pad1şah1ye ra dest dide!" 
(149) Yeksu: Wek hev. 

Xuld: Bihişt. 
N1ran: Agir, canem. 

(150) Zahir: Eşkera. Yani "eger tu qehra xwe eşkera bik1, ni'şan bid!". 

(151) Wer: We eger, u eger. 
Sehabe rehmet: Hewre rehmete Yani "u eger hewre rehmeta te feyz bike, wek barana 

ku ji hewr dibare rehmeta te jl li me bibare". 
(152) Dozex: Doj, canem. 
(153) Um1dewar in: Um!dwar in, hev!dar in, bihev1 ne. 
(154) Usat: Piran!ya "asi" ye, ew jl bi mana "gunehkar" e. 
(155) Mezher: Xuyanek, dye xuyabune 

Sifat: Piran!ya "sifet" e. Mexsed je sifeten Xwede ne. Yani "ji kafir u gunehkaran kes 

tune ku jibo sifeten te nebe xuyanek, kes tune ku sifeten te di wl da xuya nebin u neyen 

d itin". 
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Kafir buy!n em bi 1sme "Qehhar"(156) 
"Xeffar" e ku em kir!n gunehkar(157) 

Kufre tu meger neş1 bibexş1! 
Ger de gunehan bi me binexş1 

de şad-i bibin li me şeyat1n(158) 
mesrur-i bibin gelek mela1n(159) 

* 

Qet x!ret e, ey penahe alem( 160) 
qet laiq e, ey şivane adem(161) 

ev gurge le!n e bed serencam(162) 
jekra biketin me şubhe exnam!(163) 

Elqisse, bik1 ku d@we serkeş 
tenha u tene biç!te ateş 

Fllcumle me cumle xas u aman(164) 
asi-yu şeq!-yu natemaman(165) 

tekra bi şefaeta xwe xas ke 
vekra me ji agir1 xilas ke 

(156) "Qehhar": Qehrkar, e ku qehr dike, qehrkirox. Ev navek ji naven Xwede ye. Yani "ji 
ber ku navekt te Qehhar e, hinek ji me ketİn ber Wl nave te U b un kafİr, te qehr Jj wan 
kir !oma ew bun kafir". 

(157) "Xeffar": Poşandox, nuxaftox, e ku gunehan dipoşe, dinuxefe, mexflret dike, vediş&re. 
Ev jl navek!Xwede ye. Yani "em bi xera Vl nave te bun gunehkar, da ku tu gunehen me 
bipoşl u bixefirlnl". 

(158) Şeyat!n: Piranlya "şeytan" e. 
(159) Mesrur: Kefxweş, dilşa. 

Melaln: Piranlya "mel'un" e, ew jl bi mana "nalelehat!" ye. 
(160) Penah: Palgeh, e ku mirov pe ewle dibe u pala xwe did'f, xwe disper'e Hozen li vir dlsa 

bere peyva xwe daye Pexember u je ra gotlye ku "tu jibo aleme palgeh u si partek 1, ale
me pala xwe daye te u xwe si partlye te, pişta xwe bi te giredaye". 

(161) Şivane adem: Şivane mirovan, şivane lnsanan. 
(162) Yani "ev gure nalelehat! ye ku aqibeta wl xirab e". Mexsed şeyten e. 
(163) Exnam: Piranlya "xenem" e, ew jl bi mana "pez" e. 
(164) Xas: Kese qenc, kese ku neze Xwede u Pexember e, doste wan e. 

Aman: Kesen ji rez&, kesen ne neze Xwede u Pexember, kesen celebl. 
(165) Asi: Gunehkar. 

Şeql: Bextreş, kese misteheqe ceza, kese xirab. 
Natemam: Netemam, nlvçe, kesen kem u rumetnizim, kemqedir. 
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Ez'~ v~ cerideya xwe her pazde roja carek~ der~nim. Cerideya paş ve, ez'~ ji 
kit~ba Ehmed~ Xan~, rehmetullahi eleyhi, nes~hetek~ biniv~sim. E w nes~het 
gelek xweş hatiye gotin. Ji hem~ Kurda h&v~ dikim qenc guh bidin w~ 
nes~hete 

Metbea "Cem'~yeta Tefaq u Qendya Musulmana" tebi' b~ye 
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6'NCI SAYININ ÇEVİRİLERİ 

ŞEVKETLU AZAMETLU 
SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN HAZRETLERİNE 

KULCA DİLEKÇEMDİR 

Padişahım, 

Yakalanmış olduğu göğüs hastalığından dolayı hekimlerin gösterdikleri ge
rek üzerine, defalarca isteyip istirham ettiği izni alamadığından geçen kış 
izinsiz olarak Mısır'a giden ve yaz mevsiminin girmesiyle birlikte İstanbul'a 
dönen kardeşim Midhat kullarının bu yolculuğunun biçimini alışılageldiği 
gibi istediği biçime ve niteliğe koyarak, siz Padişahlarına karşı yalan dolanlar 
uydurmanın yolunu seçen ve bu yollaikbal ve çıkar sağlamayı alışkanlık du
rumuna getiren Ebülhüda Efendi, birtakım bozguncu girişimlerde bulun
muştur. Ebülhüda'nın bu bozguncu girişimlerinden biri de, "hiç bir yü
kümlü başkasının yükünü yükümlenmez"(166) anlamındaki yüce ayete ay
kırı olarak Zeyd için Amr'ı(167) sorumlu tutmak gibi bir tutum takınmak 
ve bu vesileyle de siz Padişahları hakkındaki kamuoyunu zedelemektir. 

Bu tutuma uygun olarak, İstanbul'da bulunan kardeşlerime baskı yapılma
sıyle Midhat Bey'in İstanbul'a getirtilmesinin olanaklı olabileceğine ilişkin, 
adı geçen Ebuddalal'ın(168) iğrençliklerini uygulama aracı olan Osman Pa
şa'ya Emin Bey'e(169) baskı yapılması konusunda bir jurnal(170) verdiril
miştir. Bunun üzerine Başkatip Tahsin Bey kulları tarafından "baskı" sözcü
ğü konusunda Osman Paşa'dan açıklama istenmiş, Osman Paşa da şu yanıtı 
vermiştir: "Efendimiz emir buyururlarsa, Midhat Bey'in burada bulunan 
kardeşlerini dövmek ve öldürmekle korkuturum; onlar da o güç ve sıkıntılı 
durumdan kurtulmak için Midhat Bey'i geri çağırırlar". 

(166) Bu sayıdaki 3 numaralı dipnota bakınız. 
(167) Bu sayıdaki 4 numaralı dipnota bakınız. 
(168) Bu sayıdaki 5 numaralı dipnota bakınız. 
(169) Bu sayıdaki 6 numaralı dipnota bakınız. 
(170) Jurnal: Fransızca olan ve "gazete, resmf görevlilerin işe başlarken ve paydos ederken 

imzaladıkları günlük çalışma listesi, herhangi bir olay hakkında polisin düzenlediği 
rapor, günlük anı defteri" gibi anlamlarda kullanılan bu sözcük, Abdülhamid döne
minde bir terim olarak, "Saraya ya da başka bir resmf makama birileri hakkında gizli 
ajanlarca yapılan yazılı ihbar" anlamında kullanılmıştır. Fransızcacia "journal" biçi
minde yazılan bu sözcük, Türkçede "jurnal" biçiminde yazılır. Abdülhamid döne
minde ihbarcılık yapan kimselere de jurnalcı" ve "hafiye" denirdi. "Hafiye" sözcüğü 
"gizli ajan" anlamında kullanılırdı. 
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Onun bu alçakça yanıtma yüca Halifelik Makamı Başkatibi Tahsin Beye
fendi de, "Efendimiz bunu size resmen emredemezler" diye karşılık vermiş 
ve böylece, arzedilen iğrençliğin uygulanmasına siz Padişahlarının resmi ol
mayan biçimde müsaadenizin bulunduğunu üstü kapalı olarak bildirmiştir. 
Ayrıca, Özel Yaver Mehmed Paşa da, söylenenlere ek olarak, böyle davranıl
masının sadakatin(171) şanına yaraşacağını açıklamıştır. Onun bu sözünden 
sonra, sözü edilen iğrençliğin ve alçaklığın, Başkatip Bey tarafından Emin 
Bey'in Mabeyn-i hümayuna çağrılacağı bir günde yerine getirilmesi karar
laştırılmıştır. Bu karar gereğince Emin Bey, ta Beşiktaş'tan Kadıköy'e(172) 
kadar birtakım haşereler(173) tarafından izlettirilmiştir. 

* 

Yürütülen soruşturmaya ve olay sırasında buna cüret edenler tarafından 
açıkça ve halkın gözü önünde yapılan açıklamalara göre, sözü edilen başere
lerin Osman Paşa tarafından hazırlanıp bu işe sokuldukları ve Emin Bey'in 
dövülmesi konusunda sizin yüce iradenizin çıkmış olduğunun kendilerine 
Osman Paşa tarafından bildirildiği kesinlik kazanmıştır. Bu nedenle, Osman 
Paşa hakkında da adaletin gereğinin yerine getirilmesi hepimiz tarafından siz 
Hilafetpenah1lerinin(174) yüce eşiğinden defalarca istirham edildiği halde, 
bu istirhamımızın meyvesini görmek şöyle dursun, Ebuddalal'ın nüfuzu
nun etkisiyle istirhamlarımız dahi siz Padişahlarının ayaklarının bastığı top
raklarca etkisiz kalmıştır. 
Ayrıca, hal hatır sormak için şefkat ve bağlılık dürtüsüyle İstanbul'a gelip 

doğruca siz Padişahlarının Mabeyn-i humayununa başvurmuş olan karde
şim Ali Bey kulları dahi dört gün Komutanlık dairesinde tutuklandıktan 
başka, ikinci bir aşağılama ve hakaret olmak üzere, Ebülheva' nın( 175) lanetli 
elini öpmeden salıverilemeyeceği kendisine resmen bildirilmiştir. Bu ikinci 
aşağılama da, yine siz Padişahlarının ünlü adına yapılmış ve siz Padişahları
nın kesin iradenizin bir gereği olduğu Gidiş Müdürü(176) Sansar Hacı Mah
mud Efendi, Başkatip Tahsin Bey ve Özel Yaveriniz Çerkes Kabasakal Meh
med Paşa taraflarından bildirilmiştir. 

(171) Sadakat: Bir devlete ya da bir rejime ya da birhükümdaraya da bir siyasal lidere içten
likle bağlılık. Arapça olan bu sözcük, Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için çeviri
de tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(172) Bu sayıdaki 7 numaralı dipnota bakınız. 
(173) Bu sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
(174) HilMetpenahl: Halifeliğin dayandığı yer, Halifeliğin sığınıp korunduğu yer. Osmanlı

lar döneminde padişahlar için kullanılan bu unvan, bazen de "Hilafetpenah" biçimin
de kullanılırdı; onun da anlamı "Halifeliğin dayanağı, Halifeliğin koruyucusu" de
mekti. Arapça "Hi!Het" ile Farsça "penah" sözcüklerinden oluşan "Hilafetpenahl" 
sözcüğü, Türkçede karşılığı bulunmadığından, çeviride aynen kullanıldı. 

(175) Bu sayıdaki 10 numaralı dipnota bakınız. 
( 17 6) Gidiş Müdürü: Osmanlılar zamanında, padişahın bir yere gideceği zaman onunla ilgili 

hazırlığı yapmakla görevli olan kimse. 
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Padişahım, 

Bu gibi alçakça davranışlarla korkutulabilecek bir kimse varsa, onun da Os
man Paşa olduğuna yemin ederim. Kardeşim Midhat Bey'in anlatımından ve 
telgrafhane kayıtlarından anlaşılacağı gibi, İstanbul'a döneceğine ilişkin 
olan telgrafı, arzedilen iğrenç saldırının meydana gelmesinden önce gönde
rilmiş olduğuna göre, o tehdidin, Midhat Bey'in dönüşüyle bir ilgisi ya da et
kisi olamayacağı açıktır. 

İşte ben kullarınız da, bu gerçeği kanıtlamak ve Ebuddalal'ın hakkımızda 
aldırttığı yanlış önlernin geçersizliğini ortaya koymak için, ben kullarının 
başlıca amacıma uygun olarak, öteden beri İslam milletini(177) ve siz Padi
şahlarının Sultanlığını(178) bozguncu önlemleriyle mahveden ve bu arada 
devlete ve millete hizmetleri geçmiş olan ailemizin bireyleri ile bunca suçsuz 
günahsız insanları perişan edip yok eyleyen Ebülheva'nın aşağılık ve iğrenç
liğinin boyutlarını, Midhat Bey'in ilk kez kurup yayınladığı "Kürdistan" 
gazetesi ve yabancı basın aracılığıyle açığa vurup yaygınlaştırmak ve siz Padi
şahlarının kulaklarına da ulaştırmak istiyorum. Ve Ebülheva gibi bir habi
sin(179) nüfuzunun etkisiyle bnunun yürürlükte olmadığı, adaletin orta
dan kaybolduğu ve zulmün egemenlik kurduğu ülkelerinize artık dönmeye
ceğim; ve yaşamımı, yalnızca, İslam milletinin esenlik ve mutluluğa 
kavuşması ile ailemizin bireylerinin gasbedilmiş haklarının elde edilmesi 
için çalışmaya vereceğiınİ arzederim. 

Bedirhan Paşazade 
Abdurrahman 

(177) İsl:1m milleti: İslam topluluğu. Buradaki "millet" sözcüğü "ulus" anlamında değil, 
"aynı dine bağlı insanların oluşturduğu topluluk" anlamındadır. Osmanlılar zama
nında "millet" sözcüğü hem bu anlamda, hem de "aynı devlete bağlı insanların oluş
turduğu topluluk" anlamında kullanılmıştır ve o anlamda da örneğin "Osmanlı mil
leti" denilmiştir. 

(178) Buradaki "Sultanlık" sözcüğünün "devlet" anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. 
(179) Habfs: Çok kötü, alçak karakterli, pis, soysuz, ahlaksız. Arapça olup Osmanlıcadada 

kullanılan bu sözcük, Türkçede tek sözcükle karşılığı bulunmadığı için, çeviride ay
nen kullanıldı. 
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Eded 7 Sala ewwuli Rtlper 1 

• 
Heç~ ve KURDISTAN Unvan: 
kaxidek~ Geneve'de 

reke "Kürdistan" 
1315 Gazetesi 

ıı ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Abdurrahman 
weha binivise: * Pazde roja de careke tet nivlsandin 
"Bi Geneve cerideya Kurdl ye Her tabı'da 

2000 nüsha necl'ul-merhılm 
Kürdistan 

Bedirxan Paşa vüh1t-ı izamına Kürdleri tahsil-i ulum ve 
Ebdurrehman Beg" fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 
* neşr-ü tamim Kürdiyeyi hM 

on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 
Her car * 
du hezar 

Kürdçe gazetedir 
Kürdistan haricinde 

cerideya her yer için 
ez'e rekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistan e, Arabça, Türkçe, Parislee 80 kuruştur 

mektublar Kürdistan dahilinde 
de belaş 

Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja yekşembe de 25 Cemazilaxir 1316 '' Pazarertesi fi 23 Teşrin-i Evvel sene 131 4( 1) 

Padişahım, 

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-I SANi 
HAZRETLERİNE ARZIHALİMDİR 

Zat-ı hümayunlarını daima iğfal e çalışmak isteyen Ebülhüda gibi bir zalimin 
baziçe-i zulm-ü itisafı olmaktan ve şu hale adem-i tahammülden naşi' İstan
bul'u terk ile, me'va-i kadimleri ve vatan-ı aslileri bulunan Kürdistan'a git
mek isteyen beş biraderimi canller gibi Taşkışla'da(2) habs-ü tevkif ederek 

(1) Li gora tarlxa Miladi S Çirlya Paşln 1898(Mil:1dl tarihe göre 5 Kasım 1898; geçen sayı
daki gibi burada da "pazar" yerine "pazarertesi" yazılmıştır; oysa Kürdçe "yekşemb", 
pazartesi değil de pazardır ve bu nedenle Türkçesinde "pazar" yazılması gerekirdi). 

(2) Taşkışla: İstanbul'da ünlü Taksim Meydanı yakınında bulunan ve tümüyle taştan ya
pılmış olan ünlü tarihsel yapı. Osmanlılar döneminde askeri kışla olarak kullanılan 
bu yapı, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devredilmiştir. 
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işkence altında bulundurduğunuza dair matbuat-ı ecanib ve mahafil-i siyasi
ye gibi menabı-ı mevsukadan aldığım haberler, çakerlerini, biraderlerimin 
uğradıkları musibet için değil, ancak adaletten başka bir şeye intizar olunma
yan Makam-ı Hilafeti Avrupa'ya karşı şu muamele-i kanunşikenanesinden 
dolayı dilhun etti. 

Öteden beri millet uğrunda mal ve canlarını fedaya müheyya olduklarını 
emsal-ı müteaddide-i fi'liyesiyle isbat etmiş olan kadim bir hanedan erkanı
nın, her türlü m eziyetten ari ve bin türlü şenaatiyle um um un gayz-ü nefreti
ni kazanmış bulunan Kıbtiyünneseb Ebuddalal'ın keyfine kurban edilmesi, 
acaba hangi adl-ü hikmete tevafuk eder? 

Biraderlerimin şu suretle işkence altında bulundurulması, beni İstan
bul'a getirtmek, fikir ve azınimden sarfınazar ettirmek maksadına mübteni 
ise, Allah'a kasem ederim ki şu tedbir, azm-ü sehatımı takviyeden başka bir 
şeye hizmet etmez. 

"Zahme düş oldukça şirin pençesi şiddetlenir".(3) 

Padişahım, 

Osmanlı hanedan-ı saltanatı erkanından olduğunuz halde, acaba şu hakikati 
anlamak kabiliyetini niçin haiz değilsiniz?: 

Bu gibi tedbirler, kendinize tac-ı ser ittihaz ettiğiniz Kıbt1 Ebülhüda gibi 
cebinülkalb olanlara tesir ederse de, pederiniz cennetmekan Abdülmedd ile 
harbetmiş bir kahramanın( 4) oğluna hiç bir vakitte tesir edemez! Ebudda
lal'ın habaset ve mel'anetine hizmet ettiği için Osman Paşa bin türlü halıa
setler icra eder; buna mukabil kendisine ihsanlar, rütbeler, nişanlar 

bahşolunur. 
Gene, güzel oğlunu takdim ile Ebuddalal'ın hevesat-ı nefsaniyesine hizmet 

etmemiştir diyerek birçok erbab-ı namus, İstanbul sokaklarında Osman Pa
şa ve avenesi birtakım haşerat tarafından darbolunur; hükümet-i seniyyeniz 
tarafından Paşa-i müşarünileyhe sual terettub etmek şöyle dursun, zat-ı Şaha
nenizden değil ise de efendisi bulunan Ebuddalal tarafından kendisine 
birkaç bahşiş ihsan olunur. 

Mübtela olduğu vahim bir hastalığın tedavisi zımnındaMısır'a gitmiş olan 
biraderimin(S) İstanbul'a avdet ettirilmesi için Ebuddalal'ın teşvikiyle şeref
sudur eden irade-i merhametade-i Cenab-ı Hilafetpenahlleri üzerine, 

(3) Bir şiir dizesi olduğu anlaşılan bu parçanın anlamı şöyledir: 
"Aslana darbeler indikçe, pençesi şiddetlenir". 

(4) Sözü edilen kahramandan maksat, 1830'larda ve 1840'larda Kürdistan'ın kurtuluşu 
için Osmanlılarakarşı savaşmış, ancak yenilgiye uğrayarak önce Girit adasına ve sonra 
da Şam'a sürülmüş ve 1870'te orada vefat etmiş olan ve Kürdistan'da "Mir Bedirxane 
Boti"(Botanlı Bedirhan Bey) adıyle bilinen Bedirhan Bey' dir. "Kürdistan" gazetesini 
yayıniayan Mikdad Midhat ve Abdurrahman Bedirhan kardeşler, Mir Bedirhan'ın 
oğullarından dı. 

(5) Mikdad Midhat Bedirhan'ı ka.>dediyor. 
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Makam-ı Hilafetin Başkitabeti odasında Başkitib Tahsin Bey, Yaveran-ı 
Hazreti Şehriyariden "Kabasakal" denilmekle maruf Mehmed Paşa ve yine 
ferikan-ı kiramınızdan Ferik Osman Paşa meyanlarında cereyan eden müza
kere neticesinde, en müessir bir tedbir olmak üzre, büyük b iraderimiz Emin 
Bey'in birtakım baldırıçıplak haşeclt tarafından darbine karar verilir ve bu 
karar mahzuziyet-i Şahanenizi mucib olduğu için Osman Paşa'nın rütbesi 
terfi edilir. 

Osman Paşa, her biri bin kere idamını mucib muamelatıyle bugün fe
rik;( 6) b iraderim Ali Bey, ki her ne vakit devletin başına bir muharebe gailesi 
çıkmış ise hernan nefsini ileri sürmüş, vatan ve milleti uğrunda defaada ateş
ler içine atılmış, düşman kurşunlarının cisminde açtığı müteaddid yaralar 
vücudunun bir nısfını malıvetmiş bir fedakir ve gayılr asker olduğu halde, 
Ebuddalal gibi bir habl'sin mel'anetine hadim olmadığından dolayı, vatanı 
uğrunda akıttığı kana mukabil kendisine verilmiş olan kaimmakamlık(7) 
rütbesi dahi bugün elinden alınarak, mahza istid'a-i adalette bulunduğu için, 
muharebe meydanlarında ağarttığı ak sakalıyle, canller gibi zindanlarda bu
lunduruluyor. 

Padişahım, 

İşte şu mezalime sebeb, Ebuddalal'dan olan havf-ü ihtirazınızdan başka bir 
şey değildir. Bir hanedan-ı Saltanat içinde perverişyib-ı kemal olarak, esiH-ı 
izamınız Fatih'lerin, Yavuz'ların terkettiği taht-ı rulde oturdukça, Peygam
ber'in vekili, imamülmüsliml'n bulundukça, Kıbtl'yünneseb Ebuddalal'dan 
bu kadar havf-ü ihtiraz, acaba ne hikmete mübtenl'dir! 

Sübhane men tehayyere fi sun'ihi'l-ukul! 
Sübhane men bi kudretibi ya'cizu'l-fuhul!(8) 

Bedirhan Paşazade 
Abdurrahman 

( 6) Ferlk: Osmanlılar döneminde, korgeneral rütbesine denk düşen askeri rütbe. Orgene
rale de "birinci ferlk" denilirdi. 

(7) Kaimmakamlık: ı-İlçenin başındaki yöneticinin memurluğu, görevi. 2- Osmanlı or
dusunda yarbaylık rütbesi. Burada kastedile n, bu ikinci anlam dır. O görevde ya da rüt
bede bulunan kişiye de "kaimmakam" denirdi. Bu sözcükler bugünkü Türkçede 
"kaymakamlık" ve "kaymakam" biçimine dönüşmüştür. 

(8) Arapça olan bu iki satırın Türkçesi şöyledir: 
Tanrı ne büyüktür ki, O'nun işinde akıllar şaşkına döndü! 
Tanrı ne büyüktür ki, O'nun gücü karşısında en zekiler güçsüz kalır! 
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"LEYSE LlL-iNSANi iLLA MA SEA'' 

Xwede kiteba xwe de emir kirdiwe: "Mirov çi qas bixebite, hew qas dibine". 
Heger un xwe bidin(9) wi emre Xweda, be şik un' e dine u axrete rihet bikin, 
un ji aleme de piştrast bibin, hale we ji we xweş bibit, muhtace kese nabin, 
ji feqiriye xilas bi bin. Carek fekirin halen xwe u halen Fila. H un welat u zaru
yen xwe dihelin, zehmete xurbete dikeşin, diçin İstanbul&, Şam&, Edeneye u 
he gelek deren dur. Çiku besin'et in, reneberiye ber deste Fila dikin, li ber 
emre wan de xizmete dikin, File ser we emir dikin. Un Kurd heya merxi
be(10) ax u bera(ll) dikeşin, xizmeta zehmet un dibinin; roja Fila bist qumri 
ne, roja Kurda heşt qumri ne.(12) Ev haljiKurda re gelek fehet e.(13) 

Elhemdu llllah aqil u hişe Kurda ji Fila zedetir e, h un çire ji Fila kemtir in! 
H un çire wek xelqe xweymarifet nabin! Heger un guhe xwe bidin emre X we
d&, piçeke xwe bi din zehmet&, betaliye herdin h un ji xweymarifet, xweydew
let bibin. 

Bi ve ceridey&, qase destemin hat ez'e jiKurda re binivisim. Ez umid dikim 
Kurdeme we paş nuho bielimin sin' et u hunera, da ew ji wek xelqe hemiya 
dewlemend bibin, her hole jar u feqir neminin. 

Kurd bi xilqeta(14) xwe miroven camer u jehati ne. Heger bielimin hune
ren vi zemani ew xwe ji we rahet bikin, saya wan dewleta islame ji we xurt 
bibe. Ji Wl ruyi,{lS) dinya u axrete seriiraz bibin.(16) 

* 

Geli Kurdno! Careke fekirin halen xwe u halen cirane xwe Mosqof. Beri 
h ı K d b~ ~ d~ T !\ ~ ~ ~ı: ~ • ' ezar sa a ur çawa ın, ıro ısa we ne. u:: cıranen we xweymarııet u sın et 
bine, xweydewlet bine. Kurd jar u re ben mane. Dewleten mezin hemi diven 
Kurdistanebi din Ermeni ya. Xunkare me ji qet fenakire Kurda( 17) u hema ri
hetiya xwe digere. Ev mileta Musulmana hemiya maye deste ye dor Xunkar 
dixapinin. Hemi Wl dixapinin. Xasma ku nava wan yek heye, nave Wl Ebul
huda ye; ew yekcar neyare Kurda ye, neyare mala Bedirxan Bege ye. E w xwe, 

(9) Wisa te zanin ku li vir şaşiyeka rezkirine heye fr awaye rast "guh bidin" e. 
(10) Merxib: Dema ku Roj diçe ava. Ev peyvikeka Erebi ye fr esle we "mexrib" e, ketiye zi

mane Kurdi fr di Kurdi da guheriye, geri ya ye "merxib"; li hin h elen Kurdistan e ji bfrye 
"muxrib", li hin helan ji wek xwe maye fr bi awaye "mexrib" te karanin. 

(ll) Bera: Beran, keviran. Li hin helen Kurdistane ji "kevir" ra te gotin "ber". 
( 12) Qumri: Teyreki wek kevoke ye, ji kevoke hfrrıir e. W isa te zanin ku ev peyvik di de ma 

weşandina rojnama "Kürdistan" da wek nave yekitiyeka diravan ji hatiye karanin, 
wek ku "çerxi" nave penc qurişan bfrye. 

(13) Fehet: Fedi, şerm, neng, tişte ku mirov fedikar fr şermi dike. 
(14) Xilqet: Afirandin, awaye afirandine, xwi. 
(15) Ji wi rfryi: Ji we yeke, ji ber wi semedi, ji rfrye wl semedi. 
(16) Yani "Kurd de di dinya fr axrete da serfiraz bibin". 
(17) Fenakire Kurda: Li ser Kurdan nafikire, rewşa Kurdan nade ber çave xwe, hesaba hale 

Kudan nake. 
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esle wl' mitirb e. Ewil soqaqa(18) de mitirbl' dikir, heta(19) du-se pere peyda 
dikir; nuh o nik Xunkar bl' ye mirovek mezin. Xunkar heje dike. Xunkar mi
rove esll nabe nik xwe. Çi qasl' miroven se hene, heml' dora wl' ne. 

De v&a nav Vl hall de heger Kurd ;ı fenekirin xwe, rojeke dewleten di we 
welate wan ji deste wan bistl'nin; heml' welate wan, jin u zaruyen wan we b ike
ve deste Fila de. Nuho dewleten mezinen Fila heml' dibejin "çiku Kurd cahil 
in, bemarifet in, kemhuner in, heyfa Ermeni'ya ye bine deste wan de biml'
nin; loma dive Kurdistan ya Ermeniya bit". 

Veca heger Kurd her hole cahil biml'nin, ew'e rojeke bibit. 
Eve çend salek e çiku Ermeni gelek zulme ji deste me'muren dewlete dib1-

nin, exebitin hem! tişta dikin, da xwe ji zulma me'muran derexin. Heqe wan 
heye. Me'muren ji İstanbule ten wan dera, gelek xirabiye Ermenl'ya re dikin. 
Dive Kurd jl' Ermenl'ya nekujin. Xwede ji vi hali ne razi ye. Ermeni mez
lum e. Veca, dive mirov pe şlr1(20) neçe ser mezluma. 

U n jl' wek wan mezlum in. Xunkar re belısa zulma miroven wl' je re bini vi
sin, edalete je bixwazin. Bila me'muren qenc ji we re reket. Herin nik mezi
nen xwe, ji wan re bej in b ila ew Xunkar re kaxizekl' reke. Heke guh nedan we, 
d isa binivl'sin. Heger d isa guh nedan we, b ila yek-du sereken we rab it be İstan
bule, bila erzihaleke(21) bide Xunkar. Ermeni ser qencl'ya xwe xwe didin 
kuştin. U n çire xizmetek hinde kiçik(22) nakin! Kurda re ar e bine zulme de 
b iminin. Lo ma, çaven xwe vekin, bixebitin, betallye berdin. Hingl' mirov bi
xebite, hew qasl' deste mirov dikeve.(23) 

"EL-MU'MINÜNE iXWETUN" 

Ev hedl's Pexember eleyhl'sselatu wesselam emir kirl'ye;(24) ango çi qas Mu
sulman hene, bira ne. 

Heçl' Musulman e, dive guh bide emre Xwede u Pexember, da dine u axrete 
rusipi bibe. Dive un neyarl'ya hevdu berdin, wek bira hej nevdu bikin, heta 
ji deste we tet ari hem! Musulmana bikin.(25) Heçl' ji me nesax ket, jar bi, re
ben bi, em li nav xwe dirava, cila, xwarine bicivl'nin bidin wan. Heger em vi 
emre Pexember eda nekin, em jl' yek u yek jar bibin, muhtace neyara bibin, 
roja qiyamete Pexember jl' jimere şefaete naket. Wekl' em beşefaet man, em' e 
poşman bibin. U ew poşmanl' tu ca(26) fedeye nadit. 

(18) Soqaq: Kuçe, ko lan. Ev peyvikeka Erebi ye ı1 di Ere bi da "zuqaq" e, bi away~ "sikak" 
ji t~ gotin; ji Erebi ketiye ziman~ Kurdi ji ı1 di Kurdi da buye "soqaq". 

( 19) Peyvika "h eta" di esl~ nivisar~ da bi şaşi "xena" derketibu. Me away~ w~ y~ rast "heta" 
nivisi. 

(20) P~ şiri: Bi şur. 
(21) Li jerenota 12'an a jimareya 4'an bin~rin. 
(22) Li jerenota 30'yi ya jimareya 4'an bin~rin. 
(23) Yani "mirov çi qas bixebite, ew qas bi dest~ mirov dikeve". 
(24) Gerçi ni viskar weha gotiye, 1~ bel~ ev parçeya ku li vir kiriye sernivisar, parçeyek ji aye

teka Qur'an~ ye, ne ku hedisa Pexember e. 
(25) Ari hemi Musulmana bikin: Alikariya hemi Musulmanan bikin. 
(26) Tu ca: Tu car, çu car, qet, ji bini. 

-5- 199 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Weki(27) em nuh o ve hişe xwe b inin sere xwe, neyari ye ıl betefaqiye n ekin, 
wek bira hej hevdıl bikin, kes kese nekujit, kes male kese talan neket, agire 
fitne ıl fesadiye bitemirinin, çi qa Kurman c hene we li dine ıl axrete raht ıl ser
firaz bibin, qedr ılltibara wan ji gelek zede bibit. Weki Kurda ev hal ji xwe 
re girt, tu cara feqir naminin; we dewlemend bi bin, dinya ıl axreta wan'e zede
tir mamılr(28) hibe. Fekirin, İmame Şafii ev beyten ha çi qa xweş nivisine: 

"Le qed tuftu(29) f1 şerq'll-blladi we xerbiha 
we cerrebtu haze'd-dehre bi'l-yusri we'l-usri 

fe lem ere bad~' d-dini xeyren min'el-xina 
we lem ere bade'l-kufri şerren min'el feqri". 

Ango ez li hem! memleketa geram, min hale xweş ıl ye nexweş ceriband; 
min paş din tu tiştek wek dewlemendiye xweş, ıl paş kufre ji tu tiştek wek 
ı: """ d" reqırıye nexweş ne ıt. 

Geli Kurdno! X wed e ıl Pexember ıl İmam ıl miroven me zin h inde xeberen 
qenc, riya rast nişa me kirdine. Heger un guh bidin wan, aqibeta we we her 
qenc hibe. 

Ji Enes{30) radiyellahu teala enhu(31) riwayet bılye ku "el-ulemau ume
nau'r-rusull ela ibadlllah, ma lem yuxalitıl's-sultan; fe iza feelıl zallke fe qed 

"' 1 ı: 'h "h ' "1 "h " A 1 " X d" xanu r-rusu e, re zeru um we tezı u um . ngo u ema, ser emre we e 
teala eminen resıllen Xwede teala ne; weki tekile xunkara bin, edi ew dibin 
xainen rusule kiram; alimen wele ji cem xwe derexin ıl ji wan birevin. 

Geli ulemayen Kurda! Un eminen Pexembera ne. Loma dive hun çi qas 
zehmete bibinin, disa we'z ıl nesihete bidin Kurda, riya qenc nişane wan bi
kin. Qend ıl xirabiya Kurmanca, X wedeteala we ji we bipirse. Heyfa min tet, 
ez raste hin Kurmanca hatime, ayeten nimeje nizanin; ew guneh stılye me he
mi ya ye. Heki li gunda mekteb ıl medrese ıl xoce ninin, ji Xunkar re binivi
sin, da mekteb ıl medresali gunda çeket. Heki me'mılren hukumete guh ne
dan we, ji min re erzihaleke rekin, ez'e bigihlnim huzılra Xunkar. Ez we(32) 
umid dikim ku weki ev hal malılme wi hibe, we mekteb ıl medreseyen lazim 
li Kurdistane bidit çekirin. 

Hasil,(33) heta un xwey'ilm nebin un tu ca zede nakin. Pexember ferman 
kirdiwe "fedl'ul-alimi ele'I-cahillke fedli ela ednakum". Ango, ez çi qas ji ye-

(27) Wekl: Eger. 
(28) Mamur: Ava, avakirl, çekirl, gewz, geş. 
(29) Ev peyvik di esle rojname da bi şaşl "tufna" hatiye çapkirin. Me li vir ew bi awaye rast 

"tuftu" nivlsl. 
(30) Enes: Yek ji sehablyen Pexember e, je ra te gotin Enese kure Malik. 
(31) Radlyellahu teala enhu: Xwedaye gewre je razi be. 
(32) We: Wisa. 
(33) Hasil: Ev peyvikeka Erebl ye, dema mirov bi direjl qala tiştek bike u paşe bixwaze bi 

kurt! jlwltiştl bide zanln, mirov ve peyvike bi kar tlne; wek ku mirov dibeje "bi peyva 
kurt". 
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ke we ye kem qenctir im, alirnek hew qas ji cahileki qenctir e. De veca, riya 
tehsila ilme de çi lazim be, di ve un we bikin, qet nesekinin; heke ne, un' e roje
ke qurbana cahiHya xwe bin. 

Arnawud(34} ji weke we bemekteb u bemedrese bin. Eve pelek e(35} ewan 
aqile xwe ani sere xwe, ji Xunkar re nivMn, mekteb u medrese dan çekirin, 
zaruyen xwe redikin mekteba, ilme tehsil dikin. u ewan heta ew mekteb u 
medrese dan çekirin qiyamet rakirin,(36} çi qa zehmet kişandin! Dive un ji 
zehmete netirsin. Çiku ez zanim ye dor Xunkar hej Kurda nakin, lo ma ri ya 
qendya Kurda de naven tu tişt ben çekirin. Xunkar ji pe xeberen wan xaina 
hereket dike. Loma dive un qewi bixebitin, heta un bikaribin welate xwe 
i'mar(37} bikin. 

Beri çend heyvek&, ayliken(38} xoceyen mekteben Arnawuda nedabin. 
Ewan her ji hukumete xwest. Hukumete guh neda wan. Wexte Arnawuda 
d it bi qend nabe, dest avetin zor&. Xunkar re nivMn: "Heger tu ayliken xoce
yen me n edi, çi qas qaimmeqam u muteserrif(39} u miroven te rekiri hire( 40} 
hebin, em' e hemiya ji welate xwe derinin; heger derneketin, em' e wan biku
jin". Hukumet ji we xebere tirsa, zani hal xirab e, zuka aylik hemi dan. 

De veca Kurdno, di ve un ji ho( 41} bikin! Heger guh nedan xeberen we, şi
re( 42} xwe hiHnin, we guh bidin şire we! Miroven kem, wek yen dor Xunkar, 
pe qendye nayen re; le weki sere şir ditin, zu nerm dibin. E w mekteb u med
reseyen ez dibejim we, heqe we ye. Un her sal heqe wan didin. Hukumet her 
sal wan pera ji we disdne.( 43} Heger we pere tunebit, pere stuye jin u zaruyen 
we dibe u paşe heqe we nade; ango mektebek&, tişteki welate we de çenake. 
Ew pere hemi digihe sutaren(44} dor Xunkar, mitirben weke Ebuddalal. Ev 
hal Kurda re gelek fehet e. Ew mekteben ez dibejim we, heqe we ye. Mi
rar e,( 45} fehet e heqe xwe nik xelqe bihelin. 

Beri çend salek&, melake Kurd hatibi İstanbul&. Nave wi Mihemed bt Me
lake gelek xweyfedl u ilm bt N av İstanbule demelake wek wi tunebt Ewi 
melayi erzihalek da Xunkar. Erzihala xwe de ji Xunkar rica kird wi biket xo
ceye mekteba Bitlis&, heyve çar sed qumriya b id'&. Xunkar guh neda erzihala 

(34) Li j&renota 45'an a jimareya p&şln bin&rin. 
(35) P&l: Dem, wext. 
(36) Di esi& rojnam& da "qiyamet rast kirin" hatiye nivlsln. U, wek ku eşkera ye, ew bi şaşl 

wisa derketiye Lewra di ziman& Kurdl da wisa nay& gotin, t& gotin "qiyamet rakirin". 
Ji ber v& yek&, me away& rast nivlsl. 

(37) İ'mar: Ava. 
{38) Aylik: Meaş& ku ji meh& carek t& dayin. Peyvika "aylik" bi Tirkl ye. 
(39) Muteserrif: Di dewra Osmanlyan da karg&rekl dewlet& buye, di navbera wall u qayme-

qam da d girtlye. 
( 40) Hire: Vir, ev der, v& dere 
{41) Ho: Weha. 
( 42) Ş ir: Ş ur. 
(43) Mexseda wl ew e ku hukumet b&ş ji gel distine. 
(44) Sutar: Qeşmer, mesxere, sextekar, zexel, hllekar. 
( 45) Mirar: 1- Heywan& m iri y& neserj&kirl. 2- Tişt& zişt, kir&t, gen!, pls. Li vir mexsed mana 

2'yan e. 
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wl. Mela vegera welate xwe. Dive Kurd, yen hole wek Arnawuda bi kute
ke( 46) bikin xoceyen mekteben xwe. Heger we pe rica nekari çe kin, pe ş iren 
xwe bidin çekirin. Di ve un hemi hevtefaq( 47) bin. Şerte ji hemiya mestir( 48) 
tefaq e. Heta tefaq nav we de heye, neyaren we we her bine deste we de bin, 
xelq hemi'ye ji we bitirsin. Heke ne, un' e her keme neyaren xwe bin u un tuca 
zede nakin. 

GİRİD 

Welatek me heye, gel ek xweş e, nave w1 Girid e.( 49) Mirove w1 welati ni vi Mu
sulman, nivi File ne. Ev welate ha beri çend saleke ye Fila bi, Musulmana ji 
deste wan standibi. Eve hew qas sal e deste dewleta me de ye. U çiku(50) dew
leta me guh neda we der&, eve s&-çar sal e nav File u Musulmanen we dere de 
her şer e. Musulman karin Fila. U çi qas dewleten Fila hene, ariFila dikin; 
eskere xwe, top u cebilxaneye( 51) redikin we der&, Musulmana dikujin, ari Fi
la dikin. Hale Musulmane Giride gelek xirab bi. Dewleta me eskere xwe r&
nake we der&, ari miroven xwe nake. Musulman gelek jar u re ben bine. Meri
yen wan gelek hatin kuştin. Jin u zaruyen wan birindar bin, birçi man. Xani
yen wan şewitin. Male wan, keçe wan ketin deste Fila de. Jine wan bemer 
man, xizmetkariya Fila dikin. Ewan her hawar u gazi kir, esker ji dewleta me 
xwestin. Dewlete tu arikarl ji wan re nekir. Edi ew welate xweş heçku ji deste 
me derket. Heyfa min tet jin u zaruyen Musulmana bine şire Fila de ben 
kuştin. 

De veca Kurdno, aqile xwe binin sere xwe! Wah, heger we ha ji xwe nebit, 
heger un şariya xwe nekin,( 52) gele k naçe, roj ek' e ev hal be sere we ji! De veca 
ne heyfaKurda ye Kurd jin u zaruyen xwe bine deste eskere Ruside bi b inin! 

(46) Bi kuteke: Bi zor&, bi zora çov&, bi heza xwe. Ev peyv di zimane Kurdt da tdyomek e. 
Jedera ve tdyome ev e: Li hin helen Kurdistane ji "ledan"e ra re gotin "kutan". Mesela 
re gotin "Memo Çeko dikute", yant "Memo li Çeko dide". Wek ku ji alete "birrtn"e 
ra re gotin "birrek", çova ku alete "ledan" u "kutan" e ye ew ji dibe "kutek". Xant jt 
di "Mem u Zin" e da peyvika "ku tek" bi karaniye u gotlye "ya de bi kutek Meme xwe 
berdtn". 

(47) Hevtefaq: Hevgirti, yekbuyi, pekve. Ev peyvik di esle rojname da "hertefaq" bu. U 
bel&, wek ku dixuye, bi şaşi wisa derketiye. Me li vir ew bi awaye rast "hevtefaq" nivM. 
Yant "kesen ku digel hev tefaq çedikin, tefaqa xwe dikin yek". 

(48) Mestir: Mezintir. Ev peyvik di esle rojname da bi awaye "meztir" derketibu. U hele 
ew awa şaş e. Lewra peyvika 'mezintir" li hin helen Kurdistanete kurtkirin, tlpen "i" 
u "n" je ten avetin, tipa "z" ji bi te'stra "t"ye te dijwarkirin u werdigere dibe "s"; bi 
wi awayt peyvika kurtkirl dibe "mestir". Ji ber vi semedt, me li vir peyvik bi awaye 
rast" mestir" nivtsl. Di ve ku peyvik yan ternam bi awaye "mezintir", yan jt ku be kurt
kirin bi awaye "mestir" be nivtstn. 

( 49) Ji ber ku Kurdistan ji di n ava stnoren dewleta Osmant da bu ye, nivtskar jibo Girtde go
tiye "welatek me", yant "yek ji welaten Osmantyan". 

(50) Çiku: Çima ku, çi ye ku, ji ber ku. 
(51) Cebilxane: Maddeyen teqtne yen ku bi çeken agirl ten avetin, wek fişek u gule u 

bom bayan. 
(52) Wisa te zantn ku mana ve peyve ev e: "Eger hun xwe şiyar nekin". 
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Mosqof deve xwe we re vekiriye, we rojeke be welate we bistine! Heger Mos
qof esker rekir ser we, dewlet esker renake ari we!(53) Eskere Mosqof ji we 
gelektir e, top ı1 tifingen deste wan heyi deste we nine! Heta we tifingek vala 
kir, eskereke wi kare bi:sta vala bike! De veca heta we yek ji wan kuşt, ew'e 
bista ji we bikuje! Ez zanim Kurd gelek ji Mosqof mertir in! U ber wan top 
ı1 tifinga, meraniya we'ye gelek kem bimine! 

Dive van halen ha mir ı1 axayen Kurda bejin yen bine deste xwe. Ev deyn 
li sermezina ye. Heger xirabiyek bibe, ya ji hemiya mestir mezina dibe.(54) 
Weke di, miroven mezin halen ho le çetir dizanin, çetir dikarin. Lo ma her di
ve ew ji hemiya zedetir bixebitin. Bila nebejin "umre min nema". Çiku(55) 
heger xirabi nehat sere wi, we paş çend saleke be sere jin ı1 zaruyen wl. Mirove 
xiret di ve mulaheza jin ı1 zaruyen xwe b ike, ı1 ev ser wan deyn e. Gunehe kiçi
ka ser babe wan e. Paşe X wede teala gunehe wan zaruya, wan jin ı1 keçiken re
ben ji bab ı1 bapire wan bipirse. Paşe ew nikarin xwe ji ezabe wan xilas bikin. 

(S3) Ari we: Aliy~ we, allkariya we. 
(S4) Yani "xirabiya ji hemiyan mestir, bi kes~n mezin ı1 p~şketi dibe, xirabiya mezintirin 

t~ ser~ kes~n malmezin ı1 berçav ı1 serem~r". 
(SS) Çiku: Lewra. Ev peyvika "çiku" ji "çunki" ya Farisi hatiye kurtkirin ı1 ketiye ziman& 

Kurdi. U bel&, ç~tir ew e ku mirov peyvika "lewra" ya Kurdi bi kar bine. 
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IŞ'ARA MEDIHETA TEWAİFED KURDAN E 
Bİ ŞECAET Ü XiRETE 

iZHARA BEDBEXTi Ü BETALİIYA WAN E 
DİGEL HİNDE SEMAHET Ü HEMIYETE(56) 

Saqi, tu jibo Xwede kerem ke 
yek cur' ee m ey di cam e Cem ke 

Da cam-i bi mey cihannuma bit 
herçi me irade ye xuya bit 

da keşf-i bibit li her me ehwal 
kane dibitin muyesser iqbal 

Idbare me wa giha kemale 
Aya buye qabile zewale 

ya her wehe de li istiwa bit 
hetta we ku dewre munteha bit? 

Qet mumkin e ev ji çerxe lewleb 
tali' bibitin jibo me kewkeb? 

Metbea "Cem'iyeta Tefaq u Qenciya Musulmana" tebi' biye 

(56) Ev, sernivlsara beşek ji beş&n "Mem u Zin"& ye. Hem ev sernivlsar, hem j! ev çend ma
lik&n ku li vir di bin& w& da hatine çapkirin, di jimareya 8'an ahat! da digel beşeki te
mam derketine. Em'& manav& sernivlsar& u van malikan li wir bi j&renotan bidin za
nln. Ji ber w& yek&, u jibo ku tekrar ç&nebe, em mana sernivlsar& u malikan li vir 
nanivisin. 
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7'NCİ SAYININ ÇEViRiLERİ 

Padişahım, 

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN 
HAZRETLERİNE DİLEKÇEMDİR 

Siz Padişahlarının zatını daima kandırıp yanıltınaya çalışmak isteyen Ebül
hüda gibi bir zalimin zulüm ve sapkınlığının oyuncağı olmaktan ve bu duru
ma tahammül edememekten dolayı İstanbul'u terkedip eski barınakları ve 
asıl vatanları olan Kürdistan'a gitmek isteyen beş kardeşimi katiller gibi tu
tuklayıp Taşkışla'da(57} hapsettiğiniz ve işkence altında bulundurduğunuz 
konusunda, yabancı basın ve siyasal çevreler gibi güvenilir kaynaklardan öğ
rendim. Aldığım haberler, kardeşlerimin uğradıkları felaket için değil, ancak 
adaletten başka bir şey beklenilmeyen Halifelik Makamının Avrupa'ya karşı 
işlediği bu kanunsuz işlemden dolayı ben kullarının yüreğini kanattı. 

Öteden beri millet uğrunda mal ve canlarını feda etmeye hazır olduklarını 
birçok örnekle fiilen kanıtlamış olan eski bir soylu ailenin önde gelenleri
nin, her türlü üstün niteliklerden yoksun olan ve bin türlü iğrençlikleriyle 
kamuoyunun öfke ve nefretini kazanmış bulunan Çingene soylu Ebudda
lal'ın(58} keyfine kurban edilmeleri, acaba hangi adalet ve hikmete uygun 
düşer? 
Kardeşlerimin bu şekilde işkence altında bulundurulmaları, eğer beni 

İstanbul'a getirtmek ve düşüncelerimden, kararlılığımdan vazgeçirmek 
amacına yönelik ise, Tanrı'ya andiçerim ki bu önlem, kararlılığımı ve diren
cimi güçlendirmekten başka bir şeye hizmet etmez. 

"Aslana darbeler indikçe, pençesi şiddetlenir". 

Padişahım, 

Osmanlı Sultanlığı soylu ailesinin önde gelenlerinden biri olduğunuz halde, 
şu gerçeği anlamak yeteneğine acaba niçin sahip değilsiniz?: 

Bu gibi önlemler, kendinize baş tacı yaptığınız Çingene Ebülhüda gibi 
korkak yürekli olanlara etki yaparsa da, cennetlik babanız Abdülmecid ile 
savaşmış olan bir kahramanın(59} oğluna hiç bir zaman etki yapamaz. Ebud
dalal'ın kötülüklerine ve lanet olası işlerine hizmet ettiği için Osman Paşa 
bin türlü kötülükler yapar; buna karşılık kendisine iyilikler yapılır ve ödül 
olarak rütbeler, nişanlar verilir. 

Birçok namuslu kişi, genç ve güzel oğlunu Ebuddalal'a peşkeş çekmemiş 
ve böylece Ebuddalal'ın duygusal isteklerine hizmet etmemiştir diye İstan-

(57) Bu sayıdaki 2 numaralı dipnota bakınız. 
(58) 6. sayıdaki S numaralı dipnota bakınız. 
(59) Bu sayıdaki 4 numaralı dipnota bakınız. 
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bul sokaklarında Osman Paşa ve yardakçıları olan birtakım haşereler( 60) ta
rafından dövülürler. Adı geçen Paşa hakkında yüce hükümetinizce soruştur
ma açılması şöyle dursun, bizzat siz Padişahları tarafından değilse de efendisi 
bulunan Ebuddalal tarafından kendisine iyilik olsun diye birkaç bahşiş 
verilir. 
Yakalanmış olduğu ağır bir hastalığın tedavisi amacıyle Mısır'a gitmiş olan 

kardeşimin( 61) İstanbul'a döndürülmesi için Ebuddalal' ın kışkırtmasıyle çı
kan siz Hilafetpenah1( 62) Hazretlerinin merhametliliği gelenekleşmiş olan 
şerefli iradeleri(63) üzerine, Halifelik Makamı Başkatipliği odasında bir gö
rüşme yapılmıştır. Başkatip Tahsin Bey, siz Padişahlarının yaverlerinden 
"Kabasakal" denilmekle tanınan Mehmed Paşa ve yine şerefli fer!kleriniz
den( 64) Fer!k Osman Paşa arasında yapılan görüşme sonucunda, en etkili bir 
önlem olmak üzere, büyük biraderimiz Emin Bey'in birtakım baldırıçıplak 
başereler tarafından dövülmesine karar verilmiştir. Ve bu karar siz Padişahla
rının hoşnut olmasına neden olduğu için, Osman Paşa'nın rütbesi terfi etti
rilmiştir. 

