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Eded 20 Sala diduy~ Ruper 1 

• 
H eç i KURDISTAN Unvan: 

kaxideki Mısır'da 

reke 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı mın re, Sahibi 

di ve Bedirhan Paşazade 

ser kaxizi Pazde roja de careke tet nivisandin Abdurrahman 
cerideya Kurdi ye Sundukulboste "679" 

weha binivise: Bi Mısr, El-Kahire 
Necl'ul-merhum * 
Bedirxan Paşa Her tabı'da 

Kürdleri tahsil-i ulum ve 200 nüsha 
Ebdurrehman Beg fünuna teşvik eder Kürdistan 
Sunduqulboste "679" nasayih ve edebiyat-ı vülat-ı izamına 

Bi Misr, El-Qahire Kürdiyeyi lıM irsal ve vesatetleriyle 
on beş günde bir neşrolunur kura ve kasahata 

* Kürdçe gazetedir neşr-ü tamim 
olunacaktır 

Her car KÜRDiSTAN * 
du sed 

Adresse: Boite speciale N. 679 Kürdistan haricinde 
CAIRE (Egypte) her yer için 

cerideya altı aylığı SO 
ez'e rekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistan&, Arabça, Türkçe, Farisice 80 kuruştur 
mektublar Kürdistan dahilinde 

de belaş Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roje pencşembe 25 Şabanulmuezzem sene 1317 

* 
Fi Kanun-ı Evvel 16, sene 1315(1) 

(1) Li gora tarixa Miladi 29 Kanuna Peşin 1899(Miladi tarihe göre 29 Aralık 1899}. 
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Padişaha,( 2) 

AÇIKMEKTUB 

SULTAN HAMİD HAN-I SANİ 
HAZRETLERİNE 

Bu kerre maatteessüf haber aldığım bir hal-i hayretiştimali şu ceridem mari
fetiyle enzar-ı Şahanelerine arz ve bendeg~nınızla icra huyurduğunuz 
muamel~t-ı gayri layıkadan hasıl olan şu tesicitı nazar-ı hümayunlarında is
bat ile tekranndan ictinabını rica ve bu vesile ile de, millet-i masumemizi 
cereyan-ı halden haberdar ederim. Şöyle ki: 
Malum-ı Şahaneleri olduğu vechile, Transvaal Muharebesinde(3) İngilizle

rin "Ladysmith" civarında uğradıkları hezimet hasebiyle, Haşmetlu Kraliçe 
Hazrederine beyan-ı taziyeti havi, taraf-ı Şahanelerinden bir telgrafname ke
şide huyurulmuş idi. 

Devlet-i Osmaniye ile İngiltere devleti arasında minelkadim cari olan hu
kuk ve menafi-i müştereke ile muamele-i dostane, Osmanlı kavm-i necibinde 
bir hiss-i gayret uyandırması yle, biraderim Halid Seyfullah Bey, evvel~ Fet
vahaneden istifta ve badehu İstanbul ve civarında toplayabileceği dört-beş 
bin Kürd ile gönüllü suretiyle Transvaal Muharebesine azimet için İngiltere 
devlet-i fahimesinin Dersaadet'te{4) bulunan Sefirine müracaat etmesiyle, 
Sefir Hazretleri tarafından mukabeleten beyan-ı memnuniyetle beraber, Se
faret gönüllü ... (5) olmadığından, şu tekliften istifade edemeyeceğini tebliğ 
ettiği gibi, sırf İstanbullulardan mürekkeb bir cemiyet dahi Transvaal'e git
mek için müracaat etmiş, onlara da o yolda cevab verilmiştir. 
Muamel~t-ı maruza, taraf-ı Şahanelerinden çekilen telgrafnameye muvafık 

ve devleteyn beynindeki münaseb~tı müekkid ve binaenaleyh bu yolda mü
racaatte bulunan erbab-ı harniyet şayan-ı takdir ve tahsin bulundukları halde, 

(2) Padişaha: Burada "padişah" sözcüğünün sonuna gelen "a" harfi, Arapça ve Farsçada 
kullanılan bir ünlem edatıdır, çağrı anlamını taşımaktadır. Adı geçen dillerden Os
manlıcaya da geçen bu harf, Arapçadaki "ey" ünleminin işlevini görmektedir. Böylece 
buradaki "Padişaha" sözcüğü, "ey Padişah, Padişahım" anlamına gelmektedir. 

(3) Transvaal Muharebesi: Bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Transvaal bölgesin
de XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında meydana gelmiş olan savaş. "Bo
er Savaşı" adıyle de anılan bu savaş, bölgeyi elinde tutan İngiliz sömürge yönetimi ile 
bölgeyi ele geçirmeye çalışan Hollanda asıllı Boerler arasında patlak vermiş ve Boerle
rin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. 

(4) Dersaadet: "Mutluluk yeri" anlamına gelen bu ad, Osmanlılar döneminde başkent 
İstanbul için kullanılan adlardan biriydi. 

(5) Burada iki sözcük, gazetenin aslında çok silik duruma düşmüş ve okunmaz hale gel
miştir. Kanımızca o iki sözcük, "toplamaya mezun" sözcükleridir; böylece onlardan 
önceki iki ve sonraki bir sözcükle birlikte bu tümcecik, "Sefaret gönüllü toplamaya 
mezun olmadığından;' biçimini almaktadır. Bu sözcüklerden "mezun" sözcüğü 
"izinli" demektir. 
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her muameleden zat-ı Şahaneniz aleyhine bir hisse çıkarmak menafi-i rezile
leri icabından olan ve "asdıka-i bendegan-ı Şahane" namı altında, milletin, 
şu zavallı milletin, şu mazlum, mağdur millet-i muazzamanın kanını erne