Osman Paşa her biri bin kez idam edilmesini gerektiren davranışlarıyle bu
gün fer!ktir. Kardeşim Ali Bey ise, her ne zaman devletin başına bir savaş der
di çıkmışsa hemen kendini öne atmış, vatanı ve milleti uğrunda birçok kez 
ateşler içine atılmış, düşman kurşunlarının bedeninde açtığı birçok yara vü
cudunun yarısını yok etmiş bir fedakar ve gayretli asker olduğu halde, Ebud
dalal gibi bir hab1sin(65) mel'anetine hizmet etmediğinden dolayı, vatanı uğ
runda akıttığı kana karşılık kendisine verilmiş olan yarbaylık rütbesi dahi 
bugün elinden alınıyor; sadece adalet isteminde bulunduğu için, savaş alanla
rında ağarttığı ak sakalıyle katiller gibi zindanlarda bulunduruluyor. 

Padişahım, 

İşte bu zulümlerin nedeni, Ebuddalal'dan olan korkunuzdan ve çekingenli
ğinizden başka bir şey değildir. Bir Sultanlık soylu ailesi içinde yetiştirilip ol
gunluğa eriştirilerek, ulu geçmişleriniz olan Fatih'lerden, Yavuz'lardan kal
ma yüce tahtta oturdukça, Peygamber'in vekili ve Müslümanların önderi 
bulundukça, Çingene soylu Ebuddalal'dan bu denli korkmak ve çekinmek 
acaba hangi gizli nedene dayanır! 

Tanrı ne büyüktür ki, O'nun işinde akıllar şaşkına döndü! 
Tanrı ne büyüktür ki, O'nun gücü karşısında en zekiler güçsüz kalır! 

( 60) 6. sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
(61) Mikdad Midhat Bedirhan'ı kasdediyor. 
(62) 6. sayıdaki 174 numaralı dipnota bakınız. 
(63) 5. sayıdaki 82 numaralı dipnota bakınız. 

Bedirhan Paşazade 
Abdurrahman 

(64) Osmanlı ordusunda korgeneral rütbesine denk dü§en "ferik" sözcüğü, o dönemde 
yerle§mi§ bir askeri terim olduğu için, çeviride aynen kullanıldı. 

(65) 6. sayıdaki 179 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 8 Sala ewwuli Rı1per 1 

• Heçl ve KURDISTAN Unvan: 
kaxidekl Geneve'de 
re k e "Kürdistan" 

1315 Gazetesi JI mın re, 
Sahib ve Muharriri 

di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizl Abdurrahman 
weha binivlse: Pazde roja de careke tet nivisandin * 
"Bl Geneve cerideya Kurdi ye Her tabı'da 

necl'ul-merhum 2000 nüsha 
Kürdistan 

Bedirxan Paşa Kürdleri tahsil-i ulum ve vülat-ı izamına 
Ebdurrehman Beg" fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 
* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 

on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 
Her car Kürdçe gazetedir * 
du hezar Kürdistan haricinde 
cerldeya her yer için 
ez'e rekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistane, Arabça, Türkçe, Farisice 80 kuruştur 
mektublar Kürdistan dahilinde 

de belaş Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja duşembe de 5 Receb 1316 *Salı fi 18 Teşrin-i Sani' sene 1314(1) 

A A A A A 

BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

HEL YESTEWI'LLEZINE YE'LEMÜNE 
WE'LLEZINE LA YE'LEMÜNE(2) 

Ge H Kurdno! X wede teala kiteba xwe de ferman kiriye "qet alim ı1 cahil wek 
hev dibin!" Ango tu cara, tu dya(3) cahilek nabe wek alimekt Ji ve irada 
Xwede di ve un bizanibin ku tu cara merteba alim ı1 cahilane wek hev e. Hemi 

(1) Li gora tarixa Miladlı Kanuna Peşin 1898(Miladl tarihe göre 1 Aralık 1898; bu sayıda 
da "pazartesi" yerine "salı" yazılmıştır; oysa Kürdçe "duşemb", salı değil de pazartesi
dir ve bu nedenle Türkçesinde 'pazartesi" yazılması gerekirdi). 

(2) Ev sernivlsar parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye, mana we weha ye: "Ma kesenzana u ke
sen nezan wek hev in!" 

(3) Tu clya: Li tu clyan, li çu clyan, li çu deveran. 
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dera, dinyay&, axret& serbilind in.(4) Xwed& hej alima dike, Xwed& hej cahila 
nake. Alim zane X wed& çi emir kirl'ye, çi neh~(S) kir~ye. Cahil wan tişta niza
nin. Cahil tiştek~ dike, nizane ew tişt X wed& emir kir! ye an ne hi kir! ye. Cahil 
gelek cara xirabiyeke mezin dike, nizane ew xirabi X wed& nehl kirl'ye. Lakin 
alim zane qenci u xirabi çawa ne, çi tişt e; loma ji bin& emr u nehya X wed& 
dernakeve, loma cem X wed& teala xweyqedr u itibar e, loma merteba wi bi
linde. Alim, çawa X wed& teala ser ebd&n xwe ferz u ~rade kirl'ye, weM emel 
dikin. Lakin alim heger p& ilm& xwe emel neket, ew j~ wek cahileki b&qedr 
u itibar dimine, tu qimeta ilm& wi namine. Lo ma, div& alim hem! p& ilm& xwe 
emel bikin; ango alim hemi belısa qenciya ilm& ji cahilare b&jin, div& wan bi
eliminin ilm&, div& f&da alima ji cahila re hibe. W& hing& alim xweyqedr u iti
bar dibe, w& hing& alim xweyiy& medha X wed& u Pexember dibe. 

Geli ulemay&n Kurda! Div& un her bixebitin ji ilm& xwe cahila ji xweypar 
bikin. Gunehe cahila ser we ye. 

Geli mir u axay&n Kurda! Div& un j1 ar! alim&n xwe bikin, ew muhtac& çi 
bin div& un ji wan re peyda bikin, un jip& qeweta per& xwe ar! alima bikin. 
W& hing& un hemi din& u axret& rihet bikin, w& hing& Kurd ji karin rojek& 
xweydewlet, xweyhlkmet u marifet bibin. Heger ne, welat& we'y& rojek& ji 
dest& we derkeve, un'& bi bin xulam& neyar&n xwe. Xunkar ha( 6) ji hal& we ni
ne, y& dor wi ji hej Kurda nakin. De v&ca heger un mir u axa guh nedin kiçi
k&n xwe,(7) xan~ye we j~ deste we derkeve. Qeweta we, pe yen bine deste we 
de ye;(8) heger ew tunebin, deste we de tu qewet nam~ne. Loma, div& un j~ 
qedr& wan bizanin, qenc fekirin wan. Hingi ew sahibmeziyet(9) bibin, hew 
qas un ji xweyqewet, sahibltibar bibin. 

Div& un gelek qedr& ulemay&n xwe bigirin. Tu tişt, tu kes weke alim& qenc 
nik Xwede qedir(10) n~ne. Pexember ferman kirl'ye: "Ulemau ummeti ke en
biya~ beni İsrail".( ll) X wed& teala kit&ba xwe de ferman kirl'ye: "We yerfeul
lahu'llezine amenu m~nkum ve ulu'l-ilm~ derecatin".(12) 

(4} 
(5) 

(6} 
(7) 
(8) 

(9) 

(10} 
(11) 

(12) 

208 

Yani kesen alim, kesen zana serbilind in. 
Nehl: Qedexekirina dini ya di heqe hin kar u tevgeran da. Ev, peyvikeka Ere bl ye ıl di 
Erebl da bi awaye "nehy" te nivlsln. U hele di Kurdl da xwendina bi wl awayl bemi
kıln e. Ji her we yeke, me ew bi awaye "nehl" nivlsl. 
Ha: Hay. 
Kiçiken xwe: Biçılken xwe, kesen bine deste xwe. 
Yani "qeweta webikesen bine deste we ye, heza we bi wan kesane ku di bine deste we 
da ne, hun bi kesen bine deste xwe hezdar in". 
Sahibmezlyet: X wediye serbilindi ye, xwedlye serfirazly&, xwedlye rewşa ku mirov ser
bilind dike. 
Qedir: Awaye rast "biqedir" e, yani "xwedlqedir". 
Mana ve hedlsa Pexember weha ye: "Alimen urometa min wek pexemberen kuren İs
rail in, zanayen urometa min wek pexemberen zaruken !srail in". 
Ev parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye, mana we weha ye: "Ji we kesen ku lman anlne, 
Xwede wan bilind dike u kesen xwedlilm çend derece bilind dike". 
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Gel! Kurdno! Ji wan emr~n X wed~ u Phember aqil~ xwe b!nin ser~ xwe, 
ha ji xwe hebin, xwe ji cahiliy~ xilas bikin, un ji wek milet&n d! tehslla ilm 
u mar!fet~ bikin, da un xweyiy~ mal u zaruy~n xwe bin; heger ne, un'& roj ek~ 
jar u feq!r bibin. R1ya tehs!la ilm~ de bh1ret1y~ nekin, qenc bixebitin. Un'~ 
p~ ilm~ axreta xwe ji marnur bikin. 

Şer~ Ermeni ya u Kurda de ez zanim Kurda gelek Ermeniy~n b~uneh kuş
tİn. X wed~ ji w! hal! ne razİ ye. Kurdanew guneh ji cahil!ya xwe kir. Ewan 
nedizani kuştina Ermeniya wek kuştina Musulmana ye. Parek wl gunehl jl 
ser alim~n Kurda ye. Div~ alim tişta qenc u neqenc nişa cahila bikin, da ew 
jl mirov~n beguneh nekujin. Heger ne hew qas cahil b!na, hew qas mirov~n 
b~uneh dest~ Kurda de nedihatin kuştin. Heger alim p~ ilm~ xwe cahila ji 
xirab!y~ xilas bike, X wed~ ji w! alim! razi dibe. 

X wed~ teala kit~ba xwe de ferman kirlye: "Innema yexşellahe min ibadl
hl'l-ulemau"; ango mirov~n xwey'ilm ji X wed~ teala ditirsin. Er~ mirov~ di
n~ xwe nezaniye, ji X wed~ teala j1 natirse; ferqa w! u heywanek1 nam1ne. 
Div~ un neb~jin ew kiçik e, ew mezin e, ew dewlemend e, ew feqlr e; un he

mi ji muhtac~ ilm~ ne. Çiku P~xember ferman kir!ye: "Telebu'l-ilmi ferize
tun ela kulli Muslimin ve Muslimetln".(13) Loma, qet nebe div~ un şert~ 
Musulmaniy~ nişan~ jina ji bikin. 

B ila kes neb&jit ez pir im an ez kiçik im, ji min re ilim ne lazim e. Hemi de
ra, hem! sala de div~ mirov tehslla ilm& re bixebite. Çiku Pexember ferman 
k . ~ "U 1 b '1 ·ı ~ ' 1 hd~ ~ı '1 1 hd~" . . ·k~ h . ırıye: t u u -ı me ının e -me ı ı e - e ı ; ango Jı matı e eta tır-
be(14) ilme bixwazin. 

De veca geli Kurdno! Derheqa ilm e de hew qas ferman en X wedeteala u em
ren Phember hene. Heger un guh bidin wan emr u fermana, dine u axret~ 
un'e piştrast bin; heger ne, un'e axrete xesar bikin. 

WE MEN LEM YEHKUM BI MA ENZELELLAHU 
FE ULAIKE HUM'UL-FASIQÜN(t5) 

Gell ulemayen Kurda! E V emre ha ji hem! ulema re ye. W eki( 16) we d it welat~ 
we de me'muren hukumete ji v1 emr1 cuda dibin, dive un wan binin ser r!ya 
qenc. Heger guh nedan we, dive un nik mezine wan şikat(17) bikin. Heger 
ewan ji guh neda we, di ve un nik Xunkar şikat bikin, ji Xunkar re binivisin, 

( 13) Manav& h ed isa P&xember weha ye: "Gera li zanin& li ser her m &re ki Musulman u li ser 
her jineka Musulman ferz e, li ser her m&reki Musulman ı1li ser her jineka Musulman 
ferz e ku li ilm& bigerin". 

(14) Ji matik& heta tirb&: Ji dergı1şan& heta gor&. Yani ji zarı1kiy& heta mirin&. 
(15) Ev parçeyek ji ayeteka Qur'an& ye, mana w& weha ye: "E w tişt& ku X wed& daxistiye, 

kes&n ku bi wl hukum nekin, ew avar& ne". 
(16) Weki: Eger. 
( 17) Ş ik at: Gili. Ev peyvikeka Ere bl ye u esi& w& "şikayet" e, 1& di ziman& Kurdi da guheriye u geriyaye "şikat", li hin h&l&n Kurdistan& wek esi& w& bi away& "şikayet" ji t& gotin. 
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b~jin'~ "mirov~n te welat~ me de neheqiy~ dikin". Xunkar'~ wan ezil bi

ke.(18) heger nekir, j~ redisa binivisin, bixebitin heta un wan binin ser re. Ev 

deyn ji ser ulema ı1 ser mir ı1 axay~n Kurda ye. Miroven bine deste we nezan 

in, nekar in,( 19) jar in, re ben in; m uhafeza wan li ser we ye. Di ve we ha ji wan 

hebit. Heger un wan muhafeze bikin, X wed~ ji we muhafeze bike; heke ne, 

Xwede ji we razi nabe. Un'e din~ ı1 axir serfiraz bin; heger ne, we hibe sebeba 

helaka we. Çiku un zanin, Xwed~ ferman kiriye: "Innellezine yektumune 

ma enzelna min'el-beyyinati we'l-huda min ha' di ma beyyennahu li'n-nasi 

H'l-kitabi, ulaike yel'enuhumullahu we yel'enuhum'ul-lainı1n".(20) 

Geli ulemay~n Kurda! Un qenc dizanİn ku ev hukumet, çiku hukumeta 

Musulmana ye, dive tu car ji ehkam~ Şer'a şerif cuda nebit. Muhafeza Şer'a 

şerif ji, ser ye dizanin, ango ser ulemaya deyn e. Lakin heyfa min ew e, bist 

sal e ke ev hukumeta me yekcar ji re derketiye; me'muren hukumete ha ji heq 

ı1 edalet~ nemane, he ma fedikirin feda xwe; yeke b~uneh digirin davejin he b

s~ de, da pera ji wi bisdnin. Şikata vi hali sermezina ye. Dive ulema, me'mu

ren wel~ xain binin ser re. Heger ne, un gunehe Xwede ı1 Pexember xilas na

bin. Neheqiya me'mur~n hukumete, li we dikeve we ha je hebe.(21) Un nika

rin b~jin em nizanin. Çiku we xwendiye. Mueyyen(22) un dizanİn ku ev 

wali, ev muteserrif, ev qaimmeqam ı1 me'muren di hemi zalim in. Mana 

we(23) ya bin~ zulma wan de, ji we re feh~t ı1 guneh e. Meazellah, ev hal de

wam bike, ev mileta Islame hemi'ye mehu hibe. 
Loma, bes bisekinin. Deng~ xwe hillnin,(24) hawar bikin, ji Xunkar edale

te bixwazin. Hezret~ Umer, radiyellahu enhu(25) irade kiriye: "Rehimella

hu imruen ehda ileyye uyı1bi".(26) Loma, çi eyba we li hukumet~ dit, bejin 

Xunkar. Me'muren zalim ji bajaren xwe derexin, ye edil bixwazin. 

Heyfa min t~t, ez dibihizim ku mir ı1 axay~n Kurda, şuna wan me'mur~n 

zalim bil'ittlfaq(27) ji welate xwe derinin, bil'ekis(28) ew ji di bin hevale wan, 

{18) Ezil bike: Ji kar derxe, duwayi li kare wan bine, kare wan ji deste wan bistine. 

{19) Nekar: Kese ku nikare tiştek bike, kese ku neşe tiştek bike, kese neşin, kese netuwan, 

kese betawan, kese ku ji heqe tiştek dernakeve. 

{20) Ev ayeteka Qur'ane ye, mana we weha ye: "Ji delilan ıl nişanen riya rast ew tişte ku 

me daxist, pişre ku me ew di pirtüke da ji mirovan ra zelal kir, kesen ku wi tişti veşerin, 

Xwede lanet li wan tine, kesen lanetxwaz ji lanet li wan tinin". 

{21) Li we dikeve we ha je hebe: Li we lazim e ku haya we je hebe, li ser we wezi'fe ye ıl pe 

wist e ku hun je haydar bin, li ser we berpirsyari ye ku haya we je hebe. 

{22) Mueyyen: Hemin, be guman, muheqqeq, mutleqa. 
{23) Mana we: Mayina we, ku hun biminin. 
{24) Hilinin: Bilind bikin. 
(25) Radiyellahu enhu: Xwede je razi be. 
{26) Mana ve peyva Hezrete Umer weha ye: "Xwede rehma xwe li wi kesi bike ku eyb u 

qusuren min nişane min bide". 
{27) Bil'ittifaq: Pekve, bi tevayi, bi hev ra. 
{28) Bil'ekis:Çewte ve yeke, bi çewti. 
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dibin alete fesada(29) wan; ser nişanek&, ser rutbeke xizmeta wan me'muren 
minafiq dikin. Pe vi hall mala xwe xirab dikin, nik Xwede rureş dibin. Çiku 
Pexember emir kiriye:(30) 

D A h yf . A K dA • A A A A A ' A e veca e amın tet, ew ur en cıwanmer casusıya wan sutaren me mu-
ra dikin, wan zalima re xizmeta minafiqiye dikin. 

Geli ulemano! U n emren X wede u Pexembera wan cahilare bej in. E w keti
ne derde dine de; çave wan nab'lne, guhe wan nabih'lze. E w tişta ew um'ld di
kin ku dewlet e,(31) ji wan re eyne bela ye. Mezinayi ne pe rutba u nişana ye. 
Pexember eleyhlsselam ferman kiriye: "Seyyid'ul-qewmi xadimuhum"; an
go heçiye gelek xizmet ji mileta xwe re kir, ew mirov nav mileta xwe de ji he
miya qedirtir e.(32) De veca bll'ekis heçiye xirabi mileta xwe re kir, ji hemiya 
kiçiktir e u dine u axrete rureş e. Şivanek qenc ji mireke mufsid gelek bi
lind e.(33) Şivane qenc fedikire peze xwe, gelek ji mir u axaye fenakire miro
ven bine deste xwe qenctir e. De veca ye fisq(34) u xeybeta(35) hevalen xwe 
dike, ji seyi jl kemtir e. 

(29) Fesad: Xirabl, beretl. 
(30) Hin clyen ve hedlse di esle rojname da xira bı1ne, nehatin xwendin. 
(31) Mexsed ji peyvika "dewlet" li vir, mal ı1 malhebı1n ı1 peşketina abı1rl ı1 dewlemendl 

ye, ku bi nezlkaylya kargeren dewlete ten peydakirin. 
(32) Qedirtir e: Biqedinir e, zedetir xwedlqedr e. 
(33) Bilind e: Awaye rast, "bilintir e" ye. 
(34) Fisq: Xirabl, avaretl, gunehkarl. 
(35) Xeybet: Peyivlna li dije mirovan li pey wan, ku kesekli pey mirovan di heqe wan da 

ı1 li dije wan bipeyive. 
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KAXİZEKE EREBi YE, Jİ ULEMAYEN MARDINE 

ALİMEK XWEYFEDL Ü KEREM REKİRIYE(36) 

Hezrete Serkare Rojnameya "Kürdistan", 

E w rojnameya we ya berçav abi nave "Kürdistan" ku hun li bajare Cenewre
ye bi zimane Kurdl' derdixin u jibo derxistina we we gelek hl'mmet xerc kirl'
ye, gl'ha deste min u min rupelen we di çave xwe ra derhas kirin. Min dl't ku 
ez çi bibl'nim! Rupelen we bi şl'reten rast en di dyen xwe da u bi nivl:saren me
fadar(37) dagird ne. Amanca wan şl'ret u nl'vl'saran ew e ku neteweyen 
Kurd(38) bihewisl'nin(39) gerali zanl'ne u ferbune; wan ji xelmaşl'ya( 40) xeflet 
u bekarl'ye hişyar bikin; fikren wan en ku petl'yen zeka u jl'rl'tl'ye ji wan radi
bin, ronl' u zelal bikin; hl'mmet u xl'reta wan a ku heml' tişten zor li her we 
hesan dibin u heml' stu li her we ditewin, texin kar u xebate 

Ez bi umre xwe so nd dixum ku,( 41) ev rojname wisa qenc e ku heja ye qala 
we be kirin u jibo we sipas be kirin. 

Neteweyen Kurd, ku jimara nuhlsa wan jimilyonan derhas dibe, bi ferisi' 
u merxasl'ya xwe, bi jl'rl'tl' u serbilindl'ya xwe hatine naskirin. Ji nava wan hin 
ml'r u sultan, fermandar u hukumdar, zanyar u well'yen wisa derketine ku, 
nav u denge wan li asuyan( 42) belav bu ye, bi qala serhadyen wan pel urupel 
hatine dagirtin. Li ser ve yeke şahide mezintirl'n dl'rok e. 

Di posta had da em'e ji we ra nivl'sarek bişl'nin. Ew nivl'sar de dur u direj 
rewşa welate Kurdistane u gele we, tiştek ji kar u baren we yen sl'yasl' u edebi' 
u cograH, hinek ji huyeren we yen dl'rokl', serhad u qendyen hin ml'r u sultan 
~ ı: d ~ ~ ~ ~kb~ ~ b"d ~ u ıerman ar u qencen we pe ıne u ı e zanın. 

Em' e nuhabi vl' qasl' bes bikin. Xwede xebata we bişikirl'ne u ji her xebata 
we xer bide we. Digel rehmet u bereketa Xwede, silav li we be. 

Xizmetkare İlme Şerl'f 
Eli' Kure Husyene Amedl' 

(36) Ev name bi zimane Erebl di rojname da hatiye çapkirin. Me ew wergerand zimane 

Kurdl ı1 wergerana we ya Kurdili vir weşand. 
(37) Mefadar: Bifede, tişte ku fede dicle mirov. 
(38) Neteweyen Kurd: Me ev her du peyvik di şuna peyviken "el-umem'ul-Kurdlyye" yen 

Erebl da bi kar anin. Peyvika "umem" a Ere bl pirani ya "ummet" e, ew jl bi mana "ne

tewe" ye. Li gora ve yek&, divlya ku nivlskare ve nameye bigota "el-ummet'ul

Kurdlyye", yani "neteweye Kurd". Lewra neteweye Kurd yek e, ne çend in. Belki mex

seda wl eşiren Kurdan buye. 
(39) Bihewislnin: Hewes ji wan ra çekin, hewes bidin wan, wan teşwlq bi kin u bere wan bi

din zanlne ı1 ferbune 
( 40) Xelmaşl: Rewşa navbera xewe u hişyarly&, ku mirov ne tam di xew da be u ne tam hiş

yar be. 
(41) Ez bi umre xwe sond dixum: Ev peyv ldyomeka Erebl ye. Wek ku mirov di Kurdl da 

ji kesek ra dibeje "bi sere te", di Erebl da jl adet e ku mirov bi umre xwe sond bixwe. 

(42) Asıl: Clye ku mirov dibeje qey li wir erd u asiman yan jl derya u asiman glhane hev, 

ufuq. 
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Ez zanim Kurd ji tarixa Kurdistan& tu tişti nizanin. Loma ez' e her cerida 
xwe de, kurt piçek tarixa Kurdistan& u ya ecdaden Ezizan(43) binivisim. 

BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 
A A A A 

HUKKAMEN CEZIRETU IBNI UMER(44) 

Cizir, nave we "Ceziretu i b ni U mer" e.( 45) Ev bajar, du sed sal paş Pexember 
eleyMsselam pe MmmetaEbduleziz bin Umer El-Berqemid1(46) hat binaki
rin. Sala şeş sed u heşteyan de M ir Silernan dora Cizire de hukumeta xwe da
ni. Mir Silernan Kurd bl. Ew Mir Sileman, reMmehullah,(47) eeclde Bedir
xan Bege u hem! umerayen Kurdistan& ye.( 48) 

MIR SİLEMAN BIN XALİD( 49) 

Alirnek xweyfedil, nave Wl Şeref bin Şemsedin, tarixa xwe yaKurdistane(SO) 
de nivisiye ku Mir Silernan ji sulala Xalid bin'ilWelld e, ji eşira Buxtana(Sl) 
ye. Paş te'sisa(52) dewleta xwe heta wefat kir, pe istiqlala hukumeta xwe meş
xul bu. 

MIR EBDULEZIZ 

M ir Ebduleziz, laweMir Silernan bin Xalid e. Paş wefata babe xwe, hukume-
c. " " "h " M" Ebd 1 " G k'l " b . " d '" d b' " E " ta ızıre gı a wı. ır u ezız, ur ı u aJaren or e a ıraye xwe ınır 

Had(53) u kela Pinike u bajaren dor'e da biraye xwe Mir Ebdal. Sulaleyen ji 

(43) Ez!zan: Malhata m!ren Botan. 
(44) Hukkamen Cez!retu 1bn1 Umer: Hukumdaren Ciz!ra kure Umer. 
(45) Ev nav ji allye Erehan ve li Ciz!re hatiye dan!n. Di navaKurdan da nave we "Ciz!raBo

tan" e. 
( 46) Wisa te zan!n ku ev nav li vir bi şaş! weha hatiye niv1s1n. Lewra di pirtuka d!roka Kur

dan "Şerefname" da hatiye niv!s!n ku avakare keleya Ciz!re Umere kure Ebdulez!ze 
Emew! ye (Şerefname, wergerana we ya Ereb!, cildI, rılpel 111, Qah!re-1958). 

(47) Reh!mehullah: Xwede rehma xwe leke. 
(48) U merayen Kurdistane: M!ren Kurdistan&. 
( 49) B!n Xalid: Kure Xalid. 
(50) Nave ve pirtuka tar!xe "Şerefname" ye, niv1s1na we di sala 1597'an da ternam buye. Ni-

v!skare we Şeref Xane Bedl1s1 ye. 
(51) Buxtana: Botan. 
(52) Te's!s: Sazkirin, damezirandin. 
(53) Nave w! bi temam! Had Bedir e. 
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wan her du bira zede Mn, hakimiya bajaren bine deste xwe de kirin. Mir Eb
duleziz eyameke Cizire hakimi kir, paşe wefat kir. Du law je man. N ave wan 

Emir Seyfedin ıl Emir Mecdudin bi. Ji van her du bira, Emir Seyfedin ciye 
babe xwe girt. 

EMIR SEYFEDIN 

Emir Seyfedin ji eyameke bi edl ıl heqiye hukumete kir, paşe çend saleke azi

me dare cinan bı1.(54) Hukumdari biraye xwe Emir Mecdudin re hişt. 

EMİR MECDUDİN 

Emir Mecdudin eyameke hukumdari kir. Bi qend ıl edaleta xwe hemi kes ıl 
hemi mir ıl axa ji wi razi bin. Paş wefata xwe, hukumdari ji lawe xwe Emir 
Isa re hişt. 

EMIRİSA 

Emir İsa wek bab ıl hapiren xwe çe nd saleke hukumdari kir; paş wefata xwe, 
hukumdari lawe xwe Emir Bedredin re hişt. 

EMİR BEDREDIN 

Şeref bin Şemsedin, kiteba xwe ya li ser Kurdistane nivisi dibeje ku, Emir 
Bedredin weki bi hukumdare Cizir&, heta wefata xwe hukumdarike we kir 
ku edalete de meşhur bi. Ferqa tu kese nedikir; mir ıl axa, mezin ıl kiçik hemi 
li cem Wl yek bu. Tuca ji Şer'a şerif cuda nedibıl; emre Xwede ıl Pexember her 
ci dikir.(55) l..oma, zemane Wl de Cizir ji hemi eyama marnurtir ıl qewettir 

bi; nave Wl ji ji hemi selefen(56) Wl bilin d tir bi. Paş wefata xwe, lawe wi Emir 
Ebdal bi xelefe wi.(57) 

EMİREBDAL 

Emir Ebdal ji riya babe xwe girt; ew ji ji emre Xwede ıl Pexember cuda nedi
bi. Lew navek qenc hişt. Paş wefata wi hukumdari law'i(58) Emir Izedin re 

ma. 

(54} Azim& dar& clnan bu: Ber& xwe da bihişt& u çu, çu bihişt&, yan! mir. 

(55} Her cl dikir: Her bicl dikir, tim danlya cl, tim p&kdanlya. 
(56} Selef: Kes& ku beri keseki d! di kar& wl da bu ye, di cly& wl da bu ye. Li vir mexsed "ml

ren beri wi'' ne. 
(57} Xelef: Kes& ku li pey keseki d! b& ser kare wl1 be clye wl. Ev peyvik dijmana "selef" e. 

(58} Law'!: Law& wl, kure wl. 
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EMiRiZEDiN 

Emir Izedin lawe Emir Ebdal e. Weki Emir Izedin bi hukumdar, gelek ne bu
ri, Emir Teymur(59) paş istila Bexdaye hat keleha Tekrite u deren di ji Kur
distane zebt kir; gelek ji wan dera xirab kir. Paşe, da Cizire u Mardine ji zebt 
b ike, gelek esker rekir do raMardine Emir Izedin dit ku eskere Teymur gelek 
ji ye Wl zedetir e; zani ku her şer! bike we xesare bibine. Hinek diyari peyda 
kir, çu peş Emir Teymure Leng teqdim kir. Emir Teymur ji vi hali gelek 
memnun bl. Ewi ji hinek diyari dan Emir Izedin, eskeren xwe ji dor welate 
wi kişand. Emir Izedin vegera ciye xwe, dest hukumdariya xwe kir. 

Lakin hinga(60) çubi diwana Emir Teymur, Emir Izedin xwe re(61) şexek 
biri bl. Ewi şexi weki vegera, sebba( 62) Emir Teymur kir. Teymur ew hal bi
hist, xezeb kir;(63) Mir Izedin rexeber rekir, da deste Wl şexi gire bide u je 
re reke. Lakin Emir Izedin, ji xiret u hemiyeta xwe dil neda( 64) deste şexeki 
gire bide, reke nik neyare wl. Loma guh neda xebera Teymur. Emir Teymur, 
ser ve serhi~kiya Emir Izedin xezeb kir; çi qa eskere Wl heye rekir ser Kurdis
tane. Emir Izedin eskere xwe vekda,( 65) şer kir, le mexlub( 66) bi; çu heta nav 
eşireta Eruh. Ziftan( 67) hat; Teymur hew kar! wan dera bimine; rab i hin der 
xirab kir u eskere xwe ji Kurdistane kişand. Emir Izedin, we deme paş pele
ke( 68) wefat kir.( 69) 

(59) Emir Teymı1r: Teymure Leng e Moxoli, neviye Cengiz buye. Di sala 1336'an da li baja
re Keşş enezike Semerqende hatiye din&, di 1405'an da li Semerqende miriye. Gora wl' 
li Semerqende ye. 

(60) Hinga: Dema, wext&. 
(61) Xwe re: Bi xwe ra, digel xwe. 
( 62) Se bb: Peyven dijwar ı1 ne baş en ku mirov di heqe kese k da dibeje yan ji li ruye Wl dibeje, 

çer. Ev peyvikeka Erebi ye. 
(63) Xezeb kir: Hat xezeb&, hat xişme 
(64) Dil neda: Dile wl dest neda, dile wl qebul nekir, ji dile Wl nehat, dile Wl re neda. 
(65) Vekda: Da hev, berhev kir, civand. 
(66) Mexlub: Zorbiri, kese ku zora wl te birin, kese ku dijmine wl zora wl dibe. 
(67) Ziftan: Zivistan. Ev peyvik di esle xwe da "zivistan" e; le hele li hin helen Kurdistane 

te kurtkirin u bi awaye "ziftan" te gotin. 
( 68) W e deme paş peleke: Pelek paş we dem&, pelek pişte we dem&, demek pişte we deme 
( 69) Ni viskar tarixa van buyeran nenivisiye. Li gora ku "Şerefname" dinivise, ev bu yer di 

salen 1393-1394'an da qewimine. 
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IŞ'ARA MEDIHETA TEWAİFED KURDAN E 
Bİ ŞECAET Ü XIRETE 

iZHARA BEDBEXTi Ü BETALİIYA WAN E 
DİGEL HİNDE SEMAHET Ü HEMIYETE(70) 

Saqi, tu jibo Xwede kerem ke(71) 
yek cur'ee mey di came Cem ke(72) 

da cam-i bi mey dhannuma bit 
herçi me irade ye, xuya bit(73) 

da keşf-i bibit li ber me ehwal 
kane dibitin muyesser iqbal(74) 

Idbare me wa giha kemale(175) 
Aya bı1ye qabile zewale{76) 

(70) Ev, serniv~sara beşek ji beşen "Mem u Zin"e ye, mana we weha ye: "Eşkerakirina pes
ne eşireten Kurdan e bi merxasi ıl x~rete, nişandana bextreşi ıl betaliiya wan e digel ew 
qas ciwamer~ u welatev~n~ye". 

(71) Saq~: Meyger~n, meyger, kese ku di civatek da mey digerine, mey dicle haziran. 
(72) Cur'e: Qurt, qase ku mirov di carek da vedixwe ıl dadiqurt~ne. 

Came Cem: Qedeha Cem, ku şahe Ecem bılye. Li gora efsaneyan, kese ku mey kat ki
riye ew Cem bu ye ı1 qedeha w~ ya meye qedeheka efsı1nkiri bılye, wek durbinek d han 
nişan daye ıl wek telesqopek ster gişt an~ne ber çavan. Ji ber w~ semedi, ji we qedehe 
ra hat~ye gotin "came dhannuma", yan~ "qedeha dhannumin, qedeha ku d hanenişan 
dicle, qedeha ku dinyaye dne ber çavan". D~sa li gora efsaneyan, kese ku li we qedehe 
nihert~ye, bi xera we zaniye ku dipeşedeme da de çi biqewime. Xan~, qedeha xwe şiban
d~ye bi we qedehe ı1 xwest!ye ku bi al~kar~ya we, rewşa Kurdan a peşedeme bib~ne ı1 
bizane. 

(73) Herç~ me irade ye: Herç~ me div~, her tişte ku em dixwazin. 
(74) Muyesser: Hesan, tişt& ku bi hesan~ pekte, bi hesan~ dikeve deste mirov. 

Iqbal: Bext& vekir~, talie baş, şans. Yan~,''gelo de talie baş ji me ra ji bi hesani pekb&, 
bext& me ji de bi hesan~ vebibe?" 

(75) Idbar: Talie xirab, betali~, bexte girt!, bextreş~. beşans~. Yan~ "betali~ ıl bextreşiya me 
wa ye g~haye kemale, tam kemiHye, ternam buye, g~haye zirwe ıl tepele". 

(76) Qabile zewale: Tişte ku ber bi tunebı1ne diçe, dike tune bi be, dike paş~ le be ı1 ji meyda
ne rabe. Yan~ "ew betali~ ı1 bextreşiya me ya ku gihaye kemala xwe, gelo ed~ ber bi tune
bılne diçe, gelo dike tune bibe ıl ed~ paş~ le be?" 
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ya her wehe de li 1sdwa bit(77) 
hetta we ku dewre munteha bit?(78) 

Qet mumkin e ev ji çerxe lewleb(79) 
tali' bibitin jibo me kewkeb?(80) 

Bexte me jibo me ra bibit yar 
carek bibitin ji xwabe hişyar(81) 

rabit ji me j1 dhanpenahek(82) 
peyda bibitin me pad1şahek 

ş1re hunera me bete dan1n(83) 
qedre qelema me bete zan1n 

derde me bib!nitin 1lace 
ilme me bib!nitin rewace 

* 

Ger de hebuwa me serfirazek(84) 
sahibkeremek, suxennewazek(85) 

(77) Isdwa: Gl' hana Roje bo n!' ve asl'man di wexte nl'vroye da. Roj bilind dibe u di wexte nl'v
roye da digl'je nl've asl'man, paşe dadigere u ber bi avabune diçe, bere xwe dide avabune 
Xanl'ye nemir, bextreşl'ya Kurdan şi bandi'ye bi Roja ku gl'haye nl've asl'man u dike ber 
bi avabune dakeve u dagere. Yani' "bextreşl'ya me ya ku kemill'ye u gl'haye tepele, gelo 
edi' ber bi tunebune diçe, yan de tim u tim weha li d ye xwe, li tepele biml'ne?" 

(78) Dewre munteha: Dewra paşl'n, duwayl'ya dine, axire zeman. 
(79) Çerxe lewleb: Çerxa feleke 
(80) Tali' bibitin: Derkeve. 

Kewkeb: Ster. Yani' "gelo dibe ku ji çerxa feleke jibo me jl' sterek derkeve?" Wek ku te 
zanl'n, derketina stere nl'şana ve buna bext e. 

(81) Xwab: Xew. 
(82) Cl'hanpenah: Padl'şahe ku ji dhane ra dibe sipartek u palgeh, padl'şahe ku dinya 

xwe disper'e u pala xwe did'e, ku dinya pe ewle dibe u bawerl'ya xwe pe tl'ne. 
(83) Şl'r: Şur. 
(84) Mexsed ji "serfiraz" ml'r e, padl'şah e. Yani' "eger ml'rekl' me hebuya". 
(85) Sahibkerem: Xwedl'qend, qendkar. 

Suxennewaz: Evi'ndare peyven xweş, kese ku peyven xweş en wek helbest u çl'rokan di
evl'ne, kefa xwe ji wan ra dne, bi wan kefxweş dibe. 
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neqd& me dibu bi sikke meskuk(86) 
ned'ma wehe b&rewac u meşkuk(87) 

Herçend-i ku xalis u temiz in 
neqdeyn-i bi sikkey& eziz in{88) 

Ger d& hebuwa me padişahek 
laiq bidiya X wed& kulahek(89) 

tayin bibuwa jibo wi textek(90) 
zahir vedibu jibo me bextek(91) 

hasil bibuwa jibo wi tacek(92) 
elbette dibu me ji rewacek 

xemxwar1 dikir li me yeriman 
dnane der& ji dest leiman(93) 

xalib nedibu li ser me ev Rum(94) 
ned'bune xirabey& di dest bum(95) 

(86) Neqd: Zer u ziv. Li vir mexsed je beje ye, edebiyat e. 
Sikke: Çapkirina diravan, çapkirina zer u ziv, ku zer u ziv bi awaye diravki ben çapki
rin u bibin dirav. 
Meskuk: Zer u zive çapkiri, dirav. Yani "zer u ziv çawa ten çapikirin u dibin dirav u 
rılmet qazanc dikin, eger ınireki me hebuya, peyven me yen rumetgiran ji de ciye xwe 
bigirtina u rumeta xwe biditina, bi wl awayi em ji de bi buna xwediye bejeye k, xwediye 
edebiyatek". 

(87) Berewac: Tişte ku narewe, nabure, naye qebulkirin. 
Meşkuk: Berguman, tişte ku guman je te kirin, şik je te kirin. 

(88) Neqdeyn: Her du neqd, zer u zlv. 
(89) Kulah: Kume miran!, tae. 
(90) Tayin bihuwa: Kifş bibuya, bihata kifşkirin. 
(91) Zahir: Eşkera. 
(92) Hasil bibuwa: Bi dest biketa, pekbihata. 
(93) Leim: Kese nejadnizim e çavbirçi, kese beesil u bekok e ku çave Wl li malexelke ye, kese 

bebav e liştok. 
(94) Rum: Rom, dewleta Osmani(li jerenota 21'e ya jimareya 6'an binerin). Ev peyvik di 

zimane Kurdi da "Rom" e, le bele li vir jibo lekanina qafiyeye digel peyvika "bum" 
a duwayiya malika hat!, bi awaye "Rum" hatiye nivisin. 

(95) Bum: Kund. 
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mehkumueleyhi-yu seallk(96) 
mexlub u mutie Tirk u Tadk(97) 

* 

Emma ji ezel Xwede wisa kir(98) 
ev Rom u Ecem li ser me rakir(99) 

Teb'iyyete wan egerçi ar e(100) 
ew ar-i li xelqe namidar e(101) 

Namus e li hakim u em1ran(102) 
Tawan çi ye şair u feq1ran!(103) 

Herçi bire şlri deste h1mmet(104) 
zebt kir ji xwe ra bi med dewlet(105) 

Lewra ku cihan weki erus e(106) 
We hukm-i di deste şire rus e(107) 

(96) Mehkumueleyh~: Binferman, binhukum, kese ku di bine ferman u hukme kesen d~ da 
ye, kese bindest. 
Seal~k: Xizan, per~şan. 

(97) Mu d': Itaetkar, kese ku ji hi n kesen d~ ra ~taet dike, li go ra fermana wan tevdigere, stuye 
w~ li ber wan xwar e. 
Tadk: Ecem. 

(98) Ezel: Dema bere, zemane bere. 
(99) Di esle rojname da "di ser me rakir" hatibu nivMn. U bele wek ku eşkera ye, ew awa 

şaş e. Ji ber w~ semed~, me li gora çapa Stanbole yasala 1919'an awaye rast "li ser me 
rakir" niv~sf. 

(100) Teb'~yyet: Peyrew~, ku mirov li pey kesek yan dewletek here u tekeve bine fermana w~ 
kes~ yan we dewlet&. 
Ar: Neng, eyb, şerm, tişte ku mirov şerm~ dike, leke dne ser mirov. 

(101) Nam~dar: Navdar, meşhur. 
(102) Hakim: Fermanrewa, hukumdar. 
(103) Tawan: Hez, taqet, şlyan, heza ku mirov bişe bi we karek bike. 

(104) Ş~r: Şur. 
(105) Zebt kir: Stand, xist deste xwe. 

Bi merl: Bi meran~, bi merxas~. 
Di esle rojname da ev malik "zebt kir jibo xwe bi merl dewlet" hatibu niv~s~n. U 
hele eşkera ye ku ew awa şaş e u wezna malike ji pe dişike. Ji ber w~ semed~, me li 
gora çapa Stanbole ya 1919'an ev malik bi awaye rast "zebt kir ji xwe ra bi mer~ 
dewlet" nivlsl. 

(107) Şlre rus: Şure rut, şure taz~. şure ku jikalan hadye kişandin u jibo şer hadye amadeki
rin. Ev peyvik di esle xwe da "rut" e, le beleli hin helen Kurdistan& bi awaye "rus" 
te gotin; wek ku peyvika "birçl" li hin helen Kurdistan& bi awaye "birsl" te karanin. 
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(108) 

(109) 

(110~ 

(lll) 
(112) 

(113) 

(114) 

(llS) 

220 

U eqd u sidaq u mehr u kabin:{108) 
Lutf u kerem u eta u bexşin(109) 

Pirsi ji dine min ev bi hikmet: 
"Mehra te çi?" Gote min ku "himmet" 

Hasil ku, dinebi şir u ihsan(110) 
tesxir-i dibit jiboye insan{ lll) 

Ez mame di hikmeta Xwede da 
Kurmanc-i di dewleta dine da 

aya bi çi wechi man e mehrum( 112) 
bilcumle jibo çi bune mehkum!(113) 

Wan girti bi şiri şehre şuhret{114) 
tesxir-i kirin bilade himmet{115) 

Eqd: Ev peyvikeka Erebl ye, di esi& xwe da bi mana "gir&dan" e. U bi away& mecaz! 
bi mana "er&kirina keçek ji xortek ra" jl & Wisa t& zanln ku li vir bi w& maney& hatiye 
karanin. 
Sidaq: Qelen& buk&. 
Mehr: Heq& marbirln&, heq& birina mara buk&. 
Kabln: Tişt&n ku zava ji buk& ra diyari dike. 
Lutf: Qend. 
Kerem: Ciwam&rl. 
Eta: Dayin, ku mirov mal u dirav u tişt&n di bide xelk&, belav bike. 
Bexşln: 1-Dayina mal u tişt. 2-Efılkirina suc u gunehan, ku mirov suc u guneh&n kesek 
yan hin kesan bibexşlne, efu bike. 
Manav& beyt& u beytaberi w& bi tevayl weha ye: "Din& wek bukek e; hukm& w& jl di 
desre şur& tazl da ye; ki xwedly& wl şurl be, ew ji xwe ra buk& dibe. U bel& qend u ciwa-

' ''b ' ., ı 'h ' b" ' 'd' ' ' b' 'k' d" 'b ' . b' men u exşın ı ı, qe en u eqe mar ırın u ıyarıyen u e ne. Nexu ı ve ere mırov u-
k& bine, paş& qend u ciwamCrl bike, diyariyan b ide". 
Hasil ku: Bi peyva kurt ev e ku, ku mirov bi kurt! b&je mesele ev e ku. 
İhsan; Qend. 
Tesxlr dibit: Stuxwar dibe, stuy& xwe xwar dike, teslim dibe, zorbiri dibe. 
Aya: Gelo. 
Bi çi wechl: Bi çi awayl, bi çi semedl, ji ber çi, çima. 
Bllcumle: Hem!, p&kve, bi tevayl. 
Bune mehkum: Bune binferman, ketine bin& fermana blyanlyan, bindest u dil bı1ne. 
Şehr& şuhret: Bajar& şuhret&, bajar& nav u deng. Yani "Kurd bi şur& xwe u bi şerkarlya 
xwe wisa meşhur bune u wisa navdar bune ku, goya ku şuhret bajarek e u wan jl bi şur& 
xwe ew bajar dagir kirlye". 
Tesxlr kirin: Stı1xwar kirin, zorbiri kirin, teslim standin. 
Bllad& hlmmet: Welate xlret&. Yani "Kurd wisa xiretkar in ku, goya ku xiret wela
tek e ı1 wan ji ew welat zorbiri kiriye, xistiye deste xwe ı1 te da bı1ne fermanrewa". 
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Her mireki wan bi bezle Hatem(116) 
Her mereki wan birezme Rustem(117) 

Bifkir, ji Ereb heta ve Gurcan(118) 
Kurmanci ye buye şubhe burcan(119) 

Ev Rom ı1 Ecem bi wan hesar in(120) 
Kurmanc-i hemi li çar kenar in 

Her du terefan qeblle Kurmanc{121) 
bo tire qeza kirine amanc(122) 

Goya ku li serhedan killd in(123) 
Her talfe seddek in, sedid in(124) 

Ev qulzume Rom ı1 behre Tadk(125) 
hindi ku bikin xuruc ı1 tehr1k(126) 

(116) Bez!: Ciwameri. 
Hatem: Hozaneki Ereb buye, ji ela Teyy a Yemeni buye. Di sala 605'an da miriye. Bi 
ciwameriya xwe navdar buye, buye ni~ana ciwameriy&. 

(117) Rezm: Şerkari, merxasi, ferisi. 
Rustem: Şerkar u merxase Kurd e navdar Rusteme Zal&. Te gotin ku 300 sal beri Mila
de wefat kiriye. 

(118) Heta ve Gurcan: Heta bi welate Gurdyan, heta bi Gurcistan&. 
(119) Şubhe burcan: Wek keleyan. 
(120) Bi wan hesar in: Bi wan westane, bi wan sekinine, bi wan ten parastin. 
(121) Her du terefan: Her du aliyan, yani dewleta Rome u dewleta Ecem. 
(122) Tire qeza: Tira tunekirin&, tlra rakirina ji meydan&, tira ku~tin&. Yani "dewleta Rome 

u dewleta Ecem, qebileyen Kurdan jibo dren xwe yen tunekirine kirine amanc, bere 
dren xwe dane wan da ku wan tune bikin u ji meydane rakin". 

(123) Goya ku: Wek ku, mirov dibeje qey ku, ji mirov we ye ku. 
Serhed: Sersinor, sere sinor. 

(124) Talfe: Qebile, e~lret, eL 
Sedd: Bend, regir, benda ku li peşlya ave yan li ser re te avakirin. 
Sedid: Zexm, pit, xurt. Yani "goya ku Kurd li sersinoren navbera her du dewletan bune 
wek kilhan u her eleka Kurdan bu ye wek regir u bendaveka zexm u xurt; bendavek ça
wa peşiya eve digire unahele ku av derbas bi be, Kurd ji li sersinoran ketine navbera her 
du dewletan u nahelin ku ew derbase aliyen hev bibin". 

(125) Qulzum: Ev nave Deryaya Sor e. Xani dewleta Rome şibandiye bi we deryay&. 
(126) Xuruc: Derketin. 

Tehrik: Tevger, hereket, livin. Yani "ew dewleta Romeya wek Deryaya Sor u ew dew
leta Tacikan a wek deryayek, her cara ku ji waren xwe derkevin u tevgerin, hereket bi
kin, bilivin". 
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Kurmanc-i di bin bi xwin mulettex( 127) 
wan jekve dikin, misale berzex( 128) 

* 

Ciwameri-yu himmet u sexawet(129) 
mMni-yu xiret u celadet( 130) 

ew xetm e jibo qeblle Ekrad(131) 
wan dane bi şir u himmete dad( 132) 

Hindi ji şecaete xeyur in(133) 
ew çende jiminnete nefllr in(134) 

Ev xiret u ev uluwwe himmet(135) 
bu manie he ml e bare minnet( 136) 

Lew pekve hem1~e betefaq in(137) 
daim bi temerrud u şiqaq in( 138) 

Ger de hebuwa me ittlfaqek 
vekra bikira me inqiyadek(139) 

(127) Mulettex: Lewid. 
( 128) Berzex: Bej e zirav e ku di navbera du deryayan da d digire ıl wan her du deryayan jekve 

dike, ji hev diqetine. 
(129) Sexawet: Ciwamer~, çavfireyi, merdid, nandan. 
(130) Celadet: Merxasi, ferisi, egid. 
(131) Xetm: Mor, nişan, işaret. Yani "ev wesfen ha jibo qebileyen Kurdan hatine morkirin 

ıl bılne ni şan, her kes qebıll dike ku ev wesfen ha di wan da hen e ıl ji wan ra bılne nişan". 
(132) Dad: 1-Edalet. 2-Dengan, nav ıl deng. Li vir mexsed mana 2'yan e. 
(133) Şecaet: Merxasi, merani, werin, cesaret, ferisi. 

Xeyılr: Xiretkar. 
(134) Ew çende: Ew qas. 

Nefılr: Nefretkar, nevinkar, kese ku ji tiştek nefret ıl nevin dike, ji wl tişti dılr diçe. 
(135) Uluwwe himmet: Bilindiya himmet&, pejna Mmmete ya bilind, parsılstılri, 

nefsmezini. 
( 136) Hem!: Hilgirtin. 
(137) Hemişe: her tim, tim ıl tim, her dem. 
(138) Temerrud; Serhildan, asebıln, ku mirov li dije dewlete yan ji li dije hev ase hibe, seri 

hilde, sere xwe bilind bike ıl itaet neke. 
(139) Vekra: Pekve, bi hev ra. 

İnqiyad: Çılyina li pey emr ıl fermana mezinan yan karbidestan, itaeta fermana wan. 
Yani "eger em li pey emr ıl fermana hev biçılna, me itaeta fermana hev bikira". 
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Rom ı1 Ereb ı1 Ecem temaml'(140) 
hemyan ji me ra dikir xulaml' 

tekmll-i dikir me dl'n ı1 dewlet(141) 
tehsll-i dikir me ilm ı1 hlkmet(142) 

temyl'z-i dibıln ji hev meqalat(143) 
mumtaz-i dibıln xwedankemalat(144) 

Metbea "Cem'l'yeta Tefaq ı1 Qencl'ya Musulmana" tebi' bl'ye 

(140) Di esi& rojnam& da di ser& v& malik& da peyvika "Rus" hebu. Le bel&, wek ku eşkera 
ye, ew bi şaşi li wir hatiye çapkirin. Lewra di çap&n "Mem u Zin"& y&n di da ew peyvik 
tune. Li gora wezna malik& j! ew peyvik z&de ye. Ji wl semedl, me li vir ew peyvik 
nenivisl. 

(141) Tekmll dikir me: Me ternam dikir, me pekdanlya. 
(142) Tehsll dikir me: Me bi deste xwe dixist. 
(143) Temylz dibıln ji hev: Ji hev cuda dibıln, ji hev kifş dibun, ji hev dihatin veqetandin ıl 

naskirin. 
Meqalat: Piranlya "meqal" e, bi mana "peyv, gotin" e. 

(144) Mumtaz dibıln: Kifş dibıln, dihatin naskirin, dihatin bijartin. 
Xwedankemalat: Kesen xwed!huner, kesen hegin, kesen xwedlqabil!yet, kesen ku ka
ren rılmetbilind ji desten wan ten. 
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Eded 9 Sala ewwul\' Ruper ı 

• Heçl v& KURDISTAN Unvan: 
kaxidekl Geneve'de 
r&ke "Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
Jı mın re, 

Sahib ve Muharriri 
div& Bedirhan Paşazade 
ser kaxizl Abdurrahman 
weha binivlse: Pazde roja de careke tet nivrsandin * 
"Bl Geneve cerldeya Kurdr ye Her tabı'da 

necl'ul-merhum 2000 nüsha 
Kürdistan 

Bedirxan Paşa Kürdleri tahsil-i ulum ve vüllt-ı izamına 
Ebdurrehman Beg" fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 
* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 

on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 
Her car Kürdçe gazetedir * 
du hezar Kürdistan haricinde 
cerldeya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 
ez'& r&kim Arabça, Türkçe, Farisrce senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 
Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 

de belaş husus! isteyenlere 
bidin xelk& meccanen gönderilir 

Roja s&şembe de 20 Receb 1316 *Salı fi 3 Kanun-ı Evvel sene 1314(1) 

" " " " " BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

RUTBET'UL-İLMİ E'LE'R-RUTEB(2) 

Geli mlr u axano! Veca merteba ilme hole ye. Qedre xwendine bizanin. Mi
rove xwendibl, ba Xwede teala wek neb1ya(3) xweyqedir dibe. İnsan nebatiye 
ser din e da wek heywana hema bixwe ı1 vexwe; Insan di ve ji Xaliqe xwe re Iba
det u taete b ike. ibadet u taet, be ilm çawa dibe! Di ve 1nsan bizani be ku çawa, 

(1) Li gora tarrxa Mnadi 16 Kanuna Peşrn 1898(Miladr tarihe göre 16 Aralık 1898). 
(2) Yani "rutba ilme rutba bilintİrin e, rutba zanine ji hem! rutbeyan bilintir e". 
(3) Nebi: Pexember. 
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çima xelq bune. Ez hin Kurmanca nas dikim ku pend'-hefte sall, sureyen ni

meje( 4) nizanin. Heyfa min ji wan re tk Ferqa miroven weha u heywana ge

le k hindik e. 
Geli mir u axano! H un hemi bizanibin ku gunehe van miroven weha cahil 

mayin, dikeve para we jl. Roja qiyamete we ji we ji bet pirsin. Weki bet dora 

şixula, hun dibejin "em mir u axa ne, bila Kurmanc ji me re xizmete bikin, 

bişixulin". Ere, çiku ew ji we re dişixulin, çiku hukme we ji wan di bire,( S) gu

nehe cahillya wan 3tuye we ye ji. H un çawa ji xizmeta wan fedeye dibinin, di

ve hun jiwele li wan re qend'ye bikin. Li gunda mekteba bidin çekirin, zaru

yen wan rebena bidin xwendin. Hukumet ji we pera distine. E w pere un di

din hukumete, ser we xebere ye(6) ku hukumet pe wan pera ji we re 

xizmeteke bike, mekteba çeke. Bajaren mezin(7) mekteb u medreseyen rind 

hene. Bişinin wan dera, da bielimin sin'et u hunera. Weki ew elimin marlfeta, 

ji wan zedetir fede bikin;(8) ew j! saya we we bibin xweysin'et u marlfeta. 

Weki hal weha be,(9) zemanek hindik de em' e bib!nin ku Kurmancen me 

ji wek Tirk u Ereba, Arnawuda dewlemend bibin, gund u bajaren wa ji ava 

bibin. Ü ca welate xwe bigirin,(10) indellah(11) xweyqedir bibin. 

(4) Surey~n nim~j~: Surey~n Qur'an~ y~n ku di nim~j~ da t~n xwendin. 

(5) Hukm~ we ji wan dibire: Wisa t~ zanln ku di vir da k~maylyek yan jl şaşlyek heye u 

awaye rast weha ye: "Hukm~ we jl li wan dibure". 

(6) Ser w~ xebere ye: Li ser w~ yek~ ye, li ser wl semedl ye, jibo we yek~ ye. 

(7) Bajar~n mezin: Li bajaren mezin. 
(8) F&de bikin: F&de biblnin, Istifade bikin, mefadar bibin. 

(9) Wekl hal weha be: Eger rewş weha be. 
(10) Wisa t~ zanln ku mexsed ev e ku "u dy~ welat~ xwe bigirin, qedr~ welat~ xwe bigirin, 

qedr~ welat~ xwe bizanin". 
(11) Indellah: Li nik Xwede, li bal Xwede. 
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WELAT-WETEN 
Weten, ango welate mirov dsmek we ye ku yen ji wi dsmi muteessir dibin, 
xelken wedere ne. De veca hingi miroven welateki xweyqewet bi bin, hew qas 
ax ı1 bere(12) wi welati xweyqewet dibe. 

Hingi babe min ji Kurdistan& rabi, ew me'muren hukumet redike sere 
gund ı1 bajaren Kurdistan&, wek mara xwina xelqen Kurdistan& vedixun. Ne 
mezina ha ji kiçika, ne kiçika ha ji mezina maye. Welate Kurda wek dsmek 
birindarbehal maye. Heger Kurd we birina me'mı1ren hukumete li Wl dsmi 
vekirin derman n ekin, heyfa min tet ew dsim, ango Kurdistan, ew ax ı1 bere 
wi welati, ew dar ı1 bere wi dye hinde zarı1 mezin kirin, hinde mirov xwey 
kirin, we binxak bibit.(13) Ango Mosqof'e bet ser we axe rı1ne; zarı1yen Wl 
welad jar ı1 re ben bi bin; Kurd'e bibinin ku ew axa zarı1yen xwe hinde delall 
mezin kiri, we bikeve nav deste biyaniya de; ew zarı1yen ser we axe mezin 
bin, we bibin esiren biyaniya; ew bab ı1 dayiken dil nadin bej in zaruyen xwe 
"aveke b ide min", we bi bin xizmetkaren eskere Mosqof, we xizmeteka şera
be ji eskere Mosqof re bikin. 

Geli Kurdno! Hale we xirab e! Ha ji xwe he bin! Heger un deng ı1 deste xwe 
hilneynin, her ho(14) biminin, ev birina hukumet li we vedike we her mezin 
hibe, heta we dikuje! Kurd hinde ciwanmer in, sahibxiret in, çire wek pezi 
nav deste me'mı1ren zalim heqir(15) ı1 rezil dibin! Ma un ne mirov in! Ma un 
ji xelqen di kemtir in! Un hema hevdı1 dikujin, qet fenakirin wan me'mı1ren 
neyare rı1h(16) ı1 male we! Ew her roj çend sedeka ji we dikujin, le we ha ji 
xwe nine! Pexember ferman kiriye ku: "Heger me'mı1rek zalim hat sere we, 
Wl pe dest ı1 deve xwe, heger nebi pe şire xwe(17) ji sere xwe hilinin". Nebejin 
"em nikarin". Weki mirov v&,(18) mirov dikare. 

Un qenc bizanİn ku heger ji Mosqof an ji Ecem neyarek hat ser we, huku
met tu eskeri renake ser we;(19) dive we xwe ha ji xwe hebit. Ev hukumeta 
vi zemani hew qas xirab b iye ku ha ji kes nemaye. Xelqe İstanbule ji ji huku
mete gelek aciz bine; ew ji jar ı1 reben bine; fedikirin derde sere xwe; gelek 
ji wan hawar ı1 gazi kirin, şikat li nik Xunkar kirin; Xunkar guh neda denge 
wan; ser rihetiya xwe gelek ji wan nefi bin; ew disa natirsin, heqe xwe 
dixwazin. 

(12) Ber: Gelek maneyen ve peyvike hene, li vir m ana we ev e: Ew tişte ku mirov ji axe, ji 
daran, ji heywanan, ji çem u newal u deryayan bi dest dixe u jibo aburiya xwe bi kar 
tfne, je m efadar dibe. De ma mirov dibeje "dar u ber", ew peyvika "ber" j~ bi ve maneye 
te. Dema ev peyvik te ber peyvika "xer", te da piçek guhartin diqewime u dikeve awa· 
ye "ber"; hinge te gotin "xer ı1 ber". 

(13) Binxak bibit: Binax bibe, tekeve bine axe, bimire. 
(14) Ho: Weha. 
(15) Heq~r: Beqedir, berı1met, nizim. 
(16) Ruh: G~yan. 
(17) Pe ş~re xwe: Bi şure xwe. 
(18) Wek~ mirov ve: Eger mirov bive, eger mirov bixwaze. 
(19) Renake ser we: Renake allkar~ya we, jibo ali'kar~ya we naş~ne. 
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Ermeni ji zulma dewlete aciz bin; denge xwe hilanin, deste xwe hilanin he
qe xwe dixwazin. U çiku Kurd cahil in, dest kuştina Ermeniya kirin. Kuşti
na wan li ser Kurda guneh e. Un ji wan mezlumtir in; le çiku un cahil in, we 
ha ji xwe nine; un denge xwe dernaynin. Nexu xirabiya li we dibe, li Ermeni
ya nabe. W e d it hukumete çi zulm li Hemawenda kir! Nuho, heçku tu Hema
wend li Kurdistan& neman. Hemawend bindik bun; loma hukumete kari 
wan hemiya bigire bikuje. U heger un hem! bitefaq bun, tu kes nikare we. 
Heger ev betefaqi li ser we dewam b ike, qebllen Kurdan hem! ye k u yek wek 
Hemawenda we Kurdistan& cuda bibin, bir de we de(20) bine deste zulma 
me'muren hukumete jar u feqir bibin. Heyfa min tet, wan qeblleye şer en 
Kurda nav sutaren(21) wan me'mura de mesxere dibin! 

Edi bes e; çave xwe vekin, deste xwe hilinin, şiren xwe bikişinin. Welate we 
nav agiri de maye; un hemi nav tehlukeye de ne; tu emniyet{22) ji we re, jin 
u zarwa re nemaye. H erin dor m ez inen xwe, herin dor ulemaya(23) ittlfaq bi
kin; xwe ji bine ve zulma me'mura hillnin; ji we re fehet e! 

Min İstanbul terk kir, ez hatim welate xeriba de, da ve cerideya xwe binivi
sim, Kurda re rekim, da pe ve cerideye Kurda iqaz bikim.(24) Veca ez h evi di
kim Kurd ji guh bidin ve cerideya min. Tişte ez ve cerideye de dinivisim, he
mitişten we ne ku Xwede u Pexember emir kirine. Ya Xwede emir kir! uP&
xember emel kiri,(25) muyyen(26) ji we re xer e. 

Ez ji ulemayen Kurda hevi dikim ve cerideya min ji Kurde nexwendi re bi
xwinin, es bab u h1kmeten van nesiheten min bej in, da qenc aqile wan bikeve. 
Ev li ser ulema deynek mezin e. Dive mir u axa ji ari ulema bikin, qedre wan 
bigirin, ji xebere wan dernekevin. Çiku ulema wek enbiyan e; çawa di ve mi
rov 1taete ji enbiya re bike, wele dive mirov ulema re mud' be.(27) 

Min cerideya xwe ya beri ve de belısa Giride kiribi. E wax, welate Musul
mana, axir ket nav deste neyara de. Hinde welatek pe zehmete had standin, 
gelek hesani ket deste neyara de. Çiku(28) miroven wedere nav deste me' mu
ren hukumete de jar u re ben bin; ewan me' m ura pe zulma xwe, ew erde hinde 
xweş, axir avetin nav deste neyaren me de. Iro sed hezar nufUsen Gidde, bin
de jin u zaru, ciwan u pir nav deste neyaren File de esir mane; xizmetkariya 
wan dikin. Ewan rebena hinde hawar u gazi kir, dewlete tu ari ji wan re nekir. 

(20) Hir de we de: Li vir ıl li wir, li ve hele ıl we he!&, li vi: ali: ıl wi: ali:. 

(21) Sıltar: Qeşmer, mesxere, sextekar, zexel, hi:lekar. 

(22) Emni:yet: Ewleti:. 
(23) Ulema: Pirani:ya "alim" e, ew ji: bi mana "zanyar" e. 
(24) İqaz bikim: Hişyar bikim, tegi:hi:şti: bikim, bala wan bikişi:nim. 
(25) Emel kiri:: Ani: d, pekani:. 
(26) Mueyyen: Hemin, be guman, mutleqa, muheqqeq, eki:d. 

(27) Muti:' be: İtaet bike, bi peyven wan bike, li gora şi:ret ıl peyven wan tevgere. 

(28) Çiku: Lewra. 

ll8 -4-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ewan pe deste xwe, çeken xwe dest şerl: kir. Gelek xiret kirin. U dewleten Fi
la ariFileyen wedere kirin; top u tifingen xwe, waporen xwe ji Fila re rekirin; 
eskere wan ariFila kir, Musulman kuştin. Musulman mexlub bin, hatin kuş
tin, esir bin; Xunkar ji wan Musulmana re tu arikari nekir. 

Heger Musulmanen Giride bere xwe ji bine zulma me'muren Xunkar de
rexistana, ira erde wan, ew axa li ser mezin bin, ew axa zaruyen xwe bi hinde 
delaB mezin kir~, ji deste wan nediçu. Eskere Fila, ser kefa xwe, wek~ raste za
ruke Musulman dihat, ş1rek le dida, da bizane ka şire Wl dibire ana na. Musul
man hale deste wan de reben b~n. Ewan ev hal hem~ Xunkar re nivM. U 
Xunkar tu rehm, tu arikarl ji wan re nekir. Musulmanen Giride birç~ man, 
tazi man; jine wan kefiyek nedit bidin sere xwe, nav eskere neyara de jar u re
ben b~n. Xunkar ev hal hemi biMst, ji wi re xelqe hemiya nivisl. Disa tu feda 
xwe li wan rebena nekir. Jin u zarliyen Giride ji birça, ji serma mirin. Disa 
Xunkar u mitirben dor'e ji sefaheta xwe kem neman. 

Geli Kurdno! De veca qenc bizani bin, heger un nuho fenekirin hale xwe, 
ve meskenete(29) bernedin, heger un dest hilneynin, heger un her hale bine 

ı ' A d b ı ,A • k bA A •A 'Vl kA d zu ma wan me mura e man, ev e a e roJe e sere we Jı. we ı un ereng 
man, edi hawar u gazi fede nake. Lo ma di ve un nuh o fekirin xwe, dive webere 
ve ha ji xwe hebe. Heke ne, un' e paşe peşiman bibin. U ew peşiman~ya paş 
tu fedeye nake. 

SEBAT'UL-MULKİ Bİ'L-EDL 

Welatek bi edalete deste xelke wi welati de dimine. 
Geli Kurdno! Un qenc bizanibin ku heger welate we de me'muren sere we 

ji edalete dur ketin, welate we deste xwey~ de namine. Nuho Kurdistan j~ we
ke welaten di bine Tirka, bine deste Ebdulhemid de ye; me'muren sere we, 
Ebdulhemid redike. Lakin xweyiye Kurdistane Kurd in. Weki neyarek hat 
ser Kurdistan&, Kurd'e xwe ser bidin kuştin. Erdewedere Kurd dikolin, da
ren wedere Kurd diçinin; peren me'muren Xunkar redike sere we, un Kurd 
didin. Lama, Kurdistan ya we ye. 

De veca ji we re malum be ku, heger me'muren welate we zulme bikin, we
late we'ye ji deste we derkeve. M uhafeza edalete ser we ye; çiku ji zulme un' e 
zerer bikin. Xunkar, gelek welaten di hene. Ew dibeje "heta paşayika umre 
min(30) welaten di bine deste mi de tera selteneta min dikin". Lo ma guh nade 
we. Ev fikra ha, gelek fikrek muzir e. Heyfa min tet ku padişahek ve fikre de 
ye. Lama di ve xwcyiye xwe(31) ha ji xwe hebit. Heger we dive Kurdistan her 
deste we de bimine, heger we dive jin u zaruyen we reben, fe<(ır nebin, dive 
un me'muren zalim ji welate xwe derexin. Tir k ji ji vi Xunkari tizi bine;(32) 
fedikirin çara sere xwe. 

(29) Meskenet: Misklnl', bek&rl, bex&rl, sistl. 
(30) Yani "heta paşlya umre min, heta dı1waylya umre min". 
(31) Wisa te zanln ku mexseda wl ji "xweylye xwe", xwedlye welat e. 
(32) Tizl bine: Awaye rast "tijl bı1ne" ye. Yani "ter bı1ne". 
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Xwede kiteba xwe de ferman kiriye: "İnnellahe ye'muru b\"1-edll"; ango 

Xweda edalete emir dike. De veca heç~ye edalete neke, as~ye;(33) heç~ye as~ ye, 

dive sere Musulmana hukm~ neket; dive Musulman xwe bine deste w~ de ne

helin. Un'e axrete gunehkar bibin u dinyaye de j~ gelek xesar bikin. Feneki

rin rihetiya ~ro. Şeva roja ho le gele k reş u zehmet e; siba we mirin e, rureş~ ye. 

Ew me'muren sere we, fedikirin we dixapinin, xwina we vedixun; we ha ji 
A E b A A A X k d"d A A A K d" A b dA 

xwe nıne. w rut e u nışanen un ar ı e ınır u axayen ur ıstane, er ın 

u namusa wan ve ye. Heyfa min ji Wl mM re tet ku d~n u namusa xwe bi n1şa

neke zaliman difiroşe; ew pe we nişane şa dibe, lak~n nizane ku ew nişan mala 

w~ re bir1nek bederman e. 

EMiR EBDAL{34) 

Emir Ebdal lawe Emir izedin e. Heta babe wl' çu her rehma X wed&, nav eşira 

Eruha de ma. Paş babe wl', hukumeta Ciz~re u dora Cizlr1 g~ha wl. 

EMiR iBRAHiM 

Emir İbrah~m, bi xelefe Emir Ebdal. W eki wefat kir, se lawen Wl Emir Şeref, 
Emir Bedir u Kek Mihemed paş Wl man u her yeke reze ve(35) hukumete kir. 

EMiR ŞEREF - EMiR BEDiR- EMiR KEK MİHEMED 

Paş Emir İbrahim ev her se kuren Wl bin xelefen wl. Ji her siya ye paşayi
ke(36) Emir Kek Mihemed, giha zemane zuhura(37) dewleta Aqqoyunll

ya.(38) We dem&, muessise(39) we dewlete Uzun Hesen(Hesene Direj) Cizir 

zebt kir; gelek mezinen Bo h tl' ya kuştin( 40) u EmirKek Mihemed u zaruyen 

biraye Wl Emir Mihemed u Şah Eli Beg girtin,( 41) rekir İraqe u hukumeta Ci

zire da miroveke xwe. Lakin paş&, Em~r Şeref hinek esker vekda,( 42) dest hila

ni, hukumeta bab u hapiren xwe kir deste xwe. 

(33) Asi: Gunehkar. 
(34) Ev, despeka beşeki di ye ji dlroka Mlren Botan. 

(35) Reze ve: Bi rez&, bi dor, yek li pey yek&. 

(36) Ye paşayike: Ye paşln, ye dı1wayln. 

(37) Zuhı1r: Derketin, peydabı1n. Bi awaye mecaz! bi mana "sazbı1n" jl t&. Li vir mexsed 

ew e. 
(38) Dewleta Aqqoyunliyan, kumana we "Dewleta Pezgewran" e, dewleteka Tirkınenan 

bı1ye. 
(39) Muessis: Sazkar. 
( 40) Peyvika "kuştin" di esle rojname da baş nehatlye çapkirin ı1 dirı1be "kirin" pe dikeve. 

U bel&, pirtı1ka diroka Kurdan "Şerefname" jl qala ve bı1yere dike ı1 dicle zanln ku He

sene Direj mezinen Batiyan kuştine. Ji ber we yek&, me ev peyvik li vir bi awaye rast 

"kuştin" nivlsi. 
(41) Ev peyvika "girtin" jl di esle rojname da wek "kirin" der ket! ye. U medlsa li gora "Şe

refname"ye ew rast bi awaye "girtin" niv!sl. 

( 42) Vekda: Da hev, berhev kir, civand. 
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EMiR ŞEREF BiN EMiR BEOREDiN 

Emir Şeref, hinga qeweta dewleta Aqqoyunliya kem bi, qebilen eşl'reta Boh
tiya hemi vekda u pe himmeta xwe hukumeta ecdaden xwe disa deste xwe 
kir. Hukumeta wl', heta zuhura Şah isınal'le Sefewi dest de ma. Hinga Şah Is
maile Sefewi esker rekir Diyarbekir u Mosil u Sincar zebt kir, gelek cara 
esker rekir Cizire ji. u nekari tu tişti je b ike, her eskere Wl şikest u hukumeta 
Cizl're her deste Emir Şerefedin de ma. 

ŞAHELiBEG 

Hinga Emir Şeref wefat kir, biraye wl' Şah Eli Beg ket şuna wi. Şah Eli Beg 
hukumeta Pinike da bi b ira ye xwe Mihemed Bege W e deme gelekbegen Kur
da teslime Şah Isınail bin; nav wan de Mir Mihemed jl' hebi. Şah Isınail ew 
hemi giredan avet hebse u mirovek xwe nave Wl Ulaş Beg tayine Cizire kir. 
Lakin Şah Eli Beg wl: re her şer kir, heta Ulaş Beg ji we dere derxist. Paşe bi 
destebiraye Hakime Bitlis Emir Şeref u her du hev re tabii ya( 43) Yawuz Sul
tan Selim kirin. 

Sala neh sed u bist u duduwa( 44) de Di yarbekir u welaten Kurdistan e hemi, 
l'nzimame welaten Sultan Selim b un.( 45) Lakin we dem&, waliye Şah Isınail 
dan! ser Diyarbekre, ku nave Wl Ehmed Efşar Beg bi, itaete Sultan Selim ne
kir. Lakin ari himmeta Şah Eli Beg&,( 46) ew der ji ket bine deste Sultan Selim 
de. Ser ve xizmeta wan a qenc, Sultan Selim welaten bega hişt deste wan de 
u hukumeta Cizl're ma deste wan de. 
Şah Eli Bege paş xwe çihar law hişt. Nave wan Bedir Beg, Nasir Beg, Kek 

Mihemed u Ml'r Mihemed bi. Mezine wan Bedir Beg, bi xelefe babe xwe. 

BEDİR BEG BiN ŞAH ELi BEG 

Edil( 47) u aqile Bedir Bege gelek zede bi. Lo ma, zemane Wl de Cizir u do ra 
we gelek marnur bi. Qase hefte sali mM kir. Zemane Wl de padişahe Tirka, 
Sultan Silernan bu.( 48) Hinga Sultan Silernan esker kişand i ser Bexdade u Be
dir Bege gelek qend ji Xunkar re kir u gelek care sefera de Sultan Silernan re 
bi u gel ek şerade ji hevalen xwe hemi zedetir merani nişa kir.( 49) Lo ma Xun
kar jl' gelek heje dikir. Lakin ser du sebeba teweccuha(SO) Xunkar ji ser wl' 
kem bt 
(43) Tabif: Peyrewf, ku mirov bibe peyrewe kesek yan dewletek. 
{44) Li gora tarfxa Mfladf 1516. 
( 45) Tekile welaten wf bıln, teve welaten wf bıln, bıln peyrewen wf. 
(46) Arf hfmmeta Şah Elf Bege: Bi alfkarfya hfmmeta Şah Elf Bege. 
(47) Edil: Edalet, dad. 
{48) Yanf Sultan Silemane Qanılnf. 
( 49) Nfşa kir: Nfşan da, numand, merand. 
{SO) Teweccuh: 1-Dayina bere xwe bo dyek yan kesek, ku mirov bere xwe bide dyek yan 

kese k. 2-Nezfkayf ıl dostanfya ku kese k ji kesekf df ra nfşan di de. Li vir mexsed ev ına
neya 2'yan e. 
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Yek ji wan her du sebeba ew bi ku, hinga ser sefera Bexdade Sultan Silernan 
hati Kurdistane, çi qa miren Kurdistane hen e bani cem xwe kir,( 51) ani huzu
ra xwe de. Weki hemi ketin huzura Xunkar de, Hakime İmadiyeye(52) Hu
seyn Bege, beri Mir Bedir Bege deste Sultan Silernan maç kir u diwana Xun
kar de ser Bedir Bege runişt.(53) Sebebe duduwe(54) ji, Hakime Hekariye 
Zenbil Bege re gelek iltifat kir.(55) 

Bedir Beg ji van her du sebeba eniri,(56) ji medisa Xunkar derket, tu izin 
nexwest u hema sere hes pe xwe da re Cizl:& Paş wi, Mire Hekarya Zenbil Be
ge izna xwe xwest, ket ser re. Bedir Beg derket peş wi u çi qa mirove pe re h emi 
girtin. Zenbil Beg mirove Sedre Azem(57) Rustem Paşa bi. We deme Rustem 
Paşa nekari tişteki ji Bedir Bege bike. Lakin hinga cara duduwe bu Sedre 
Aze m, Bedir Beg ji hakimi ye( 58) rakir u N as ir Beg dan i şuna wl. Lakin Bedir 
Bege nev1(59) Nasir Bege qebul bike. Eskere xwe ve çu ser Nasir Bege, wi re 
şer kir. Lakin Bedir Beg mexlub bi. Loma, Xunkar ji dora "Tor u Hetem"e 
ji Cizire cuda kir daNasir Bege u disa hakimiya Cizire ma deste Bedir Bege 
de. 
Paş we, h eta nihayeta( 60) umre xwe hakimi ya Wl dewam kir. Hinga wefat 

kiri, sed sali bu. 

(51) Bani cem xwe kir: Bang kir cem xwe, xund nik xwe. 
(52) İmadiye: Amedi, ku li herema Badinan dikeve. 
(53) Yani li seriya wi n1nişt, bi ser wi ve runişt, li jore wi runişt. 
(54) Duduwe: Diduyan. 
(55) Di "Şerefname"ye da nave viMire Hekariye "Zeynel Beg" hatiye nivisin. Wisa te za-

nin ku. di rojname da ew nav bi şaşi "Zenbil Beg" derketiye. 
(56) Eniri: Ingiri, xeyidi. 
(57) Sedre Azem: Serekwezire dewleta Osmani. 
(58) Hakimi: Hukumdari, miriti. 
(59) Nevi: Neviya, nexwest. 
( 60) Nihayet: Paşi, duwayi. 

232 -8-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SEBEBE NEZMA KITABE Bİ VI EZMANI 
Dİ SÜRETE ŞEKWAYA Jİ DEWRANI 

Ü GİLIYA Jİ EBNAYED ZEMANI 
KU Lİ BAL WAN YEKSAN E 

HUNERA DANAYİ DİGEL EYBA NADANI 
(61) 

Xani, ji kemale bekemali( 62) 
meydane kemale diti xali 

Yani ne ji qabil u xebiri(63) 
Belki bi teessub u eşiri(64) 
Hasil, ji 1nad, eger ji bedad( 65) 
ev bid'ete kir xilafe mu'tad(66) 

Safi şemirand, vexwarl durd1(67) 
Manende dure llsane Kurdi( 68) 

( 61) Ev, serniv~sara beşek ji beşen "M em ö Zin" e ye, mana we weha ye: "Semede vekxistina 
pirtöke bi v~ zimani, bi awaye gazinckirina ji feleke ıl giliya ji zarılken dem~ ku hunera 
zanine ıl nenga nezaniye li bal wan wek hev e". 

(62) Kemal: Kemilin, gihiştina zirwe ıl tepel~ temambıln. 
Bekemal~: Negihiştin, xav~, kemay~, netemamt Yani "ji ternambuna kemayiy~ ji ve 
yeke ku xavM ıl kemayl wisa zede bılye ku gihaye zirwe ı1 tepele". 

(63) Qabil: H&gin, kese ku hegin~ya wl heye, qabiliyeta wl heye, tişt ji deste wl ten, ji heqe 
tiştan derdikeve. Li vir mexsed je "qabiliyet" e, ew ji bi mana "hegini" ye. 
Xebiri: Pisport 

(64) Teessub: Giredana bi d~tinek ve, bi fikrek ve, bi bir ıl baweriyek ve. 
(65) Bedad: B&çaretl, behaviB, neçad, ku mirov neçar bimine. 
( 66) Bid'et: Tişte nılderketi ye dertore, tişte ku n ıl derkeve ıl ji toreyen hey! der be, li toreyan 

ney&. 
Xllafe mu'tad: Çewte adet ıl toreyan, tişte ku ji tore ıl adetan ra çewt e. Ji ber ku li gora 
tore ıl adeten we deme niv~skaran hem! bi Ereb~ ıl Farisi pirtılken xwe nivMne, Xan~ 
weha gotlye. 

(67) Şemirand: 1-Berhevkirin ıl qatkirina hılçikan yan pancanen şal ıl hildana wan ber bi 
jor, ku mirov hılçiken xwe yan ji pancanen şale xwe berhev bike, qat bike ıl berjor hil
de. 2-Berdan, terkkirin, ku mirov tiştek berde, terk bike. Li vir mexsed ev mana 2'yan e. 
Durd: Tişte tir e ku li bine tiştek~ ron e wek şerhete dicive ıl rıldin&. Li hin hel5.n Kur
distan& je ra te gotin "tort" j ~. 

( 68) Manend: Wek, m~na. 
Dur: Mirart 
Llsane Kurd~: Zimane Kurdt 
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A A A A A A(69) 
ınaye nızam u ıntızame 
keşaye cefa jiboye ame{70) 

da xelq-i nebejitin ku "Ekrad(71) 
bemarifet in, beesl ı1 binyad(72) 

enwae mllel xwedankiteb in(73) 
Kurmanc-itene di beheseb in"(74) 

Hem ehle nezer neben ku "Kurmanc(75) 
işqe nekirin jibo xwe arnane 

tekdane di talibin, ne metlı1b(76) 
vekra ne muhibb in ew, ne mehbı1b(77) 

bebehre ne ew ji işqebaz1(78) 
farix ji heqiq1-yı1 mecaz1"(79) 

Kurmanc-i ne pir di bekernal in 
Emma di yetim ı1 bemecal in 

( 69) N~zam ıl ~ndzam: V&kxistin, gihandina hev bi awayeki bidılzen, ku mirov tiştek v&kxe 
ıl t&xe dılzen&. 

(70) Jiboy& am&: Jibo giştl, jibo gel. 
(71) Ekrad: Piran~ya "Kurd" e. 
(72) Binyad: Bingeh, esil, kok. 
(73) Enwa& mllel: Hem~ tewir milet, hem! tewir netewe, netewey&n ji hem! tewiran, nete

wey&n cure cure. 
Xwedankit&b in: X wedipinılk in, pİrtılk did&rin, pirtılk&n wan hene. 

(74) B&hes&b: B&par, b&neslb. 
(75) Ehl& nezer: Kes&n b~rbir, kes&n birewer, kes&n xwediditin, kes&n ku ditin ıl fikir li nik 

wan heye, b~r bi tiştan dibin. 
(76) T&kda: Hemibi carek, p&kve, gişt. 

Talib: Xwestox, kes& ku tiştek dixwaze, li tiştek digere, tiştek div&, div& tiştek bi dest& 
xwe bixe. 
Metlılb: Xwesd, daxwazkiri, tişt yan kes& ku ji aliy& hinekan ve t& xwestin, daxwaz t& 
kirin, hinek 1& digerin, iht~yaca hinekan p& heye. 

(77) V&kra: P&kve, hemi, gişt, hem~ bi carek, tev. 
Muhibb: Ev~ndar, kes& ku dievine. 
Mehbılb: Evandi, kes& ku re evandin. 

(78) B&behre: B&par. 
İşqebazi: Evin. 

(79) Farix: vala. 

234 

Heq~q~: Rasdn, tişt& rasdn. Li vir mexsed j& evina rastin e. 
Mecazi: Tişt& ku di mana xwe ya rastin da nay& karanin, bi mexsedeka taybeti di mane
yeka di da t& karanin. Li vir mexsed j& evi'na ne rastin e, evi'na di rıl da ye. 
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Filcumle ne cahil u nezan in(80) 
Belki di seHl u bexwedan in( 81) 

Ger d& hebuwa me ji xwedanek 
alikeremek, letlfedanek(82) 

İlın u huner u kemal u iz'an(83) 
şi'r u xezel u kitab u d1wan(84) 

ev cins-i biba li ba wi mamul(85) 
ev neqd-i biba li nik wi meqbul(86) 

min d& elema kelam& mewzun(87) 
ali bikira li han& Gerdun(88) 

bina ve ruha Mel& Cizlr1(89) 
p& hey bikira Eli Herlr1(90) 

keyfek we bida Feqih& Teyran 
hetta bi ebed bimayi heyran 

Çi b'kim ku qewi kesad e hazar 
ninin ji qumaşi ra xeridar(91) 

(80) Filcumle: Hemi, pekve, gişt. 
(81) Sefil: Xizan, belengaz, perişan, reben. 

Bexwedan: Bexwedi, bekes. 
(82) Alikerem: Serbilind, serfiraz, kese ku himmet u xireta wi bilind e, kese qedirbilind, 

ge w re. 
Letifedan: Kese ku bi peyven xweş u zirav dizane, kese zana u birbir. 

(83) Iz'an: Fam, tegihiştin, aqilmendi. 
(84) Şi'r: Helbest. 

Xezel: Tewirek helbest. 
Diwan: Pirtuka helbestan, berhevoka helbestan. 

(85) Ev cins: Ev tewir, ev cure. 
Mamul: Karhati, tişte ku mirov wi bi kar tine, dişixuline. 

(86) Neqd: Zer u ziv Li vir mexsed je beje ye, edebiyat e. 
(87) Elem: Ala, beyreq. 

Kelame mewzun: Peyven lekhati, peyven ku mirov wan li hev datine u li gora hinek 
pivekan dinivise. Mexsed helbest in. 

(88) Ali bikira: Bilind bikira, hildaya. 
Gerdun: Çerxa felek&, Dinya, kainat. 

(89) Bina ve: Baniya paş ve, vegeranda, bi paş ve baniya. 
Ruh: Giyan. 

(90) Hey bikira: Vejanda, bigihanda jin&, giyani u jindar bikira. 
(91) Xeridar: Kirindar, kese ku tiştek dikire, mişteri. 
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Xasma di v& esr& da, ku himyan(92) 
maşuq u heb~b e bo me hemyan(93) 

Yan~ j'teme& dirav u d~nar(94) 
her yek ji me ra we bune dildar(95) 

ger ilm& ternam bidl bi polek(96) 
bif'roşi tu hikmet& bi solek 

kes nakete miter& xwe cam&(97) 
ranagiritin kesek n~zam&(98) 

* 

Weqt& ku me d~ zernan e ev reng 
fllcumle li ser dirav~ bu ceng 

hez kir me bibine k~m~yager 
Gava ku me d~ nebu muyesser(99) 

nisfiyye me p&lek& emel kir(100) 
tesfiyye& cewher& dexel kir(101) 

{92) Esr: 1-Sedsal. 2-Dem, zeman. Li vir mexsed mana 2'yan e. 
Himyan: Kts~ diravan. 

{93) Maşuq u hebtb: Evandt, yar, yara xweşdivl. 
Bo me hemyan: Jibo me hemtyan, jibo me giştan. 

{94) Dtnar: Z~re çapkirt y~ ku di kirtn u firotin~ da t~ karantn. 
{95) Her yek: Her yek ji dirav u dtnaran, hem dirav u hem dtnar. 
{96) Po!: Ber~ yekttiyeka diravan buye ku rumeta w& gelek nizim bu ye, gelek rumetketi bu

ye. Ji wt semedt, bu ye ntşana tişt~ tewr erzan u rumetnizim. Peyvik, li hin h~lan jl bi 
away& "pul" t& karanin. 

{97) M her: Fidştey& r~numln, milyaket~ r&bir ~kur& nlşan& mirov di de; her weha jibo Roj& 
jl t& gotin. 
Cam: Qedeha meye Yant "ilm u Mkmeta ku wek qedeh& ye, kes wan ji xwe ra nake fi
rlştey~ rebir u ren umin, kes wan ji xwe ra nake Roj u ji ronayiya wan a wek ronaylya 
Roje mefadar nabe, kes guh nade wan". 

{98) Nlzam: Duzen, v&kxistin, v~kketin. Yani "ew duzen u v&kketin u v&kxistina ku ilm 
u Mkmet ji mirov dixwaze, kes w& duzen& ranagire, kes qebul nake ku jibo w& duzen& 
bixebite". 

{99) Nebu muyesser: P&knehat, neçu seri, nehat d. 
{100) Nisfiyye: Bi lnsaf. 

P&lek&: Demek. 
Emel: Kar, şixul. 

{101) Tesfiyye: Saflkirin, paqijkirin. 
Dexel: Qelp, nesafl, t&kilhev, bihrle. 
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Qelbe me nekir qebılle hlle 
qet bo xereze nebıl wesile(102) 

Din çıl, ı1 neket bi dest me dinar 
paşe ji neçari bılyne seffar(103) 

Sifre xwe ye xef me eşkera kir(104) 
Qirtasiye bıl, me le dua kir( lOS) 

Dawet geriya bi sidq icabet{106) 
bıl wasitee qezaye hacet{107) 

Ev pol-i egerçi bebuha ne{108) 
yekrıl ne ı1 saf ı1 bebuha ne(109) 

belılle ı1 xurde, ı1 ternam in 
meqbılle muamela ewaın in(llO) 

Kurmanciye sirf e, beguman e{lll) 
Zer ninebiben "sipide mane"(112) 

Sifre me ye sor e, aşikar e 
Ziv ninebiben ku "kem'eyar e" 

(102) Weslle: Wasite. 
(103) Seffar: Sifirkar, kese ku firaqen sifir çedike. 
(104) Xef: Veşartl, nepenl. 
(105) Qirtasiye: Kaxid, rupel. Li vir bi mana mecaz! jibo sifire neçekirl hatiye karanin. Yan! 

"sifire me neçekirl bu, hej nehatibu çekirin, wek kaxidekl saya ye neniv!sl bu". 
(106) Dawet gerlya bi sidq Icabet: Dua bi rast! u durustl qebul bu. 
(107) Qezaye hacet: Pekhatina lhtlyace, ku Ihtiyaca mirov be d. 
(108) Ev pol: Mexsed ev eser e, ev pirttik e, "Mem u Zin" e. Wek ku pol ji paxir, ji sifir ten 

çekirin, Xanl pirtılka xwe jl şibandlye bi wan. 
Bebuha: Berılmet, benerx. Yan! "ji ber ku rumetek ji wan ra tune, mirov neşe buha ıl 
nerxek li wan dayne". 

(109) Saf: Paqij, saf!, xalis, netekilhev, nedexel, neqelp. 
Bebuha: W isa rumetbilind in ku çu buha u nerxek li wan naye danln, mirov nikare m
meta wan biplve u buhayek, nerxek li wan dayne, rumeta wan ji hem! plvek u buhayan 
u nerxan bilintir e. 

(110) Meqbule muamela ewam in: Ji muamela giştl ra di bin, bi kar ten, jibo kirln u firotina 
gişt! kerhatl ne. Mexsed ji "muamele" karanin e. yani "pol çawa ji kirln ıl firotina giştl 
ra dibin, ev pirtuka min j! jikaranina giştl ra dest dicle, jikaranina gel ra dibe, jibo kara
nine kerhat! ye". 

(lll) Sirf: Saf!, xalis. 
(112) Siplde: Sipl, gewr. 
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Neqde me, mebeje "kembuha ye" 
Besikkeye şahe şehrewa ye(113) 

Ger de bibuwa bi derbe menquş(114) 
ned'ma wehe berewac u mexşuş(115) 

Mehbub e, bi kes ne namizad e(116) 
Lew bextesiyah u namirad e(117) 

Qirtasiyeya me bepenahan( 1 18) 
be derbe qebllle pad1şahan(119) 

ma'lul e li ba gelek ellman(120) 
meqbul e li ba gelek hek1man(121) 

Le hakime weqt-i, mar\'fetnak( 122) 
mesmu'i nekir bi sem'e 1drak(123) 

(113} Beslkke: Neçapkirl, madene ku wek diravan nehat!ye çapkirin ı1 wisa li ser rewşa xwe 

maye. Mexsed je ev pirttik e, "Mem u Zin" e. 
Şahe şehrewa: Şahe ku li peşiya hem! şahan e, şahe peşrew, şahe şahan. 

(114} Derb: Ledan, lexistin. Li vir mexsed je çapkirina diravan e, ku mexsed ji we j! dlsa ev 

pirttik e ı1 bi awayeki gişt! edebiyat e. 
Menqtiş: Nexşkirl. Demamaden ten çapkirin ti di bin dirav, li ser wan hin nexşen tay

bed jl ten çekirin. 
(115} Berewac: Tişte ku narewe, nabı1re, derhas nabe. 

Mexştiş: Tekilhev. 
(116} Mehbtib: Evandi, tişt yan kese ku te evandin, te hezkirin. 

Bi kes ne namizad e: Ne li ser nave kesek e, bi nave kesek nehat!ye nivlsln ı1 jibo kesek 

nehat!ye peşkeşkirin. Ji her ku li gora tore ti adeten we deme, niviskaran pirttiken xwe 

li ser naven mlr ti hukumdaran ni visine ti ji wan ra peşkeş kirine, Xanl weha got!ye; bi 

vi awayi daye zanln ku "Mem u Zin" li ser nave çu mlrek nehat!ye nivlsln ti ji çu hu
kumdarek ra nehatiye peşkeşkirin. 

(117} Bexteslyah: Bextreş, betali', beşans. 
Namirad: Bemirad. 

(118} Bepenah: Bepalgeh, besipartek, bepiştgir, kesekupala xwe nede dyek yan kese k, kese 

ku xwe nespere dyek yan kesek, kese ku kes piştgiriya wl neke. 
(119} Mexsed ji "derbe qebtile padlşahan" ew slkke ti çapkirine ku padlşah bi wediravan qe

btil dikin, madene ku bi we çape be çapkirin, edi ji aliye padlşahan ve wek diravan te 

qebtilkirin ı1 tewkirin. 
(120} Ma'ltil: Nesafl, nesax, nepak. 

Elim: Zana, kese terzanln, kese ku gelek tiştan dizane. 
(121} Hekim: Kese ku bi hikmet ı1 felsefe dizane. 
(122} Hakime weqt: Hukumdare deme, mlre zeman. 

Marifetnak: Xwedlmarifet, zana, serwext. 
(123} Yani "bi guhe teglh!ştine guh neda, ji dil guhdarl nekir". 
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Min~ ku bi nave Mlr1za ye(124) 
mehza nezera w! k1m1ya ye( 125) 

qelbed-i zexel diket belor1(126) 
paled-i dexel diket filor1(127) 

sed bar-i hebin fuluse ehmer(128) 
derhal-idiket bi yek nezer zer(129) 

e'lay1 diket bi qehr&, edna(130) 
ednay1 diket bi lutf&, e'la(131) 

paşan digirit wek1 esiran 
aza diketin wek1 feq!ran( 132) 

her roj-i hezar-ı benewayan(133) 
her lehze bi lutf&, sed gedayan(134) 

zengin diketin bi deste h1mmet 
hikmet ew e naketin çu minnet 

(124) MMza: Mirza. N av "Mirza" ye; le jibo ku wezna helbeste neşike, tipa "i" di vir da le 
hatiye zedekirin. 

(125) Mehza nezera wl: Tene nihertina wl, tene mezekirina wi. 
(126) Zexel: Nesafi, sexte, sextekar, qelp. 

Belori: Tişte camin, tişte ku ji cam hatiye çekirin. Bi mana mecaz!, jibo tişte zelal ı1 pa
qij e wek cam ji te gotin. Li vir ji wisa hatiye karanin. Yani "dilen zexel paqij dike, dike 
wek dileki belori". 

(127) Filori: Dirave z&rin, zere çapkiriye ku di kirin ı1 firotine da te karanin. 
(128) Fulus: Piraniya "fuls" e, ew ji bi mana dirave paxirin e, dirave ku ji paxir te çekirin. 

Ehmer: Sor. 
(129) Bi yek nezer: Bi yek nihertinek, bi yek mezekirinek. 

Zer: Zere zer. 
(130) E'la: Tewr bilind, bilintirin. Mexsed kese rutbebilind e. 

Edna: Tewr nizim, nizimtirin. Mexsed kese rutbenizim e. Yani "kesen rutbebilind bi 
qehra xwe nizim dike, dadixe d ye nizimtirin ı1 dike kese nizimtirin". 

(131) Lutf: Qenci, çeyi. Yani "kesen rütbenizim ji bi qenci ı1 çeyiyaxwe bilin d dike, derdixe 
ciye bilintİrin ı1 dike kesen bilintirin". 

(132) Aza: Azad. 
(133) Benewa: Xizan, belengaz, behez, betawan. 
(134) Lehze: Gav, dema kurttirin. 

Geda: Xizan, parsek. 
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ger de w! nezer bida me carek 
1ks1re teweccuha mubarek(135) 

ev qewl-i hem! dikir'ne eş'ar(136) 
ev pol-i hem! dibune dinar 

Em ma nezera Wl zede am e( 13 7) 
Lew xas-i nezer ji dil neda me( 138) 

Ew rehmete xas e bo ewame{139) 
Ya Reb, tu bidi w! her dewame! 

Metbea "Cem'iyeta Tefaq u Qendya Musulmana" tebi' biye 

(135) Ikslr: Maddeyeka efsanewl bılye, klmyageren bere bi hebılna we bawer kirine ıl wisa 

zanfne ku ew dibe derınane her derdi, her weha bi allkarl ya we maddeyen madeni yen 

wek zer ıl zlv ıl paxir ıl wd. ji hev ten cudakirin ıl ew dikare madenen kemrılmet en 

wek paxir ıl hesin biguhere ıl bigere madenen rılmetbilind en wek zer ıl zlv. Xanl, te

weccuh ıl dostani ıl nezlkaylya M Ir Mirza şibandlye bi lkslr ıl gotlye "eger wl care k 

li me biniherta, ew nihertin ıl nezlkaytya Wl ya wek tkslr de ev peyven me gişt biguhar

tina ıl bigerana helbest, wek ku lkslr polen paxirln diguhere ıl digere zer". 

(136) Qewl: Peyv. 
Eş' ar: Piranlya "şl'r" e, ew jl bi mana "helbest' e. 

(137) Am: Giştl, jibo her kes!. Peyvik Erebl ye. 
(138) Xas-i nezer: Nihertina taybetl, mezekirina taybetl. 

(139) Ewam: Giştl. 
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Eded 11 Sala ewwuli Ruper ı 

• Heçi ve KURDISTAN Unvan: 
kaxideki Geneve'de 
reke "Kürdistan" 

1315 Gazetesi ıı ının re, 
Sahib ve Muharriri di ve 
Bedirhan Paşazade 

ser kaxizi Pazde roja de careke tet nivlsandin Abdurrahman 
weha binivise: cerldeya Kurdl ye * 
"Bi Geneve Her tabı'da 
necl'ul-merhum 2000 nüsha 

Kürdleri tahsil-i uH'ım ve Kürdistan Bedirxan Paşa füm1na teşvik eder vülat-ı izamına 
Ebdurrehman Beg" nasayih ve edebiyat-ı irsal ve vesatetleriyle 

Kürdiyeyi h:M kura ve kasabata 
* on beş günde bir neşrolunur neşr-ü tamim 

Kürdçe gazetedir olunacaktır Her car 
* du hezar Kürdistan haricinde 

cerideya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 
ez'e rekim Arabça, Türkçe, Parislee senelik abone bedeli 
Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 

Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde de belaş husus! isteyenlere 
bidinxelke meccanen gönderilir 

Roja pencşembe 24 Remezan 1316 * Pencşembe fi 28 Kanun-ıSani sene 1314(1) 

" " " " " BISMILLAHIRREHMANIRREHIM 

WE'TESIMÜ BI HEBLILLAHI CEMIEN 
WE LA TEFERREQÜ(2) 

Geli Kurdno! Xwede teala emir kiriye ku un hem! her bitefaq bin, tuca ji hev 
cuda nebin. Heger un her ari hev bikin, un' e her halxweş bin. Nebejin "ev 
Tir k e, ev ne Kurd e". Ev fikir mucibe tefrl'qe dibe.(3) Tefrl'qe her m ıleibe pe-A A Lo PA b ·AL k" A "V d ll hA '1 " rışanı ye. ma exem er JI ıerman ırıye: ıe u a ı mee -cemaet ; ango 
muaweneta Xwede cem'l'yete de heye, ango Xwede ari miroven bitefaq dike. 

(1) Li gora tarlxa Mlladl10 Sibat 1899(MiLadl tarihe göre 10 Şubat 1899). 
(2) Ev parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye, mana we weha ye: "Hem! xwe bi werlse Xwede bi· 

girin ı1 cuda mebin". 
(3) Mucibe tefrlqe dibe: Dibe sernede cudabune. 
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De veca heger un itdfaq bikin, un' e wan me'mı1ren zalim sere xwe bavejin. 

Heger un 1tdfaq nekin, un' e bine zulme de welat u din u namusa xwe winda 

bikin. Ez bejim we, ew me'muren Xunkar redike Kurdistane, çawa tayin di

bin, çi fikri de ne u çi dikin: 
Xunkar bist-sih hezar zereke rişwet ji wezireki disdne, dike Sedre Azem. 

Paşe ew Sedre Azem çend hezar zereke rişwet disdne, wezira dike nazir.(4) 

Paşe paşayek hez:ır zereke rişwet di de Sedre Azem, dibe mesela wallye D1yar

bekre E w wal1, da heyfa wan pere day! Sedre Azem derine, dive rişweta bi

xwe; heç1ye gelek rişwet da, wi dike muteserrif.(S) ew muteserrif ji, da heyfa 

we rişweta day! wali derine, heçiye gelek pera bide, Wl dike qaimmeqam. De 

veca qaimmeqam ji, heyfa peren day! muteserrif, ji Kurden reben distine. 

* 

Ez'e misaleke ji we re bejim: 
Ferz bikin ku Kurdistane, Cizire de mirovek heye. Nave wi Mehmo ye. Ev 

Mehmo, penc sed peze Wl, jin u zaruyen Wl hene. Qaimmeqam dibihize ku 

Mehmo piçeke dewlemend e; zebdyek1(6) redike ser wi, xeraca dewaren wi 

dixwaze. Mehmo xerace dicle. Zetbiye ji kaxizek1 dicle deste Wl, ango ew1 mi

rovi xeraca pez u dewaren xwe da ye. Lakin ew kaxiz ne rast e, saxte ye. Zebdye 

wan pera diçe dicle qaimmeqaml. Qa1mmeqam paş heyvek di zebtiyek dir&

dike mala Mehmo, xeraca dewaren wi dixwaze. Mehmo di bej e ''beri heyveke 

min xeraca peze xwe da" u kaxiza deste xwe nişan dike. Zebtiye dibeje "ev ne 

tu kaxiz e, tu vira dik!, zu xeraca xwe b ide". Mehmud(7) nade, israr dike. Çun

ki re beni beri heyveke çi qa deyne wi he be daye. Zebdye diçe dibeje qa1mme

qam. Qaimmeqam Wl hale Mehmo dike weslle,(8) çend zebt1yek1 redike ser 

wi, bi kuteke Mehmo tinin dikin hebse de. Mehmo çend zernaneki hebs di

mine, jin u zaruyen wi digirin, xaniye wan dibe matemxane.(9) 

Paş zernaneki Mehmoye re ben beçare dirnin e, qaimmeqam mirovek redike 

nik dizi ve.( lO) E w mirov dibej'e "heger tu pend zereke bidi min, ez karim 

te xilas bikim". Mehmo pence zera dicle Wl mirov1, ew mirov wan pera dibe 

dicle qa1mmeqam, Mehmo ji hebse xilas dike. Lakin ji xeyre wan pend zera, 

xeraca peze w1 j1 care k di je distine. Mehmo vedigere mala xwe. Lakin zemane 

mayi hebse de nekari dexle xwe b içine, nekari peze xwe, şire xwe bifiroşe, ne

kar! eşyayen lazim bikire. loma, We sale gelek ziyan dike; ji Wl sebebi, heçku 

du sed zereke winda dike. 

(4) Nazir: Wezfr, kargere ku beşek jikaren dewlere Idare dike, digere. Ev peyvik tenedi 

dewra Osmanfyan da bi mana "wezfr" dihat karanfn. 

(5) Li jerenota 39'an a jimareya 7'an binerin. 

(6) Zebtlye: Wezffedare ewletlyc!, kese ku wezffa ewletfye tfne cl, wek poles u cendirman. 

Ev peyvik di dewra Osmanfyan da dihat karanin. 

(7) Nivlskar bi pirani nave vf zilaml "Mehmo" nivlslye, le çend car jl bi awaye "Meh-

mud" nivlsfye. 
(8) Wesfle: Destik, behane, semed. 

(9) Maıemxane: Şlnxane, clye şfne, xanlye ku te da şin te danfn. 

(lO) Yani "mirovek bi dizi redike nik wf, zilamek bi dizi dişine bal wl". 
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De veca heta qaimmeqam penci zera distine, Mehmo se sed zera sala ewil 
winda dike. Paş salek di, deste Mehmo depere naminin. Lo ma, nikare we zif
tane peze xwe xwedan bike.(11) Ji penc sed pezen wl, se sed ji birça dimirin. 
Salek di d isa zebtiye t&, xeraca dewaren wl je dixwaze. Veca Mehmo, pere ni
nin, da xerace bide. Zebtiye penci pezeke je distine dibe bajer, erzan difiroşe. 
Paş salek di ji dostek xwe deyn dike, lewazimaten( 12) mala xwe, dewaren xwe 
peyda dike. Lakin paşe nikare deyne xwe bide. E w xwe hinek pez difiroşe, 
deyne xwe dide. Deste Wl de se sed pez diminin. 

Qaimmeqam ezil dibe.(13) Çunki mirovek di rişwet dide muteserrif. Lo
ma, muteserrif qaimmeqame bere ezil dike, ye nu datine şun'&. Qaimmeqa
me nuhati, dibihize Mehmo se sed pez heye; sebebeki dibine, Mehmo tine 
dike hebse de. lakin çiku(14) veca Mehmo elimiye çawa ji hebse mirov xilas 
dibe, çend roj ek du re Mehmo lawe xwe an biraye xwe redike nik mirove qa
immeqam, penci zereke dide Wl mirovi, Mehmo ji hebse xilas dibe. Lakin ve 
car&, Mehmo pereye hazİr tuninin; lo ma, hemi peze xwe firot, heta ew penci 
zer peyda kir. Mehmo vedigere mala xwe. Lakin desta de tu dewar namine; 
feqir dibe, jar dibe. Her sal zebtiye tet, xeraca xaniye wl je dixwaze. Lakin çiku 
Mehmo pere ninin, peren stuye jin u keça wl de(15) hildike dibe. Weki ew ji 
nema, sitila mala wl dibe difiroşe. 

De veca Mehmo ekcar feqir dibe, tu tişt desta de namine. Eve ew Mehmoye 
beri çend saleke hinde halxweş, hew qas perişan dibe; nani nabine ne ew bi
xwe, ne bide zaruyen xwe. Zaruyen wl ji birça, ji serma nesax dikevin, jar u 
perişan di bin. Hinga Mehmud dewlemend, çend mirovek şi van u gavan bine 
deste wl de xizmet dikirin, nanek, dewek(16) ji xwe re peyda dikirin. Lakin 
çiku Mehmud tu pez nema, izin da wan mirova; ew ji beeyş u emel,( 17) re ben 
man. Heger Mehmud dewlemend bimaya, we lawe xwe jin bikira,(18)we ke
çen xwe bida mer. Lakin çiku feqir ket, ji dest naye. Eve ji Wl sebebi, nufUsa 
Kurdistane kem ma. 

Geli Kurdno! Me'muren hukumet redike gund u welaten Kurdistan&, ex
leb ho ne.{19) E w me'mur, tedrici(20) welate we xirab dikin; we ha ji xwe ni
ne. Ev misala min hire nivM, binin her çaven xwe; we hinge un' e bizanibin 
un çi hali de ne, un bine çi zulmek mezin de ne. 

(11) Xwedan bike: Xwedl bike. 
(12) Lewazimat: Tişten lazim, tişten pewlst. 
(13) Ezil dibe: Ji wezlfeye te derxistin, ji kar re avetin, wezlfe ji deste wl te standin. 
(14) Çiku: Ji her ku, çima ku, çi ye ku. 
(15) Yani "zeren ku di stuyen jina wl u keça Wl da ne, zeren ku wan bi ben ve kirine u aveti

ne stuyen xwe". 
(16) Dewek: Ev peyvik di esle rojname da baş ne hatiye çapkirin u baş nehat xwendin. Dibe 

ku weha be, dibe ku tişteki wek "xurek" be. 
(17) Beeyş u emel: Bejiyan u kar. 
(18) Jin bikira: Bijin bikira, je ra jin banlya, ew bizewicanda. 
(19) Exleb ho ne: Bi pirani weha ne, piranlya wan weha ne. 
(20) Tedrfd: Bere bere, hin bi hin, pepluk bi pepluk, gav bi gav. 
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Gel\' ulemayen Kurda! U n çire denge xwe hilnaynin, deve xwe venakin! 

U n alim in, un dizanin Pexember, eleyhisselatu wesselam, ferman kiriye: 

"We la yekunu'l-mer'u allmen hetta yekune billmihi amllen".(21) De v&a, 

heger un bi ilme xwe ri ya qenc n1şane cahila nekin, çi fa!da ilme we dimine! 

Rebeniya wan cahila ji we mes'ul e.(22) Undibinin ku me'muren zalim ten, 

xerace du-se cara ji re beneki dixwazin, heger peren Wl tunebit Sitila Wl ji dest 

distinin. E w pere hole hasil dikin,(23) hem! mesrllfe zewq u sefaheta me'mu

ren zalim dibin. Ji wan pera welate we mamur(24) nakin. Un hemi qurbana 

mitirben dor Xunkar dibin; un zanin ku ew pere dikevin deste eastisen Eb

dulhemid. 
Geli mir u axayen Kurda! U n van hala hem! ya di b inin; un çire huquqe mi

roven bine deste xwe muhafeze nakin! Ma un nizanin ku qenciya wan qenci

ya we ye ji! Ma un nizanin ku heger ew zelf man, un ji zelf bibin! Un tene 

sere xwe nikarin tişteki bikin. Lakin heyfa min tet ku mir u axayen Kurdista

ne, meclube(25) lltifata mitirben dor Xunkar bine; exlaqe wan ji hing1 diçe 

xirab dibe; ser çend perike(26) Ebdulhemid, irz u namusa xwe difiroşin; ser 

selteneta du roje dinyaye, zaruyen xwe nav sefaletek musteqbel(27) dihelin; 

axreta xwe xeyb dikin.(28) 

* 

Xwede teala ferman kiriye: "Tu cara casusiya hevdu nekin, derheqe hev de 

xirabiye ne bej in". Lakin peren Ebdulhemid fesad kiriye nav we, un hemi bi

ne neyaren hevdu; her yek ji we dixebite hevale xwe mehw bike. Bi wi sure

t1(29) roj roj un mehw u perişan di bin, neyar li we dikenin.(30) Me'muren se

re we ji vi hall istifade dikin. Kurden bine deste we fldaye vi hale we dibin. 

Huquqa hew qas mirova ji we mes'ul e. 

Gel\' ulemano! U n zanin ku Pexember, eleyhisselatu wesselam, ferman ki

riye: "Men keterne llmen 1ndehu, elcemehullahu bi licamin min nar". Mana 

ve hedisa şerif: Hem! alime dibine ku xllafe Şeriete muamele dibit, heger 

deng neket, Xwede teala lixabek(31) ji agiri dike deva de. 

(21) Mana ve hed!se weha ye: "Heta ku mirov li gora ilme xwe tevnegere u tevgeren xwe li 

zan!na xwe neyne, mirov nabe alim, zanyar". 

(22) Ji we mes'ul e: Ji we te pirs!n. 

(23) Hasil dikin: Bi deste xwe dixin. 

(24) Mamur: Ava. 
(25) Meclılb: Kişand1, keşay1, kes yan tişte ku bi aliye kesek ve yan tiştek ve te kişandin, her 

bi w! kes! yan tişt1 diçe u xwe ranagire. 

(26) Perik: Diraven zer1n u zMn en ku qulp bi wan ve dikin u bi eniyen keç u jinan ve ten 

daleqandin yan j1 keç u jin wan davejin stuyen xwe. Li vir mexsed ew n!şan u madalya 

ne ku Evdilhem!d dane hin malmezinen Kurdan. 

(27) Musteqbel: Hat!, tişte ku dipeşedeme da de raste mirov be 

(28) Xeyb dikin: Winda dikin, berze dikin, ji deste xwe berdidin. 

(29) Suret: Awa. 
(30) Awaye rast, "bi we dikenin" e. 

(31) Lixab: Bizm, gem, bizme ku li deve hespan te xistin. 
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Geli ulemano! Şariya xwe bikin,(32) nebin masedeq&(33) v& hedisa Phem
ber; riya qenc a we kit&b&n şerif de xwendi, nişan& nezanya(34) bikin. Ew 
muhtac& ilm& we ne; mir ı1 axa ı1 ulema j1 muhtac& qeweta wan in. Di ve un 
he mi ari h ev bikin; ulema riya qenc nişan& cahila bikin, mir ı1 axa hem! bike
vin p&şiya mirov&n xwe, hem! bitefaq bin. Musulmani ho di bit. Hew qas aya
t&(35) kerime, ehadis& nebewiye(36) Xwed& ı1 Phember ferman kirine. Ev 

~ h h ~ d ~ ~ H ~ ~ ~ 1 k' ~ d' emren a emı ser sea eta ınsanı ye. eçıye pe wan erne ır, mueyyen we ı-

n& ı1 axrete mes'ud be; heçiye emel nekir, dine de jar ı1 perişan dibe, axrete rı1-
s1n(37) dimine; heger ew xwe din& de sefil nebl, muheqqeq ewlad ı1 ehfa
d&n(38) wi bela bab& xwe dikişinin. 

GİRİD 

Min cerida her& de belısa Girid& piçek& nivlsibl. Eve Girid, ew memleket& 
hinde xweş, ew welate hinde bereket, nihayet(39) ji deste Musulmanader ket. 
Esker& me esker& Yunan şikandin; lakin Xunkare me, ji tirsa xwe ı1 bi teşwiqa 
mitirb&n dar xwe civandi, nekari huquqe xwe muhafeze bike. Lama lawe 
Xunkar& wan, bi wallye Girlde. Hingi ew bi wall, Girid yekcar ji dest& me 
derket; we dere gelek Musulman hatin kuştin, irz ı1 namusa wan qurbana 
zulma Ebdulhemid bl. 

Beri Girid& gelek welat&n di ji deste me derketin.( 40) Hingi ev Xunkar had 
ser texti, roj ı1 roj memlekete me( 41) qeweta xwe xeyb dike; eve bist sal e ge
lek k&m bi; heger ev hal dewam bike, w& gelek kiçiktir, zeiftir hibe; dar' e b& 
Kurdistan e j 1. 

Veca her yeke div& muhafeza welate xwe bike. Muhafeza Kurdistane ser 
Kurda deyn e; ew deyn jili ser ulema ı1 mir ı1 axa ye. Se heba perişan! ı11zmih
lallya(42) welateki, gunehek mezin e. Heger Kurda hişt ew me'mur&n sere 
wan dewam& zulm& bikin, Kurdistan ji zemanek hindik de wek Girid& dibe. 
Ewil bi ewil(43) div& Kurd xwe ji bine zulma wan me'mı1ra derexin; yani 
Kurd hem! cemi' bibin,(44) wan me'mura ji Kurdistane derexin. 

(32) Şarlya xwe bikin: Xwe hişyar bikin. 
(33) Masedeq: Kes yan tişte ku peyvek li wl tf, peyvek li rewşa Wl tf, ew dibe li gora we pey-

ve, rewş u tevgera kesek ku dibe li gora peyvek u ew peyv li we rewşe u tevgere te 
(34) Awaye rast, "nezanan" e. 
(35) Ayat: Piraniya "ayet" e. 
(36) Ehadise nebewiye: Hedisen Pexember. 
(37) Rusin: Rutin, rut u zilut, bexer u sewab. 
(38) Ehfad: Piraniya "hefid" e, ew ji bi mana "nevi" ye. 
(39) Nihayet: Di paşiye da, di duwayiye da. 
(40) van! ji deste Osmaniyan derketin. Ji ber ku Kurdistan ji hinge di bine desre dewleta 

Osman! da bu ye u beşek ji we hatiye tewkirin, ni viskar weha gotiye. 
(41) Memleket& me: Welate Osman!, imperatoriya Osman!. 
(42) Izmihlali: Awaye rast "izmihlal" e, ew ji bi mana "tunebun, rabuna ji meydane, win

dabun u berzebun" e. Yani "ku mirov hibe sebebe perişan! u tunebuna welatek, mirov 
wisa bike ku ew welat perişan bibe u tune bi be". 

(43) Ewil bi ewil: Bere bere, beri her tişti, di peşiya hem! karendi da. 
(44) Cemi' bibin: Bicivin, kom bibin. 
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HELAKU UMMETİ MİN ALİMİN FACİR WE ABİDİN CAHİL 
WE ŞERR'UL-EŞRARİ ŞİRAR'UL-ULEMA' 
WE XEYR'UL-XİYARİ XİYAR'UL-ULEMA' 

Hezrete fexre alem(45) eleyhi:sselatu wesselam, goti:ye: "Alime fasiq u fa
cir(46) u abide(47) cahil, dibe mucibe helaka ummeta min; u mirove ji hemi
ya qenctir, alime emelqenc e".( 48) 

Geli: ulemano! Ji ve hedi:sa Pexember, eleyhi:sselam, malum dibe ku, heger 
alime facir, yani: ew mirove ku xwenda ye, ya Xwede u Pexember emr u nehi: 
kiri: dizane, qenci: u xirabi:ye ji hev ferq dike, ri:ya Şeri:ete ni:şane me kiri: nas 
dike; faciri:ye b ike, mucibe i:nqi:raza( 49) milete xwe u helaka ummeta Musul
ınana dibe. Meazellah, ji vi: gunehi: xirabtir tiştek nabe. Lo ma ku di:sa we hedi:
sa şerif de serwere enbiya dibeje ku "di:n de mirove alim u fasiq(50) ji hemi: 
kesi:xirabtir e". Çunki:xirabi:ya alim dike, mirove cahil nikare. Loma, Mewla
na Celaleddi:ne Romi:(51) kiteba xwe de goti:ye: 

"Bedguher ra ilm u fen amuxten 
dadeni: ti:xi: be desti: rahzen".(52) 

Yani: tali:ma( 53) mirove bedexlaq,( 54) wek dana şi:reki: ye deste dize ki:. Çun
ki: ilm u huner qewet u i:qti:dar e.(55) Heger mirov bedexlaq be, we ilm u hune
re su e i:sti:' mal dike;( 56) u b ll' ekis heger e w mirov salıibe exlaqe qenc be, bi:tte-

( 45) Fexre alem: Pesne aleme, kese ku alem pe dipesine u lfdxar dike. Ev pesin tene jibo Pe.. 

xember te gotin. 
{46) Fasiq u facir: Kese ku ji dya durust u rast derkeve, kese avare, kese ku ji heqi u rastiye 

avare hibe, kese gunehkar u xirab. Mana her du peyvikan yek e. 

(47} Abid: Kese i'badetkar, kese ku tim ji Xwede ra Ibadet dike. 
( 48) Emelqenc: Karqenc, kese ku kare qenc u baş dike. 
(49) İnqi'raz: Hilweşi'n, herivin, belavbun, tunebun, windabun, berzebı1n, rabuna ji 

meydan e 
(50) Yani mirove ku alim be u fasiq be jt, alime ku fasiq be. 
(51) Mutesewwifeki navdar e, sazkare terlqeta Mewlewl ye. Di sala 1207'an da li Efxanista

ne di bajare Belxe da hatiye dinf. Paşe çuye Anadole u li bajare Qonyaye bid bu ye, li 

wir terlqeta xwe saz kidye u di sala 1273'yan da li wir wefat kirlye. Nave pirtuka wl 

ya navdar a ku wl bi zimane Farisi nivlslye, "Mesnewi" ye. 
(52) Mana van her du malikan weha ye: 

"Ferkirina xwlxiraban a zanlne u huneran 
dişibe dayina şur bi deste rebirran". 

(53) Talim: Ferkirin. 
(54) Bedexlaq: Exlaqxirab, kese ku exlaqe wl xirab e, kese beexlaq. 
(55) Iqtldar: Tawan, şi yan, heza pekanina karek, ku mirov bişe karek pekblne, ew heza mi

rov he be, mirov we şlyane bidere. 
(56) Sue isti'mal dike: Xirab bi kar tine, jibo amancen xirab bi kar tlne. 
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bi'(57) we qewet ı1 iqtl'dare husne isti'mal dike(58) ı1 dibe mirove ji hemiya 
xertir. Çunki saya ilme xwe, ji hemi kesi zedetir dikare qenciye bike. Lakin 
surete ewil de ji hemi kesi xirabtir e. Çunki bi ilme xwe dikare gelek xirabiye 
bike. Loma Pexember eleyhisselam weha gotl'ye. 

Ü ab ide cahil ji muzire(59) milet e. Çunki tu tişt wek cehle( 60) hadime( 61) 
din ı1 dewlet nabe. Yani cehl hew qas xirab e ku, heger mirove cahil abid be 
ji, disa mileta wi nikare xwe ji zerera wi hifz ı1 himaye bike. Weki em tarixa 
aleme dixwinin, em di b inin ku hem! zemana de mileten cahil mexlı1be mile
ten alim bine. Tu cara cem'iyetek( 62) cahil paydar nabe.( 63) Lo ma heger aza
yen(64) mileteki cahil in, her çi qas abid ı1 sacid(65) in ji disa ew milet zema
nek h in dik de hel ak dibe; hasile imkan nin e, paydar na be. Ehwale sabiqe( 66) 

A ·ı A b A A h A A h dA PA b dA d"k ye mı eten urın emı, ve e ısa exem er tes ıq ı e. 

* 

Veca geli ulemayen Kurda! U n dibinin ku hinde ayet, hinde hedis, hinde 
ehwalen maziye( 67) h emi i'lam dikin( 68) ku, heger un hale xwe de dewam 
bikin, un' e zemanek hindik de munqeriz bibin.( 69) Çunki un alim, pe ilme 
xwe emel nakin. Xizmeta Pexember ı1 milet ji we intl'zar dike,(70) ne hema 
sewm ı1 selat e;(71) ewil bi ewil dive mirov esbabe beqa miletl'(72) ikmal bike. 
Heger ne, dijmin'e bet milke we ji we bistl'ne. We hinge un nikarin selata eda 
bikin, zaruyen we ji paş çend saleke dine xwe ji winda bikin. Me'muren sere 
we zalim, hadimen mileta we ne; heta ku un wan ji sere xwe navejin, heta ku 
un wan dijmine milet ji welaten xwe terd ı1 teb'id nekin,(73) ibadeta we ne 
meqbı11 e. Çunki un dizanİn ku weqte şeride ne caiz e mirov şire xwe dane 

(57) Blttebi': Tebii, bi awayeki tebii, jixwe. 
(58) Husne isti'mal dike: Baş bi kar line, jibo amancen baş bi kar tine. 
(59) Muzir: Zirarde, ziyande, kes yan tişte ku zirar dicle, ziyan dicle. 
(60) Cehl: Nezani, cehalet. 
(61) Hadim: Werankar, tişt yan kese ku avayiyek weran dike, hildiweşine. 
( 62) Cem'iyet: Ko ma miroven ku bitişten wek zirnan ı1 çan de ı1 tareyan wek hev in ı1 pek ve 

dijin, yeker in, komel. Hin maneyendi ji ji peyvika "cem'iyet" ra hene, le li vir mana 
we ev e. 

(63) Paydar nabe: Li ser lingan namine, tim naji, nabe xwediye jiyaneka timi. 
(64) Aza: Lebat, endam, ferden milet, ferden netewe. 
(65) Sacid: Secdebir, kese ku ji Xwede ra secde dibe, diçe secdey&. 
(66) Ehwale sabiqe: Rewşen buhuri, rewşen derbasbı1yi, rewşen ku derhas bı1ne. 
(67) Ehwalen maziye: Rewşen buhuri, rewşen derbasbı1yi. 
( 68) İ' lam dikin: Didin zanin. 
( 69) Munqeriz bi bin: Hilweşin, biherivin, belav bibin, tune bibin, winda bi bin, berze bi

bin, ji meydane rabin. 
(70) İntizar dike: Dip&. 
(71) Sewm: Roji. 

Selat: Nimej. 
(72) Esbabe beqa mileti: Re ı1 awa ı1 wasiteyen mayina netewe, re ı1 awa ı1 wasiteyen ku bi 

alikarl'ya wan netewe dimine, diji, jiyana xwe didomine. 
(73) Terd ı1 teb'id nekin: Neqewitinin ı1 dur nexin. 
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u hiçe ibadete bike; çunki paşe dijmin'e xelebe bike.(74) Ewil bi ewil kuştina 
dijmini lazim e. Hale nuho ev milet te de, zemane fetret e;(75) heçku un nuh o 
şeride ne. 

Saya ilme xwe un dizanin xizmeten qenc bikin. Heger un nekin, un dibin 
ulemayen fasiq; yani se heba inqiraza milet; un dinya u axreta xwe winda di
kin; hew qas efrade mil et qurbana seyyiata(7 6) we dibe; un' e çawa xwe ji bine 
wi gunehi derinin. Hingi deste we hat xiret bikin, mekteb u medresa vekin, 
miroven cahil taHm bikin. Belkiji nav wan, miroven sahibhlmmet zuhur bi
ket; saya himmeta wan Kurden reben ji bine zulme derkevin. Ez her cerida 
xwe di bej im, eve d isa tekrar dikim: Heger ev eelıla cahilen Kurda u heger ev 
meskeneta{77) ulemayen wa dewam bike, Kurdistan' e bikeve deste neyara de. 

Fekirin, Ermeni çi qas sahibhlmmet u xiret in. E w ji wek Kurda mezlum 
in; lakin huriyeta{78) xwe re xwe Hda dikin. Cahilen Kurda nezan in, Erme
niya dikujin. Ev hal Kurda re gel ek xirab e. Di ve ulema bej in Kurda ku ev hal 
qatill ye. Di ve Kurd xwe ji wi gunehl muhafeze bikin. Di ve Kurd ji Ermeni ya 
re bil-ittlfaq(79) me'muren zalim en Xunkar redike sere we, bavejin. Şuna un 
biçin imdada Ermeniyen mezlum, un diçin wan dikujin. Ew hal gelek gu
neh e u gelek fehet e; Xwede u Pexember ji vi hali ne razi ne. Xwede teala kit&
ba xwe de ferman kiriye: "W e izzi we celaliilx: '.( 80) Yani "ez bi iz zet u eelala 
xwe qesem dikim(81) ku, ewe mezlumeki bi bine u neçe imdada wi, ez'e hey
fa xwe je bisdnim". 

Geli Kurdno! Ve ayete bixwinin u ji kuştina Ermeniya hezer bikin.(82) 
Çunki ew mezlum in; di ve un biçin imdada wan; elelxusus(83) ku un ji wek 
wan mezlum in. 

(74) Xelebe bike: Xalib b&, zorbir bibe, zora mirov bibe. 
(75) Fetret: Dewra vala ya ku di navbera dewr~n du Pexemberan da derbas dibe yan ji di 

navbera dewr~n du miran da derbas dibe. Li vir mexsed mana 2'yan e. 
(76) Seyyiat: Xirabi, gunehkari. 
(77) Meskenet: Miskin!, b~k&ri, b~x&ri, sisti. 
(78) Hurlyet: Azadi. 
(79) Bil-lttlfaq: Bi tevayl, bi tefaq, bi hevkarl. 
(80) Ilx.: Ev kurta peyvikeka Erebi ye, temam~ peyvik~ "ilaaxirlhi" ye. Yani "heta paşlya 

w~ peyv~". Dema ku mirov bixwaze peyveka dir~j kurt bike u kurt bibirre, hing~ mi
rov v~ peyvik~ bi kar tlne. 

(81) Yani "ez bi mezinatlya xwe sond dixum". 
(82) Hezer bikin: Xwe biparezin, xwe dur bidin, xwe dur bigirin. 
(83) Elelxusus: Xasma. 
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MIR MİHEMED BIN MIR MİHEMED(84) 

Paş wefata Ml'r Mihemed,(85) lawe wl Ml'r Mihemed çu nik Sultan Murad 
Xan. Sultan Muradxil'et da'ye u baferman Imareta Cizl'reda'ye(86)MI'r Mi
hemed penc sala hukumete kir u sala neh sed u not u yeke de(87) wefat kir. 

EMIR EZIZ BIN EMIRKEK MİHEMED 

Paş Ml'r Mihemed, Imareta Cizl're gl'ha kure mame wl Emir Ezl'z. Wexta ku 
Wezl'r Osman Paşa sala neh sed unotuşeşe de(88) çu ser İrane, ewl' Emir Ezl'z 
ezil kir. Emir Ezl'z muddeteke ji Cizl're derket, çu Sincare{89) runişt. Lakin 
paş zernaneki hinek esker ve hat ser Cizl're; gelek şer bl, xwl'n rija. Ml'r Ha
wind(90) Cizl're de şuna wl lmaret dikir. E wl Ml'r Hawind idam kir; lakin ew 
xwe jl' wl şerl' de hat kuştin. 

MIR MİHEMED BIN MIR EBDAL 

Zemane Ml'r Hawind, hukumeta Cizl're de gelek l'xtl'lal(91) hebl. Lakin paş 
şere Ml'r Hawind u Ml'r Eziz, ew ixtl'lal zall(92) u nesla her duya ji munqeti' 
bl.(93) Paş wan, dl'sa ji sulala emiraMir Mihemed bin M ir Ebdal bi Ml're Ci
zi& Lakin çiku qenc idaree hukumet nekir,(94) ezil bi u Emir Şeref bin Xan 
Ebdal ket şuna wi. 

(84) Ev, desp&ka beşeki di ye ji dlroka Mlr&n Botan. 
(85) Di esl& rojnam& da ev nav "Bir Mihemed" hatiye nivlsln. Me ew bi away& rast "Mir 

Mihemed" nivlsl. 
(86) Xil'et: Di dewra Osmanlyan da tewirek xeftan bı1ye, padlşah&n Osmanlyan ew dane 

kes&n nh! k& xwe, bi wl awayl ew dilşa kirine. 
Ba ferman: Bi ferman, digel ferman&. 

(87) Li gora tarlxa Miladi, 1583. 
(88) Li gora tarlxa Miladi, 1587. 
(89) Sincar: Şengal. 
(90) Dibe ku away& rast "Hevind" be. 
(91) İxtllal: 1-Şoriş, rabı1na gel li dij& hukumet& bi amanca wergerandina we 2~&kilhevl, 

b&dı1zenl. Li vir mexsed maneya 2'yan e. 
(92) Zall: Tişt& ku ji hol& radibe, tune dibe, dı1wayl 1& t&, diqede. Yani "ew rekilhevl qedlya, 

dı1wayl 1& hat". 
(93) Munqeti' bl: Qut bı1, birlya, hat birrln. 
(94) Çiku qenc Idare& hukumet nekir: Ji ber ku qenc karg&rlya hukumet& nekir, kar&n hu

kumere qenc negerand, qenc Idare nekir. 
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{95) 

Nexme we ji perdeye dednim{96) 
Zine u Meme ji nu vejinim(97) 

Ma'lul-i buyin hebib u aşiq{98) 
iro he weki tebibe haziq(99) 

derman bikim ez ewan, dewa kim(100) 
wan hernededan ji nu ve rakim(101) 

Derdedi dile Meme cegerriş(102) 
Zina ji derune dil cefakiş(103) 

we perdegeya efife, mestur( ı 04) 
wi begunehe ji tuhmete dur(105) 

meşhur-ibikim bi terz u uslub(106) 
mumtaz-i bibin muhibb u mehbub(107) 

(95} Ev beşe jedn, beşeki di ji "Mem u Zin"e ye. Beşe beri vi beşi di jimareya 10'an da der
ketiye. Ji ber ku ew jimare di dest da tum; xwendevanen rojname nikarin wi beşe 
"Mem u Zin"e bixwinin. 

(96} Nexme: Denge ku di dema strane da ji gewriya dengbej derdikeve, denge taybed ye 
st ran e 

(97} Vejinim: Careka di bigihinim jin&, careka di giyani bikim, jindar bikim. 
(98} Ma'h11: Nesax, nexweşok, 
(99} Tebibe haziq: Doktore jehati, doktore ku dikare nexweşan baş derman bike u bigihine 

saxiye 
(100} Dewa kim: Tedawi bikim. 
(101} Bemeded: B&çare, behavil, neçar. 
(102} Cegerriş: Cegerkul, kese ku riş di cegera wi da hatiye, cegera wi kul buye u kul girtiye, 

riş girtiye. 
(103} Cefakiş: Cefakeş, a ku cefa kişandiye, azar ditiye. Peyvik di esle xwe da "cefakeş" e, le 

bele jibo ku li qafiya malikaberin be, "cefakiş" hatiye nivisin. 
(104} Perdege: Keç yan jina piştperde, peyperde, perdekiri, ya ku xwe nişane meren biyani 

n ade. 
Efife: Keç yan jina namuskar, a ku ji aliye exlaqi ve paqij e. 
Mestur: Nuxafti, perdekiri. 

(105} Tuhmet: Derewa ku li kesek te kirin, iftira. 
(106} Terz u uslub: Awaye nivisine, awaye salixdane, awaye qalkirine 
(107} Mumtaz bibin: Kifş bibin, ben naskirin, ben bijartin. 

Muhibb: Evindar, dildar, aşiq. 
Mehbub: Evandi, dilbir, keça ku te evandin. 
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ew reng-ibikim ji nu serefraz(108) 
da b&ne temaşey& nezerbaz(109) 

dl'lber li Mem& bikin girin& 
aşiq bikenin bi derd& Zin& 

hemderd-i bikin bi wan sefay&(110) 
b&derd-i bikevne helwelay&(111) 

xelq& ku ji sine u ji dil saf(112) 
paklzesirişt u ehl& lnsaf(113) 

bllcumle bikin jibo me tehsln(114) 
b&jin ku "bi qend ha te tedwln"( 115) 

Xelq& ji "yuhlbbuhum", dlgergun(116) 
herçl ji ezel buyl "yuhlbbun"(117) 

(108) E w reng: Bi wl awayl, bi awayekl wisa ku. 
Serefraz: Serfiraz, serbilind. 

(109) Nezerbaz: Awirbaz, kes~n ku awir~n wan wek awir~n teyr~ baz in, wek teyr~ baz tuj 
din~rin. 

(110) Hemderd: Hevderd, heval~n derdan, kes~n ku bi eyn~ derdan derdedar in, eyn~ derd 
hatine ser~ wan jl. 
Sefa: Kefxweşl, dilşayl, heng. 

(111) Helwela: Gotina "la hewle we la quwwete ma hmah", ku mirov kefnexweş u xemgln 
hibe, derd u kul b~n ser~ mirov u mirov ji neçarl b~je "la hewle we la quwwete ma 
hmah". Yani "kes~n b~derd jl d~ ji her derd~ Mem~ u Zin~ xemgln u derdedar bibin 
u ji neçarl wisa b~jin". 

(112) Sine: Slng. 
(113) Paklzesirişt: Xwlpaqij, kes~ ku bi xwlu teblet~ xwe pak u paqij e, xirablu dilreşl di xwl

y~ wl da tune. 
(114) Tehsln: Qencd~ran, ku mirov karek yan tiştek qenc u baş bid~re, baş rew bike u qala 

wl bi qencl u bi başi bike. 
( 115) Tedwln: Berhevkirin u ni vis! n, ku mirov tiştekl wek çlrokek yan jl wek dastan ek ji na

va gel berhev bike u binivlse; wek ku Xanly~ nemir "Mem ıl Zin" berhev kiriye u 
ni vis! ye. 

( 116) Yuhlbbuhum: Ev peyvikek ji ayeteka Qur'an~ ye, m ana w~ "wan dievine" ye. Mexsed 
ji wan ew kes~n qenc in ku X wed~ wan dievlne u ji wan razi ye. Yani kes~n qenc u baş 
u x~rxwaz u dilpak. 
Dlgergun: Guhartl, kes yan tişt~ ku bi allkarl ya dermanek yan kare k diguhere u ji rew
şa xwe ya berln derdikeve, dikeve rewşeka di. Yani "ew kes~n ku X wed~ wan dievlne 
u ji her w~ evin~ guherlne, bune mirov~n qenc u baş u xerxwaz u dilpak". 

(117) Yuhlbbun: Ev peyvikek ji ayeteka Qur'an~ ye, mana w~ ji "dievlnin" e. Mexsed dlsa 
ew kes in ku di malika berln da qala wan hat kirin. Di w~ ayet~ da t~ gotin "X wed~ wan 
dievlne u ew wl dievlnin". 
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da ben ı1 bikin Mkayete gı1ş(118) 
hindek bikirin xwe pe feramı1ş(119) 

hindek bikirin bi can semae(120) 
hindek bikirin ji dil wedae( 121) 

* 

U hevi dikim ji muste1dan(122) 
herfan negirin li mustefldan(123) 

Ev name eger xirab e, ger qenc 
keşaye digel w&, min du sed renc(124) 

Nı1bawe ye, tifl e, nı1resid e{125) 
her çend-i nehin qewi guzide(126) 

U min ji rezannekir temettu'(127) 
man en de dizan bi kes tetebbu'( 128) 

(118) Bikin hlkayete gı1ş: Guh bidin çlrok&, li çlroke guhdarl bikin. 
( 119) Feramuş: Kese ku biliye tiştek yan kare k dibe u tişten di ji bir dike, haya wl ji tişten di 

namlne. 
(120) Semae: Guhdarl, guhdan. 
(121) Bikirin ji dil wedae: Ji dil xatir bixwazin. 
(122) Musteld: Kese rerzanln, kese pirr zana. 
(123) Mustefld: Şagird, xwendekar, kese ku nu dest bi xwendine kirlye. Xanl li vir xwe şiban

dlye bi şagirdek u ji kesen zana hevl krilye ku herfan li wl negirin, yani le şaş negirin 
u şaşlyen wl eşkera nekin. Wek ku eşkera ye, Xanlye nemir bi wl awayl nefsbiçılki 
kir! ye. 

{124) Renc: Azar, eziyet, zehmet. 
{125) Nubawe: Zaruk. Mexsed je "Mem u Zin" e. Xanl ew şibandlye bi zarukek. 

Tifl: Zarılk. Mexsed dlsa "Mem u Zin" e. 
Nılresld: Nılglhlştl. 

(126) Guzlde: Bijare. 
(127) Nekir temettu': Istifade nekir, mefadar nebum. 
( 128) Manende dizan: W ek dizan. Li vir mexsed ji dizan ew ni viskar u hozan in ku li pey ese

ren kesen di diçin u bi zare wan dikin, wan teqlld dikin, parçena ji wan digirin u piçek 
diguherin U ji nu ve dinivtsin, bi Wl awayt wan tiştan wek eseren XWe ntşan didin. 
Tetebbu': Peyrewl, çuyina li pey kesek yan hin kesan. 
Xanlye nemirdi ve malike u malikaberi we da daye zanln ku, eseren edebi yen ku wek 
rezan herdar in, beri "Mem u Zin"e bi Kurdl nebatine nivlsln da ku wi ji wan Istifade 
bikira u wek dizen ni visaran u helbestan ji wan parçena bigirtina u ji xwe ra bikirina 
mal. 
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Nureste hediqeye fuad e(129) 
Masum e, eflf e, xanezad e(130) 

Nubar e, eger şirln eger tal(131) 
metbu'e ji renge new'e etfal(132) 

Min hevi heye ji ehle halan(133) 
teqbih-i nekin evan tefalan(134) 

Ev meywe eger ne abidar e(135) 
Kurmanci ye, ew qeder li kar e(136) 

Ev tifle eger ne nazenin e 
nubar e, bi min qewi şirln e 

Ev meywe eger ne pir leziz e 
ev tifle bi min qewi eziz e 

Mehbub e, llbas u guşiware(137) 
milked-i min in, ne musteare(138) 

Elfaz u meani-yu ibarat(139) 
inşa'li mebani-yu işarat( 140) 

{129) Nureste: Nug\'hl~tl, fek\'ye nuderketl, nubar. 
Hed\'qe: Baxçe. 
Fuad: Dil. Yan\' "ev, fek\'yek\' nug\'h\'~tl ye baxçeye dile min e, fek\'yek\' nuderketl ye ku 
di baxçeye dile min da g\'haye". 

( 130) Xanezad: Zaruke ku di mala kesek da biwelide u mezin b ibe. Yan\' "ev, zarı1ke m ale ye, 
zarı1ke mala me ye, ne b\'yan\' ye, di mala me da welid\'ye u mezin bu ye, ne zaruke b\'ya
n\'yan e ku me ew an\' ye mala xwe". Ji ber ku "Mem u Zin" bi Kurd\' ye, Xan\' ew ~iban
d\'ye bi zaruke mal&. 

{131) Nubar: Fek\'ye nug\'h\'~tl, nuderketl. 
{132) Yan\' "xw\'ye Wl wek xw\'ye zarukan e, di xw\'ye zarukan da ye". 
{133) Ehle halan: Kesen ku ji hale mirovan fam dikin, kesen fama. 
{134) Teqb\'h: Xirabkirin, zi~tkirin, ku mirov ti~tek yan kesek xirab n\'~an bide, qala w\' bi xi

rab\' bike, kemay\' u qusuran b\'ne ser' e u w\' zi~t n\'~an bide, di çave xelke da re~ bike. 
Tefal: Piran\'ya "tifl" e, ew j\' bi mana "zaruk" e. 

( 135) Ab\'dar: Avdar, fe k\' ye ku ter g\'h\'~tlye u hundire w\' av girt\'ye, ~\'re di hundire w\' da pek-
hatiye u civ\'yaye. 

{136) Ew qeder li kar e: Ew qas bes e, ew qas ter dike. 
{137) Gu~\'war: Guhar. 
{138) Musteare: Emanet, ti~te ku mirov ji kesna bi emanet! distlne u p~e li xwed\'yan ve

diger\'ne. 
{139) Elfaz: Piran\'ya "lefz" e, ew j\' bi mana "peyvik" e. 

Mean\': Piran\'ya "mane" ye. 
Ibarat: Piran\'ya "\'baret" e, ew j\' bi mana "peyv, gotin" e. 

{140) In~a': Amadekicin u niv\'s\'na metnek, helbestek u wd. 
Meban\': Sazkirin u lekan\'na pevekan, peyvan. 
I~arat: Piran\'ya "\'~aret" e. 
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mewzu'u meqasid u h\'kayet{141) 
mermuz u menaqib u d!rayet( 142) 

uslub u sifat u mane u lefz(143) 
esla nekirin me yek ji wan qerz(144) 

B!lcumle netaiced-i fikr in(145) 
duşize u nuerus u bikr in(146) 

Ya Re b, mede deste xalqe nasaz( 147) 
ve şahide dilruha ye tennaz(148) 

* 

Ummid-i ew e ji ehle 1rfan(149) 
ew de negirin li min çu herfan 

teşni'i nekin, wek1 xeyuran(150) 
islah-ibikin li min qusuran(151) 

Eshabe kemale perdepoş in( 152) 
Erbabe xerez di pirxuroş in(153) 

(141) Mewzı1': Babet. 
Meqasid: Piranlya "meqsed" e. 
Hlkayet: Çlrok. 

(142) Mermılz: Işaretkirl, tişte ku bi aliye wl ve Işaret te kirin, tişte ku te nlşandan. 
Menaqib: Piranlya "menqibet" e, ew jl bi mana "salixdana jlyana kesek yan kesna" ye. 
Dlrayet: Bir, blrbirin, ku mirov bir bi tiştek bibe. 

(143) Sifat: Piranlya "sıfet" e, ew j! bi mana "salix" e. 
(144) Esla: Qet, ji bin. 

Qerz: Deyn. 
(145) Netaic: Piranlya "netice" ye, ew j! bi mana "dılwaylk, tişte ku ji tiştekl d! derdikeve 

ı1 li dı1 wl dimlne" t&. 
(146) Dılşlze: Keça baklre. 

Nı1erı1s: Nı1bı1k, keça ku nı1 dibe bılk. 
(147) Nasaz: Kese nesaz, kese avar&. 
(148) Şahid: Rind, xweşik, bedew. 

Dilruba: Dilrevln, keça ku dilen evindaran direvlne. 
Tennaz: Nazdar, dlwekar. 

(149) Ehle lrfan: Kesen xwedlmarlfet ı1 zana. 
(150) Teşnl': Xirabkirin, ziştkirin. 

Xeyılr: Xlretkar, kese xwedlxlret, kese bixlret. 
{151) İslah bikin: Tamir bikin, çekin, rast bikin, dılz bikin. 
(152) Eshabe kemale: Kesen glhlştl, kesen kamil, kesen ne xav. 

Perdepoş: Perdenuxef, kese ku perde daveje ser tiştan wan dipoşe, dinuxefe. 
( 153) Erbabe xerez: Ehle xerez&, kesen xwedlxerez, kesen dilreş ı1 xernexwaz, kesen xerezkar. 

Pirxuroş: Pirqlrln, qlrqlrok, kese ku diqlre ı1 tiştan eşkera dike, kese şematekar e ku şe
mate derdixe. 
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Me'mul-i ew e ji ehle razan(154) 
ew de nekirin bi min tinazan 

Ez pelewer im, ne gewhed me(155) 
Xudreste me ez, ne perwer~ me(156) 

Kurmancim u kuh~-yu kenad(157) 
Van çend xebered-i Kurdewad 

~mza bikirin bi husne eltaf(158) 
isxa bikin ew bi sem'e ~nsaf(159) 

Eshabe xerez ku guh biderin 
eyhan bikirim, li min veşerin 

ava ruye şaid nerejin(l60) 
ger mumkin e, yeke qenc bibejin 

sehw u xeletan nekin teeccub(161) 
te'w~l-i bikin jibo teessub(162) 

Metbea "Cem'~yeta Tefaq u Qendya Musulmana" tebi' b~ye 

(154) Me'mul: Tişte hev~kir~, tişte ku te h&vikirin. 
Raz: Sir, tişre veşartl. 

(155) Pelewer: Malfiroşe gerok, çerçl. 
Gewherl: Gewherfiroş, kese ku gewher difiroşe. 

(156) Xudreste: Xweg~hand~, kese ku bi xwe g~haye, be mamosta g~haye. 
Perwer~: Hlnkir~ u ferkirl, kese ku ji aliye hin mamostayan ve te hlnkirin u ferkirin 
u bi wl awayl te glhandin. 

(157) Kuhl: Çlyayl. 
Kenar!: Kese li kenar, kese li qerax. 

(158) Bi husne eltaf: Bi qendya xwe, ji kerema xwe. 
(159) İsxa; Guhdarl. 

Sem'e lnsaf; Guhe lnsaf&. 
(160) Şair: Hozan. Xanl qesta xwe dike. 
(161) Sehw: Şaşl. 

Teeccub: Şaşman, şaşbun, ecebman. Yani "bila li şaşl u xeletlyen min eceb nemlnin, bi
la şaş nebin ku min ev şaşl u xeletl kirine". 

(162) Te'wll bikin: Li ser maneyeka rast duz bikin, li ser maneyeka rast re bidin'&, blnin ser 
maneyeka rast. 
Teessub: Giredana bi dltinek ve, bi fikrek ve, bi bir u bawerlyek ve. 
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Eded 13 Sala ewwull Ruper ı 

• Heçi ve KURDISTAN Unvan: 
kaxideki Geneve'de 
reke "Kürdistan" 

1315 Gazetesi Jl mın re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Pazde roja de careke tet nivisandin Abdurrahman 
weha binivise: cerideya Kurdi ye * 
"Bi Geneve Her tabı'da 

necl'ul-merhum 2000 nüsha 
Kürdleri tahsil-i ulı1m ve Kürdistan 

Bedirxan Paşa 
fünı1na teşvik eder vülat-ı izamına 

Ebdurrehman Beg" nasayih ve edebiyat-ı irsal ve vesatetleriyle 
Kürdiyeyi hM kura ve kasabata 

* on beş günde bir neşrolunur neşr-ü tamim 
Kürdçe gazetedir olunacaktır 

Her car * 
du hezar Kürdistan haricinde 
cerideya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 
ez'e rekim Arabça, Türkçe, Farisice senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 
Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 

de belaş hususi isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja duşembe de 20 Zllqe'de sene 1316 * Fi 20 Mart sene 1315(1) 

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN-I SANİ 
HAZRETLERİNE 

Di yarbekir eşrafından olup indel'\'cab kendisini bildirmeye hazır olduğunu 
beyan eden bir zat tarafından gönderilen nazar-ı dikkati calib Kürdçe bir 
mektubun hasbellüzum bazı fıkralarını tayyederek, aksam-ı sairesini aynen 
işbu 13 numrolu "Kürdistan" gazetesine dere ettim. Bendegan-ı Şahaneden 
biri marifetiyle doğruca tercüme ettirildiği halde(2) malum-ı Şahaneleri ola
cağı vechile, biçare vatanın aksam-ı muhtelifesine tayin ve i'zam olunan 

(1) Li gora tarixa Miladi 2 Nisan 1899(MiBdi tarihe göre 2 Nisan 1899). 
(2) "Tercüme ettirildiği takdirde" demek istiyor. Yani "çevrildiği takdirde". 
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zaleme-i memurinin ika'etmekte oldukları gadr-ü itisaf neticesi olarak, bir
çok Kürdlerin terk-i vatan ederek Acemistan ile sair mahallere hicret ettikle
rini, ve pederim merhum Bedirhan Bey'in Kürdistan'da bulunduğu zaman
larda yüz haneli olan karyelerin harab olarak elyevm ancak yigirmişer hane
den ibaret kaldıklarını ve birçok aceze-i nisvan ile yetim çocukların 
çırılçıplak duvar dilılerinde bikes ve biçare, aç olarak zat-ı Şahanelerinden is
timdad etmekte olduklarını bir lisan-ı sı1znak ile istirham etmekte_ olduğu 
anlaşılıyor. Kürdistan ile Kürdler, Rusya'nın Anadolu'ya tecavüzüne bir 
sedd-i sedid olduklarından, oraya atf-ı nazar-ı adalet eylemelerini rica 
eyliyor.(3) 
Kürdistan'ın şu zamanlarda herkes tarafından tamamıyle anlaşılabilecek 

bir surette tezahür eden ehemmiyeti hasebiyle, oraya müstakim ve ~dil me
murlar i'zamılüzumu, Kürdistan'dan mevrud daha birçok varakalarla ihbar 
edilmektedir. 

Padişahım, 

Esasen şu lüzum sizce dahi malum olmak l~zım geldiğinden, yalnız sarayını
zın içine değil, biraz da, devlet-i Osmaniyemizin devam ve bakasına ve ~lem-i 
İsl~miyetin taarruzdan masuniyetine medar-ı külllsi olan ve maatteessüf el-

. yevm her türlü ~s~r-ı umrandan mahrum bulunan Kürdistan cihetlerine da
hi atf-ı nazar eylemenizi istirham ederiz. Birkaç seneden beri Bulgaristan ve 
Girid gibi meşhud-ı çeşm-i teessüfümüz olan emsale nazaran, zaman-ı karlb
de şikar-ı ecanib olacağı veyahud cevr-ü itisaf yüzünden ahali kısmen telef, 
kısmen ihtiyar-ı hicret ederek, Mısır'a gıbtabahş olan o arazi-i vesia ve mün
bite insandan hall kalarak, Anadolu'da Salıra-i Kebir'e müşabih bir salıra h u
sule geleceği h&vidardır. 
Hükı1met-i Osmaniyenin bekası için Rusya'ya karşı yeg~ne istinadg~h 

olan hıtte-i Kürdistan'ın muhafazasılüzum-ı kat'! tahtinde olduğuna, elbet
te zat-ı Şahanelerince de kanaat-ı kamile hasıl olmuştur. M~ruzatımız be ka-i 
satvet-i İsl~miye arzusundan gayri bir emele müstenid olmadığından, hilafı
nı iddia ederek ev ham-ı hümayunu daveti e m ülkü perişan eden erazil ve ecl~
fe umum millet-i İsl~miye ile l~net eylemekten kendimizi alamayız. 

(3) Demek istiyor ki, Diyarbekir'den mektub yazan zat, Osmanlı Padişahı Abdülha
mid'den, adalet gözüyle Kürdistan'a bakmasını rica ediyor. 

258 -2-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• • • A A KAXIDEK E Jl KURDISTANE HATI 

Elhemdu llllah ji wi Xaliq& kewn u mekan re( 4) ku Kurmanc ji li alem& dan 
naskirin! X wed& ilm u umr& Mir& me( S) z&de bike! Zeman& babete cennet
mekan( 6) Bedirxan Beg&, h emi Kurdistan li sa ya edaleta wi mamur(7) u rahet 
b1! Nuha j1, elhemdu llllah, li saya ilm u qelema we, paş nuho Kurmanchemi 
w& mes'ud u bextyar bibin! 

M1r& min, 

Hun ji dizanin ku Kurmanc bi xilqeta xwe(8) new'ek(9) ji beni Adem&n 
mumtaz in,( lO) şed' in,( ll) ciwamer in; k&mayiya wan ilm u marifet e. Saya 
we, bi izn u keremaX wed& teala paş nuho w& meyla ilm u marifet& ji bikin. 

Ev du-s& hiv e cerl'deya "Kürdistan"& t&t welat&n me. U me'mur&n huku
met& nah&lin em serbest bixwinin; digirin; dest& ki bibinin, wl' mirovi hebs 
u eza(12) dikin. Disa ji, Kurmanc heml' gelek meyla ceridey& dikin, ji w& na
burin. V& r& de em'& gelek tişta flda bikin, heta wek qewm u milet&n di em 
Kurman c ji salıibe tereqql'( 13) bibin. Ez we( 1 4) umid dikim ku Sultan Ebdul
hem1d qendya me dive U ev wall u qa1mmeqam u mud1r, hasil1 çi qas 
me'mur&n r&dike li ser& me, gelek zalim u b&insaf in; ewan Kurdistan xirab 
kir; tu hal kesi nema. Weqt& bab& te gund&n sed xani, deh mal nemane; ew 
ji reben u jar in. Gelek Kurmanc ji Kurdistan& hicret dikin. Hin diçin n&v 
Ecem, diçin n&v Tirka; hin ji ji rebeniy& mehw dibin, ji birça ditelifin. 

Em Kurd ji te h&vi dikin ku tu cerideya xwe de bi Tirkiji Xunkar re bini vi
si, da fekire hal& Kurmanca, da bizane Kurdistan xirab dibe. V&( lS) Musul
man hemi bizanibin ku, weki Kurmanc ne li mil&(16) Kurdistan& bina, heta 
Mosqof hati Anadol zebt kiribl'; w& hing& Musulmaniya Anadol&, hal& Tir ka 
w& yekcar xirab bibiya. Loma, div& vi hali ji Xunkar re erz bikin, da mem'u
r&n rast u adil r&ke Kurdistane Heki ev hal& ha weha dewam bike, Kurd ji 
hew v& zulm& re tehemmul dikin; w& bi bin haval& Ermeni ya, w& bi hev re es
bab&n edalet& bixwazin. 

(4) Kewn: Hey!, hebun. 
Mekan: Ci: "Kewn u mekan" p&kve, bi mana "gerdun, kainat" t& gotin. 

(5) Mexsed ji "Mir& me", Evdirehman Bedirxan e. 
(6) Cennetmekan: Cibihişt, kese ku mirov daxwaz dike ku di bihişt& da be. 
(7) Mamur: Ava, avakiri, ş&n, geş, gewz. 
(8) Xilqeta xwe: Afirandina xwe, çebuna xwe, xwiye xwe. 
(9) New'ek: Tewirek. 
(10) Mumtaz: Bijare. 
(11) Şed': Werek, merxas, f&ris. 
(12) Eza: Eziyet, işkence. 
(13) Tereqqi: P&şketin, p&şveçun. 
(14) We: Wisa. 
(15) V&: Div&, p&wist e, lazİm e. 
(16) Mil: Li vir bi mana "all" ye. 
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Ez hevi dikim ve ji binivise ku, van nezikiyan deren ji deste Xunkar derke

tin, wek Bulgaristan u Gir!de, hemi sebeba zulma me'mura bt Ev malume 

alem e ku edalet li ki mili be, mirov xwe dide wi mili. 
Beje Xunkar "el-edlu esas'ul-mulk".(17) Heyfa min tet me'muren wi ne 

adil in, zalim in, xain in, beinsaf u mirwet in; her nef'a xwe, li felaketa me 

digerin.(18) 
Beje Xunkar ey Emfrulmu'minin, {19) Hezrete Pexember emir kiriye ku: 

"El~ '~1 1 ~ ~ ~h~"(20)Ç' ~ ~p~ b ~ 
-ımamu mes u un e cnnası en reıyyetı ı . ıre vı emre exem er cı 

nakil Heki tu fenekid hale tebeeyen(21) xwe, tu ji indellah(22) mes'ul i; ceza

ye te'ye ji hemiya zedetir bit! 
Bej'e ey Padişah, tu zani "edlu saedn xeyrun min ibaded seb'ine 

seneten".(23) 
Bej'e ey XelHe, fekire paş xwe, eslaf(24) u ecdaden te çi kirine, dinya ricifan

dine. Ecdaden te şfr li des te wan, diketin peşfya eskerl'; ew xwe diçun, welaten 

xwe digeran; lawen xwe redikirin tehqiqa ehwalen xelqe Tu çira ji sera xwe 

dernakevfl Tu he ma fedikidli do ra xwe; tu he ma camiali d or sera xwe çedikf; 

kudere beeslek hebit, tu w'ı' dni mezin dikil Careke sere xwe hiline, piçeke 

dor xwe fekire, da tu bibini cbden Xwede teala çi zulm u xedre dibinin, çawa 

dinalin; da tu bibini çaven yedm u jinebiya çawa barana dibarin;(25) da tu 

Kurdistane bibini, heçku Cengiz u Teymur te re bur\'ne, heçku zelzele biyi 

xani xirab bine, ji umrane(26) eser nine; ew jin u zaru li her dar u heran dige

rin, tazi birçimanel Bej'e ey XeHfe, huquqe van ebden Xwede ispare te yel(27) 

İmza 

Ji Eşrafen Diyarbekre 
Ş. M. 

(17) Yani "edalet bingehe milk e". 
(18) Yan! "her li menfeeta xwe ı1 li felaketa me digerin". 
(19) Emlrulmu'minln: Sereke Mu'minan, sereke Musulmanan. 
(20) Yan! "peşrewe mirovan jikesen bine kargerlya xwe berpirsyar e". 

(21) :_rebee: Peyrew, kesen li pey pexemberek yan mlrek, yan serekek. 
(22) Indellah: Li nik Xwede. 
(23) Yani "edaleta saetek, ji lbadeta hefte saliçetir e". 
(24) Eslaf: Kesen beri mirov, peşlyen mirov. 
(25) Awaye rast, "dibarlnin" e. 
(26) Umran: Avayl. 
(27) İspare te ye: Sipartlye te ye, bi te hatiye sipartin. 
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" " ULEMAYEN KURDA RE XITABEK(ıs) 

GeH ulemano! Un hem! dizanin kupadişah ser insana hakim -ıl ulema ji ser 
padişaha hakim in. Ez dibinim ku ulemay&n Kurda ne hakim& Padişah, lakin 
mehk-ılm -ıl esir& me'm-ılr&n Padişahin. Undibinin ku ew me'm-ılr ji edl-ıl Şe
riet& cuda ne. Lakin un ser iqbala xwe, ber wan zelemey&(29) me'm-ılra st-ıly& 
xwe xwar dikin. Undibinin ku ji wi hali un bednam dibin;(30) disa deng& 
xwe nakin. Heta ev meskenet(31) li we heye, un her çend ku haiz& ilm in,(32) 
tuca un nail& mukafat nabin.(33) Çunki un emr& X wed& -ıl P&xember !cra na
kin(34) -ıl bll'ekis un ji hem! kes! z&detir şayan& teqdl'r in.(35) U n ku weresey& 
enbiya ne,(36) çawa wan me'm-ılra re haet dikin! Hew qas mezellet(37) li ser 
çend pereke dinyay& ne. Un qet l'stl'qbala zar-ıly&n xwe, wetentaş&n(38) xwe 
naynin ber çava; un qet tirsa X wed& teala naynin bl'ra xwe. 

Ulema dikarin hem! tişta li padişaha bidin icrakirin. Çunki heger padişah 
l'cra ne ket, efrad& mil et di de l'crakirin. Çunki ew X wed& teala, ku padişah& pa
dişahan e, kit&ba xwe de hinde ulema medh-ıl sitayiş kirl'ye.(39) Hem! Musul
man dizanin ku emr&n w& kit&b& ji emr&n hem! padişaha gelek muessir( 40) 
-ıl mu'tebertir e. Bl'naen'eleyh,(41) heger ulema Mınınet bikin, wan emr&n 
Xwed& tefhim& milet bikin,(42) milet'& mutl'& ulema bibe.(43) W& hing& mi
let'& ji bela cehl& xilas b ibe; w& bizani be ku Padl'şah çi ye, merteba ulema çawa 
ne, huq-ılq& efrad& milet çawa muhtac& himaye ye.( 44) Lakin heger milet cahil 
biml'ne, ulema jl' bi ilm& xwe emel nekin, yani heger ulema ji ulemay& s-ıl'( 45) 
bin, xeyr& sefalet& tu tişt ne me'm-ıll e.(46) 

(28) Xitab: Peyva ku mirov ji kesek ra yan ji hin kesan ra dike, dibeje. 
(29) Zeleme: Pirani'ya "zalim" e. 
(30) U n bednam di bin: H un navxirab di bin, nave we xirab dibe, na ve we bi xirabi derdike-

ve, hun ben1met dibin. 
(31) Meskenet: Miskin!', beker!', bexM, sisti. 
(32) Haize ilm in: ilm ı1 zanine diderin, xwediye ilm ı1 zanine ne, zana ne. 
(33) N aile mukafat nabin: N agijin mukafat&, nagijin qend ı1 xweşiy&, nagijin xer ı1 xweşiy@. 
(34) İcra nakin: Naynin d, bid nakin, narewinin, nameşinin. 
(35) Şayane teqdir in: Hejaye teqdire ne, heja ne ku ben teqdirkirin, h&ja ne ku rılmet ji we 

ra be dayin ı1 qedre we be girtin. 
(36) Wereseye enbiya ne: Warisen Pexemberan in. 
(37) Mezellet: Beşerefi, nizmi, stuxwari, sisti. 
(38) Wetentaş: Hevwelat. 
(39) Medh ı1 sitayiş kiriye: Bi qenci qala wan kiriye, pesne wan daye. 
{40) Muessir: Te'sirkar, bite'sir, xwedite'sir. 
(41) Binaen'eleyh: Li gora ve yek&, li gora ve peyv&, ji ber ve yeke 
( 42) Tefhime milet bikin: Bi milet bidin famkirin, bidin zanin. 
(43) Milet'e mutie ulema hibe: Milet de ji ulemayan ra itaetkar hibe, stılye xwe li peşbere 

wan bitewine, ji wan ra haet bike, li pey wan here. 
{44) Himaye: Parastin. 
{45) Ulemaye su': Alimen xirablye, zanayen ku di rlya xirablye da ne, zanayen avare. 
{46) Ne me'mul e: Ne hevlkirl ye, naye hevlkirin. 
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Un Imame Birkewi Mihemed Efendi dinasin. Kiteba wi fllealimi(47) ve
kin bixwinin; der heqe ulemaye su' de çi dibeje. Kiteba Huccetulls
lam( 48)Imame Xezal i, rehimehullah,( 49) bixwinin; fekirin ewi der heqa ule
maye su' de çi ayet, çi hedis zikir kirdiwe.(50) Un dizanin ku Imame Xezal!, 
destek wi we hemiya diheje. Lo ma umid dikim ku nesiheten wi te'sire we bi
ket. E w imam iro sax biya, we meskenet u minafiqiya we hukum bikira u ew 
hukum Pexember tesdiq u Xwede teala qebul bikira. 

Undibinin ku ew me'muren Xunkar redike sere we, hemi casus u xefi
ye(51) ne; daim meqseda wan Hsade efrad e.(52) Çunki bi wi sureti(53) efrade 
milet her binifaq in,(54) ittifaq nakin. Hingi efrade milet binifaq in, ji qeweta 
·ittifaqe mehrum in; binaen'eleyh, zeH in. Hingi milet zeif e, hukumet li ser 
Wl dikare icraye zulm b ike. Hasili, bi wi hali un di b inin ku me' muren li sere 
we mufsid in.( 55) X wedeteala kiteba xwe de gotiye '' el-fltnetu eşeddu min' el
qetli".( 56) Devecamalum dibe ku ew me' muren un ji wan rehindebi m eske
net u cebanet{57) itaet dikin, ji qatila şerirtir in, mezhere xezebe ilahi ne.(58) 

Min beri çend rojeke kaxidek ji xelqe Diyarbekre stand. Min ew kaxid ve 
cerideye de nivM. Ji munderecata(59) wi kaxidi malum dibe ku ji şere fitne, 
fesada me'muren sere we li meyane we ilqa dikin,(60) Kurdistan roj u roj xi
rab dibe, gelek xelq mecbure hicrete{61) dibin. 

Mufessiren kiram( 62) tefsira ayeta ser fitneye de di bej in ku: "Fitne, yani 
ewa ji we memlekete we{63) nefi u texrib dike,(64) muzir e; un we fitneye ji 
memlekete xwe derexin, nefl bikin". 

( 47) Fllealim: Alime wek m, alime _gewre. 
( 48) Huccetullslam: Delil u nlşana Islam&. 
( 49) Rehlmehullah: Xwede le be rehm&. 
(SO) Zikir kirdiwe: Qal kirlye, gotlye. 
(51) Xeflye: Kese ku bi dizi dixebite, nepenl kar dike. Ev peyvik, wek navekl resmi ı1 siyasi 

~i zemane Sultan Hemld da jibo polesen wl yen nepenl hatiye karanin. 
(52) Ifsade efrad: Xirabkirina ferdan. 
(53) Bi wl sureti: Bi Wl awayl. 
(54) Binlfaq in: parçebuyl ne, dubend in, ji hev cuda ne, ne hevgirtl ne. 
(55) Mufsid in: Xirablkar in, xirablxwaz in, kare wan xirabl ye, xirabl dixwazin u xirabl 

dikin. 
(56) Yani "fitne ji kuştine dijwartir e, xirabtir e". 
(57) Cebanet: Tirsonekl, tirsokl, newerekl. 
(58) Şerlr: Xirab, xirablkar, xirablxwaz. 

Mezhere xezebe llahl ne: Clye xezeba Xwede ne, misteheqe xişma Xwede ne. 

(59) Munderecat: Tedayl, tişte ku di nameyek, pirtukek, kovarek yan jl rojnameyek da d 

girtlye. 
{60) Li meyane we llqa dikin: Davejin nava we. 
(61) Hlcret: Clhilbun, rabun ı1 barkirina ji dye xwe. 
(62) Mufessir: Zanaye ku maneya Qur'ane dinivlse, dide zanln. 

Klram: Qedirbilind, rumetbilind. 
(63) Awaye rast, "ewa we ji memleket& we" ye. 
( 64) N efi: Rakirina ji d u şandİna bo dyekl di, ku hukumet kesek yan hin kesan ji d ye wan 

rake u bişlne dyekl di. 
Texrlb: Şandİna bo dyekl xerlb, ku hukumet kesek yan hin kesan bişlne dyekl xerlb, 

dyekl blyanl. 
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De veca ew me'muren sere we, qatilen we ne. Wekl' we dl't yek hat we bikuje, 
un dest davejin şl're xwe; dive un bi eyne suretl'(65) wan me'muren sere xwe 
bi şl're xwe defi' bikin. Heger ne, ew'e we bikujin. E w her roj we dikujin, we 
ha ji xwe nl'ne. Hetta ew we bi eziyet dikujin. Çunkl' Pexember, eleyhlsselam, 
"we men qetele mu'ml'nen muteemml'den fe cezauhu l'Ix:'.(66) Yani "nefya 
mu'minekl' musawl'ye qetla wl' ye".( 67) Ez uml'd dikim ku çi qasl' ayet u hedl's 
hen e, un emine sihheta( 68) wan in. Heger qelbe we jl' tesdlq dike, çire bi kaba 
wan ewamira( 69) hereket nakin! Heger un ji wan zelemee me'mura ditirsin, 
tirsa Xwede mueyyen(70) ji tirsa wan ezl'mtir e.(71) Heger un faldeke ji wan 
xeddaren me'mura uml'd dikin, mueyyen fal'da Xwede ya ji heml'ya ezl'm
tir e. Mirove kor u kerr waqife ve heqlqete ye.(72) Geli ulemano, çire un we 
heqlqeta hinde aşikar nablnin! Heta kenge un' e ve xeflete de bimlnin! Insaf 
bikin! 

(65) Bi eyne sılred: Bi eyne awayt, bi wt awayl. 
(66) Nivtskar ev peyv wek peyveka Pexember ntşan daye, le hele ev parçeyek ji ayeteka 

Qur'ane ye, mana we jt bi tevaytweha ye: "Kese ku bi zantn ıl amadekicin mu'minek 
bikuje, cezaye wt canem e, te da ebedt dimtne, Xwede le te xişme ıl lanet le dne ıl je ra 
ezabekt mezin arnade dike". Despeka ayete jt ne "we men qetele" ye, le hele "we men 
yeqtul" e. 

( 67) Musawl: Beraber, hevteng, tişre ku di tenga tiştekt dt da ye. 
(68) Sihhet: Li vir bi mana "rast!" ye. 
(69) Ewamir: Pirantya "emr" e, ew jt bi mana "ferman" e. 
(70) Mueyyen: Hemin, muheqqeq, ektd, be guman. 
(71) Ezlmtir: Mezintir. 
(72) Waqife ve heqlqete ye: Haydare ji ve rastiye ye, ji ve rastiye haydar e, bi ve rastiye dizane. 
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BEDİRXAN BEG(73) 

Bedirxan Beg sala 1250(74) de b~ Hakime Kurdistan&. Paş çend saleke weqta 
ku b~ şere Niz~b&,(75) Ebdulmedd muraceete muawenete(76) w~ kir. Bedir
xan Beg j~ gelek esker ve çı1 şed, xizmet u sedaqet ~braz kir.(77) Paş w~ şer~ ve
gera Kurdistan&. 
W~ zeman~ Kurdistan nav deste me'muren hukumete talan dib\'. Me'mur 

hem~ çaven xwe ser emwalen(78) Kurda vekirib~n; heç~ye rişwet(79) nedida 
me'mura, bi ~ft~rake neH u hebs dibt Weqta ku Bedirxan Beg ji şere Niz~be 
ewdet kir,(80) Kurdistan v~ hali de b~; yan~ deste zelemee me'mura perişan di
bt Lak~n weqta ku Bedirxan Beg cihe xwe runişt, çi qas qebail u eşairen(81) 
bine deste w~ heb~n, ji we zulma me'mura xilas kir; nehişt tu me'mur li ser 
efraden bine deste w~ tu nufuze kra bikin( 82) u bi edalet eşairen xwe !dare kir. 

Ev edl u asayişa(83) li nav qebailen Bedirxan Beg&, mesmue eşairen dwar 
bt(84) Heç~ axaye ev emn(85) u asayişa Bedirxan Bege bihist, hat iltihaqe w~ 
kir(86) u bi w~ hali gelek eş~reten d~ iltihaqe Bedirxan Bege b~n u xwe ji zulma 
me'mura xilas kirin. Ji w~ sebeb~, nufUz u hakim~ya Bedirxan Bege j~ gelek 
tewessu' kir.(87) Kurdistan hem~, heta di welate Hekarya ket bine hukme w~ 
de. 

(73) 

(74) 
(75) 

(76) 
(77) 

(78) 
(79) 
(80) 
(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

(85) 
(86) 
(87) 
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E w, bave ni viskar bu ye; ni viskar nave wi weha nivisiye; le bele, ew di nava gele Kurd 
da bi nave "M ir Bedirxan" hatiye naskirin. Carna je ra weha dihat gotin, carna ji dihat 
gotin "Mir Bedirxane Boti". U beledinava Kurdan da je ra qet nehatiye gotin "Bedir
xan Beg". Ji ber ve yeke, diviya ku li vir ji nave wi bi awaye "Mir Bedirxan" bihata 
nivisin. 
Li gora tarixa Miladi 1835. 
Şere Nizibe: Şere ku di navbera leşkere Osman! u leşkere Misre da qewimi. Leşkere 
Misre, ku di bine fermandariya Birahim Paşa ye kure Waliye Misre Mihemed Eli Paşa 
da bu, leşkere Osman! wrbirl kir u heta nezike Stanbole ew reqand. Paşe di navbera 
her du aliyan da peymana aştiye hat imzakirin. Hinge Sultan Evdilmecid li ser texte 
dewleta Osman! bu. 
Muawenet: Alikarl. 
Sedaqet: Rast! u durustiya bi kesek ra yan ji bi dewletek ra. 
İbraz kir: Nişan da. 
Emwal: Piraniya "mal" e. 
Rişwet: Bertll. 
Ewdet kir: Vegeriya, ziviri. 
Qebail; Piranlya "qeblle" ye. 
Eşair: Piranlya "eşiret" e. 
Nufılz: Te'sir, hukum, fermanrewayi. 
İcra bikin: Bid bikin, bajon. 
Edi: Edalet, dad. 
Asayiş: Ewleti, dı1zena koroele u welk 
Mesmı1e eşairen dwar bi: Ji aliye eşireten dran ve hat bihistin, eşireten dran ew dad 
u ewlet! bihistin. 
Emn: Ewleti. 
İltihaqe wi kir: Teve wi bı1, bu peyrewe wi, bu hevalbende wi. 
Tewessu' kir: Fire bu. 
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Lakin çiku me'mura nedikarin rişweta ji eşair~n bin~ dest~ Bedirxan Beg~ 
hislinin u çiku(88) gelek eşair iltihaq~ Bedirxan Beg~ kirin, me'mur~n huku
met~ ji wl' hali mutezerrir dibin;{89) yani bi zulm u xebaseta{90) xwe nedika
rin perajiKurda bistinin. Loma, dest şikata Bedirxan Beg~ kirin. Binaen'~ 
leyh, Waliy~ Mosil~ Es' ed Paşa u gelek waliy~n di Sultan Ebdulmedd re ni vi
sin ku "Kurdistan hemi ket bin~ dest~ Bedirxan Beg~ de, ev hal dewlet~ re 
muzir e,(9ı) lo ma div~ Bedirxan Beg~ ji w~ der~ rakin". Ser v~ iş'ar~(92) Wali
y~ Heleb~ Osman Paşa bi Muşir~ Orduya Anadoliy~(93) u hat ser Bedirxan 
Bege. Osman Paşa esker~ xwe reDiyarbekir ordu ittixaz kir.(94) Sih hezar 
esker u çil pare(95) top ve ji Diyarbekr~ rabi, çu ser Cizi& 
H~ orduya Osman Paşa negihayi Cizir&, ji İstanbul~ Sultan Ebdulmedd 

Mela Efendi r~kir ji Bedirxan Beg~ re, da b~t İstanbule. Mela Efendi ji her~ ve 
Bedirxan Beg dinasi. Weqta ku Mela Efendi giha nezdik~(96) Cizir&, go Os
man Paşa ku "ez ji teref~ Xunkar diçim nik Bedirxan Beg&, belki bi nush u 
pend,(97) b~ şer Kurdistan~ terk biket; heta ez cewab~ nedim te, neweser Ci
zir~" u fermana Sedr~ Azem Reşid Paşa ji ibraz kir. Ew emirname, 
"Muherrerat-i Nadire" nam kit~b de metbu'e.(98) 

Osman Paşa arzu dikir ku Bedirxan Beg~ re şeri bike u bi xalibiyeta{99) 
xwe şan u şeref~ istihsal bike.(ıOO) Loma, nagihani(ıoı) xebera Mela Efendi 
hiddet kir(ı02) u Mela Efendi hebs kir. Lakin çiku nediw~ri yekcari ji 
me'muriyeta wi meni' bike, ji hebs~ der~xist ur~ da' ye. Mela Efendi hat nik 
Bedirxan Bege. Lakin Osman Paşa ji elel'ecele(ı03) orduy~ ve hat ser Cizir&, 
intizara( ı 04) cewaba Mela Efendi ne kir u dest tecawuz~( ı OS) kir. Mela Efen
di ji vi hali muteheyyir ma u mexculen(ı06) ji Bedirxan Beg~ cewab~ hat or-

(88) Çiku: Li vir her du j! bi mana "ji ber ku" ne. 
(89) Mutezerrir dibln: Zirardlti dibun, zirar did!tin, dixesirln. 
(90) Xebaset: Xirab!. 
(91) Muzir: Zirarde, tişte ku zirar dide, xesar t!ne. 
(92) Iş' ar: Haydan, ku di heqe kesek da yan tiştek da hay be dayin, xeber be dayin. 
(93) Muşlr: Mareşal. 
(94) Awaye rast, "ordugah !tt!xaz kir·' e. Yani "ordugah girt, ji orduya xwe ra kir merkez, 

ji leşkere xwe ra kir bargah". 
(95) Pare: Tene. 
(96) Nezdlk: N&zlk. 
(97) Nush u pend: Şlret. 
(98) Nam kiteb de metbu'e: Kiteba ku bi vi navlye, te da hatiye çapkirin; pirtuka ku nave 

we ev e, ev ferman te da hatiye çapkirin. 
(99) Xaliblyet: Zor birin, ku kese k zora kese k b ibe yan leşkere k zora leşkere k b ibe, wl zorbi-

ri bike. 
(100) İstihsal bike: Bi deste xwe bixe, deshad bike, desketl bike. 
(101) Naglhanl: Ji nlşka ve. 
(102) Hlddet kir: Hers bu. 
(103) Elel'ecele: Bi lez u bez, tavil. 
(104) imlzar: Payİn, ku mirov tiştek yan kesek bip&, li benda wl be, çave mirov li rlya wi be 

u mirov çavneriya wi bike. 
(105) Tecawuz: Desdireji. 
(106) Mexculen: Bi awayekl fedlkar, şermi. 
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d11ya Osman Paşa.{ı07) Osman Paşa qebaheta xwe dizant Loma, ketm& qe
bahet re{ ı os) iftira li Mela Efendi kir, mewqMen{ ıo9) rekir İstanbul& 11 Xun
kar re nivM ku "ev mirov muttefiq&{ 11 O) Bedirxan Beg& ye, xayin& dewlet e". 
Xunkar ji b ila tedqiq 11 tehqiq( 11 ı) Mela Efendi nefy& Wan& kir. 

* 
Her du mila dest şeri kir. Miqdar& çiharde şera mabeyna{ ı ı2) her du eskera 

de bt Şerek gelek mezin li Çem& Zeyt11n& bt W& der& esker& Osman Paşa ge
lek şikest. Kurda gelek top zebt kir; lakin nedizanin biemilinin.{113) Axir 
Bedirxan Beg& dit ku esker& Osman Paşa ji y& wi mucehheztir e,{114) loma 
tehessune qela Ewrex& kir.{115) Lakin ev tehessun befaide bt Top&n ord11ya 
Osman Paşa di zemanek h in dik de qele texrib kir.{ 116) Eskere Bedirxan Beg& 
ji topa gelek muteessir di bt Nihayet esker& Bedirxan Bege gelek şikest, qewe
ta wi gelek zeH bt Lo ma teslim bi, ord11ya Osman Paşa ve hat{ ı ı7) İstanbul&. 
Aila wi hemi ji wi re hat. Weqta ku giha İstanbul&, nefy& Girid& bt Paş pazde 
sala Sultan Ebduleziz ban'i kir,{118) hat İstanbul&. Xunkar j& re teklifkir bi
ke wali li R11mmy&.( ı ı 9) Lakin Bedirxan Bege qeb111 nekir, ruxset{ ı20) xwest 
da hiçe Şam&. Xunkar rutba "M ir& Miran"iy& tewdh kir{ ı21) 11 ruxset da'y&. 
Bedirxan Beg& paş çend salek& w& dere wefat kir. Weqta ku wefat kir ş&st 11 s& 
sali bt Çil11 duyek nefer zuk11r 11 inas ewlad&n wi hebin.{122) Ewlad&n wi 
re ç11na Kurdistan& qet'iyyen memn11'e,{123) hukumet nahele. 

(107) Li vir kemayiyek heye. Wisa te zanin ku awaye rast dive weha be: "Digel cewabe hat 
orduya Osman Paşa". 

( 108) Ketme qebahet re: Jibo ket ma qebahete xwe, jibo veşartin u poşan u nuxaftina qebahe-

(109) 
(110) 
(111) 

(112) 
(113) 
(114) 
(115) 

(116) 
(117) 

(118) 

(119) 
(120) 
(121) 
(122) 

(123) 

266 

te xwe. 
MewqUfen: Girti, bi girtin, tewqifkiri. 
Muttefiq: Hevalbend. 
Bila tedqiq u tehqiq: Be legerin u lekolan, be ku le bide gerin u bide kolan ka ew tişt 
rast e yan na. 
Mabeyn: Navber. 
Biemilinin: Bi kar binin, bişixulinin. 
Mucehhez: Terçek u terrext ı1 terfişek. 
Tehessun: Asebun, ketina dyeki zexm ı1 berxwedana di wir da. 
Ewrex: Keleyeka kevn e li hela Botan. 
Texrib kir: Xira kir, hilweşand, weran kir. 
Di esle rojname da ev peyvik bi awaye neyin "nehat" derketiye. U bel&, wek ku eşkera 
ye, ew awa şaş e. Lewra Mir Bedirxan çuye Stanbol&. Ji ber ve yek&, me peyvik bi awaye 
rast u erin "hat" nivisi. 
Ban'i kir: Bang wi kir, bang kir wi, ew xund ni k xwe. Her du peyviken "bang wi" hati
ne kurtkirin u ketine awaye "ban'i''. 
Rumili: Axa Osmaniyan ali Ewrupaye. Di Tirkiya nuhayin da je ra te gotin "Rumeli". 
Ruxset: Destur. 
Tewdh kir: Da, da wi. 
Zukur: Kur, zaruken kurin. 
İnas: Keç, zanlken keçin. 
Qet'iyyen memnu'e: Qutubirr qedexe ye. 
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Geli' Kudno! U n ji vi' tercumee hale( 124) Bedirxan Bege dibl'nin ku ji kenge 
ve me'muren hukumet redike li sere we, Kurdistane texrl'b dikin. Bedirixan 
Bege ji xl'reta xwe nehl'şt xelq zulme li efraden bine deste wl' bikin. Wall' be riş
wet man; loma l'ftl'ra le kirin, ordu kişandin li ser. Heger we hinge ve Kurda 
bl'l'l'ttl'faq umumen(125) dewame şikate bikira, me'muren zalim qebul neki
rana, heta nuh o ev hal dewam nedikir u !'ro un Kurd'e gelek bextyar bl'na. La
kl'n meskeneta li we, manie seadeta(126) we ye. 

Çiku Ermeni' waqife vi' hall' bl'ne, ew dixebitin, da xwe ji bine zulma 
me'mura derexin. Hinde ji wan hatin kuştin, hinde telef bl'n, dl'sa xl'reta xwe 
dewam dikin. Dive Kurd jl' wan re l'ttl'faq bikin. Çunkl' Ermeni' jl', Kurd jl' 
mezlume Ebdulheml'd, in. Lakl'n Kurd cahil in, ve heql'qete nizanin; loma 
Ermeni'ya dikujin. Lakl'n ev hale Kurda dl'nen, aqlen, adeten(127) ne cal'z e. 
Heger Kurdu Ermeni' l'ttl'faq bikin, me'mur nikarin zulme li Kurdistane !'cra 
bikin. Sed heyf(128) ku qebailen Kurda hem!' neyare hevdu ne. Me'mur jl' bi 
we ze'f(129) u nl'faqa wan, her li sere wan bela ne. 

(124) Tercumee hal: Çiroka jiyan&. 
(125) Bil'lttifaq: Bi tevayl. 

Umumen: Bi gi§tl, pekve. 
(126) Manie seadet: Regire bextyariy&., ti§t yan kese ku re li bextyariya kesek yan hin kesan 

digire, nahele ew bextyar bibin. 
(127) Dinen: Ji aliye din ve, li gora din. 

Aqlen: Ji aliye aqil ve, li gora aqil. 
Adeten: Ji aliye adet u toreyan ve, li gora toreyan. 

(128) Heyf: Xebinet, mixabin. 
(129) Ze'f: Zelfl, kemayl. 
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" " INTIBAH(t3o) 

GeH ulemayen Kurda! Hinge min ev cerida "Kurdistan"e neşir kiri, gelek 
miroven ecnebl'(ı3ı) ji Alman, ji Nemçe(132) t1 ji İngHza, cerl'da min l'ştl'ra 
dikin,(133) dixwinin. Elelxust1s(ı34) yeke Alman heye, nave Wl Mösyö 
"Martin Hartman" e;(135) eksere Hsane Şerqe(136) dizane, hetta Hsane Kur
da jl' teellum dike.(137) Ez umid dikim ev xl'reta ecnebl'ya, Kurda re mt1cibe 
l'ntl'bah bit.(ı38) 

A A A A 

IŞTIRAKE HEMIYET(139) 

Ji Di'yarbekre 
Ji Silernaniye 
Ji Edeneye 

: 200 quriş 
: ı2ı " 
: ı2o " 

Min ev pere ha standin. Min kaxiza Şex Mihemed stand, min cewab ji nivl'sl'; 
belki kaxiz wasil ne bit.( ı 40) Muteşekkire( ı 4 ı) xl'ret t1 heml'yeta Şex Mihe
med im. Uml'd dikim ku we we'den(ı42) xwe temamen i'cra bike. 

* 
Ş. M.- E ve min kaxiza te bi ve cerl'deye i''lan kir.( ı 4 3) Min h in fiqer je teyy 

kir.(ı44) Esbabe we, ez'e xust1s1 ji te re binivl'sim. 

(130) indbah: Hi§yarl, balke§l. 
(131) Ecnebl: Blyanl. 
(132) Nemçe: Awusturya, Nemsa. 
(133) l§dra dikin: Dikirin. 
(134) Elelxusus: Xasma, bi taybetl. 
(135) Mardn Hartman, nivlskar u zanyarekl Alman buye., di sala 1904'an da "Diwan"a ho

zane Kurd e nemir Melaye Cizlrlli Berllne çap kiriye u je ra pe§ke§lyek bi zimane Al
mani nivlslye. 

(136) Eksere llsane Şerqe: Piranlya zimanen Rojhilat. 
(137) Teellum dike: Fer dibe. 
(138) Mucibe lntlbah bit: Bibe sernede hi§yarly&, wan hi§yar bike. 
( 139) l§drake hemlyet: Be§darlya pejna welatevlnly&, be§dar!ya ku weltevlnlya be§daren xwe 

nl§an dicle, Ispat dike. 
(140) Wasil nebit: Neglje., neglje deste kese ku je ra hadye §andin. 
(141) Mute§ekkir: Sipaskar, kese ku sipas dike. 
(142) We'den xwe: Sozen xwe. 
(143) I'lan kir: Raglhand, e§kera kir. 
(144) Fiqer: Piranlya "fiqret" e, ew jl bi mana "parçe" ye. 

Teyy kir: Derxist, nenivlsl. 
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(145) 

(146) 

(147) 

(148) 
(149) 

(150) 

(151) 

(152) 

(153) 

(154) 
(155) 

(145) 

Ebru ji kemane qewse eflak(146) 
Mujgan be guman ji sehme semmak(147) 

Sermayeye wehşeta cununan(148) 
mermuz e di dehşeta uyünan(149) 

Mebhut-i dibun di turfetul'eyn(150) 
keşşafe rumuze hikmetul'eyn(151) 

Cebhet dinuma ji terfe iklil(152) 
goya li ufuq cenahe Cibril(153) 

westayi li istiwa ye daim(154) 
xurşid-i di xizmeta we qaim(155) 

Ev beşe jer!n, beşek~ d~ ji "Mem u Z~n"e ye. Beşe ber~ v~ beş~, di jimareya 12'an da der
ket!ye. Ji ber ku ew jimare di dest da tune, xwendevanen rojname neşen w~ beşe "Mem 
u Z~n"e bixw~nin. Di v~ beş~ da pesne rind~ya Z~ne u Sit~ye te dayin, ku her du j~ 
xuşken M~re Botan M~r Zeyd~n bune. 
Kemane qewse eflak: Kevane felekan. Yan~ "biruyen Z~ne u Sitiye dişib~yan kevane 
feleke". 
Mujgan: Bijang. 
Sehme semmak: T~ren rast. Yan~ "bijangen wan wek tlren rast bun". 
Sermayeye wehşeta cununan: Sermayeye kuvh~ya d~n~t!yan, kana kuv~t~ya d~n~t!yan. 
Mermuz: Tişte ku te ~şaretkirin, ~şaretkirl. 
Dehşeta uyunan: Dehşeta çavan, tirs u qurfa ku ji çaven wan dirij~yan. Yan~ "ew tirs 
u qurfa ku ji çaven wan dirij~yan u belav dibun, ~şaret bu jibo sermayeye kuv~t!ya d~n~
t!yan, kese ku li çaven wan en bitirs biniherta, d~n dibu u kuvh~ le peyda dibu". 
MebhUt: Şaşmay~, heyirl. 
Turfetul'eyn: Tavil, derhal, bi qase ku mirov çave xwe bigire u veke. 
Keşşaf: Kese ku tiştan keşif dike, derdixe meydan&. 
Rumuze h~kmetul'eyn: Işareten Mkmet u serneden tiştan. Yan~ "ew kesen ku h~kmet 
u serneden tiştan keşif dikin u derdixin meydane u bi bine tiştan dizanin, ji çaven wan 
tavil şaş dibun u heyiri diman". 
Cebhet: Eni. 
Terf: Al~, teref. 
Iklll: Tae. 
Goya: Wek ku, mirov digot qey ku. 
Ufuq: Asu. 
Cenahe C~brll: Baske Cebraile firişte. Yan~" en~yen wan ji allyen tacen wan bi awayek~ 
wisa dixuyan ku, mirov digot qey basken firlşte Cebrall in, dişibryan basken w~". 
Westay~ li ~st~wa: Sekin~ li n~ve as~man, sekinand~ li n~ve as~man. 
Xurş~d: Roj. Yan~ "mirov digot qey Roj li n~ve as~man westay~ ye u tim di xizmeta en~
yen wan da ye u ronay~ dide ser wan". 
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{156) Rux: R{L 

Herç\' bid\'ya rux u b\'na guş(156) 
f\'lhal-i bi der dida jibo huş(157) 

Gerden, te digo di dest& saq\' 
qarure ye, pirşerab& baq\'(158) 

yan şubhet& ş\'şeya nebat&(159) 
yan menbe& kani'ya heyat&(160) 

Serpence u naxun& muhenna(161) 
rencl'dey& xatir& muhenna(162) 

Xelq& ku didl'tin ew kemergah(163) 
hazir dikirin ji xewr& dil "ah"(164) 

Zahir dikirin ku zend u bazin(165) 
&d\' nedirnan gil\' u gazin 

* 
Herçend-i ku her du şubh& can bun 
ew her du bi husn& tew'eman bun(166) 

Blna: Bib~na, bid~ta. 
Gı1ş: Guh. 

{157) Hlhal: Tavil, di we gave da. 
Jibo: Jibo ru ı1 guhen wan. 
Huş: Hiş. Yan~ "her kese ku ru ı1 guhen wan bid~tina, tavil jibo wan hişe xwe bi der 
dida ı1 behiş dibı1". 

{158) Qarı1re: Şı1şe. 
Pirşerab: Termey, şuşa ku ter mey te da heye. 
Baq~: Ebed~, meya ebed~. 

(159) Nebat: 1- G~ya. 2- Tewirek şekir, şekire nebat. Li vir mexsed mana 2'yan e. 
{160) Menbee kan~ya heyate: Serçav~ya kan~ya ava j~n&, serçav~ya we kan~ya ku ava heyate je 

diherike, ava ku vexwaroxe we timjlndar dimlne, namire. 
( 161) Serpence: Sertill. 

Naxun: Til!. 
Muhenna: Henekirl. 

{162) Rendde: Azarde, tişte ku azar ı1 eş dicle, tişte ku deş~ne. 
Xatir: Dil. Hin maneyen d~ jl je ra hene, le li vir bi ve maneye ye. 
Muhenna: Geş, kefxweş. Yan~ "sertill ı1 tillyen wan en henekir~, eş ı1 azar didan dilen 
geş ı1 kefxweş, kesen dilgeş ı1 kefxweş dema ew till ı1 sertil~yen henekirl did~tin, ji her 
evine eş diket dilen wan". 

{163) Kemergah: dye ku kemer le te bestin, newq. 
{164) Xewre dil: Kurana dil, kı1ray~ya dil. 
(165) Zahir dikirin: N~şan didan, dinumandin, eşkera dikirin. 
{166) Tew'eman: Cewl. 
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~167) We: Wisa 

Herçend-i Siti we nazenin bu(167) 
U Zin ji misale horiin bu(168) 

Herçend-i Siti stereweş bu(169) 
Le Zin bi ruxan heyivegeş bu 

Herçend-i Sit! weki qemer bu(170) 
Zin mihresifet, ziyade ter bu(171) 

Ev her du weki du şebçiraxan(172) 
gava dimeşine bax u raxan(173) 

nalan dikirin cemad u heywan(174) 
talan dikirin nebat u insan 

Kofi ji cewahiran mukellel(175) 
Koter ji netrikan muselsel(176) 

Serbende qeseb didan cebine(177) 
aşiq dimirin ji dest evine 

Ev zinet u xeml u qişt u henbel(178) 
ez peş u pes u yemin u qenbel(179) 

(168) Horlln: Horlya bihişte ya bijare, serhorl. 
(169) Stereweş: Wek stere, mina stere 
(170) Qemer: Hiv. 
(171) Mihresifet: Wek Roje, di sifete Roje da. 
(172) Şebçirax: Çiraya şeve, çİraya ku bi şev te pexistin ı1 ronayl dicle. 
(173) Rax: Baxçeye ii lehfe çlya, li hintara çlya. 
(174) N alan dikirin: Dinalandin, bi naline dixistin. 

Cemad: Tişte beglyan, tişte nejlndar. 
(175) Mukellel: Xemilandl. 
(176) Koter: Gerdenl. 

Netrik: Tiştekl xemle ye. 
Muselsel; Zindrkirl. Yani" gerdeniyen wan bitişten xemle hatibun zindrkirin, tişten 
xemle wek zindran bi gerdeniyen wan ve hatibun giredan". 

(177) Serbend: Sere bendika kof!ye. 
Qeseb: Bendika kof!ye. Bi qase tillyek fire ye, keç ı1 jin we bendike di bine çena xwe ra 
derhas dikin ı1 sere we li ber cenlga xwe davejin qulpek. Bendik kofiye li ser seri dihele, 
digire, nahele bikeve. 

(178) Qişt ı1 henbel: Dutişten xemle ne, du xişr in. 
(179) Ez peş: Ji aliye peşin ve, ji peş ve. 

Pes: Paş, ji aliye paşln ve, ji paş ve. 
Yemin: Aliye raste. 
Qenbel: Aliye çepe. 
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gava dimeşl'n per! digel wan(180) 
walih dikirin well' di xelwan(181) 

Ger şex in u ger mela u ml'r in 
derweş u xeni' u ger feqi'r in(182) 

kes nl'ne ne talibe cemale(183) 
kes nl'ne ne raxibe wl'sale(184) 

Hin raxibe husne layezal in(185) 
hin talibe qalibe betal in(186) 

Lakin heml'yan yek e yeql'n dost 
Ferqa ku heye ji mexze ta post{187) 

Metbea "Cem'l'yeta Tefaq u Qencl'ya Musulmana" te bi' bl'ye 

(180) Digel wan: Digel wan tişten xeml&, digel wan xeml ı1 xezen xwe. 
(181) Walih: Gej, sersem, sews, behiş. 

Well: Doste X wed&, kese ku ji Xwede ra tim ibadet dike. 
Di xelwan: Di xelwetxanan da, di xelwetxaneyen ku well di wan da ji Xwede ra ibadet 
dikin. 

(182) Xeni: Dewlemend, zengin. 
Feqir: Xizan. 

(183) Talib: Xwestox, leger, kese ku tiştek dixwaze, li tiştek digere. 
Cemal: Rindi. 

(184) Raxib: Xwestox, daxwazkar, kese ku daxwaza tiştek dike. 
Wisal: Gihana evindaran ı1 yaran, ku evindar ı1 yar bigijin hev. 

(185) Husne layezal: Rindiya neqediyayi, rindiya ku naqede ı1 dı1wayi le naye, rindiya timi 
ı1 ebedi. 

(186) Qalibe betal: Laşe tewş ı1 bHede. Yani "hin kes tene laşe tewş daxwaz dikin, li laşe bH&
de digerin, daxwaza rindiya ebedi ı1 timi nakin". 

( 187) Mexz: 1- Meji. 2- Es! e tiştek, cewher ı1 heql'qeta tiştek. Li vir mexsed m ana 2'yan e. Yani 
"ferqa navbera esi ı1 post çi ye, kesen ku li rindiya timidigerin ı1 kesen ku li laşe tewş 
digerin, ferqa navbera wan ji ew e". 
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13'ÜNCÜ SAYININ ÇEViRiLERİ 

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN 
HAZRETLERİNE 

Diyarbekir ilerigelenlerinden olup gerektiğinde kendisini bildirmeye hazır 
olduğunu bildiren bir zat tarafından gönderilen dikkat çekici Kürdçe bir 
mektubun, öyle gerektiği için bazı bölümlerini atlayarak, öbür bölümlerini 
"Kürdistan" gazetesinin bu 13. sayısında aynen yayınladım. Siz Padişahları
nın kullarından biri aracılığıyle doğruca çevrildiği takdirde, siz Padişahların
ca bilineceği gibi, çaresiz yurdun değişik bölgelerine atanıp yollanan zalim 
memurların işledikleri acımasızlık ve zulmün sonucu olarak birçok Kürdün 
yurdunu terkedip İran'a ve başka yerlere göç ettiklerini ve babam merhum 
Bedirhan Bey'in Kurdistan'da bulunduğu zamanlarda yüz hanelik olan köy
lerin yıkıntıya dönerek bugün ancak yirmişer haneden ibaret kaldıklarını ve 
birçok düşkün kadının ve öksüz çocuğun çırılçıplak duvar diplerinde kim
sesiz ve çaresiz olarak siz Padişahlarının zatından yardım istemekte oldukla
rını, mektubun yazarının dert yanan dokunaklı bir dille istirham ettiği anla
şılıyor. Küridistan ile Kürdler, Rusya'nın Anadolu'ya yapabileceği saldırıya 
karşı sarsılmaz bir engel olduklarından, siz Padişahlarının oraya adalet gö
züyle bakmalarını rica ediyor. 
Kürdistan'ın şu zamanlarda herkes tarafından tümüyle anlaşılabilecek bir 

biçimde ortaya çıkan önemi dolayısıyle, oraya, doğruluktan ayrılmayan ada
letli memurların gönderilmesi gerektiği, Kürdistan'dan gelen daha birçok 
mektupla haber verilmektedir. 

Padişahım, 

Bu gereğin aslında sizce dahi bilinmesi gerektiğinden, yalnız sarayınızın içi
ne değil, biraz da Osmanlı devletimizin süreklilik ve kalıcılığına, bir de tüm 
İslam dünyasının saldırıdan korunmasına dayanak olan ve ne yazık ki bugün 
her türlü bayındırlık eserlerinden yoksun bulunan Kürdistan taraflarına da 
bakışlarınızı çevirmenizi istirham ederiz. Birkaç yıldan beri Bulgaristan ve 
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Girit gibi üzüntülü gözlerimizce gördüğümüz örnekler gibi, yakın bir bölü
mü yok olup giderek, bir bölümü de göç etmeyi tercih ederek, Mısır' ı bile 

imrendirecek nitelikte olan o geniş ve verimli toprakların insanlardan boşa

lacağından ve Anadolu'da Büyüksahra'ya benzer bir çölün meydana gelece

ğinden kaygı duyulmaktadır.(188) 

Osmanlı hükümetinin sürekli yaşaması için Rusya'ya karşı tek dayanak 

olan Kürdistan ülkesinin korunmasının kesin olarak gerekli olduğuna, el
bette siz Padişahlarının zatı tarafından da tam bir kanı getirilmiştir. Arzedi
len bu dileklerimiz, İslam dininin gücünün sürekli yaşaması arzusundan 

başka bir amaca dayanmadığından, bunun tersini iddia ederek siz Padişahla

rının kuşkulanmasına yolaçan ve böylece ülkeyi perişan eden reziliere ve 

ayaktakımına, bütün İslam milletiyle(189) birlikte lanet etmekten kendimi

zi alamayız.(190) 

(188) Yazının aslında burada Kürdçe "hevldar" sözcüğü kullanılmıştır ki o sözcük "ümit 

edilir, umulur" anlamına gelmektedir. Ne var ki Kürdçede o sözcük daha çok olumlu 

durumlarda ve sevindirici konular için kullanılır. Burada ise önemli bir kaygı dile geti

rilmektedir. Bu nedenle biz o sözcüğün karşılığında "kaygı duyulmaktadır" sözcükle

rini kullandık. 
(189) Buradaki "millet" sözcüğü, "aynı dine bağlı olan insanlar" anlamındadır. 

(190) Yazarın bu yazıda sözünü ettiği Kürdçe mektubu Türkçeye çevirip aşağıya aldık. 
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KÜRDiSTAN'DAN GELEN BİR MEKTUP 

Evrenin Yaratıcısınahamdolsun ki Kürdleri de dünyada tanıttı! Allah Beyi
mizin(191) bilgisini artırsın ve kendisine uzun ömürler versin! Yeri cennet 
olsun babanız Bedirhan Bey zamanında, O'nun adaleti sayesinde tüm Kür
distan bayındırdı ve huzur içindeydi! Şimdi de, Allah'a hamdolsun ki sizin 
bilgi ve kaleminiz sayesinde, bütün Kürdler bundan sonra mutlu olacaklar! 

Beyim, 

Siz de biliyorsunuz ki Kürdler, yaradılış olarak, Ademoğullarının seçkin top
luluklarındandırlar, yiğittirler, merttirler; bir eksiklikleri varsa, o da 
bilgi ve kültür alanındadır. Sizin sayenizde, yüce Allah'ın izniyle bundan 
sonra bilgi ve kültüre de eğilim gösterecekler. 

İki-üç aydan beri "Kürdistan" gazetesi yurdumuza geliyor. Ne var ki hü
kümet memurları, O'nu özgürce okumamıza olanak vermiyorlar; bizden 
alıyorlar; kimin elinde görürlerse o adamı hapse atıyorlar, işkence yapıyor
lar. Yine de bütün Kürdler gazeteye eğilim gösteriyorlar, ondan vazgeçmi
yorlar. Biz Kürdler de diğer halklar ve uluslar gibi kalkınmamızı gerçekleşti
rinceye kadar, bu yolda çok şey feda edeceğiz. Ben öyle ümit ediyorum ki 
Sultan Abdülhamid bizim iyiliğimizi istiyor. Ne var ki şu valiler, kayma
kamlar, müdürler, kısacası onun başımıza gönderdiği ne kadar memurlar 
varsa, hepsi zalim ve insafsızdırlar; onlar Kürdistan' ı yıkıntıya çevirdiler; hiç 
kimsede güç ve takat kalmadı. Babanızın zamanında yüz hanelik olan köy
lerden şimdi on hane bile kalmamış; kalanlar da zavallı ve zayıf kimselerdir. 
Birçok Kürd Kürdistan'dan göç ediyorlar. Bazıları İran'a gidiyorlar, bazıları 
da Türklerin oraya gidiyorlar;( 192) kimileri de zavallılık ve çaresizlikten do
layı yok oluyor, açlıktan ölüyorlar. 

Biz Kürdler, senden, gazetende Padişaha Türkçe olarak yazmanı rica edi
yoruz; böyle yazmalısın ki Padişah Kürdlerin durumunu düşünsün ve Kür
distan'ın harabeye dönmekte olduğunu bilsin. Tüm Müslümanların bilmesi 
gerekir ki, eğer Kürdler Kürdistan tarafında bulunmasalardı, Moskof şimdi
ye kadar gelip Anadolu'yu ele geçirmiş olacaktı; o zaman Anadolu'nun 
Müslümanlığı ve Türklerin durumu tümüyle kötü olacaktı. Bu nedenle, bu 

(191) "Beyimiz"den maksat, "Kürdistan" gazetesini yayıniayan Abdurrahman Be
dirhan'dır. 

(192) Mektubun Kürdçe aslında burada "n~v Tirka" sözcükleri kullanılmıştır. Kürdçede 
göçten sözedilirken kullanılması olağan olan bu iki sözcük tam olarak Türkçeye çev
rildiği takdirde "Türklerin arasına, Türklerin içine" anlamını verir. Oysa Türkçede 
bu olağan değildir ve kullanılmaz. Bu nedenle biz de burada çeviride, "Türklerin ora
ya" sözcüklerini kullandık; yani "Türklerin bulunduğu yöreler, Türk ülkesi, Türkle
rin yaşadığı yerler". 
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durumu Padişaha arzetmelidirler ki Kürdistan'a, doğruluktan ayrılmayan 

adaletli memurlar yollasın. Eğer bu durum böyle sürerse, Kürdler artık bu 

zulme dayanamayacaklar ve Ermeniler le birlik olup onlarla birlikte adaletin 

yol ve yöntemlerini arayıp isteyecekler. 
Şunu da yazmanı rica ediyorum: Bu yakınlarda Padişahın elinden çıkan 

Bulgaristan ve Girit gibi yerlerin elden gitmesinin nedeni, hep memurların 

zulmüydü. Bütün dünyaca bilinmektedir ki hangi yönde adalet varsa insan 

o yöne gider. 
Padişaha de ki "adalet mülkün temelidir". Yazığım geliyor ki onun me

murları adaletli değillerdir, zalim ve haindirler, insafsızdırlar ve insanlıktan 

yoksundurlar; hep kendi çıkarlarını ve bizlerin felaketini isterler. 

Padişaha de ki ey Emirülmüminin,(193) Hazreti Peygamber emretmiştir 

ki: "İnsanların başındaki önder, yönetiminin altındakilerden sorumludur". 

Peygamber'in bu emrini niçin yerine getirmiyorsun! Uyruklarının duru

munu düşünmezsen, Allah katında sen de sorumlu olacaksın ve senin cezan 

hepsininkinden fazla olacaktır! 
Kendisine de ki ey Padişah: biliyorsun ki "bir saatlik adalet, yetmiş yıllık 

ibadetten daha hayırlıdır". 
Kendisine de ki ey Halife, dön de biraz arkana bak, senin selefierin ve atala

rın neler yapmışlar, nasıl dünyayı titretmişler. Ataların, ellerinde kılıçları, 

askerin önünde yürüyorlardı; onlar bizzat gidip ülkelerinde dolaşıyorlardı; 

halkın durumunu soruşturmak için oğullarını gönderiyorlardı. Sen niye sa

rayından hiç çıkmıyorsun! Sen sadece çevreni düşünüyorsun; sadece kendi 

sarayının çevresinde camiler yaptırıyorsun; nerede bir soysuz varsa onu geti

rip yüceltiyorsun! Biraz başını kaldırıp azıcık çevrene bak da yüce Allah'ın 

kullarının nasıl zulüm ve gaddarlık altında inlediklerini gör; öksüzlerin ve 

dulların gözlerinden nasıl yağmur gibi gözyaşları akıyor, onu da gör; ve Kür

distan'ı da gör, sanki Cengiz ve Timur oradan geçmiş gibi, ya da deprem ol

muş da tüm ev ler yıkılmış gibi bayındırlıktan iz bile kalmamış; kadın ve ço

cuklar hep aç ve çıplak kalmışlar, ağaç altlarına sığınmışlar! 
Kendisine de ki ey Halife, hani Allah'ın bu kullarının hak hukuku sana bı

rakılmıştı! 

İmza 

Diyarbekir Eşrafından 
Ş. M. 

(193) Emirülmüminin: Müminlerin emiri, inananların yöneticisi, Müslümanların başında

ki halife. 
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Eded 14 Sala ewwuli Rılper 1 

• Heç1 ve KURDISTAN Unvan: 
kaxidek1 Geneve'de 

reke "Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxiz1 Abdurrahman 
weha biniv1se: Pazde roja de careke tet nivlsandin ., 
"Bl Geneve cerldeya Kurdl ye Her tabı'da 
necl'ul-merhum 2000 nüsha 
Bedirxan Paşa Kürdistan 

Kürdleri tahsil-i ulum ve vülat-ı izamına Ebdurrehman Beg" fünuna teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 
nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 

* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 
on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 

Her car 
Kürdçe gazetedir 

* 
du hezar Kürdistan haricinde 
cerldeya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 

ez'e rekim Arabça, Türkçe, Farislce senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 
Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 

de belaş husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja pencşembe de 9 Zllh!cce sene 1316 * Fi 7 Nisan sene 1315(1) 

BİSMİLLAHİRREHMANİRREHİM 

"ULUWW'UL-HIMMETi MIN'EL-IMAN" 

Ewe Xwede teala ev alem ser w1(2) xelq kir!, ewe Xwede sere me me'mılr kir! 
da r!ya qenc n!şane me b ike, ve hed!sa xwe de heq!qetek n!şane me kir! ye; go
d ye ku: "H!mmet ji !mane ye"; ango mirov çi qas xweyx!ret be, çi qas dinya 
xwe re, axreta xwe re zede bixebite, hew qas imana Wl zede dibe. De veca ına
lılın dibe ku ji nav we heç!ye welate xwe re bixebite, heç'lye xwe ıl zarılyen xwe 
ji bine zulma me'mılra derexe, hew qas cem Xwede teala xweyqedir dibe. 

(1) Li gora tarlxa Mlladl20 Nisan 1899(MiB.dl tarihe göre 20 Nisan 1899). 
(2) Ser wl: Li ser xatire wl, jibo wl, jibo xatire wl. Mexsed Pexember e. 
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Geli Kurdno! Undibinin ku Xwede ı1 Pexember m uhafeza huquqe ibad re 
hinde ren qenc nişane me kirine. Heçiye wan emra icra bike, dine ı1 axrete 
mes'ud ı1 bextyar dibe. 

Ez cerideyen Awrupaye de dixw\'nim ku çiku çar mer\'ye Kurd burine ser 
hudude Rusyaye, hukumeta Rusyaye xeber ji Xunkare me re rekiriye ku he
ger Xunkar ceza wan çar mera nede, ew xwe'ye eskeri reke nav Kurdistane, 
wan te'd\'b bike.(3) 

Geli Kurdno! Ji cer\'da mina ewwil\' heta ya paşayike(4) ez her diniv\'sim 
ku, heger Kurd hi ş yari ya xwe nekin( 5) Kurdistan' e zemanek nezd\'k( 6) de bi
keve deste Mosqof. Ev cewaba Rusyayeser wan çihar meriye Kurd Xunkare 
me re rekir\', da'wa min yekcari tesrih ı1 tesdiq dike.(7) Çunk\' hukumeta 
Rusyayebi vi terzi di ve sebebeki bi bine, eskere xwe reke nav Kurdistane. We
k\' careke hema eskere Rusyaye ket nav welate we, un muheqqeq bizanin ku 
edi hew ji wedere derdikeve; un nikarin ji nav xwe derexin ı1 Ebdulhem\'d jl 
tu eskeri, tu cebilxaney\' ji we re renake. Ewi hemaha ji sera xwe tene heye, 
muhtace tiştek dinine; ira Kurdistan hemi bikeve deste Mosqof, Kurd hemi 
ben kuştin, jin ı1 zaruyen Kurda bibin xizmetkare eskere Mosqof, ew(8) 
qet'iyyen muteessir nabe. E w dizane ku heta ew xwe umir bike, ev dewleta 
İslame tera wi dike. Paş wi bila hem\' mehw ı1 perişan hibe; ewi muhtaci pe 
n\'ne. Eve Gir\'d ji deste wi der ket. Zulm ı1 xedra Fileyen Girlde li Musulmana 
kiri, tu ciya neblye; Ebdulhemid disa deng nekir. 

Beri culı1sa(9) vi Xunkari, me hinde waporen(lO) qenc hebin. Lakin roja 
ev Xunkar hati ser texti ve, ewi ew wapor hem\' anin w! hali ku ekcar be
wec(ll) man. Çunki ditirsa ku milet bi wan wapora Wl ji texti baveje. Ser ve 
wehme,(ı2) hukumeta me tu wapor neman. Lama, hinga bi şere Yunan, me 
nekari weqte de eskerirekin li ser hudud. H eta esker giha hududi, Yunan! ya 
gelek ji Musulmana kuştin. Yunan waporen xwe rekir, gelek welaten me(13) 
yen her behre da her topa, texrib kir. Paşe ew\' zirhliyen( 14) xwe rekir her Gi
ride, ew der da be topa. Medisa nekari zirhliyeke rekin. Nihayet Girid ji des-

(3) Te'dlb bike: Terbiye bike, ceza bide wan. 
(4) Paşayik: Paşln, duwayln. 
(5) Hişyarlya xwe nekin: Xwe hişyar nekin. 
(6) Nezdi'k: Nezi'k. 
(7) Tesrlh u tesdlq dike: Eşkera dike u rast derdixe, tlne ber çavan u rast! ya we Ispat dike. 
(8) Ew: Xunkar, Evdilhemld. 
(9) C ulus: Runiştina padi'şahek li ser texte dewlet&. 
(10) Wapor: Gemi'. 
(11) Bewec: Em raste mana ve peyvike nehatin. Dibe ku awaye we ye rast "puç" be u ew 

peyvik bi şaşi' weha hatibe çapkirin. 
(12) Wehm: Guman. 
( 13) Mexsed ji "weiaten me", welaten i'mperatori'ya Osman! ne. Ji her ku Kurdistan jl hinge 

di bine deste Osmani'yan da buye, nivlskar weha nivlslye. 
(14) Zirhll: Gemiyen şer en zirxkirl, yen ku bi pola hatine qabkirin, hatine parastin. 
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te me çıl; ew welate hinde xweş, hinde mezin qurbana wehma Xunkar bt De 
veca xilafeta wi, !mamulmusliminiya wi li ku dimine!(1s) 

Geli ulemano! Un çire van heqiqeta nabejin cahilen nav deste we! Ev deyn 
li ser we ye. Di ve mir ıl axa tişten ho le bipirsin. Xunkar diviya hin dera ji nav 
Arnawudistane(16) bide Yunant Arnawudadest hilanin, nehiştin. Un nuho 
ve şariya xwe bikin.( 17) "Ilad waqie, piş ez wuqıl' bayed kerd".( 18) Weki ze
man bılri, himmet ıl xiret fede nake; dive hemi tişt li zemani be, da muessir 
be.( 19) 

* 
Min bihist ku ji wan ulemayen nav Remezane diçin welata waz ıl nesihet di
kin, yek ji wan sahib hemiyet(20) çılye RılmiHye;(21) we dere, paş waz ıl nesi
heten axret&, ji xirabiya vi Xunkari, bi ve zulm ıl seyyiaten(22) miroven Eb
dulhemid ıl sebeba ev feqM ıl perişaniya hukumeta me(23) kiriye,(24) paşe ji 
tehluka li her me hemiya tesrih ıl beyan kiriye.(25) 

Geli ulemayen Kurda! Ez umid dikim ku van nezdika de gelek ji we wela
ten xwe de heqiqeten hale i'la bikin.(26) 

Tarixa aleme de em tesadufe hin padişaha dikin ku nefret ıl edaweta tebee
yen xwe eel b kirine.(27) Lakin em tu hukumdara nabinin ku neyaren welat 
ıl mileta xwe teltif kirt(28) Xunkare me, paş şere Yunani gelek ihsan ıl nişan 
ıl rutbe dan miroven dor xwe. Ev ihsanen ha be sebeb bin. Çunki şeride wa
qia(29) eskere me xalib bi; lakin bi tedbira wan erazilen(30) Seraye de Girid 
ji deste me çıl. Lakin tiştek wi(31) heye, ew ekcar m ıleibe heyret e.(32) Çunki 
min cerideyen Awrupaye de xwend ku Xunkar n1şan daye qumandaneki na-

A A "Q , E A d A M ı A G' AdA d hA b ve wı awara ye. vı quman anı usu manen ırı e a ı er topa. 
De veca Kurdno! Qenc bizanibin ku heger neyarek hat ser we, ew neyare 

we ji mezhere iltifata Ebdulhemid bibe.(33) Çunki qibdyen dor wi hale şire
ta didin. 

(15) 

(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 

Xilafet: XelHetl. 
Imamulmusltmtnt: P&şrewtya Musulmanan. 
Arnawudistan: Li j&renota 45'an a jimareya p&ştn bin&rin. 
Şartya xwe bikin: Xwe hişyar bikin. 
Yant "çare u havila buyeran, div& ku bed qewimtna wan b& dttin". 
Da muessir be: Da ku te'str bike, kar bike, f&da bide. 
Sahib hemtyet: XwedMret, xtretkar. 
Li j&renota 119'an a jimareya 13'an bin&rin. 
Seyyiat: Pirantya "seyyiet" e, ew jt bi mana "xirabt" ye. 
Mexsed ji "hukumeta me", hukumeta Osmant ye. 
Li vir k&maytyek heye. Divtya ku bigota "qal kidye" yan "behs kirtye". 
Tesrth u beyan kidye: Eşkera kidye, antye ber çavan. 
Ho!& t'la bikin: Weha bilind bikin. 
Edaweta tebeey&n xwe: Dijmintya peyrew&n xwe, dijmintya p&girtty&n xwe. 
Teldf kirt: Qend li wan kidye, xelat daye wan. 
Waqia: Di esi& xwe da, bi rasd. 
Erazil: Pirantya "rezil" e. 
Wt: Xunkar, Evdilhemtd. 
Mucib& heyret e: Semed& şaşbun& ye, semed& şaşman& ye. 
Yant teqdtra wt qazanc bike, ji alty& wt ve b& ecibandin u teqdtrkirin. 
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EV KAXİDA HA Jİ ULEMAK KURD Jİ MARDINE 
Jİ MİN RE HAT, EJI HİRE DERC DİKİM(34) 

Mire min, 

E w cerida ku we dest pekiri her pazde roja careke derdexin, carna te welate 
me; nadiren(35) digl'he deste me, em dixwinin. Un hem! ku lawen Bedirxan 
Bege ne, mire me Kurdan in. Ji miren wek we, her geneiye em l'ntl'zar dikin. 
Qenciya xizmeta babe te, welate me gel ek bl' ye. Ev hl'mmeta, mucibe şukrana 
me ye.(36) Hema Xwede hewe muweffeq b ike. Ev xizmeta we inşaellah li nik 
Xwede u Pexember jl' meqbı11 e. Bi ve ceridey&, heta dine heyete nave xwe l'b
qa kir.(37) 

Ez beni', tu me li mearife teşwl'q u terxl'b dikl.(38) Qendya mearife tiştek 
we ye ku kes nikare Inkar b ike; mearif nurek we ye ku kor xweyçav di bin. La
kin çi çare ku esbabe tehsl'le(39) li nik me tunine. Kes nine li me bipirsit. 
Xwde çave xaina kor bike. 

Heçl' ku Ebdulheml'd e, veca me zanl' ku heçiye xera Kurda re ye, ewl' nav&. 
Çi qas rezl'l u bed'esil(40) hene, ewl' dane dor xwe. Sehhar u mitirb nedim u 
muşawiren wi ne.( 41) Lo ma roje-roj hale me xirab dibe. Ye xebera Kurda bi
pirsit, bes lawen Bedirxan Bege mane. 

Ez beni, ne hede min e, lakin te ji dereng dest pe kir; çire beri deh bl'st saleke 
we ev ceride ihdas nekir? Ev me'muren li sere me, zulme li me dikin, malen 
metalan dikin. Lakin ji lutf u kerema Xwede uml'd dikim ku paş nuho ev hal 
gelek dewam neke. "El-umuru merhunetun bi ewqatl'ha".(42) Em we uml'd 
dikin ku inşaellah ji l'ro pe ve, deme l'qbal u seadeta(43) Kurda jl' hat. 
Tiştek heye em eml'randine,(44) ew jl' ev e ku cerideyen dest ketin, min 

(34) E jl hire dere dikim: Ez jl li vir bid dikim, d didim'&, çap dikim. 
(35) Nadiren: Pirr kem, kem caran. 
(36) Mı1cibe §Ukrana me ye: Sernede sİpasa me ye, dibe sernede ku em ji te ra sipas dikin. 
(37) Ibqa kir: Mayox kir, nemir kir, te wisa kir ku nave te bimlne, nave te neye blrkirin, 

nemıre. 

(38) Te§wlq ı1 terxlb dik!: Dihewislnl, §ewq ı1 hewesa we dixl dile me. 
(39) Esbabe tehslle: Re ı11mkanen xwendin&, çare ı1 havilen ferbı1n&. 
(40) Bed'esil: Esilxirab, kese ku esle wl xirab e, kese beesil. 
( 41) Sehhar: Ser baz, ser kar. 

Nedim: Kesenezlke mlr ı1 padl§ahan. 
Mu§awir: Şewirdar, kese ku pe di§ewire. 

( 42) Ev peyveka Erebl ye, mana we weha ye: Ti§t bi demen xwe ve giredayl ne. Yani "her 
tİ§tek wexte wl heye, her tİ§tek dema wl heye". 

(43) Seadet: Bextyarl. 
(44) Em emlrandine: Peyvika "emlrandine" di esle rojname da weha derketlye. Le bele gu

man tune ku §a§lyek di ni visina peyvike da heye. Lewra di zimane Kurdl da peyvikeka 
weha tune. Yan awaye we ye rast "heyirandine" ye, yani "em xistine heyret&, em şa§ ki
rine, em ecebmayl kirine" yan jl awaye we ye rast "enirandine" ye, yani "em ingirandi
ne, em xeyidandine, em dilgiran kirine". 
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xwendin; heml' nafi'e(45) milk u milet e; hun ji edalete re çi qenc be wl' dibe
jin, ji tereqql'ya(46) Kurda re çi hebe ewl' dinivl'sin. De veca çire cerl'da hewe 
meni' dikin, nahelin be welate me! Qey Sultan Ebdulheml'd ji qencl'ye l'nhl'
raf dike!(47) Em dibihl'sin ku hem! dera mekteb hatine l'nşakirin,(48) esbab 
tehyie bine.( 49) Welate me, he tu esere tereqql' nl'ne. Ji vi hall malum dibe ku 
Xunkar nave(50) Kurd tereqql' bikin; dive her em ji heml'ya kem biml'nin. 
Her(51) Kurda li ser kuştina Ermeni'ya tehrl'k dike.(52) Me veca zanl' ku Er
meni mezlum in. Me meqseda w1(53) zan1; ew! dive em her li hale wehşete 
de bim!nin, her Ermen!ya re şer\' bikin. Lakin bila emin be ku ji nuho pe ve 
le herarn be, nabl'ne.(54) 

Em bi himmeta ml'ren xwe de, hingl' ji deste me be em' epaş nuho xizmeta 
l'nsaniyete bikin. Me veca zani ku hemi sebeba bela me Kurda fesad u xebase
ta(55) qibtl'yen Seraye ne. Heyfa min tet ku hinde hezar Kurd li İstanbule he
ne, yek ji wan rojeke derbeke li wl' mitirbe Ebulhuda nade, wucuda Wl qibtl'
yunnesebi(56) mehw nake. Ez diml'nin heyiri ku padl'şahek çawa musexxe
re(57) mitirbeki bl'ye. 

Ez beni', ve care ez ho dinivl'sim. Inşaelialı paş nuho ez' e ji hale Kurdistane 
gele k ji te re biniv!sim. Lakin ez nizanim ev tehrl'rata( 58) min we bigihl't des
te ml're min. Ez ji kerema mire xwe uml'd dikim ku we cewabeke bide min. 

(45) Nafi': Mefadar, tişte kumefa dicle, fede dicle. 
(46) Tereqqf: Peşketin. 
( 47) Inhfraf dike: Avare dibe. 
(48) Inşakirin: Avakirin, çekirin. 

Mela Salihe Cizlrl' 

( 49) Esbab tehyie bfne: Re ı1 wasiteyen peşketine hatine amadekirin, hatine hazirkirin. 
(50) Nave: Naxwaze. 
(51) Her: Tim, her dem. Ji ve peyvike ra çend maneyen df jf hene, le li vir mana we ev e. 
(52) Tehrfk dike: Fft dike. 
(53) Meqseda wf: Mexseda Evdilhemfd. 
( 54) Yanf "ew tişre ku dixwaze, b ila ew tişt le herarn be, ew wf tiştf nabfne, em li go ra mexsed 

ı1 daxwaza wf tevnagerin, em mexseda wf naynin d". 
(55) Xebaset: Xirabf. 
(56) Qibtfyunneseb: Kese bi esle xwe Cengene, qibtf. 
(57) Musexxer: Stı1xwar, binferman, kese ku di bine fermana kesek da be, je ra stı1ye xwe 

xwar bike, li gora daxwaza wl tevgere. 
(58) Tehrfrat: Nivfsar. 
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BEDiRHAN BEY 

Bedirhan Bey bin iki yüz elli altı senesinde(59) Kürdistan'ın zirnam-ı idaresi
ni elde ettiği zamanda, araca müstahdem olan vülat ve memurl'nin gözleri 
bilinhisar ibadullahın emvalına dikilmiş ve kimi zengin görürler ise soyup 
sağana döndürmeyi ve tereddüd edenleri birer tehlikeye düşürmeyi her me
mur adet-i cariye ittihaz etmiş olduğundan, her birisi eben an ceddin bulun
dukları mahallerde merci-i ahali olan Kürd beylerinin, Mehmed Reşid Pa
şa'nın Di yarbekir valiliğinden mukaddem tutmuş oldukları meslek-i salabet 
ve mukavemet, Vali-i müşarünileyhin ekser-i umerayı Rumeli'ye te b' id ettir
mesiyle zail ve nicelerinin hanüroanları muzmahil olmuş idi. 

Vaktiyle hademat-ı cihadiyede ordu-i hümayunların kuvvetuzzahl'ri ve 
her ferdi meydan-ı harb ve vağanın şl'r-i ner gibi birer diliri olan ümeranın 
sonraları zaleme-i memurl'n yüzünden tesadüf eyledikleri felaketler sırala
rında, her aşiret ve nahiyeye, tahsisat-ı seneviye-i örfiyelerinden fazla vali, ka
immakam, divan kati bi, kethüda, mühürdar ve kavasbaşı gibi daire takımla
rına mahsus ve hizmet namıyle meşhur ağır teklifler dahi tahmll olunarak, 
bu teklifierin makadir-i fahişesi buyuruldular. Zahrlarında işaret ve şu işaret
ler üzerlerine "sahh" bile keşl'de olunur idi.( 60) Binaenalazalik,( 61) her kaza 
ve aşiret ve nahiye, mahsusat-ı ml'riyelerinin ez'afı tekallf-i munzamma ve 
gayri meşrua altında ezilerek, ve bununla da kanaat edilmeyerek zenginlerin 
müsadere ve tecrl'm suretiyle de tesadüf etmedikleri felaket kalmazdı. 

* 
Bedirhan Bey merhum un, pederinin vefatından sonra zirnam-ı idareyi el

de etmesi, mezalim-i mezkurenin şiddetle hüküm sürdüğü vakitler idi ki, bir 
valinin ve belki bir kaimmakamın garaz-ı şahsisi uğrunda nice muteberanın 
bir işaretle boyunları urulur ve hanüroanları tarümar edilir idi. 

Bedirhan Bey ise, şu hali tecvl'z edemediğinden, aşair ve kabailinin muhafa
zasını bililtizam, zalemenin aşair ve kabail-i mezkureye tecavüzat-ı gayri 
meşrualarma bir sedd-i hail olmuş ve şu ahalinin mazhar oldukları hürriyet 
etraf ve civarındaki mahaller ahalisine gıbtabahşa olarak, her şahısda, o dai
reye dühul ile mezalimden kurtulmak arzusu peyda olduğundan, Bedirhan 
Bey'in nüfuzu yürüdüğü mahaller, artık Cizre ve Bohtan havallsine münha
sır kalmayıp, Kürdistan kıtasının Hakkari cihetine kadar tevessü' etmiş idi. 

(59) Miladf takvime göre 1841. Yazar, gazetenin 13. sayısındaki Kürdçe yazıda bu tarihi 
1250 olarak vermişti. O da Miladi takvime göre 1835 eder. 

(60) Sahh: Arapça olan bu sözcük, "doğrudur" anlamına gelmektedir. Osmanlılar zama
nında bu sözcük çeşitli alanlarda ve çeşitli konular için kullanılırdı. Öyle anlaşılıyor 
ki Kürdistan'daki görevlilere verilen ayrıcalıklara ilişkin kararlara, bu ayrıcalıkların 
yanlış olmadığının belirtilmesi için "sahh" damgası vurulmuştur. 

(61) Binaenalazalik: Buna göre, bu nedenle, böylece, bunun üzerine. 
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Şu serbesd esnasında Musul ve Diyarbekir ve Van eyaletleri vülat ve me
mudni, kıta-i mezkılre marbutatına tesir-i nüfuz ettirmediklerinden, şu ha
lin bekası M ir-i müşarünileyhin daire-i nüfuz ve istiklalini gittikçe tevsi' etti
receği ve bilahare devlete büyük bir gaile açılacağı, eyalat-ı mütecavire valileri 
tarafından bilmüzakere ve o sırada Musul Valisi bulunan müteveffa( 62} Esad 
Paşa'nın Dersaadet'e(63} vuku' bulan arzı ve vülat-ı mütecavire(64} valileri 
tarafından teyid olunmağla, bin iki yüz altmış üç senesi( 65} şehr-i Şahanında 
Haleb Valisi Osman Paşa, Anadolu Ordusu müşl'rliğine bittayin, Bedirhan 
Bey ile harb eylemesi hakkında kendisine canib-i padişahlden emir i'ta 
buyuruldu. 

* 

Bedirhan Bey'in üzerine sevk olunacak asakir-i nizamiyenin mahall-i icti
maı Diyarbekir olmaktan naşi', Müşir-i müşarünileyh Diyarbekir'e azimet
le, tecemmü' eden otuz bin kadar asakir-i nizarniye ve on beş bin nefl
riam(66} ve kırk parekadar topları bilistishab Cezire'ye doğru azimet et
mezden mukaddem, Kürdistan muharebesinin esbab ve evamirini havi fer
man-ı all( 67} Di yarbekir'in haricinde ve "Cidd Meydanı" denilen mesirede 
okunup birkaç bin ahali istima' etmiş ve kıraatından sonra Di yarbekir Müf
d'si Derviş ve mütehayyizan-ı hanedandan Hafız Mustafa ve Yusuf Necib 
Efendiler, Bedirhan Bey'i temin ile celb için Cezire'ye gönderilmişler idi. 
Avdetlerinde, kendisi devlete asi olmayıp her bir emre mud' olduğunu ve fa
kat vatanını terkedemeyeceğini söylediği cevabını getirmelerini müteakib, 
Müşir-i müşarünileyh, Bedirhan Bey'in muhalefette sehatını mumaileyhi
min iğfalatma ve beyinlerindeki münasebet ve hukuk-ı kadimeden naşi' 
muhafaza-i istiklali için muavenetlerine atf ile keyfiyeti Dersaadet'e bilinha, 
Derviş Efendi Müftllikten azl ile Hafız Mustafa Efendi Şam-ışerife ve Yusuf 
Necib Efendi Van'a nefyedildiler. 

( 62) Müteveffa: Vefat etmiş olan kimse, ölmüş olan kimse, ölü kimse. Arapça olup "ve
fat''tan gelen ve "vefat etmiş olan kimse" anlamını taşıyan bu sözcük, burada yerinde 
kullanılmamıştır. Çünkü Arapçadan Osmanlıcaya geçen "müteveffa" sözcüğü, Os
ınanlılar döneminde bir terim olarak, Müslüman olmayan ölüler için kullanılırdı; 
Müslüman ölüler için ise, "rahmetli, rahmete gitmiş olan kimse" anlamına gelen 
"merhum" sözcüğünün kullanılması gelenekleşmişti. Gerçi sözlük anlamı yönünden 
burada kullanılması yanlış değildir ama, terim olarak Müslüman olmayanlar için kul
lanılması gelenekleştiği için, burada bir Müslüman için kullanılmış olması yerinde de
ğildir; bunun yerine "merhum" kullanılması yerinde olacaktı. 

(63) 5. sayıdaki 3 numaralı dipnota bakınız. 
(64) "Komşu valiler" anlamına gelen bu iki sözcüğün yanlış dizgi sonucu olarak gazetede 

böyle çıktığı, doğrusunun "komşu iller" anlamına gelen "vilayat-ı mütecavire" oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

(65) Milad! tarihe göre 1847 yılı. 
( 66) Neflriam: Osmanlılar döneminde gereksinim duyulduğu zaman halktan oluşturulan 

silahlı güç, bir çeşit milis gücü. 
(67) Ferman-ı ai!: Yüce emir, padişah emri. 

-7- 283 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Osman Paşa Cizre'ye(68) gideceği sırada, Yusuf Efendi'nin kayınbiraderi 
olup Dersaadet'te bulunan ve Bedirhan Bey merhum ile m uarefe--i kadimesi 
olan Mela Efendi, Babıali:'ye( 69) müracaat! e, şu zat devlete isyan eder takım
dan olmadığını ve esbab-ı tevahhuşunu beyan ile, beyhude devletçe tekli:fat-ı 
azime ihtiyar ve birkaç yüzyıllık bir hanedan imha olunmaksızın, temine 
taraf-ı devletten kendisi memur edilir ise bilikna derdevlete(70) getireceğini 
arzetmekle, Efendi-i mumaileyh, kendisine verilen name--i hümayunu bilis
tishab Cizre'ye azimet etmiş idi. Böyle bir emirname, "Muharreclt-ı Nadi
re"(71) nam kitabda münderic ve matbu' dur. 

* 

Mela Efendi'nin Cizre canibine tekarrubu, Müşir Osman Paşa'nın ordu-i 
hümayunla Cizre'ye birkaç saat mesafeye vasıl olduğu bir sıraya tesadüf edip, 
temine memur olduğunu ve avdetine kadar ordu-i hümayunun ileriye sev ki 
icab etmeyeceğini bilifade, Müşir-i müşarünileyhe bu babda istihsal ettiği 
irade--i şahaneyi dahi ibraz etmiş ise de, Osman Paşa, bunca tekellüfle Ciz
re'ye yaklaşmış olduğu ve bir iş görüp de bir büyük şan kazanmak arzusuna 
düşmüş iken Mela Efendi'nin bağteten zuhurüyle bu yolda ifadatı, ye's-ü 
hiddetini mucib olup, kemal-i tehevvürle Efendi-i mumaileyhi tekdir etmiş
tir. Lakin memuriyetinden men' etmeye de cür'et edemediğinden, yol verip 
Cizre'ye göndermiş idi. 

Mela Efendi Bedirhan Bey'in nezdine bilvusul name--i hümayunu Bedir
han Bey'e ita ve teminat-ılazirneyi lfa etmesine mukabil, Bedirhan Bey or
du-i hümayuna uğramamak ve doğruca Dersaadet'e gitmeye niyet etmiş ise 
de, işin şu suretle hitampezir olmasını arzu eylemeyen Osman Paşa, keyfi
yenen haberdar olunca hemen askerle hücum ve muharebeye mübaşeret ve 
Bedirhan Bey dahi Osman Paşa'nın şu hareketi üzerine izhar-ı mukabele ve 
mukavemet eyledi. Osman Paşa Mela Efendi'yi bittevkif, Bedirhan Bey ile 
ittifakını ve ordunun tehirine sebebiyet verdiğini ve temin bahanesiyle 
Bedirhan Bey'e vakit kazandırmak hizmetinde bulunduğunu Dersaadet'e 
arz ile, o dahi Van'a nefyedildi. 
Hafız Mustafa Efendi Şam'da ve Mela Efendi Van'da menfiyyen vefat ede-

rek, YusufNecib Efendi birkaç sene sonra ıtlak olundu ise de, musadef oldu
ğumazarrat-ı azime ve sekteden naşi', vefatma kadar muzayaka ve perişani-i 
hal ile ömrünü geçirmiştir. 

(68) Yazar bu adı kimi yerde Arapçadaki okunuş biçimiyle "Cezire", kimi yerde de Türk
çedeki okunuş biçimiyle "Cizre" olarak yazmıştır. Kürdçede ise bu ad "Cizlr" biçi
minde yazılır ve okunur. 

(69) 4. sayıdaki 7 nurnaralı dipnota bakınız. 
(70) Derdevlet: Devletin bulunduğu yer, devlet merkezi, başkent. 
(71) "Nadir Yazılar, Az Bulunan Yazılar, Seyrek Bulunan Yazılar" demektir. 
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Lakin ol vakit "Takvim-i Vakayi"(72) nüshalarında, lisan-ı resmi ile, Bedir
han Bey'in devam-ı isyanına ve biddefaat vuku' bulan teminatı adem-i kabul 
ile muhalefette ısrarına mebni, üzerine asker sevk olunduğu muharrer ve 
mündericdir. Halbuki Mir-i müşarünileyhin lisanından olmak üzre, "355" 
numrolu "Takvim-i Vakayi"e dere olunan ifadat derunundaki "vukuattan 
bir gün evvel bile böyle şeyleri mütalaa etmez idim" fıkrası, öyle eskiden is
yana devam üzre olmadığına delildir. 

"343" numrolu "Takvim-i Vakayi"de, Müşir Osman Paşa'nın verdiği te
minatı Bedirhan Bey adem-i kabul ile ordu-i hümayun üzerine aldacele hü
cum ve harbe cesaret etmiş iken bilmukabele mağluben ric'at ettiği ve iki 
gün sonra Serdar-ı Es bak Ferik Ömer Paşa'nın kumandasındaki asker üzeri
ne h ücum ederek, sabaha kadar tarafeynden iş'al-ı naire-i harb ve kıtal eyledi
ği ve birkaç meydan muharebesinden sonra bozulup Ewrex kalesine çekildi
ği ve sonra "Çeme Zeytun"(73) denilen nam mahalde sabahtan akşama ka
dar devam eden yine bir meydan muharebesinde ibtida Bedirhan Bey 
muzaffer ve ordunun birçok mühimmatını ve birkaç pare topu zabt etmiş ise 
de, neticede yine eşya-i mezkureyi terkeve Ewrex kalesinde tahassuna mec
bur olduğu ve maiyeti serdarlarından Han Mahmud dahi Botan suyu kena
rında harben münhezim olduğu tafsll olunmuş; ve "345" numrolu 
"Takvim-i Vakayi"de, Bedirhan Bey kale-i mezkurede tahassun eylediği hal
de, Osman Paşa civar-ı kaleye ledelvusul verdiği temini yine kabul ettireme
diğinden, kaleden ve si perlerden asakir-i nizamiyeye top ve tüfeng endahtına 
ibtidar etmiş ve Ferik Mustafa Paşa, Ferik Ömer Paşa ve Sabri Paşalar, Os
man Paşa kumandasıyle top ve havan ve humbara(74) ve tüfenglerle on üç 
gün kaleyi muhasara ve tazyik ettikten sonra, Bedirhan Bey istiman ve Mü
şir Paşa dahi kendisine ita-i re' y-ü aman ederek orduya dehalet etmiş olduğu 
tafsll edilmiştir. 

Bilahare Bedirhan Bey, tekmil efrad-ı ailesiyle beraber İstanbul'a azimet et
tikten sonra Girid'e ikamete memur edilmiş ve bilahare Şam-ışerife azimet
le, bin iki yüz seksen altı senesinde(75) orada irtihal-ı dar-ı beka etmiştir.(76) 
Rahmetullahi aleyhi!(77) 

(72) "Olaylar Takvimi" anlamına gelen "Takvim-i Vakayi", Osmanlı devletinin resmi ga
zetesinin adıydı. 

(73) Ewrex: Botan bölgesinde yer alan eski bir kaledir. "O kenar, o taraf" anlamına gel
mektedir. Türkçede "Evrah" biçiminde okunur. 
Çeme Zeytı1n: Zeytin Irmağı. Bu, Botan bölgesinde bulunan bir ırmaktır. 

(74) Humbara: Eskiden havan topu ile atılan bir çeşit iri mermi. 
(75) Miladi takvime göre 1871 yılında. 
(76) İrtihal-ı dar-ı beka etmiştir: Ebedl eve göçmüştür, öbür dünyaya göç etmiştir; yani ve

fat etmiştir. 
(77) Rahmetullahi aleyhi: Allah'ın rahmeti O'nun üzerine olsun, Allah O'na rahmet 

etsin. 
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Ez ceddeyen ecnebiya de dixwinim ku hukumeta İtalyaye dive Trablusxer
be(78) ji xwe re bistine. Ser ve xeber&, ewwela muraceete hukumeta Fransaye 
kir. Çunki Fransiz dive Trabluse bistine. Lakin çiku İtalya zedetir munase
bet(79) heye, Fransiz deste xwe je kişand. İtalyaye eskere xwe ye Napaliye re.. 
kir ser we dere; du wapore xwe rekir. Qet tu sual ji hukumeta me(80) nekir. 
Çunki alem hem! zane ku Ebdulhemid mil et ı1 wetene mileti muhafeze nake. 
Tu mehabeta(81) hukumeta me li ser ecnebiya nemaye. B1naen'eleyh, ew 
Musulmanen Trabluse hem! heçku bekes ı1 besahib in.(82) 
Paş muddeteki İtalya we dere b ide her top ı1 tifinga. Xunkare me, ewe gelek 

xelqen cahil wi Xellfe, İmame Musllmin,(83) Zillullah fl'l-erd(84) tesewwur 
dikin,(85) we wan rebenen Trabluse bine topen İtalyaye bihele. 

* 

Ceddeyen ecnebiya we roje tiştek xedb nivisin. Ev hew qas tiştek xirab, ey
bek reş bi ku me nediviya em itimad ı1 emniyete we hewadise bikin.(86) La
kin weqta ku me dit Ebdulhemid ew hewadis bi ceddeyen xwe tekzib nekir, 
her sukut kir, blttebi'(87) em mecbur bin ku itimad bikin. 

Ev hewadis jl ew e ku mirovek İngllz keçek Musulman ji Seraye revandiye. 
E w Sera ku Darulxllafe ye,(88) meqame İmame Musllm1n e, ji wedere miro
ven bi yani ten keça direvinin. Ev bi çi qewete dibe? Çunki hetta tu mirov, tu 
jine Musulman nikarin bikevin Seraye de; mirovek İngliz çawa dikare keçeke 
je hillne? 

Bel&, çunki Ebdulhemid Sera xwe bi mitirba tiji kirl'ye. E w mitirb hem!, ji 
Xwede zedetir hej pera dikin.(89) Lama bi qeweta pera mirov hem! tişta kare 
li Seraye bide çekirin. Ewi İngllzi bi qeweta peren xwe, ew muhafizen sere 

(78) Trablusxerb: Trablusa Rojava. Ev nav di dewra Osman~yan da jibo Ubyay~ dihat kara
n~n. Hing~ di nava s~nor~n dewleta Osman~ da du bajar bi nav~ "Trablus" hebı1n. Yek 

li Ubyay~ bı1, yek F li Lu b nan~ bı1. Jibo ku her duyan ji hev cuda bikin ji ya Lubnan~ 
ra digotin "Trablus§am" yan~ "Trablusa Şam~", ji ya d~ ra j~ digotin "Trablusxerb" yan~ 
"Trablusa Roj ava". U ev nav hem jibo bajar~ Trablus, hem F jibo w~ welatl dihat kara

n~n ku nuha nav~ w~ Ubya ye. 
(79) Munasebet: P~wendl. 
(80) Mexsed ji "hukumeta me", hukumeta Osman! ye. 
(81) Mehabet: Heybet, saw. 
(82) B~sahib: B&xwedl. 
(83) Imam~ Muslim~n: P~§rew~ Musulmanan. 
(84) Zillullah fl'l-erd: S~ya X wed~ di erd~ da, s~ya X wed& li ser er& Ev unwan jibo padl§a

h~n Osmanlyan dihat karan~n. 
(85) Tesewwur dikin: Difikirin. Yan~ "kes~n nezan wisa difikirin ku Padl§ah xelife ye, p~§-

rew~ Musulmanan e, s~ya X wed~ ye li ser erd~". 
(86) Yan~ "bi w~ mlçey~ ewle bibin, ewle bibin ku ew nı1çe rast e". 
(87) B~ttebi': Teb~l, bi awayek~ teb~~ ı1 normal. 
(88) Darulxllafe: Cly~ xelHet!y&, merkeza xelifet!y&. 
(89) Hej pera dikin: Hez ji peran dikin, peran diev~nin. 
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mehbı1beya(90) xwe hem! mest kir; çaven muhafiza, guhe wan qir kir.(91) Bi 
vi sı1ret1(92) İngllz ı1 keçike dewame mehebbeta(93) xwe kirin, qerar dan ji 
İstanbule derkevin. Muraceete muhafize daira Hereme(94) kirin, pere dan 
wi; razi bi ı1 go ku "şeva Leyletulqedre mimkun dibe"; ı1 fllheqiqe(95) ve Re
mezana bılri şeva Leyletulqedr&, wi mirovi keçik revand Hindistan&, nav 
İngllza. A 

Gell Kurdno! De veca tesewwur bikin, çi namus li Sera Imamulmusllmin 
de maye. Ew meqame ku be desmej ne layiq e mirov bikev'&, mirove İngllz 
Leyletulqedre de keça je direvine E w padişahe muhafizen wi bi rişweta keça 
Musulman bide deste İngllz, gelo me'mılren Wl yen sere wllayeta çi nakin, 
ser pera çi şenaeta irtikab nakin!(96) 

Hasil1,(97) ev mesela ha tu itibar, tu umid li me nehlşt, Hema Xwede vi mi
leti muhafeze bike! Ji Ebdulhem1d tu umld nemaye. 

Metbea "Cem'1yeta Tefaq ı1 Qendya Musulmana" tebi' b1ye 

(90) Mehbube: Keç yan jina evand~, keç yan jina ku ji aliye xortek ve yan merek ve te evan
din, yar, dilbir. 

(91) W isa te zan~n ku peyvika "qir" di rojname da bi şaş~ weha had ye çapkirin u awaye rast 
"ter" e, yani' "gelek dirav dan muhafizan, çav u guhen wan bi diravan ter kirin". 

(92) Bi V~ sured: Bi V~ awayi. 
(93) Mehebbet: Dildar~, ev~n, eşq. 
(94) Da~ra Hereme: Beşe p~rekan, beşe ku p~rek te da ne. 
(95) Fllheq~qe: Bi rast~. 
(96) Çi şenaeta ~rdkab nakin: Çi karen zişt u xirab nakin, çi xirab~yan nakin. 
(97) Hasili: Bi kurd, duway~ka peyv&, bi peyveka kurt. 
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14'ÜNCÜ SAYININ ÇEViRiLERİ 

BEDIRHAN BEY 

Bedirhan Bey 1256 yılında(98) Kürdistan'ın yönetim dizginlerini ele aldığı 
zaman, orada görevli bulunan valiler ve memurların gözleri, özellikle Al
lah'ın kullarının mailarına dikilmişti. Bunlar kimi zengin görürlerse soyup 
soğana çevirmeyi ve her memur tereddüt edenleri birer tehlikeye düşürme
yi, süregelen ve süregiden bir gelenek durumuna getirmişti. Bu nedenle, her 
birisi atalarından ve babalarından edinerek bulundukları konumlarda hal
kın başvuru mercii olan Kürd beylerinin, Mehmed Reşid Paşa'nın Diyarbe
kir valiliğinden önce almış oldukları sağlam ve dirençli tutum, söz konusu 
Valinin beylerin çoğunu Rumeli'ye sürgün ettirmesiyle ortadan kalkmış ve 
nicelerinin evleri harkları darmadağın olmuş ve çöküp gitmişti. 

Bir zamanlar savaş hizmetlerinde padişah ordusunun yardımcı gücünü 
oluşturan ve her ferdi erkek arslanlar gibi savaş ve çarpışma alanının birer 
kahramanı olan beylerin, sonraları zalim memurlar yüzünden karşılaştıkla
rı felaketler sırasında, her aşiret ve nahiyeye geleneksel yıllık ödeneklerin
den(99) fazla olarak, vali, kaymakam, divan katibi,(100) kethüda,(101) mü
hürdar(102) ve kavasbaşı(103) gibi daire takımlarına özgü olan ve "hizmet" 
adıyle ün yapan ağır vergi yükümlülükleri dahi yükümlendi. Bu vergilerin 
aşırı ölçülere varan miktarları, onları içeren huyruhuların arkasında işaret 
edilirdi; o işaretierin üzerine "sahh" damgası bile basılırdı.(104) Bu nedenle, 
her ilçe ile her aşiret ve nahiye, resmi ödeneklerinin iki katına çıkan ve meşru 
olmayan ek vergiler altında ezilirdi. Bununla da yetinilmezdi; zengin kimse
lerin maliarına el konulması ve kendilerine para cezası verilmesi biçiminde, 
karşılaşmadıkları felaket kalmazdı. 

(98) Milad! takvime göre 1841 yılı. Yazar, gazetenin 13. sayısında yayınlanan Kürdçe yazı
sında bu tarihi 1250 olarak vermişti. O da Milad! takvime göre 1835 eder. 

(99) Buradaki ödeneklerden maksat, kendilerinin devlete ödemekle yükümlü bulundukla
rı miktarlardır. 

(100) Divan katibi: Osmanlılar zamanında vali, beylerbeyi gibi taşra yöneticilerinin yazıcı
lığını yapan memur. "Divan efendisi" de denirdi. 

(101) Kethüda: Osmanlılar zamanında bir konağın ya da resmi dairenin işlerini çekip çevir
mekle görevli memur, kahya. 

(102) Mühürdar: Osmanlılar zamanında bir bakanlığın ya da resmi dairenin mührünü kul
lanmakla görevli memur, bir çeşit özel kalem müdürü. 

( 103) Ka vas başı: Osmanlılar zamanında resmi daireleri n kapıcılarını ve odacılarını yöneten 
memur, odacıbaşı, kapıcıbaşı. 

(104) Bu sayıdaki 60 numaralı dipnota bakınız. 
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Merhum Bedirhan Bey' in, pederinin vefatından sonra yönetimin dizgin
lerini ele alması, sözü edilen zulümlerin şiddetle hüküm sürdüğü bir döne

me rastlıyordu. Öyle ki, bir valinin ve hatta bir kaymakamın kişisel garazı 
uğrunda, bir işaretle nice önemli kişilerin boyunları vurulur ve evleri bark
ları darmadağın edilirdi. 

Bedirhan Bey ise bu durumu onaylamadığından, aşiret ve kabileleri koru

ma işini üzerine aldı ve zalimlerin söz konusu aşiret ve kabildere karşı giriş

tikleri kanunsuz saldırıların önünde engelleyici bir set oldu. Bu insanların 
elde ettikleri özgürlük, çevrenin ve komşu yörelerin insanlarını da imrendir
di. Böylece herkeste, O'nun yönetiminin sınırları içine girmek ve zulümler
den kurtulmak arzusu belirdi. Bu nedenle Bedirhan Bey'in nüfuzunun ge

çerli olduğu bölgeler, artık Cizre ve Botan dolaylarıyle sınırlı kalmadı; Kür
distan kıtasının(105) Hakkari yörelerine kadar genişledi. 

Bu özgürlük sırasında Musul, Diyarbekir ve Van eyaletlerinin vali ve me

mur ları, adı geçen kıtaya bağlı yerlere etki ve nüfuz edemediklerinden, bu 
durumun sürüp gitmesinin, söz konusu olan Beyin nüfuz ve bağımsızlığının 

sınırlarını gittikçe genişleteceği ve daha sonra devlete büyük bir başbelasının 
açılacağı konusunda adı geçen komşu eyaletlerin valilerince görüşme yapıl

dı. O sırada Musul Valisi bulunan merhum Esad Paşa'nın İstanbul'a bildir
miş olduğu durum, komşu illerin valilerince de böylece doğrulanıp destek

lenmiş oluyordu. Bunun sonucu olarak, 1263 yılının(106) Şaban ayında Ha
lep Valisi Osman Paşa, Anadolu Ordusu müşirliğine( 107) atandı ve Bedirhan 
Bey'le savaşması konusunda padişah tarafından kendisine emir verildi. 

Bedirhan Bey'in üzerine gönderilecek düzenli ordu askerlerinin toplanma 

yeri Diyarbekir'di. Bu nedenle adı geçen Müşir de Diyarbekir'e gitt. Orada 
toplanan 30 bin kadar düzenli ordu askerleri ile 15 bin milis gücü ve 40 tane 

top ile birlikte Cizre'ye doğru yola çıkmadan önce, Kürdistan Savaşının ne
denlerini ve bu savaş hakkındaki emirleri içeren padişah emri, Diyarbekir'in 
dışındaki "Cirit Meydanı" denilen gezinti yerinde okundu ve birkaç bin ki

şi tarafından dinlenildi. 

(105) "Kıta" dan maksat, büyük toprak, bir kıtayı andıracak kadar uçsuz bucaksız geniş ül

kedir. Kürdistan çok büyük bir ülke olduğu için yazar tarafından "kıta" biçiminde ni

telendirilmiştir. 

(106) Miladi takvime göre 1847 yılı. 
(107) Müşirlik: Mareşallik. Bu unvan Osmanlılar döneminde "mareşallik" için kullanıldı

ğından ve bir askeri teri m olarak Osmanlıcaya yerleşmiş olduğundan, çeviride tarafı

mızdan aynen kullanıldı. Osmanlı ordusunda müşirlik rütbesine sahip olan askerlere 

de "Müşir" denirdi. O da bir askeri terim olarak Osmanlıcaya yerleştiği için, gerek bu 

yazının çevirisinde ve gerekse bundan sonraki Osmanlıca yazıların çevirilerinde tara

fımızdan aynen kullanılacaktır. 
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Emrin okunmasından sonra Di yarbekir Müftüsü Derviş, ilerigelen soylu 
ailelerden de HafızMustafa ve YusufNecib Efendiler, Bedirhan Bey' e güven
ce verip getirmek için Cizre'ye gönderildiler. Bunlar dönüşlerinde, kendisi
nin devlete isyan etmediğini, her bir emre itaat ettiğini ve fakat vatanını 
terkedemeyeceğini söylediği yanıtını getirdiler. Bu yanıt üzerine, adı geçen 
Müşir, Bedirhan Bey'in muhalefet etmekte diretmesini, bu üç kişinin kan
dırmacalarına ve aralarındaki eski ilişki ve hukuktan dolayı bağımsızlığını 
koruması için kendisine verdikleri desteğe bağlayarak, bu durumu İstanbul'a 
bildirdi. Ayrıca Derviş Efendi'nin müftülük görevine son verildi ve Hafız 
Mustafa Efendi kutsal Şam'a,(108) Yusuf Necib Efendi de Van'a sürgün 
edildiler. 

Osman Paşa Cizre'ye gideceği sırada, YusufEfendi'nin kayınbiraderi olup 
İstanbul'da bulunan ve merhum Bedirhan Bey'le eskiden beri tanışıklığı 
olan Mela Efendi, Osmanlı hükümetine başvurarak, Bedirhan Bey'in devle
te isyan eden takımdan olmadığını ve devletle arasındaki yabancılaşmanın 
nedenlerini açıkladı; devletçe boşuboşuna çok büyük masraflara girilmeksi
zin ve birkaç yüzyıllık bir hanedan(109) imha edilmeksizin Bedirhan Bey' e 
güvence verilmesini istedi; bu güvenceyi vermekle kendisi devlet tarafından 
görevlendirilirse, Bedirhan Bey'i ikna ederek devlet merkezine getireceğini 
arzetti. Bunun üzerine kendisine bir padişah mektubu verildi ve kendisi 
mektubu alarak Cizre'ye doğru yola çıktı. Emri içeren böyle bir mektup, 
"Muharrecit-ı Nadire"(110) adlı kitapta yer almış ve basılmıştır. 

* 

Mela Efendi'nin Cizre tarafına yaklaşması, Müşir Osman Paşa'nın Os
manlı ordusu ile Cizre'ye birkaç saatlik mesafeye ulaşmış olduğu bir sıraya 
rastladı. Mela Efendi, Bedirhan Bey' e güvence vermekle görevli olduğunu ve 
kendisi dönünceye kadar ordunun ileriye sevkedilmesinin gerekmeyeceğini 
söyleyerek, bu konuda almış olduğu padişah iradesini de adı geçen Müşire 
gösterdi. Ne var ki Osman Paşa, bunca gösteriş ve özenişle Cizre'ye yaklaş
mışken ve bir iş görüp de bir büyük şan kazanmak arzusuna düşmüşken, 
Mela Efendi'nin ansızın ortaya çıkması ve bu bildirimde bulunması, ümit
sizliğine ve sinirlenmesine yolaçtı. Bu nedenle, büyük bir öfkeye kapıldı ve 
adı geçen Efendiyi azarladı. Ancak kendisini görevinden alıkoymaya cesaret 
edemediğinden, kendisine yol verip Cizre'ye gönderdi. 

Mela Efendi, Bedirhan Bey'in yanına ulaşıp padişahın mektubunu kendi
sine verdi ve gerekli güvenceleri bildirdi. Bedirhan Bey de, bunun karşılığı 

(108) "Kutsal Şam", yazının aslındaki "Şam-ı şerif'in karşılığı olarak kullanılmıştır. Müslü
manlar arasında Şam kenti dinsel açıdan önem taşıdığı için bu kente eskiden "Şam-i şe
rif" denirdi. 

(109) "Hanedan"dan maksat, o zaman Bedirhan Bey'in başında bulunduğu Botan Kürd 
devletidir. 

(110) "Nadir Yazılar, Az Bulunan Yazılar, Seyrek Bulunan Yazılar" demektir. 
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olarak, Osmanlı ordusuna uğramaksızın doğruca İstanbul'a gitmeye niyet 
etti. Ne var ki işin bu biçimde sonuçlanmasını istemeyen Osman Paşa, duru
mu haber alınca askerle saldırıya geçti ve savaşmaya başladı. Osman Paşa'nın 
bu hareketi üzerine Bedirhan Bey de karşılık verip direnişe geçti. Osman Pa
şa, Mela Efendi'yi tutukladı ve Bedirhan Bey'le ittifak ettiğini, ordunun ge
cikmesine neden olduğunu ve güvence vermek bahanesiyle Bedirhan Bey' e 
zaman kazandırma hizmetinde bulunduğunu İstanbul'a bildirerek, kendisi
ni de Van' a sürgün etti. 

Sürgün edilenlerden Hafız Mustafa Efendi Şam'da, Mela Efendi de Van'da 
sürgündeyken vefat ettiler. Yusuf Necib Efendi ise, birkaç yıl sonra serbest 
bırakıldıyse de, uğramış olduğu büyük zarardan ve sekteden ötürü, vefat 
edinceye kadar sıkıntılı ve perişan bir durumda ömrünü geçirdi. 

Fakat o zamanki "Takvim-i Vakayi"(111) sayılarında, Bedirhan Bey'in 
isyanını sürdürmesi ve kendisine birkaç kez verilen güvenceleri kabul etme
yip muhalefet etmekte diretmesi nedeniyle üzerine asker gönderilmiş oldu
ğu, resmi dille yazılmış ve yayınlanmıştır. Oysa 355 sayılı "Takvim-i Vaka
yi"de yer alan ve kendi dilinden söylenen bildirimlerinin içindeki "olaylar
dan bir gün önce bile böyle şeyleri düşünmüyordum" sözü, öyle eskiden 
isyanı sürdürmek niyetinde olmadığının bir kanıtıdır. 

343 sayılı "Takvim-i Vakayi"de, Bedirhan Bey' in, Osman Paşa'nın verdiği 
güvenceleri kabul etmeyerek çabucak Osmanlı ordusuna saldırıp savaşa cesa
ret etmiş olduğu, kendisine karşılık verilince r.enilgiye uğrayıp geri çekildiği, 
iki gün sonra eski Başkomutan Ferik(112) Omer Paşa'nın komutasındaki 
askerlerin üzerine saldırdığı ve sabaha kadar iki taraf arasında savaş ve çarpış
ma ateşinin alevlenmiş olduğu, birkaç meydan savaşmasından sonra bozgu
na uğrayıp Ewrex kalesine çekildiği, sonra "Çem& Zeyn1n"(113) denilen 
yerde sabahtan akşama kadar süren yine bir meydan savaşmasında Bdirhan 
Bey'in önce zafer kazanıp ordunun birçok savaş gereçlerini ve birkaç tane to
pun u ele geçirmiş olduğu, ancak sonradan bunları bırakarak Ewrex kalesine 
kapanmak ve orada direnmek zorunda kaldığı, emri altındaki komutanla
rından Han Mahmud'un da Botan ırmağı kıyısındaki çarpışmada yenilgiye 
uğradığı, ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

345 sayılı "Takvim-i Vakayi"de de, Bedirhan Bey'in adı geçen kaleye ka
pandığı halde, kale dolaylarına ulaşan Osman Paşa'nın verdiği güvenceyi yi
ne kabul etmediği ve hem kaleden, hem de sİperlerden düzenli ordu askerle
rine top ve tüfeklerle ateş etmeye başladığ~, Osman Paşa'nın komutası altın
da bulunan Ferik Mustafa Paşa ile Ferik Omer Paşa ve Sabri Paşa'nın kaleyi 

(111) Bu sayıdaki 72 numaralı dipnota bakınız. 
(112) 7. sayıdaki 64 numaralı dipnota bakınız. 
(113) Bu sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
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13 gün süreyle ve top, ha van, humbaralar la( 114) kuşatıp baskı altında tuttuk
ları, bundan sonra Bedirhan Bey'in aman istediği( llS) ve Müşir Osman Pa
şa'nın kendisine görüşünü bildirip aman verdiği, kendisinin de orduya sığın
dığı, ayrıntılı biçimde yer almıştır. 

Bedirhan Bey, sonra tüm aile bireyleriyle birlikte İstanbul'a gitti ve Gi
rit'te oturmak zorunda bırakıldı. Daha sonraları kutsal Şam'a gitti ve 1286 
yılında( 116) orada vefat etti. Allah kendisine rahmet etsin! 

(114) Humbara: Eskiden havan topu ile atılan bir çeşit iri mermi. 
(115) Aman istemek: Teslim olacağını bildirerek can güvenliği istemek. 
(116) Mil:idi takvime göre 1871 yılında. 
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Eded 15 Sala ewwuli Rı1per 1 

• 
Heçi ve KURDISTAN Unvan: 
kaxideki Geneve'de 

reke "Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Abdurrahman 
weha binivise: Pazde roja de careke tet nivısandin * 
"Bi Geneve cerl'deya Kurdı ye Her tabı'da 
necl'ul-merhum 2000 nüsha 

Bedirxan Paşa Kürdistan 
Kürdleri tahsil-i ulı1m ve vülat-ı izamına Ebdurrehman Beg" füm1na teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 

nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasahata 
* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 

on beş günde bir neşrolunur olunacaktır 

Her car 
Kürdçe gazetedir 

* 
du hezar Kürdistan haricinde 
cerideya Gazetenin mesleğine muvafık her yer için 

ez'e rekim Arabça, Türkçe, Farisıce senelik abone bedeli 

Kurdistan&, mektublar 80 kuruştur 
Kürdçeye bittercüme neşrolunur Kürdistan dahilinde 

de belaş husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roja duşembe de 12 Muherremulheram sene 1317 * Fi 22 Nisan sene 1315(1) 

GeH Kurdno! Ez ewil axir, belısa zulma me'mı1ren hukumet redike sere we 
ji we re dinivisim. Ve cerideye de ez'e belısa cahillya wan bikim. Min beri 
çend rojeke misalek vi hali,(2) yek cerideye de dit. Ew ji ev e: 

Beri çend saleke Xunkar, Namiq Paşa rekir Trablusxerbe, kir waliye we de-
~ M~h b ., ~ ·d~ (3) ~d ~ d ~b~ ~b ~ ~h b~ re. ı ra a camı u mescı en we ere qenc anenı ın; yanı ere mı ra e 

ne ber qibleye bl. Hinek mirova ev xeleti his kir; Namiq Paşa re erz ı1 luzı1me 

(1) Li gora tarıxa Mlladıs Gulan 1899(MiBdı tarihe göre 5 Mayıs 1899). 
(2) Mısalek vı hall: Numuneyeka ve rewş&, numuneyeka ve rewşa nezanıya me'muran. 
(3) Cami' u mescid: Her du jı bi mana "mizgeft" in. Peyvika "mescid", bi piranı jibo miz

geften biçilk te karanın. 

-1- 293 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



selalı beyan kirin.(4) Wall ji şlddeta cehl u lnada xwe, ev tekllfa(S) hinde mu
slb u mucaz{ 6) red kir; yani ew xeleti bi hale we hlşt. Ji wl sebebi, hinde Mu
sulman xelet mej dikin.(7) 

De veca tesewwur bikin,(8) ewwallye heqlqetek hinde eyan(9) ji cehl u Ina
da xwe qebul neket u hingl je re tekrar bikin xeta xwe de Israr biket, we çawa 
hinde hezar Musulmanen wllayete de Idare biket! Ewe wl mirove hinde puç 
redike sere 1badullah,(10) we çawa li nik Xwede tealaru hebit!Ji xeyre we,(ıı) 
ew çi Musulman in ku walltiya mirovek hinde cahil qebul dikin, xwe bine 
deste Wl mirovl de dihelin! Rekirina Wl mirovl sere wllayeteke, xetake me
zin e; lakin miroven wl qebul dikin, xeta wan he mezin e.(12) Heta milk u 
welaten we nav deste wan me'mura de be, undine u axrete ji sefalet u xecale
te(13) xilas nabin. 

Ev pend-şest sal e ev halen xirab welaten me de dewam dikin. Ji wl sebebi 
ye ku hem! der sefil u perişan in; deste ehall(14) de tu qewet, tu 1qtidar(15) 
nemaye. Xelq hem!, wexameta(16) 1st1qbala(17) xwe u ya jin u zaruyen xwe 
tefekkur dikin. Li Afrlqaye de hukumeta Merakeş( 18) heye. Padlşahe wedere 
Musulman e, ji nesla Pexember e,''Slem".( 19) Gelek Musulmanen tebea dew
leta me(20) ji xedr u zulma me'muren dewleta me tijl bine, Iltica Merakeş di
kin. Min bihlst ku gelek xelqen Şame u Trablusxerbe, lltlhaqe we hukumete 
dikin.(21) Lakin şuna hukumet u dewleta xwe terk bikin, bi xlret u ciwan
merdl hukumeta xwe ya qed1m(22) islah bikin gelek çatir e.(23) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
{9) 
{10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
{15) 
{16) 

(17) 
{18) 

{19) 

{20) 
(21) 

(22) 
{23) 

294 

Luzum& selalı beyan kirin: P&wisdya ç&kirin u rastkirin& eşkera kirin, dan zanin kup&
wist e ew xeled b& rastkirin. 
Teklif: P&şniyaz. 
Musib: Di ciy& xwe da, bici, heq u rast. 
Mucaz: Tişt& ku destur j& rat& dayin, destur j& ra h eye. Yani "p&şniyaza wan tişteki wisa 
bu ku destur j& ra hebu, diviya ku desrar j& ra bihata dayin". 
M&j dikin: Nim&j dikin. 
Tesewwur bikin: Bifikirin, bidin hiş& xwe. 
Eyan: Eşkera, berçav, xuyayi, diyar. 
Ibadullah: Evd&n X wed&, qul&n X wed&. 
Ji xeyr& w&: Xeyn ji w& yek&, ji bil w& yek&. 
H& mezin e: H&j mezin e, mezintir e. 
Xecalet: Neng, şerm, fedi, kar& ku mirov ji ber wi şermi u fedikar dibe. 
Ehali: Gel. 
İqddar: H&z, şiyan. 
Wexamet: Taluke, rewşa bitirs, tişt& ziyande, tişt& ku ziyan dide mirov u ji mirov ra talu
ke ye. 
Istiqbal: P&şedem. 
Merakeş: Welatek e, li rojavay& jorin& Afriqay& dikeve. J& ra bi Ere bit& gotin "Mexrib", 
bi Tirki t& gotin "Fas", bi Inglizi ji t& gotin "Morocco". 
"Slem": Ev kurta peyveka Ere bi ye, dema nav& Phember t& nivisln ew peyv weha bi 
kurti t& nivisin. Temam& peyv& ev e: "Sellellahu eleyhi we sellem". 
Mexsed ji "dewleta me" dewleta Osmaniye. 
İltihaq& w& hukumet& dikin: T&kil& w& hukumet& dibin, tev& w& di bin, bi w& ra di bin 
ye k. 
Qedim: Kevn, berin. 
Çatir: Ç&tir. 
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Gell ulemayerı Kurda! U n dizanin ku ew Musulmane ilm tehsi'l kir!', 
alim e. Lakin nav hem! ilme 1kt1sab kir1(24) hin nuqteyen şeriete qebul 
neket, ew nezera şeriete de kafir e. Lakin meazellah bi we kafiriya xwe de ew 
mirove alim heger bi il me xwe emel b ike, dikare mileta xwe re gelek qendye 
b ike. Waqia(25) ji kafiriye xilas nabe; lakin mil et gelek faydeye ji ilme w11kt1-
sab dike. 

De veca un ku alimen amil in,(26) hem! eqaiden dine xwe re mu'teqid 
in(27) u bi hakimi ya ehkamen(28) din e xwe ve muftexir in,(29) çawa dibe ku 
milet u eşireten xwe re tu xizmete lfa nakin!(30) Un wan me'muren zalim re 
itaet dikin, ji we ru(31) qeb\'leyen xwe gelek izrar dikin!(32) Lakin un bizanin 
ku li we meyane de(33) un gelek huquqen xwe j\' mehw u ibtal dikin! Ser par\'
yeke nan zulma me'muren sere we tesd\'q dikin, xedra li ser mileti qebul di
kin, d\'ne xwe difiroşin! We ji wl' sebebi li nik hem\' dinyaye u elelxusus(34) 
nav qebll u eşiren xwe de, ew bilind merteba qedr u itibara alimiye izale di
kin,(35) axreta xwe ekcari difiroşin! U n ulema qenc dizanin ku me'muren se
re we ji edalete gelek cuda ne; edi un çire nabejin cahila ku wan me'mura re 
l'taet ne caiz e! Bi tewsiya l'taete un wan feqira redikin li meqtele,(36) un wan 
davejin nav çala sefalete Ev guneh hem\' li axrete ji we mes'ul e.(37) 

Pad\'şaha re itaet, hele ferz e; e ji tews\'ye dikim. Lakin weqta ku un itaete 
tewsl'ye dikin, şuruten we ji tarif bikin.(38) We llla,(39) un din u dewlete re 
xain in. İtaet mustehsen e;( 40) lakin bi wl' şertl' ku hakim şayane( 41) l'taet be. 
W e \'lla, hakime ne şayane itaet re inqiyad( 4 2) kufre. U n dizanin ku ehkamen 
dine me li ser çi h\'kmeten muesses in.(43) Un dizanin ku heger pad\'şah ne 

(24} İkdsab kiri: Qazanc kiri, bi dest xisti. 
(25} Waqia: Di esle xwe da, bi rast!. 
(26) Alimen amil: Alimen ku bi ilm e xwe emel dikin, zanayen ku li go ra zanyariya xwe tev

digerin, fermana zanyariya xwe tinin ci. 
(27) Eqaid: Awa u bingehoken baweriyen dini. 

Mu'teqid: Kese ku bi fermanen din bawer dike, kese bawerdar. 
(28} Ehkam: Piraniya "hukum" e. 
(29} Muftexir: Pesindar, kese ku bitiştek dipesine, iftlxar dike. 
(30} lfa nakin: Naynin ci, peknaynin. 
(31) Ji we ru: Ji ruye we yeke, ji ruye we ltaete. 
(32) İzrar dikin: Dixin zirar&, dixin ziyan&, dixesirinin. 
(33) Li we meyane de: Di we navbere da. 
(34) We ji wl sebebi: o ji Wl semed1, u ji her we yeke. 

Elelxusus: Xasma, bi taybet1. 
(35) Izale dikin: Tune dikin, ji meydane radikin, hildnin. 
(36} Meqtel: Ciye kuştine. 
(37} Ji we mes'ul e: Ji we te pirsin. 
(38) Şuruten we: Şerten w&, mercen we itaete. 

Tarif bikin: Bidin naskirin, binasinin, bidin zanin. 
(39} We illa: Yan na, eger na. 
( 40) Mustehsen: Baş. qenc. 
(41) Şayan: Liyaq, heja. 
(42) Inqiyad: Stuxwari, itaet. 
(43) Muesses: Sazkiri, avakiri, tişte ku hatiye sazkirin u avakirin. 
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adil be, ne hema 1taet ne caiz e; hetta ew meja roja Ine un dikin, fasid e.(44) 
De veca ew xellfeye bi mesawiyen(45) xwe meja tebeeyen xwe lfsad dike,(46) 
mueyyen( 47) itaet ji wi re ne caiz e. 

X wede z1yareta kabey&, xelqen muqtedir( 48) re emir kir! ye. Çunk1 dewleta 
Islame ji gelek eqwamen muxtelif muteşekkil e.( 49) De veca hingi b için hece 
ew eqwamen muxtelifhevdu dibinin, muxadenet u mehebbet(SO) li navwan 
qewma hasil dibe, şan u şerefa Islamere tedbiren qenc didin. Roja ine ji Xwe
de emir kiriye; şerte we edalet e. Şerte ewil u axir, edaleta sultani ye. Zira(51) 
bi edalete qaim dibe; u ji wi sebebiye ku Xwede tealahinde edalet 1ltizam(52) 
u esasa dine me li ser edalete dan! ye. Heger edalet welateki nebit, li wi welati 
asayiş(53) namine; heger asayiş nema, wi welati nimeja ine nabe. Zira weki 
edalet u asayiş nema, mehabeta Musulmana ser neyara namine. De veca weki 
Musulman hem! camieli ser meja ine, neyar'e hucum b ike wan hem! ya biku
je. Eve ji vi hall malum dibe ku zemane xunkare neadil, meja ine ne caiz e. 
Binaen'eleyh,(54) ew xunkare zemane Wl de meja ine nabe, be şik itaet je re 
kufr e. 

* 
Ji halen me'muren sere we, un dikarin ser merkeza wan me'mura redike se

re we, yani ser Seraye(55) fikreke peyda bikin.Ji xeyre w&, ez' e misaleke ji we 
re bejim: 

Hekimek Xunkar li Seraye hebi, nave Wl Emin Paşa bl. Rojeke ew mirov 
hat mala xwe; çi qas mal u menale(56) wi hebi, nav jin u zaruyen xwe teqsim 
kir; demança(57) xwe da ber xwe u go jina xwe: "Ez' e çum biçim. Ez ho fedi
kirim un' e XWe ab ur bikin". jina Wl ji We xebera m ere XWe gelek tirsa U sebeba 
we je pirsl. Ewi ji go: "Ev milet bi vi hall dewam naket; zemanek hindik de 
we mehw u munqeriz bibe.(58) Ez hew dikarim tehemmule vi hall bikim. 
Heger ev Xunkar miqdarek di li texti bisekine, tu din u dewlet ji me re 

" " namıne. 

( 44) Fasid: Betal. 
( 4S) Mesawi: Xirabi. 
(46) İfsad dike: Betal dike. 
(47) Mueyyen: Hemin, be guman, muheqqeq, ektd. 
(48) Muqtedir: Tuwana, hezdar, biqewet. 
(49) Eqwam: Piraniya "qewm" e, ew jt bi mana "gel" e. 

Muxtelif: Cure cure, tewira-tewir, cuda cuda. 
Muteşekkil: Pekhat!. 

(SO) Muxadenet: Dostani, nezikayi. 
Mehebbet: Evin, hezkirin. 

(Sl) Zira: Lewra, çunki. 
(S2) İlt!zam: Pewist, lazim. 
(S3) Asayiş: Hesayt, ewlet!, pekanina hesayi u ewlet!y&. 
(S4) Binaen'eleyh: Ji ber ve yek&, ji her vi semedi, li ser vi semedi. 
(SS) Ser Seraye: Di heqe Seraye da, di heqe Koşke da. 
(S6) Menal: Malhebun, serwet, tişten birtirnet en wek diravan. 
(S7) Demançe: Şeşagir, şeşgule. 
(S8) Munqeriz hibe: Tune hibe, ji hole rabe. 
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Emin Paşa ev xeber go jina xwe l1 ji mal der ket, çl1 Seraye Lakin ji hal& wi, 
xelq&n Seray& ketin şubhey& de; çl1n gotin Xunkar. Emir kir, li ser wi geran; 
dernançek kl1rika(59) wi de ditin. J& pirsin ku "ev çi demançe ye?" Ewi go 
"ez'& w& demançey& bibim nik ustadi(60) de paqij bike, loma li ser min e". 
Lakin ev cewab ne hat qebl1lkirin. Lo ma hane jina w i kir in,( 61) j& pirsin. Jina 
Wl hikat ji bini heta seri temamen neqil kir.( 62) Ser mall1mata we jine, Emin 
Paşa ji nav hale(63) winda kirin; kes nizane çi je hat. Heyve deh zer Xunkar 
jina Wl re gireda l1 penc sed zer dan'e 

* 

Hukumeta Rl1syaye, Xunkare me re nivisiye: "Hin Kurd tecawuz(64) li 
hudl1de me dikin. Heger tu wan te'dib neki,(65) ez'e bi eskere xwe Kurda 
te'dib bikim". 

İlıtirnal Kurda tecawuz nekiribit. Lakin çiku(66) Rl1sya zeifiya me dizane, 
se heba digere( 67) da eskere xwe reke Kurdistan e U n dizanİn Rl1syaye çi Çer
kesa kir, un dizanİn çi Efxanistane kir; de veca rez( 68) hatiye Kurdistane 

Min kaxidek ji xelqen Mosile stand. Wi kaxidi de ji min re dinivisin ku wela
te wan de gel ek b iye girani. Se heba we ji ev e: Eyarnek e,( 69) eşiren dor Mosile 
her xelqen wedere talan dikin. Ji tirsaKurda kes nikare ticarete bike, kes ji 
mala xwe nikare derkeve; tu dewar deste wan de nemane, Kurda hemi talan 
kirine. Wi mili ve mirovek heye: Şex Nl1ri. Lawen wi nav eşqiyaye Kurda di
din,(70) Kurda redikin, mala didin talankirin. 

Mis to ye Mira j i Wl mili ve gele k xesare di de xelqe Hem i de ra be h sa xirabiya 
wi dikin, şikate(71) je dikin; çi qa gund l1 bajaren dor wi hene, hemi ji şere 
wi şikat dikin. 

(59) Kılrik: Berlk. 
(60) Ustad: Hosta. 
(61) Bane jina wt kirin: Banga jina wl kirin, gazt jina wt kirin. 
(62) Neqil kir: Guhast, ji wan ra qal kir, got. 
( 63) W isa te zantn ku peyvika "hale" di esle rojname da bi şaşt weha derkettye ı1 awaye we 

ye rast "hole" ye; yanl"ew ji hole rakirin, ew ji meydane rakirin, dılwayt li jlyana wt 
anin, ew tune kirin". 

( 64) Tecawuz: Derhasbuna ji slnorek, desdirejtya li ser axek yan tiştekt dt ye kesek yan hin 
kesan yan dewletek. 

(65) Te'dtb nekt: Ceza nekt, ceza nedt wan. 
(66) Çiku: Çi ye ku, ji ber ku. 
( 67) Sebeba digere: Li sebeb ı1 behaneyan digere. 
( 68) Rez: Dor. 
(69) Eyarnek e: Demek e, pelek e, wextek e. 
(70) Yant "naven hin kesan didin eşqiyayen Kurdan, didin keleşen Kurdan". 
(71) Şikat: Ştkayet, gilt. 
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Geli Kurdno, geli mlr u axa! Un bi wl hall mala xw bi deste xwe xirab di
kin! Dewletmendlya bi talane hasil dibe, tu ca deste tu kes! de nemaye. E w 

seadeta un umld dikin ku un' e bi talane hasil bikin, ji we re afet e. Heger !ro 
we yektalan kir, si be yek de be we talan b ike. Tu tişt deste we de namlne. Xey
re we, wan talana de un hinde hev re şer! dikin, hinde ji we ten kuştin, hinde 
zaru yetlm dimlnin. E w tişta Xwede ji we re herarn kir!, qet mimkun e un tu 

faldeye je bib1nin? Xwede ferman kiriye "her rizqe xwe jimale helal bixwa

zin". Un wan emr u nehyen(72) Xwede u Pexember berdidin, itaeta nefsa 

xwe dikin. Nefs, Insani her li ser bela redike.(73) Lama Xwede Pexember u 
ki te b rekirin; ewan rlya qenc nişane me kirine. Hinde dewleten mezin hene, 

hinde salıibe şewket u mekanet(74) bine, hemilisaya edl u heqiye mezin in. 
Tu ca tu kes neditlye ku talfeyek(75) bi zulm u talane mueyyed(76) blye. Ev 
dewleten mezin şeqaweta Kurda dibihlzin; hem! ji Kurda tijl bine; hem! 
muntezire firset in(77) da rojeke eskerirekin nav Kurdistane, bi eskeren xwe 
Kurda te'dlb bikin. Wekl neyarek blyanl hat ser we, un nikarin wetene xwe, 
jin u zaruyen xwe, heyata xwe muhafeze bikin. Çunkl zelf in; bi talane, bi 
zulm u xedre tu qewet li we ne ma ye. U n nav xwe de xurte hevdu ne; le wekl 
we eskere Mosqof dlt, un'e bizanin ku un çi qas puç mane. Un her neyare 

hevdu ne, her di bin sebeba xirablya hevdu; lakin un qenc bizanibin ku, heger 
we dranen xwe talan kir, ze1f kir, zelfl u reben1ya wan drana zelflya we ye jl. 
ltlmad li we qeweta bi talane hasil blyl, nekin.(78) Şex Sad!, rehmetullahl 
eleyhl, gotlye: 

(72) Nehy: Tişt&n ku X wed~ u P~xember qedexe kirine. 
(73) Yant "tim mirov li ser belayan redike, ber~ mirov dicle belayan". 
(74) Şewket u mekenet: Her du jf bi mana "hh, tawan, xurtt' ten. 
(75) TaHe: Koma mirovan. 
(76) Mueyyed: Alikirt, piştgirti, kes~ ku alikart u piştgirtya wt t~ kirin. 
(77) Muntezir~ firset in: Çavner~n fersende ne, li benda fersende ne, li h~viya keys~ ne, key

se dipen. 
(78) Yant "ew qeweta ku bi talan~ kettye deste we, bi we ewle mebin; ew heza ku bi talane 

kettye deste we, xwe mesperin we u pişta xwe bi we giremedin". 
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"Beni' Adem aza!' yekdl'gerend 
KI' der aferl'neş zi yek gewherend 

Çu uzwl' be derd awered nlzl'gar 
Dl'ger uzweha ra nemaned qerar".(79) 

Wekl' neyarek hat ser we, un tene sere xwe nikarin mudafee bikin; un'e 
muhtace cl'ranen xwe bibin. Lakl'n çiku cl'ran ji deste we behal maye, nikare 
ari' te bike. De veca wekl' tu tene mayl', neyare hat!' ser te, bi gelek asani,(80) 
mal e te ji hevale xwe standiyi u malete xwe, ji deste te bistine; tu'ye mehkum 
u musexxere(81) neyari bibi. 

* 
Gelek cerl'deyen min bere neşir kiri de, min belısa Ebulhuda, mitirbe dor 

Xunkar kiribt 
Min ve care bihist ku, lehulhemd,(82) denaet(83) u mel'eneta Ebulhuda 

malume Xunkar biye; hingi xebaseta(84) wi malume Xunkar biye, meqhur 
u menkub e.( SS) Inşaellah, ji kerema Xwede umid dikim ku ew lein(86) edi' 
teweccuha(87) Xunkar nabine, da ev milete Islam ji şere wi bes mutezerrir 
bibit!(88) 

(79) Mana v& helbesta Farisi weha ye: 

"Zaruk&n Adem, lebat&n hev in 
Lewra di afirandin& da ji yek cewherek in 

Dema derdek peyda bi be li lebatek 
ji lebat&n di ra ji namine çu tebatek". 

Di helbest& da du malik&n di ji hene, niviskar ew nenivisine; ew ji ev in: 

"Tu ki'z mihnet& digeran bixem i 
Neşayed ki narnet nehit Ademi". 

Mana wan malikan ji weha ye: 

"Tu y& ku ji azar&n kes&n di bhem i 
ne h&ja ye ku nav& te hibe Ademi". 

(80) Asani: H&sani. 
(81) Musexxer: Stuxwar, bindest, binferman. 
(82) Lehulhemd: Hemd ji X wed& ra. 
(83) Denaet: Nizmayi, b&rumeti, qedirnizml. 
(84) Xebaset: Xirabi. 
(85) Meqhılr: Zorbirl, qehrkirl, qahrandi. 

Menkub: Keti. 
(86) Leln: Lanet!, nalel&hatl, mel'un. 
(87) Teweccuh: Ewleti, bawerl, hezkirin. 
(88} Mutezerrir bibit: Zirardlti hibe, zirar biblne, bixesire. 
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SELAHEDİNE EYÜBİ 

Muessise(89) dewletaEyubl'ye, Selahedl'ne Eyubl'ye. Ewxwe Kurd bl', ji qebl'
la "Ruwadl'ye" bl. Bab u bapl're wl' ji "Dwl'n"e bl. Babe wl' ye mezin(90) Şadl', 
her du lawen xwe Necmedl'n Eyub u Esedudl'n Şerko hilanl', ji gunde xwe 
"Dwl'n"e derket çu Bexdaye, wedere wefat kir. Her du lawen Wl ketin her 
xizmeta Mucahidudl'n Behruz, ku wl' zemanl' wezl're Sultan Mes'ude Selçuql' 
bl. Behruz, ji wan her du lawa yemezin kir M uhafize "Tekrl't"e Wl' zemanl' 
rojeke hakime Mosile İmadedin Zengl', ji Dl'cleye diburl'. Necmedl'n gelek 
muawenet(91) ji wl' re kir. İmadedin ji wl' gelek razi bl. Lama hane li nik xwe 
kir(92) u weqta ku İmadedin Balebek fetih kir, muhafizl'ya we dere tesllme 
Necmedl'n kir. Weqta ku İmadedin wefat kir, Necmedl'n u biraye wl' Esedu
dl'n Şerko her du ketin her xizmeta lawe İmadedl'n, Nuredin Mehmud. 

Selahedl'ne E yu bl', ku nave Wl ye di Yusuf bl', sala penc sed u SI u du de(93) 
li Tekrl'te hat ser din&. Balebeke u Şameli nik babe xwe terbiye bl' u weqta ku 
çi qas Frenk(94) hene heml' blllttlfaq(95) rabl'n li ser Musulmana, Selahedl'ne 
Eyubl' bi gelek hindik qeweta deste xwe de, mehza(96) bi hl'mmet u xl'reta 
xwe, li heml'ya re muqabele u şan u şerefa Musulmaniye muhafeze kir.(97) 

Fedl u kemal u şecaet u himmeta Selahedl'ne Eyubl', hew qas neyaren xwe 
jl' heyran dibl', ku heta l'ro heml' alem, Musulman ne Musulman, senakaren 
wl' ne.(98) Hetta, beri çend heyveke weqta ku Padl'şahe Almanyaye çu İstan
bul u Şam&, wekl' gl' ha Şam e çu li ser tirba Selahedl'n, wedere xutbeyek(99)der 
meqama mezinatl'ya Selalıedin l'rad kir.(100) 

Mame wl' Esedudl'n Şerko, hesbelluzum(101) du-se cara sefer li Misre kir. 
E w jl' careke mel'yeta wl' de( 102) u du cara jl' bi ten&, sala penca u şest u du çihar 
de( 103) çu li Mis& Cara paşl' de mame Wl bl' wezl're Adududl'nlllah, ku Wl ze-

(89) Muessis: Sazkar. 
(90) Bab~ wl y~ mezin: Baplr~ wi. 
(91) Muawenet: Allkari. 
(92) Yani "hang kir nik xwe, ew xund nik xwe". 
(93) Li gora tarlxa Miladi 1138. 
(94) Mexsed ji "Frenk"an Filey~n Ewrupay~ ne. 
(95) Blllttlfaq: P~kve, bi tevayi. 
(96) Mehza: Tenf, sirf. 
(97) Muhafeze kir: Parast. 
(98) Senakar~n wl ne: Pesindar~n wl ne, pesn~ wl didin, qala qendya wl dikin. 
(99) Xutbeyek: Peyvek, gotarek. 
(100) Yani "di heqe mezinatlya Selalıedin da got". 
(101) Hesbelluzum: Li gora pewlstlye, ji her pewlstlye. 
(102) Melyeta wl de: Digel wl, bi wl ra. 
(103) Ev her du tarlx di esl~ rojname da weha derketine, 1~ bel~ eşkera ye ku ev awa şaş e. Te 

zanln ku away~ rast "sala p~nc sed u ş~st u du u penc sed u ş~st u çihar" e. E w jl li gora 
teqwlma Miladi 1166 u 1168 e. 
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manili Misre xelifeye dewleta Fatimiye bi. Selalıedin ji li nik mame xwe bi 
muawin.(104) We sale de mame Wl Esedudin Şerko wefat kir. Loma, Selalıe
din ket şuna mame xwe, bi wezir. Zemane wezareta( 105) xwe de, Misre çi qas 
alim, edib(106) muharib(107) xelq heye, hemiya gelek hez Selalıedin kir. Lo
ma şuna wi(108) bi Melike Misr&. Weki Selalıedin bi Padişahe Misr&, xutbe 
li nave Musteidbinurillah,(109) ku Wl zemani ji xulefaye Ebasiye bi, da 
xwendin u mezheba Şii hilani, qaziyen Şafii nesb kir.(llO) Weqta ku İmade
din wefat kir, xita Şame(lll) ji hem! ket bine hukme wi de. Paşe mile Kurdis
tan& ji Cizir u Di yarbekir ji hakimen Mosile stand, u paşe neviye xwe Turan 
Şah rekir li ser Yemen&, ew der ji hemi ilhaqe hukumeta xwe kir.(ll2) 

Selalıedin bist u du sala hukumet kir. Sala penc sed u heşte u noti(113) li Şa
me penci u heft sali wefat kir. E w xwe cesur, adil, kerim(114) u xweymerhe
met bi. H emi ulum( ı 15) u h eta ilm e tib tehsil kiribi. İro Awrupa h emi, na ve 
Wl bi gelek ihtiram yad dike.(116) E w mirov, mucibe lftixara hemi Musulma
na ye.(117) 

Ez hevi ji Xwede dikim ku nav Kurda du-se mirove di wek wi sultani peyda 
bibin, da Kurda ji we tehluka ew u hemi Musulman te de ne, xilas biket! 

(104) Muawin: Allkar. 
(105) Wezaret: Wezlrl. 
(106) Edlb: Nivlskare edebiyat&, kese ku bi edeblyate mijul dibe. 
(107) Muharib: Şerkar. 
(108) Şuna wl: Di şuna xellfeye dewleta Fatimlye, Adududlnlllah da. 
(109) Awaye rast "Mustedl'blnurlllah" e. 
(110) Nesb kir: Tayin kir, wezlfe da wan. 
(lll) Xita Şame: Hela Şam&, herema Şame 
(112) ilhaqe hukumeta xwe kir: Tekile hukumeta xwe kir, da ser axa hukumeta xwe, teve 

hukumeta xwe kir. 
(113) Ev tarix di esle rojname da weha derket!ye. U hele eşkera ye ku ev şaş e. Tarlxa wefata 

Selahedlne Eyubl li gora teqwlma Hlcrl589 e, ku li gora teqwlma Milad! dibe 1193. 
(114) Kerim: Qendkar, kese ku qend li xelke dike. 
(115) Ulum: Piranlya "ilm" e, ew jl bi mana "zanyarl" ye. 
( 116) I h tirarn: Rezdar I. 

Yad dike: Bi bir tlne, qal dike. 
(117) Yani "lft!xara hem! Musulmanan heq kir! ye, heja ye ku hem! Musulman pe lftlxar bi

kin u bipesinin". 

-9- 301 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



TEHSINA QUMAŞ Ü KALAYE WALAYE 
HUSNA HEBIBAN E UMÜMEN 

TARIZA CEWHER Ü BUHAYE CEMALA 
SİTI ÜZINAN E MEXSÜSEN(118) 

Herçl: ku di qeysere di dinya(119) 
vek dane Xwede meta'u kala(120) 

mecmue xezained-i Qeyser(121) 
hetta vig! duxmeya Skender(122) 

durredi defained-i Xaqan(123) 
le'la ku di xatema Sileman(124) 

herçend-i ziyade terbuha bin( 125) 
bl:lcumle bi cuz'e husne nabin(126) 

* 

Husna li ruxe Sitl: u Zl:ne(127) 
bu behreke ateşe evl:ne( 128) 

(118) Ev sernivlsara beşek ji "Mem u Zin"e ye, mana we weha ye: "Qala qendya qumaş ı1 
malhebuna bilin da rindlya dilbiran e bi awayekl giştl, nlşandana cewher ı1 buhaye rin
dlya Sit! ı1 Zlnan e bi awayekl tay bed". 

(119) Qeyser: Bi giştl bi mana "lmperator" e, bi taybed jl jibo lmperatore Blzanse hatiye 
karanin. 

(120) Vek dane Xwede: Xwede dane hemlyan, giştan. 
Meta'u kala: Eşya ı1 mal, tişt ı1 malhebun, serwet ı1 dewlemendl. 

(121) Yani "temame xizneyen lmperatore Bizans&, xizneyen wl gişt". 
(122) Vigl: Biglje, biglhe. 

Duxmeya Skender: Ayineya Eskendere Rom! ya ku wek radarek ji dur ve gemi d lt ine 
u kifş kiriye ku gemiyen dijmin in yan na. 

(123) Durr: Mirarl. 
Defain: Piranlya "deflne" ye, ew jl bi mana "xizne" ye. 
Xaqan: Mlre Tirkistan&, hukumdare Tirkan. 

(124) Le'l: Kevirekl rumergiran ı1 terbuha ye sor e, jibo rewşe ı1 xemle te karanin. 
Xatema Sileman: Gustlla Silernan Pexember, ku di eyne deme da wezlfa morek dltlye 
ı1 wek morek hatiye karanin. 

(125) Ziyade: Zede, pirr. 
(126) Bllcumle: Hem!, pekve. 

Cuz'e husne: Parçeyek ji rindly&, parçeyek ji xweşikly&. Yani "hem! bi qase parçeyeka 
rindlye tunin, hem! pekve nahejin parçeyeka rindlye ı1 xweşiklye". 

( 127) Rux: Rı1. 
(128) Ateş: Agir. 
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Pela ku digirte pel ı1 mewcan(129) 
roja dikete hedld ı1 ewcan( 130) 

sed can ı1 dil ı1 ceger disotin( 13 ı) 
xelqe bi mesel ji wan digotin( 132) 

Şems ı1 qemeran qiran e pekve(ı33) 
Lew mişter\' ev c\'han e pekve 

Seyyade cemale wan xezalan(134) 
seyyate sedaye wan delalan(ı35) 

delial-i sifet, geleksifet şer(ı36) 
j'efxan ı1 ji nal\'yan nebı1n ter(137) 

Rojan ı1 şevan gelek dinal\'n 
hetta ku digel, melek dikalln 

Husna nebitin çu hedd ı1 xayet(ı38) 
na bit jixwe aşiqan nihayet( 139) 

U aşiq ı1 bulhewes cu da ne( ı 40) 
Hin faidexwaz ı1 hin fida ne 

(129) Peyvika "p~l" a p~ş~n bi mana "dem" e, peyvika "p~l" a 2'yan Fbi mana "p~la ave, 
p~la deryay~" ye. Yan~ "dema ku w~ deryay~ p~l dida". 
Mewc: P~l. 

(130) Hed~d: Gy~ nizim, cly~ daketl. 
E wc: Gy~ tewr bilind, cly~ bilintırin, tepel, z~rwe. Yani "ew deryaya agir~ evine, roja 
ku wek ava deryaye pel dida u pele n we carna nizimdi bu n u carna ji bilind dibun u di
g~han tepele". 

( 131) Disotin: Dişewitandin. 
(132) Yani "xelk~ wek ç~rokan qala wan dikir, li ser wan dipeyivi". 
(133) Şems u qemer: Roj u h~v. Mexsed Sit~ u Z~n in. 

Qiran: Li nik hev, digel hev, bi hev ra. 
(134) Seyyad: N~ç~rvan. 
(135) Seyyat: Bangkar, kese ku hang dike u qala tiştek dike. 

Seda: Dengan. 
(136) Dellal sifet: Wek bangkaran, wek kes~n ku hangdikin u qal dikin. 

Sifet şer: Wek şeran. 
(137) Efxan: Flxan, qM'n, zarin. 
(138) Xayet: Paşi, duwayl. 
(139) Nihayet: Paşi, duwayl. 
(140) Bulhewes: Heweskar, kese ku hewesa tiştek dike. 
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Cananteleb in hinek jibo can(141) 
hin cantel eb in jiboye canan( 142) 

Hin weslehebin, ji renge Tacdin(143) 
hin derdeguzin, wekl' Mem u Zin(144) 

ETFE ENAN Ü LİCAM Bİ SER ENCAME KELAM(145) 

Da bene bi ser hikayeta peş: 
Xelqe ku ji derde işqe dilreş(146) 

herçend-i ku behed u qiyas bun 
ami u xewadim u xewas b un( 147) 

lakin ji xewadimed-i mumtaz( 148) 
sed lawe sehiqed u serefraz(149) 

her yek di meqame husn&, Rojek(150) 
her yek bi kelam&, sinesojek(151) 

her yek bi kemal&, bedremahek(152) 
her yek bi cemal&, sedreşahek(153) 

(141) Cananteleb: Yarxwaz, kese ku daxwaza g~hana yara xwe yan yare xwe dike. 
( 142) Canteleb: Canxwaz, g~yanxwaz, kese ku can e xwe jibo yara xwe yan yare xwe dixwaze. 
(143) Wesleheb~n: Kese ku dive big~je yara xwe yan yare xwe. 
(144) Derdeguz~n: Derdbijer, kese ku derd dibijere, dibe derdedar, xwed~derd. 
(145) Mana ve serniv~sara "Mem u Zin"e weha ye: "Vegerandina hevsar u bizme bi ser du

way~ka peyve ve". Yan~ "wek ku siwarek hevsar u bizma hespe xwe bi al~yek ve vedige
dne, em j~ hevsar u bizma babete xwe bi alt ye duwayika peyva xwe ve bizivir~nin u du
way~ka peyve biniv~sin". 

(146) Dilre§: Dild§ dilkul.Ji her ku peyvika pa§~n amalikaberin "pe§" e, jibo lekan~na qafi
ye ev peyvik j~ "dilre§" hatiye niv~s~n; ne ku "dilrl§", digel ku esle peyvike wisa ye ji. 

(147) Am~: Kesen ji r&-z.e, kesen adet~, kesen celebl. 
Xewadim: Piran~ya "xadim" e, ew j~ bi mana "xizmetkar" e. 
Xewas: Kesen pe§keti', kesen li pe§, kesen giregir. 

(148) Mumtaz: bijare. 
(149) Sehlqed: Bejndirej, bejnbilind. 
(150) Di meqame husne: Di ciye rind~ u spehit~ye da, bi speh~ti'ya xwe. 
(151) Bi kelame: Bi peyv&, bi peyva xwe. 

S~nesoj: Kese ku s~nga mirov, dile mirov di§ewiti'ne. 
(152) Bedremah: Hiva tij~, h~va 14-15 §ev!. 
(153) Sedre§ah: S~ngen §ahan, wek wan xemiland~ u speh~ u xwe§ik. 
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Ew ji hemi aşiq in di talib(154) 
ew ji hemi talibin di raxib(155) 

Lakin ne bi ditin u şehadet(156) 
belki bi bihistin u riwayet(157) 

Bilcumle di xizmeta Emir bun 
filcumle ji sim~ hev xebir bun(158) 

Serhelqeye wan perimisalan(159) 
sertaee ewan melekxisalan(160) 

Taedin-i digotin'e eiwanek 
Guhderze zemane, pehlewanek 

Nesl u neseb u heseb eyan bu 
serdefter u serwere kuran bu 

Babe wi, digotin'e Skender 
Lakin Erehan digo Xezenfer(161) 

Lewra ku bi şeri, şubhe şer bu 
roja şeri ew hezar-i mer bu 

Taedin du bira hebun di qellaş(162) 
manende du şahibaze eemmaş(163) 

Daim dile dijminan disotin 
Yek Arif u yek Çeko digotin 

(154) Talib: Xwestox, daxwazkar, kese ku tiştek dixwaze. 
(155) Raxib: Heweskar, dilxwaz. 
(156) Şehadet: Çavditin. 
(157) Rlwayet: Gote-got, tişte ku nehatlye d itin, le te gotin, te qalkirin. 
(158) Sirr: Raz, tişte ku te veşartin u xwedlye Wl nave ku ew eşkera bibe. 

Xeb1r: Haydar, kese ku haya w1 ji tiştek heye, pe dizane. 
(159) Serhelqe: Serxelek, kese ku di sere reze da ye, serwer e. 

Perlm1sal: kese wek per1yan xweşik u spehl. 
(160) Melekxisal: Kese wek milyaketan, wek firlşteyan. 
(161) Xezenfer: Şer. 
(162) Qellaş: Dekzan, kese ku bi dek u dolaban dizane. 
(163) Manend: Wek. 

Şah1baz: Teyre baz. 
Cemmaş: Nikulxuz, teyre baz e ku nikula Wl xuz e. 
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Emma wl' ji cumle xas u aman(164) 
j'ew çend-i bira u bab u marnan 

lawek kiribu bira jibo xwe 
Ne, ez xelet im; çira jibo xwe 

Roja ku ewi bira nedita 
teşbihe şeva çira nedita 

dinya li wl' tek dibuye tari(165) 
Roj bu ku li wl' dikir tewari(166) 

Enbaze fereh, şerike xem bu(167) 
Sergeşteye xem bi nave Mem bu(168) 

Mem ji li wl' aşiqek ternam bu 
ne şubhe bira u bab u mam bu 

Herçend-i biraye axiret bu 
te d'go ku dine u axiret bu 

Taedin welede Wezire Diwan 
Mem ji xelefe Debire Diwan(169) 

Ew her du ciwan, we lek-i aşiq(170) 
ew her du bira, we pekve sadiq(171) 

yek Qeyse zernan e, yek-i Leyla(172) 
yek Wamiqe esr e, yek-i Ezra(173) 

(164) Xas: Kes& li p&ş, kes& p&şketl, giregir. 
Aman: Kes&n ji r&zk, kes&n adet!. 

(165) T&k: Bi carek, peve, gişt, hem!. 
(166) Dikir tewa& Winda dibı1, diçu ava. 
(167) Enbaz& fereh: Heval& kefxweşly&. 
(168) Sergeşte: Serl&gerlyayl, kes& ku derd ı1 bela t&n ser& wl ı1 serll& digere, ser& wl dikeve 

derdan ı1 gej dibe. 
(169) Xelef: J&mayl, kes& ku ji keseki d! dimlne, kur yan keça kesek. 

Deblr: Karg&r, karbidest. 
(170) Lek aşiq: Li hev aşiq. Mexsed ji "aşiq"ly& dostani ı1 hevall ye, hezkirina di navbera dost 

ı1 hevalan da ye. Yani "ji hev hez dikirin". 
(171) Sadiq: Rast, durust, kese ku bi heval& xwa ra rast ı1 durust e. 
(172) Qeys: Mecnun& evlndar& Leylay&. 
(173) Esr: Dem, zeman, sedsaL 

306 -14-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ew yare ji dil, ne serseri bun 
Rehşubhete Mihr u Mişteri bun(174) 

Yari u birayi u muwaxat(175) 
nabit bi riyayi u meqalat{176) 

Yari ne hesani ye, cefa ye 
Meqsud-i ji yariye wefa ye(177) 

Axir tu eger neki wefaye 
ewwel mede ber xwe we cefaye 

Metbea "Cem'iyeta Tefaq u Qenciya Musulmana" tebi' biye 

(174) Yani "wek Roje ı1 stera Mişteri bun". 
(175) Yari: Dostanl. 

Muwaxat: Biratl. 
(176) Riyayl: Riyakarl, şaluzl, durutl, sextekarl. 

Meqalat: Gotinan, peyvan. Mexsed peyven vala yen benaverok in. 
(177) Meqsud: Amanc, mexsed. 
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Eded 16 Sala ewwuli Ruper ı 

• 
Heçl ve KURDISTAN Unvan: 
kaxideki Geneve'de 

reke "Kürdistan" 
1315 Gazetesi 

Jl ının re, Sahib ve Muharriri 
di ve Bedirhan Paşazade 
ser kaxizi Pazde roja de careke tet nivlsandin Abdurrahman 
weha binivlse: cerldeya Kurcil ye * 
"Bl Geneve Her tabı'da 
necl'ul-merhum 

Kürdleri tahsil-i ulı1m ve 
2000 nüsha 

Bedirxan Paşa Kürdistan 
fünı1na teşvik eder vülat-ı izamına Ebdurrehman Beg" nasayih ve edebiyat-ı irsal ve vesatetleriyle 

Kürdiyeyi hM kura ve kasahata 
>f on beş günde bir neşrolunur neşr-ü tamim 

Kürdçe gazetedir olunacaktır 

Her car KÜRDiSTAN * 
du hezar Adresse: Rue de Carouge, no 7 Kürdistan haricinde 
cerldeya GENEVE (Suisse) her yer için 

ez'e rekim senelik abone bedeli 

Kurdistan&, 
Gazetenin mesleğine muvafık 80 kuruştur 

Arabça, Türkçe, Parislee Kürdistan dahilinde 
de belaş mektublar husus! isteyenlere 
bidin xelke Kürdçeye bittercüme neşrolunur meccanen gönderilir 

Roja duşembe de 16 Reblulewwel sene 1317 * Fi 24 Temmuz sene 1315(1) 

İTİZAR 

Ve care cerida min gel ek dereng ma. Sebeba we ji: Welate ez cerida xwe le der
tinim, welatek Frenga ye.(2) Wedere ser ist1qbala milet1(3) se ceride derdike
vin; hin cara ji kiteb tebi' dibin.(4) Ew ceride u kiteben derdikevin, hemibi 
llsane(S) Tirki ne; ya min tene bi lisane Kurmanci ye. Vanrojahin qewi ki-

(1) Li gora tarlxa Mlladl6 Tebax 1899(Mil:1dl tarihe göre 6 Ağustos 1899). 
(2) Freng: Ne Musulman. 
(3) Mexsed ji "milet" milete Osman! ye. 
(4) Tebi' dibin: Çap dibin, ten çapkirin. 
(5) Llsan: Ziman. 
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teb(6) tebi' bin. Loma meşxuliyeta murettibi(7) nehişt cerida min weqte de 
derkevit. Ez itizar dikim; umid dikim ku qariine(8) cerida, uzra min meqbul 
b ibinin u min mazur u muaf(9) bigirin. Çunki vi welati de tu murettiben di 
ninin. E w murettibe hir ji, bi sewqa(10) herniyet u xireta xwe terke welat ki
riye; seadet u istiqbala welate xwe re, li hire dixebite. 

Heçiye Musulman e, dive ku Dewleta Osmaniye baqi bim:ine.(11) Wek:i me 
d\'t ku clSffie dewlete ji SUe \' dareye merlZ e,( 12) di ve em Wl clSffil tedawl bikin, 
esbabe mereze izale bikin.( 13) Saxiya dewlete saxiya me ye, mirina we mirina 
me ye. W eki me dl't ku canewerek te ser me, em xwe hifz dikin, bi hem\' tedb:i
ra w\' caneweri helak dikin.(14) Lakin gelek canewer hene ku em nab:inin u 
yaxud em di b inin, lakin mezerreta( 15) w:i his nakin. Ez an cumle,( 16) pad:işa
hek zalim ji h emi canewera muzirtir e.( 17) Çunki canewer yek yaxud du-se 
mirova helak dike; lakin pad:işahe zalim mileteki mehw u ifna dike.(18) Mi-

A dA dAA dA hA d"l bA lAbA hAl A roven nexwen ı, ne ıtı, wexameta pa ışa e nea ı na ıne; mex u e ı e u 
desayisen( 19) w:i dibe. Lakin mirove alim heq:iqete dizanin, di b :inin. Imdi(20) 
çawa mirov nefsa xwe ji mareki muhafeze dike, wele di ve mirov dewleta xwe 
ji amir u me'muren xirab himaye biket. 

Dewleta me "Dewlete Osmaniye" ye; eve eyarnek e(21) ji sue idara Padişa
hi, gelek zeif u zebun(22) biye. Heger em, ku efraden dewlete ne, ilaceki ne
kin, la semehellah, inqiraz melhuz e.(23) 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 
(10) 
(ll) 
(12) 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
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Wisa t~ zanin ku mexsed ji "qewi kit~b" yan "gelek pirtuk" in yan ji "hin pirtuk~n 
stur" in. 
Murettib: R~zkar, kes~ ku di çapxanan da kar~ r~zkirin~ dike, tip~n pirttik u rojname 
u kovaran jibo çapkirin~ rez dike. 
Qariin: Piraniya "qari" e, ew Fbi mana "'xwendevan" e. 
Muaf: EfUkid, bexşandi. 
Sewq: Dafdan. 
Baqi bimine: BiF, li ser lingan bimine, jiyana xwe bidomine. 
Clsm~ dewlet~: Laş~ dewlete. 
Su~ idare: Karg~riya xirab, idarekirina nebaş. 
Meriz: Nexweş. 
Izale bikin: Tune bikin, ji hol~ rakin, hilinin. 
Helak dikin: Tune dikin, dikujin, dimirinin. 
Mezerret: Ziyan, xesar. 
Ez an cumle: Ji v~ celeb&, ji vi tewiri, yek ji van tişt~n ku em qala wan dikin. 
Muzirtir: Ziyankartir, tişt yan kes~ ku ~detir ziyan dide. 
İfna dike: Tune dike, ji hol~ radike. 
Desayis: Piraniya "desise" ye, ew ji bi mana "dek u dolab" e. 
Imdi: Li gora v~ rewş&, madem ku wisa ye, ji ber vi semedi. Ev peyvik, bi Tirki ye. 
Eyarnek e: Demek e, p~lek e. 
Zebun: Ket!, qelsketi, k~mketi, b~h~z. 
La semehellah: X wed~ neke. 
İnqjiraz: Tunebun, w~ranbun, hilweşin, rabuna ji ho!&. 
Melhuz: Tişt~ ku t~ payin, mirov li h~viya wi ye, mirov wi dip&. 
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Feqirlya mileta me gelek zede ye. Deste xelqe tu tişt nemaye; Padişah wezi
ren xwe ve tu tişti deste efrade milet nahele. Deste me de hinde eraziye we
sie(24) hene ku ji feqirlye xeyre mezrı1'(25) mane. Heger Padişah nive serweta 
xwe li we re serf bike, ew eraziyen ji feqirlya milet şore(26) mayi we marnur 
ıl musmir(27) hibe, ihtiyaca ehali teswiye bibe.(28) Lakin sed heyf kuPadişah 
ji sefaheta milete muteellim, muteessir nabe.(29) Milet ji birça dikeribit,(30) 
yetimen milete ji serma nesax di bin, dinalin, histir ji çavan dibarin; lakin Eb
dulheml'd Sera xwe ya bilind de wan nabihize, nabine. Weki bilferz(31) yek 
feryada xwe gl'hand'&, Xunkar dienire. Dibeje "tu min reht diki",(32) wi he bs 
dike, nefi dike. Ser te' mine istiqbala xwe(33) heyve çil-pend hezara dide her 
wezireki; ser wehma(34) xwe meblexen dide xeflyeyen xwe, layuedd e.(35) 
Lakin heçiye bihemiyet ıl selabet e, mehrılme nimet, marılze nikbet e.(36) 

Ebdulhemid pera ji milete xwe hildike di de banqey&, faiza wan pera distine. 
Heçiye Musulman e, faiz li ser wi herarn e. Ebdulhemid dibeje "ez xellfeye 
Pexember im"; paşe faiza pereyen ji mileta mezlılm ıl yetim stand!, dixwe. 
Heger dewleta me husne idare bibe,(37) we ji hem! dewleten di terpere ıl ma
mılrtir bit. Lakin ira ev dewleta hinde biqabiliyet, ji ihtiyac ıl zerılrete 
nalan e.(38) Sebebavi hali, mueyyen Padişah ıl umenayen wl' ne.(39) 

(24) Wesie: Fire. 
(25) Xeyre mezn1': Neçandi, axa ku nehatiye çandin. 
(26) Şore: Beyar, neçandi. 
(27) Mamur: Ava, avakiri. Li vir mexsed je "axa çandi" ye. 

Musmir: Berdar, ax yan dar yan kare ku her dicle xwediye xwe. 
(28) Ehali: Gel. 

Teswiye hibe: duz hibe, be d, pekb&. 
(29) Sefahet: W isa te zanin ku ev peyvik di esle rojname da bi şaşi weha derketiye u awaye 

we ye rast "sefalet" e. Lewra "sefahet" bi mana "heng u kef ı1 zewq" e, ew ji li babete 
ve ni visare naye; le hele herçi "sefalet" bi mana "xizani ı1 belengazi" ye, ew li babete 
nivisare t&. 
Muteellim: Azardlti, eşayi, kese ku ji her tiştek azar dibine, deşe. 

(30) Dikeribit: Behnteng dibe, xemgin dibe. 
(31) Weki: Li vir bi mana "eger' e. 

Bilferz: Em wisa ferz bikin, em wisa qebul bikin, em bejin ku. 
(32) Reht dik!: Diwestini, diteebini, dibetilint 
(33) Ser te'mine istiqbala xwe: Li ser saxkirina peşedemaxwe, jibo ku peşedemaxwe sax bi

ke, ewle bike, garanti bike, ji taluke bipareze. 
(34) Wehm: Guman, gumana ku ji mirov ra çedibe, li mirov peyda dibe. 
(35) Meblex: Miqdar, qas. 

Xefiye: PoJesen nepeni, veşard, ajan. 
Layuedd: Bejimar, tişte ku naye jimartin, ji jimare zede ye. 

(36) Bihemiyet: Kese welatevin, kese ku pejna welateviniye pe ra heye. 
Selabet: Zexmi, baweriya zexm u xurt. 
Martize nikbet e: Bextreşi u aluzi u felaket ten peşiya wi, peşkare wi di bin. 

(37) Husne idare hibe: Baş be idarekirin, karg&riya we baş be kirin, karg&riya we baş hibe. 
(38) Ji ihtiyac ı1 zerurete: Ji her ihtiyac u tengayiy&, ji ruye ihtiyac u xizaniy&. 
(39) Mueyyen: Hemin, be guman, muheqqeq, ekid. 

U menayen wi: Eminen wi, kesen ku ew bi wan emin ı1 ewle ye, kesen ku wi baweriya 
xwe bi wan aniye ı1 bi wan ewle ye. 
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Waridaten(40) dewleta İngll'z ji nisfe(41) waridaten dine hemiyi zedetir e. 
Bi hinde serwet u samana( 42) xwe ve, meblexa hukumta İngliz ji hukumdare 
xwe re texsl's kiri, gelek ji texsl'sata hukumdare me kemtir e. Imdi wek gelek 
halen di, ev sefaheta( 43) Xunkar jl' wl' xel' dike.( 44) Yani hukumeta me behu
kumdar e; bl'naen' el ey h, meja ine fas id e. İsrafa li Sera( 45) Xunkar di bit, naqa
bile tarife e. 

Rojeke, zemane İmam Eli redl'yellahu enhu(46) xellfe, mirovek çu li nik, 
tiştek je pirsl. İmam Ell cewab da'ye Weqt şev bl. Weqta ku ewl' mirovl' cewa
ba lazim stand, dest hikaten afaql'( 47) kir. W e hinge İmam Eli find te miran d. 
Her du tariye de man. E wl' mirovl' sebebavi hall ji İmam pirsl. İmam Ell go: 
"Ewil wekl' tu hat!, suala te u cewaba min ser şixule ummete bi. Loma heqe 
min he bl' ez finda beytulmal( 48) di de, bişixullnim. Lakin paşe ser suhbeta 
nefsa me, ez nikarim eşyaye beytulmal ser şixule ummete dide min, serf 
bikim". 

Geli Musulmano! Aha xelife di ve ho bit.( 49) Ehwalen xulefaye raşl'dl'n( 50) 
heml' ho bl. 

Ji xulefaye Emewl'ye U m er bin Ebdulezl'z rojeke nesax bl. Jina wl' tene xiz
meta wl' dikir; kesek di tunebl. Rojeke b ira ye jina wl' çu ser halxweşiya U m er 
bin Ebdulezl'z. E Wl dl't ku kirase Xellfe gele k reqin( sı) bl. X weha xwe de eni
ri ku çire kirase mere xwe hole reqin dihele. Xwehe cewaben(52) go: "Ki
ras'l'(53) yek tene ye, mimkun nebl' bişot". 

Geli Kurdno! Careke van hala teemmul bikin(54) u paşe ev debdebe u l'htl'
şam,(SS) ev l'srafa Sera Xunkar tesewwur bikin. Wekl' mirov hale Sera Xunka
re me dibine, mirov ji X wede ditirse ku bej e ew xellfe ye. Ji ecdaden vi Padl'şa-

( 40) Warldat: Hatina abı1r1, tişten wek diravan ku ji kesan ra yan dewletan ra ten. 
(41) Nisf: Nlv. 
(42) Saman: Ew jl' bi mana "serwet" e. 
(43) Sefahet: Heng, kef, zewq, jlyana bi kef ı1 zewq ı1 henge 
(44) Xel' dike: Ji xelffed ı1 hukumdarlye derdixe, dı1wayl li xell'fedya wl dne, wl' ji text 

dadixe. 
( 45) Ev her du peyvik di esle rojname da bi şaşl' weha hatibı1n çapkirin: "İsra li serafa". Me 

ew rast wergerandin dpen Latin!. 
(46) Redlyellahu enhu: Xwede je razi be. 
( 47) Hikaten afaql: Qalkirina tişten cure cure yen ku pewendlya wan digel wl babed tune, 

tişten tewira-tewir. 
( 48) Beytulmal: Xizna dewlet&, maliye. 
(49) Dive ho bit: Dive weha be. 
(50) Xulefayen raşldln: Xellfeyen li ser rlya rast, ku Ebubekir ı1 Umer ı1 U sman ı1 El! ne. 
(51) Reqin: Qirejl', qiler!. 
(52) Cewaben: Di bers!va wl da. 
(53) Kiras'!: Kirase wl', kirase Xellfe. 
(54) Teemmul bikin: Bifikirin, bidin hişe xwe. 
(55) İht!şam: ]!yana bi nlşandan, debdebe. 
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hi sultan Osmane Ewwel wekl'wefat kir, tereka(56) wl' ji tereka mirovek feql'r 
kemtir bl. Lakin bi tereka Ebdulheml'd, ev mileta hinde jar u feqir hem! ka
rİn dewlemend bibin. 

Sera Xunkar de hinde hezar keçen Çerkesa hene; hale wan keça ji hale esl'ra 
xirabtir e. E w keçen Musulmana kiçik(57) dikevin Seraye de, wedere de pir 
dibin, dimirin; tu ca ji Seraye dernakevin. hew qas keç bemer, bezaru diml'
nin. Ev hal hem! ser şewket u1ht1şama Ebdulhemid e. Şuna Ebdulhemid 
wan hole(58) he bs bihele, heyata wan mehw ul'fna bike,(59) wan hem! ya bide 
meran, efraden mileta XWe zede b ike, wan keçen yetim( 60) ji Wl hale hebse xi
las bike, Xwede u Pexember u milet, hem! kes je razi' bibe. 

Axura wl' de hinde esp hene, ernelmande dixun, vedixun, milet tu faydeye 
ji wan nabl'ne; bl'l'ekis mesrefa wan ji pişta mileti derdikeve. Şuna Xunkar 
wan heywana bi ser l'htişama xwe ya saxte wele be mehel xwedan bike,(61) 
wan bide eskere xwe, zabiten xwe, we gelek qenctir bike. 

Lakin Xunkar edl( 62) u qendye berdaye, dest avetiye sefahet u saxtekarl'ye. 
Aqilmenden wl', şl'retkeren wl' mi tirben dor wl' ne. Mi tirben dor wl' her weh
me llqaye Wl dikin.(63) E w jl' we qas wehham(64) bl'ye, ki vireke bej'e bawer 
dike. Miroven Seraye her wl' ditirsl'nin, dibejin'e "milet'e te bikuje". E w jl' ji 
tirsa xwe he ma pera dicle xelqen dor xwe. Ji we ru,( 65) menabi'e serwet hişk 
kir.(66) Şuna bi edalete nefsaxwe te'ml'n bike,(67) bi l'hsan u numayişa(68) di
ve xwe muhafeze biket. Lakinnefsabi edalete hifz ne bl', bi tu hall te'ml'n na
bit. Xunkar ji tirsa xwe ji Seraye dernakeve; bena wl' teng dibe, lew( 69) de hale 
xwe piçeke xweş biburl'ne gelek zede pera nefsa xwe re serf dike. İstiqbala mi
leti yekcarl' sere xwe re avetiye.(70) Da seeteke xwe meşxul b ike, kare hezar z&
ra !sraf bike. Lakin nefse tu cara ji ezwaqe(71) şeytani ter nabe; hingl' mirov 

(56) Tereke: J~mayiya mirlyan, tişt~ ku ji miriyan dimine. 
(57) Kiçik: Biçuk. 
(58) Hol~: Wel&, wisa. 
(59) Ifna bike: Tune bike, ji hol~ rake. 
(60) Yetim: S~wi. 
(61) B~ mehel xwedan bike: B~ sebeb xwedi bike, tewş xwedi bike. 
( 62) Edi: Edalet, dad. 
(63) Her: Tim, her dem. 

Wehm: Guman. 
Ilqay~ wl dikin: Didin wi, dixin dil~ wl. 

(64) Wehham: Gumankar, kes~ ku ji her tiştl u ji herkesi gumanan dike. 
( 65) ]i w~ ru: Ji ruy~ w~ yeke, ji her w~ yeke. 
(66) Menabi': Serçavi, j~der, kan. 

Hişk kir: Ziwa kir, çikand, miçiqand. 
(67) Te'min bike: Ewle bike, texe ewletiy&. 
( 68) Ihsan: Qencl. 

Numayiş: Nişandan, numandin, ku mirov xwe nişan bide. 
( 69) Lew: Lo ma, ji ber w~ yek&. 
(70) Yekcarl: Bi carek, bi tevayi, yeker, bi giştl. 

Ser~ xwe re av~tiye: Ji ser~ xwe av~tlye, ji aqil~ xwe av~tlye, ji hiş~ xwe derxistlye. 
(71) Ezwaq: Piraniya "zewq" e. 
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nefsa xwe, zehna xwe b ide tişten hale, yani hingi mirov metbu'e(72) hewaye 
nefsa xwe hibe, hew qas zede esire nefsa xwe dibe. 
Şuna Xunkar bi nesiheten Qibti Ebuddalal(73) nav fisq u fesade de(7 4) um

ri biburine, mileta xwe nav sefalete de bihele; wan hala birevit, nedim en xwe 
ji ciwanmera intixab biket{75) u mitirben dar xwe ji Seraye teb'id bike,{76) 
ehwalen xulefaye raşidin tedqiq biket, teqlide hale wan biket,(77) nefsa wi, se
adeta wl', ist1qbala wi u ya mileti gelek mehfuz u mes'udtir bit.(78) 

* 

Ev halen ha ira maltime aleme b iye. Tir k wan hala dizanin. Lama gelek ce
ride ira hene, da van hala maltime miraven nezan bikin. Kurd dure İstanbule 
ne. Ez bi ve cerideye mecbur im ku maltime Kurda bikim. Weki malum bi, 
ji hemi Musulmanare ferz e ku dermaneki wi derde muhlik(79)re peyda bi
ket. Çunki ev derd hadime heyate milet, muxribe weten u muzire na
mus e;(80) ji xirabiya Xunkar her milet mu tezerir dibe.(81) Ihtimal gelek ule
ma, gelek beg u axa vi hali dibinin, diven men' bikin; lakin ser zewqa dinya 
xwe naven şuru' bikin.(82) Ser çend rajek zewqa xwe xizmetek hinde ferz ih
mal dikin. Bila ev miraven ha ji birnekin ku Pexember "e. s:'(83) ferman ki
riye: "Hubbuddunya re'su kulll xetietin".(84) 

(72) 

(73) 
(74) 

(75) 

(76) 
(77) 

(78) 

(79) 
(80) 

(81) 
(82) 
(83) 

(84) 
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Metbu': Peşrew, kes yan jl tişte ku li peşlya mirov e u mirov li pey wl diçe. Dijmana ve 
peyvike jl "tabi" e, ew j! bi mana "peyrew" e; yani "kese ku li pey peşrewek diçe, li 
pey kesek yan tiştek diçe". W isa te zanln ku ni viskar li vir peyvika "metbu" bi şaşl di 
şuna peyvika "tabi" da nivlslye. Lewra daxwaza wl ew e ku "h ing! mirov li pey hewaye 
nefsa xwe here". Li gora ve yeke j! mirov dibe "tabi' e hewaye nefsa xwe", ne ku dibe 
"metbu'e hewaye nefsa xwe". Nefs dibe "metbu". 
Li jerenota 17'an a jimareya 6'an binerin. 
Fisq: Beexlaql, avaret!. 
Fesad: Xirabl, beretl. 
N edimen xwe: Kesen li dora xwe, hevkaren xwe. 
Intlxab biket: Bibijere. 
Teb'ld bike: Dur bixe. 
Tedqlq biket: Di çave xwe ra derhas bike, li ser h ur bifikire, bi awayekl h ur u kur b ide 
her çave xwe. 
Teqllde hale wan biket: Wek hale wan tevgere, rewşa wan ji xwe ra bike numune u li 
gora we tevgere. 
Mehfuz: Parast!, tişt yan kese ku te parastin. 
Mes'udtir: Bextyartir. 
Muhlik: Tunekar, tişte ku mirov dibe helake, tune dike. 
Hadim: Werankar, ruxandox, tişte ku tiştan weran dike, diruxlne. 
Muxrib: E w jl bi mana "werankar" e. 
Muzir: Zirarde, tişt yan kese ku zirar dide mirov, mirov dixesirlne. 
Mutezerir dibe: Zirar dike, zirar dibine, dixesire. 
Şuru' bikin: Dest pe kin, yan! dest bi tekoşlne bikin. 
Ev her du tip kurtkiriyen du peyviken Erebl ne, ew jl "eleyhlsselat" in, mana wan jl 
"selewat li ser be" ye. Ev peyv jibo Pexember te karanin. 
Mana ve hed!sa Pexmber weha ye: "Evlna dinyaye sere hem! xetayan e". 
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De veca heçl'ye ser zewqa dinya xwe heml'yeta xwe tatil u l'btal bike, muey
yen we ne axrete ten e, hetta li dinyaye xesar b ike. Heger ne, zaruyen Wl zerera 
Wl bibl'nin. Seadeta me her li nav emre Xwede u Pexember de ne. Weqta ku 
padl'şahen me ev ewamir dusturul'emel kird,(85) em li ser dinyaye xalib bl'n. 
Lakin hinge ewan ew hal terk kir, em kemtire aleme bine. Padl'şah li qase l'qtl'
dara xwe, efrade milet jl' li dereca qeweta xwe mecbur e wezlfa xwe cih bike. 

Lakin nav lefza(86) "hubbuddunya"ye de xezek(87) heye ku muhtace dl'
qet e. Yani' ya şerl'et nehl u zem dike(88) hubbe dunya ye, ne dinya xwe ye. 
Dinya mezrea(89) axrete ye. Xwede dinyaye de hinde nimet dane me, dive em 
şikra wan eda bikin. Xwede hinde enbl'ya(90) rekirine li dinyaye Loma, dinya 
xwe ne mezmum e, lakin hubba we mezmum e.(91) Zl'ra(92) mubtelaye hub
be dinyaye çi qas salıibe mal u menal(93) bibe, nikare tu qendye li kese bike. 
Bll'ekis(94) ji hirs u temea xwe(95) xirabl'ye dike. Heçl'ye ne mubtela, male di
ne hem! bikeve dest, ne şayane muaxeze ye.(96) Kesbemalu menal ne mez
mum e. Pexember gotl'ye "el-kasibu hebl'bullah".(97) Dive mirov dinya xwe 
de her bişixule. Şixul, mucibe seadet e.(98) W eki' bi şixule xwe mirov xweyser
wet u saman bl', ew ne eyb e, ne guneh e. Bll'ekis şayane teqdl'r u tehsin e.(99) 
Zira ew mirove ho le dewlemend bl' yi', ledel'l'cab( 100) he ml' malexwe rl'ya mi
let u wetene xwe serf dike; ji wl' hale wl' malum dibe ku ew mirov ne mubtela
ye hubbe dine ye. 

(85) Ewamir: Piraniya "emr" e. 
Dusturul'emel: Bingehoka kar, bingeh& ku mirov kar& xwe li ser w! saz dike. 

(86) Lefz: Peyvik. 
(87) Ev peyvik di esi& roj nam& da bi awayekixer!b, wek "drek" yan "c&rek" derketibu. Me 

ew bi away& rast "x&zek" niv!sl. 
(88) Nehl: Tişt& ku X wed& u P&xember qedexe kiririe. 

Zem dike: Li dij& w! dipeyive, xirabiya w! dibeje. 
(89) Mezree: Cotgeh, dye cotkirin&. 
(90) Enbiya: Piraniya "nebi" ye, ew ji bi mana "pexember" e. 
(91) Mezmum: Tişte xirab e ku qala Wl bi xirabi te kirin. 

Hubb: Evin, hezkirin, ku mirov tiştek yan kesek bievine, je hez bike. 
(92) Zira: Lewra. 
(93) Menal: Malhebun, serwet, dewlemendi. 
(94) Bil'ekis: Li çewte ve yek&. 
(95) Hirs: Daxwaza besinor jibo qazanckirina malhebune yan j1 jibo gihana arnaneeka 

siyasi. 
(96) Ne şayane muaxeze ye: Ne hejaye legirtine ye, ne heja ye ku mirov le bigire u ji ber we 

yeke Wl Sucdar bidere, Wl gunehkar bike, li qusura Wl binere. 
(97) Mana ve hedisa Pexember ev e: "Kese ku bi xebata xwe mal qazanc bike, ew xweşdiviye 

Xwede ye". Yani "Xwede je hez dike". 
(98) Şixul: Kar, xebat. 

Mucibe seadet e: Sernede bextyariye ye, mirov bextyar dike. 
(99) Teqd!r: Zanina qedre tiştek yan kesek, ku mirov qedre tiştek yan kesek bizane, rumet 

bide w! tişt! yan w! kes!. 
Tehs!n: Qencderan, qencditin, ku mirov tiştek yan kesek qenc bidere, qenc bi bine, qala 
w! bi qend bike. 

(100) Ledel'icab: Dema pew!st!y&, dema ku pew!st be. 
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Hingi dewleta me(101) ketiye tehlukeye de, gelek derade eshabe hemi
yet(102) gelek cem'iyet teşkil dikin.(103) Yek ji wan cem'iyeta ku li Trablus
şame ye,(104) ji min re kaxidek rekirin. Eve ez Wl kaxidi eynen li hire dere 
dikim.( 105) 

(101) Mexsed ji "dewleta me", dewleta Osmaniye. 
(102) Eshabe hemiyet: X wediyen pejna welateviniy&, kesen ku pejn u hissa welateviniye bi 

wan ra heye, kesen welatevin. 
(103) Cem'iyet: Komele. 

Teşkil dikin: Saz dikin, dadimezirinin. Peyvika "teşkil" di esle rojname da bi awaye 
"teşekkul" derketibu. Ji ber ku ew awa şaş e, me bi awaye rast ew "teşkil" nivisi. 

(104) Li jerenota 78'an a jimareya 14'an binerin. 
(105) Li hire: Li vir. 

Dere dikim: Bid dikim, d didim'&. 

316 -8-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Jİ XWEDIYE ROJNAMA "KURDiSTAN" RA 
• A 

LI CENEWREYE(1o6) 

Silav li te! 

Rojnama we ya ro ni ya ku li Cenewreye di 15 roj an da carek bi nave "Kurdis
tan" derdikeve, me bi kefxweşi u rezdarl:yeka ternam ew dit u naveroka we 
fam kir. Me dit ku ew rojname, bi hin peyv u ni visaran xemilandi ye, ku ew 
h emi, ciwamerl:ya we u xiretkarl:ya we ya neteweyi nişan di din. X wedaye ku 
çetirine daxwazjekirl:yan e, em je daxwaz dikin ku kare we li hev bine, him
meta we ya nemir u xireta we ya biduzen bişikirl:ne! Hun tim u tim bi çave 
parastina xwedayi ben parastin! 

Ev eşkerakirina kefxweşiya me ye, li ser derketina zaten weha xiretkar di 
nava milete Islame da di zemane me da. Em ji Xwede hevi dikin ku ew'e jibo 
peşketina Islame hibe despeka serbilindiye 

Komeleya me beçareyan a ku ji penc alimen Trablusşame pekt&, amanca we 
başkirin e(107) urakirina zulme ye, ku muxalifen fermanen Xwedaye mezin 
u gewre we zulme li ruye erde dibarl:nin. Ji her ve yeke, em iftixar dikin ku 
ji nuha pe ve dayin-standina me digel we hebe u em hin wa'z u nesihetan di 
rojnama we da belav bikin. Em hevidar in ku Xwede di ve yeke da kare me 
li hev bine. 

Ev, jibo hevnasine u jibo si paskirina ji we ra narneyeka despeke ye. Di peşe
deme da em'e tişten pewist peşkeş bikin. 

Trablusşam, 5 Muherremulheram 1317(108) 

Seroke Komeleya Başkirine li Trablusşame 
Şex Hesen 

( 106) Ev name bi Ere bi hatiye nivisin u di rojname da ji bi Ere bi derketiye. Me ew wergerand 
Kurdi u wergerana we ya Kurdi li vir çap kir. 

(107) Me peyvika "başkirin" di şuna peyvika "islah" a Erebi da nivM. 
(108) Li gora tarixa Miladi 1899. 
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HEWADİS 

Em hemi: dizanin ku eve eyarnek e(109) gelek gund u bajaren weteni:(110) ke
tin deste dewleten di: de. Weki: derek gi:ha dewleteke di:, gel ek xelqen wi: welati: 
nikarin terke dar u di:yar(111) bikin; bi:ttebi' tabie dewleta fatih dibin.(112) 
We roje kaxidek ji Bosneye hat.(113) Wi: kaxidi: de belısa hale Musulmanen 
wedere dikin. Loma ez'&, ji wan hinde welat u bajaren eve bi:st sal e Xunkar 
dayi: neyara, ez'e ve ceri:deye de hale Bosneye binivi:sim. 

Vi: kaxidi: de dinivi:sin ku hingi: Bosne keti deste dewleta Awusturyay&, za
hi:ren(114) muhacereta{115) Musulmanen we dere meni' dike; lakin bi 
ef'al(116) u muameleyen xwe Musulmana mecbure hi:cret dike. Çunki: Mu
sulman u tebeeyen(117) di: Bosneye de yeksan(118) nagire. Huquqen Fi
la(119) gelek ji yen Musulmana zedetir e. Hingi: diçe Musulmana tezyi:q di
ke,(120) da Musulman wedere yekcar texli:ye bikin.(121) 

Ser we meqsed&, ewil dest çiftlika(122) kir. Musulmanen we dere ekse
ri:(123) salıibe çiftlik in. Halek we kir nav eshabe erazi: u emlak(124) ku dai:m 
haise ni:za' u sida' dibe.(125) Emlaken Musulmana nav rencheren Awustur
yayi: de parve kir; şuna wan eraz1yen ji wan stand!, hukumete buhak gelek 

(109) Eyarnek e: Demek e, pelek e. 
(110) Mexsed ji "weten", axa bine deste dewleta Osman! ye. 
( 111) Dar u di yar: Cl u welat, hewir u here m, cl ye mirav. 
(112) Blttebi': Tebll, bi awayekl tebll, jixwe. 

Tabi: Peyrew, kese ku li pey kesek yan vekxistinek yan jl dewletek diçe. 
Dewleta fatih: Dewleta ku ew der fetih kirlye, xistlye deste xwe. 

(113) Bosne: Welatek ji welaten Ewrupaye ye. Li jere EwrupayC, li hela Balqan, li qeraxe der
yaya Adriyatik dikeve. Di rewşa Irayin da ko m are k ji her şeş ko m aren Yugoslavyaye ye. 
Di zimanen Ewrupl da je ra te gotin "Bosnie-Hertzegovine". Di dewra Osman! yan da 
eyalete ka dewleta Osman! bu u nave webizimane Osman! "Bosna· Hersek" bu. Pira
ni ya gele we Musulman in. Nave serbajare we "Sarajevo" ye, ku Osmanlyan je ra digot 
"Saray bosna". Li gora Pey m ana Beriine ya 1878'an ji deste Osman! yan derket u ket bi
ne fermanrewaylya AwusturyayC. Pişte Şere Cihan! ye Peşin, di sala 1918'an da dema 
dewleta Yugoslavyaye hat sazkirin, ew welat jl ket bine deste we dewletC. 

(114) Zahlren: Di ru da, bi çavdltin, li ber çavan. 
(115) Muhaceret: Clhilbun, rabuna miravan ji cl u waren wan, barkirin. Peyvika "hlcret" 

jl bi ve maneye ye. 
(116) Ef'al: Piranlya "fl'l" e, ew jl bi mana "kar, karkirin" e. 
(117) Tebee: Piranlya "tabi" e, ew jl bi mana "peyrew" e. 
(118) Yeksan: Wek hev, bi tengek ra, yekteng. 
(119) File: Kesen li ser dlne Isa Pexember. 
(120) Tezylq dike: Zordestl li wan dike, zor dide wan, wan diguveşe. 
(121) Texllye bikin: Vala bikin. 
(122) Çiftlik: Cotgeh, clye ku te da cot te kirin u heywan ten xwedlkirin. 
(123) Ekserl: Piranl. 
(124) Eshabe erazl u emlak: Xwedlyen axan u milkan. 
(125) Baise nlza' u sida' dibe: Dibe sernede pevçunC, re ji pevçune ra vedike. 
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hindik da deste sahiben erazl. Xeyre we, hukumeta Awusturyaye xeracek we 
zede dani sereraziyen Musulmana ku, wedere nuh o gel ek hindik salıibe em
lak man e. E w xeraca zede, mexsuse Musulmanaten e ye. Heger Fila ji, yani su
nılfe tebee( 126) h emi ya seyyanen( 127) ew xerac bidaya, me muaxeze nedikir. 
Lakin ew ferq ı1 tefawut(128) mucibe muaxeze, şayane tayib dibe.(129) 

Papasen wedere çiku(130) Wl hale hukumete dibinin, cesaret dikindiçin 
nav gunden Musulmana, dibejin wan "heger we rihetiya xwe di ve bi bin File, 
dine xwe terk bikin". E w papas bi wi qasi ji iktifa nakin;(131) keçen Musul
ınana bi kuteke(132) direvinin dikin File, irzen wan paymal dikin; malen 
wan talan dikin. Ewan Musulmana tu xwedan(133) nine, da heqe wan istid'a 
bike.(134) Beri çend rojeke keçek Musulmana çiharde sali ji gundek Musul
man winda bi; de ı1 babe keçe, xelqen gund le geran, tehqiq kirin kupapaseki 
revandiye. Muraceete hukumeta Awusturyaye kirin; hukumete şikayeta 
wan ahinde meşrı1'(135) istima' nekir(136) ı1 keçik deste papasi de ma. 

Geli Musulman o! Eve em hatine vi hall. Ebdulhemid wan hala hemiya di
zane, dibihize, dibine. Lakin muteessir nabe; ji xeyre nefsa wi tu tişt na yen bi
ra wl'; xeyre huzuzata(137) wl' tu tişt şayane ehemmiyet(138) nine. 

Geli Kurdno! Çaven xwe vekin! W e illa( 139) ev halen ha' ye ben sere we ji! 
Heviya roja xwe bin! 

(126) SunUfe tebee: Celeben peyrewan, peyrewen ji hem! celeban, peyrewen cure cure, 
tewira-tewir. Yani "hevwelaten ji hem! din Cı mezheb Cı neteweyan". 

(127) Seyyanen: Wek hev, bi wekhevl. 
(128) Tefawut: Cudayl. 
(129) Mucibe muaxeze: Sernede leginin&, sernede ku mirov li hukumete bigire Cı je rabike 

suc, bike qusur. 
Şayane taylb: Hejaye ey bd itin&, hejaye nengdltin&, hejaye ku mirov ji hukumete ra b i
ke eyb, bike neng. 

(130) Çiku: Ji ber ku. 
(131) Iktlfa nakin: Qlma xwe naynin, bes nakin. 
(132) Bi kuteke: Bi looan&, bi zor&, bi çov&, bi zora çove 
(133) Xwedan: Xwedl. 
(134) Istld'a bike: Dawa bike, doz bike, le bigere, bixwaze. 
(135) Hinde meşru': Ew qas di d da, ew qas heqdar, ew qas bid. 
(136) Istlma' nekir: Guh neda'ye 
(137) Huzuzat: Kefxweşl, zewq Cı sefa. 
(138) Şayane ehemmlyet: Hejaye giringly&, tişte ku hejaye giringiye ye, heja ye ku giring be 

d itin. 
(139) We Illa: Yan na, eger na. 
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DASTANA BEYANA NEWROZA SULTANI 
TESMlYEYE MEWSİME SURÜR Ü ŞADİMANI 

Bİ MERSÜME QEDIME KURDİSTANI 
KU WAN DİGOTİN'E "SERSAL'' 

ED DİKİRİN Bİ IDE WISAL 
{140) 

Xellaqe d' han ji feyze fitret( 141) 
hey'ate felek bi weche qudret(142) 

be qalib u be muhl't u miqyas(143) 
be alet u be muşir u miqras(144) 

ev çende muezzem u mudewwer(145) 
ev renge musenne'u mukerrer(146) 

inanebi me'reza wucude(147) 
keşane bi menzera şuhude( ı 48) 

(140) Ev sernivfsara beşek ji "Mem u Zin" e ye, mana we weha ye: "Dastana qalkirina New
roza sultanf, navdanfna mewsime kefxweşf ı1 dilgeşfye, bi awaye kevnar e Kurdistanf, 
ku wan je ra digot 'Sersal' ıl ew wek cejna hevgfhane tew dikirin". Mexsed ji "hevgf
han"e, hevgfhana yaran ı1 evfndaran e. 

(141) Xellaq: Afirandox, e ku afirandfye, yanf Xwede. 
Feyze fitret: Feyza afirandine. 

(142) Hey'at: Piranfya "hey'et" e, ew jf bi mana kom e. 
Bi weche qudret: Bi awaye heze, bi awaye şfyane. 

(143) Muhft: Aletekf wek çenbere ye. 
Mfqyas: Pfvek, alete pfvane ku bi we direjf ı1 bere tiştan te pfvan. 

(144) Muşfr: Alete fşaretkirine, wek cedwele. 
Mfqras: Meqes. 

(145) Muezzem: Mezin, gewre. 
Mudewwer: Gulover. 

(146) Musenne': Xemilandf, nexşkirf. 
Mukerrer: Tekrarkirf, li pey hev, qat qat. 

(147) Me'reza wucı1de: Raberfya heyfye, raberfya hebı1ne, d ye ku tişten heyf te da ten nfşan
dan, ten raberkirin. 

(148) Menzera şuhı1de: Xuyaneka çavnerfye, ber çavan, dye dftin ı1 nihertine. 
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(149) Muin: Alikar. 
Men!': Zexm. 

Hikmet ew e ev hemi li kar in 
hindek di muin ıl hin meni'in(149) 

hin mudbir in ew, hinek mudebber(150) 
hin muqbil in ew, hinek muqedder(151) 

hin katib in ew, hinek di ustad 
hin mutrib in ew, hinek di cellad(152) 

hin rojeperest ıl hin şebefrılz( 153) 
hin xusserevin ıl hin xemendılz(154) 

hindek di misale Zin zeri ne 
hin şubhe Meme di mişteri ne 

Bilcumle museyqel ıl munir in(155) 
Hin padişeh in, hinek wezir in 

Hindek ji teherruka tebii(156) 
ew tenebi nuqteya rebii(157) 

Ev her du malik di rojnama "Kurdistan" da bi şaşi weha li pey hev derketine Di esle 
"Mem ı1 Zin" e da her ye k ji wan li ser beytek e. Li gora esle "Mem ı1 Zin" e awaye rast 
weha ye: 

Hikmet ew e ev hem! li kar in 
hindek di peya u hin siwar in 

hindek di beti'u hin seri'in 
hindek di muin u hin men!' in 

Du peyviken Ere bi yen ku di malikapeşin a beyta 2'yan da ne, maneyen wan weha ne: 
Beti': Hedi, giranmeş, e ku hedi u giran dirneşe 
Seri': Lezgin, lezmeş, e ku bi !ez dimeşe, dileze. 

(150) Mudbir: Kes yan tişte ku pey xwe dicle mirov u diçe. 
Mudebber: Kes yan tişte ku di heqe wl da tedbir te standin, tedbira wl te girtin. 

(151) Muqbil: Kes yan tişte ku bere xwe dicle mirov u ber bi mirov t&, hatoxe ber bi mirov. 
Muqedder: Tişte teqdirkirl, tişte ku te teqdirkirin. 

(152) Mutrib: Sazvan, sazjen, kese ku sazek dijene, li sazek dixe. 
(153) Şebefruz: Tişte ku bi şev ronayi dicle. 
(154) Xusserevln: Xemrevin, derdrevin, kes yan tişte ku xem u derden mirov direvine 

Xemenduz: Xemcivln, kes yan tişte ku xeman li mirov dicivlne. 
(155) Museyqel: Seqilandi, siqalkiri, tişte ku hatiye siqalkirin u dibiriqe, mirov duxune xwe. 

Munlr: Roni, tişte ku ronayi dicle. 
(156) Teherruk: Tevger, hereket. 
(157) Nuqteya rebii: Nuqteya buhar&. 
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Tecdid-i dikin jibo me sale(158) 
gava we ku tene l'tl'dale(159) 

Danaye muemmere kuhensal(160) 
ev renge he go jibo me ehwal(161) 

G d A AA A o a ete peşıye zemanan 
ev bu li hemi cih u mekanan: 

Weqte we ku şehsiware xawer{162) 
tehwll-i dikirdi mahe Azer(163) 

yani ku dihate burce Sersal 
qet kesnedimadi mesken u mal(164) 

Bilcumle diçune der ji malan 
hetta digihişte pir u kalan 

Roja ku dibuye id u Newroz 
tazirn-i jibo dema dilefroz(165) 

sehra u çemen dikirne mesken{166) 
beydau demen dikirne gulşen(167) 

(158) Tecdid dikin: Nu dikin. 
(159) We: Wisa. 

Tene i'tidale: Ten rewşa adet!, ten rewşeka wisa ku ne li aliye jerin in, ne ji li aliye jorin 
in. Li vir mexsed 21 'e me ha Adare ye, ku hi n ge Roj te rewşeka adet!, direjiya şev u ro jan 
wek hev dibe u saleka nu dest pe dike. 

(160) Dana: Zana. 
Muemmer: Biumir, kese umirditl, extiyar. 
Kuhensal: Kevnesal, kese ku gelek sal bi ser ra derbas bune. 

(161) Ev renge he: Bi vi renge ha, bi vi awaye ha. 
Ehwal: Piraniya "hal" e, ew ji bi mana "rewş" e. 

(162) Şehsiware xawer: Sereksiware rojhilat. Mexsed je Roj e. 
(163) Tehwil dikir: Vedigeriya, diziviri. 

Mahe Azer: Meha Ada& 
(164) Mesken: Hewir, clye ku mirov te da dihewire u disekine. 
(165) Tazim: Mezingirtin, rezdari. 

Dema dilefroz: Dema ku dilan roni dike, ronayi dide dilan. Mexsed je dema Sersal u 
Newroze ye. 

(166) Sehra: Clyen rast u duz en li dere bajaran. 
(167) Beyda: Deşt, clye duz. 

Demen: Axa bej!. 
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Xasma ezeb ı1 keçed-i bakir 
elqisse, cewahired-i nadir(168) 

Tekda di muzeyyen ı1 mulebbes(169) 
vekra li teferruce murexxes{170) 

Ilkin ne bi tuhmet ı1 bi minnet 
belki bi terl'qe şer'ı1 sunnet(171) 

Lewra ku ewan xerez ji geşte(172) 
meqsı1d-i ji çı1yina bi deşte( 173) 

ew bu ku, çi talib ı1 çi metlı1b(174) 
yani du teref, muhibb ı1 mehbı1b(175) 

ev her du celeb ku hev bibl'nin 
kufwed-i xwe ew jibo xwe b1nin(176) 

(168) Elqisse: Bi kurti, bi peyveka kurt. 
Cewahir~d nadir: Cewher~n ku k~m peyda dibin. Mexsed keç~n xweşik ı1 rind ı1 be
dewin. 

(169) Tekda: Hem!, gişt, p~kve. 
Muzeyyen: Xemilandl. 
Mulebbes: Wergirt!, kes~ ku cilan werdigire, cilwergirt!, bicil. 

(170) Yekra: Bi hev ra, p~kve, hem!, gişt. 
Teferruc: Temaşe. 
Murexxes: Destı1rday1, kes~ ku jibo tiştek destı1r j~ ra hatiye dayin. 

(171) Bi teriqe şer'ı1 sunnet: Bi riya şeriet~ ı1 sunnet~ P~xember, li gora rlya Xwed~ ı1 

P~xember. 
(172) Xerez: Amanc, daxwaz, mexsed. 

Geşt: Ger. 
(173) Meqsı1d: Mexsed, daxwaz, amanc. 
(174) Talib: Xwestox, kes~ ku tiştek dixwaze, daxwaza tiştek dike. 

Metlı1b: Daxwazkiri, tişt~ ku daxwaz t~ kirin, te xwestin. 
(175) Muhibb: Evindar, aşiq, kes~ ku dievine, dibe aşiq. 

Mehbı1b: Evandi, dilbir, keça ku t~ evandin, xortek dibe aşiqe we. 
(176) Kufw~d xwe: Hemkı1f~n xwe, hevtengen xwe, kes~n ku di tenga wan da ne, di sewiya 

wan da ne, beraber~ wan in, liyaq~ wan in. 
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Bİ~ERKETİNA ŞEHRIYAN ~ Bİ DEŞTE 
JIBO SEYRANA SERSAL U GEŞTE 

Dewra feleke ji bexte feyroz(177) 
disan ku numa ji nu ve Newroz(178) 

mebnili wi adete mubarek(179) 
şehri u sipahlyan bi carek(180) 

bajer u kelat u xani berdan(181) 
teşbihe bi nejdiyan u cerdan(182) 

sef sef dimeşine kuh u deştan(183) 
ref ref dixuşine seyr u geştan(184) 

Esnafe umem, sixar u kubbar(185) 
qet'a venema di şehri deyyar(186) 

(177) Feyroz: Renge şin. Li vir mexsed je asimaneşin e. Ev peyvikeka Farisi ye u di Farisi da 
bi awaye "feyruz" te karanin; jiba ku qafiye li qafiya malika hat! b&, 1 vir bi awaye "fey
roz" hatiye nivlsln. 

(178) Numa: Numand, nlşan da. 
(179) Mebnl: Li ser, li gara. 

Adete mubarek: Tareya plroz. Mexsed je tareya Newroz u Sersale ye. 
(180) Şehri: Bajarl. 

Sipahl: Esker. 
(181) Kelat: Keleyan, qel'eyan. 
(182) Nejdl: N&çlrvan. 

Cerd: Siwar. 
(183) Kuh: Çlya. 
(184) Dixuşlne: Bi "xuşln" dimeşlyan, wek ava ku diherike u "suşe-xuş" dike, dimeşlyan u 

diçun. 
(185) Esnafe umem: Kitleyen tewira-tewir, miroven ji hem! celeban. 

Sixar u kubbar: Biçuk u mezin. 
(186) Qet'a: Qutubirr, esla, ji bin. 

Vanema: Li paş nema, paş ve nema. 
Deyyar: Kes, mirov. 
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Hindek bi peyayi çune baxan 
hindek bi hevall u bi wehdet(187) 

Rabune ve xanim u xewatl:n( 188) 
wan jl tijl gul kirin besatl:n(189) 

Horan kire meskene xwe cennet(190) 
be perde u be melal u minnet(191) 

Duşize u duxter u ruwalan(192) 
paklzelzar u zilf u xalan(193) 

etrab u kewaibed-i ezra(194) 
murdan u murahiqed-i zl'ba(195) 

( 187) Ev her du malik di rojname da bi şaşl weha li pey h ev derketine. Di esle "M em u Zin" e 

da her yek ji wan li ser beytek e. Li gora esle "Mem u Zin" e awaye rast weha ye: 

Hindek bi peyayi çune baxan 
hindek bi siwarl çune raxan 

hindek bi tebayl ı1 bi kesret 
hindek bi hevall ı1 bi wehdet 

Hin peyviken Ere bl ı1 Farisi yen ku di van her çar malikan da hen e, maneye n wan weha 

ne: 
Raxan: Bax ı1 baxçe ı1 mergen ku li lehfen çlyan in, li hintaren çlyan in. 
Kesret: Piranl. 
Wehdet: Yek!tl, tenetl. 

(188) Ve: Pekve, digel hev, bi hev ra. 
Xewatln: Piranlya "xatun" e. 

(189) Besatln: Piranlya "bostan" e. 
(190) Horan: Horlyan. Mexsed ji horlyan xanim ı1 xatun in. 
(191) Melal: Westan, rehtbun, sistl, perişan!. 
( 192) Duşlze: Keça baklre. 

Duxter: Keç. 
Ruwal: Kur, law. 

(193) Paklzelzar: Cenlgpaqij, keçen ku cenlgen wan paqij in, ji aliye exlaq ve lekeyek li en! ya 

wan tune. 
Zilf ı1 xalan: Paklzezilfan ı1 paklzexalan. 

( 194) Etrab: Keçen hevsalen xortan, hev'umren xortan, keçen ku umre wan ı1 xortan bi qase 

hev e. 
Kewaib: Keçen memikgulover, keçen xama yen ku memiken wan gulover in. 

Ezra: Keçen baklre. 
(195) Murdan: Xorten ku hej ri ı1 simbelen wan nehatine. 

Murahiq: Xorte ku dike big!je kemale, li ser balixbune ye. 
Zlba: Spehl, xweşik. 
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eshabe qumaşe lutfe ruxsar(196) 
erbabe meta'e husne didar(197) 

wan lek dikirin meta'e yek erz(198) 
texmin dikirin bi tı111 wel-erz( 199) 

Sewdakire işqe bı1n di bazar(200) 
hem bai'e husn ı1 hem xeddar(201) 

Sersali ı1 bakir ı1 ruwalan 
sedsall u law ı1 pir ı1 kalan 

Sersal-i li resm ı1 rahe mahı1d(202) 
gerane diçı1 meqame mehmı1d(203) 

Metbea "Cem'iyeta Tefaq ı1 Qenciya Musulmana" tebi' biye 

{196) Yan! "xwedlyen rı1yen wek qumaşen xweşik". 
{197) Yani "xwedlyen d!tinen wek mal ı1 tişten xweşik, kesen ku bi d!tin xweşik bı1n". 
{198) Yani "wan mal ı1 tişten xwe rabere hev dikirin, nlşane hev didan". Mexsed ji "mal ı1 

tişt", rindl ı1 xweşikl ye. 
{199) Bi tı111: Bi direjl. 

Wel-erz: Bi fireyl, bi berayl. 
{200) Sewdakir: Kese ku sewdaye dikire, mişteriye sewdaye ı1 evine 
{201) Bai'e husn: Firotoxe rindly&, kese ku rindlye difiroşe. 

Xerldar: Mişterl, kese ku dikire. 
{202) Resm ı1 rahe mahı1d: Awa ı1 rlya adet!, awa ı1 re ı1 bingehoken toreyl yen ku dinava gel 

da bid bı1ne ı1 ji allye gel ve ten zanln. 
{203) Gerane: Gerandin, geran, plroz kirin. 

Meqame mehmı1d: Meqame qedirbilind. Mexed asiman in. Yani "denge plrozkirina 
wan a Newroz ı1 Sersale diçı1 aslmanan". 
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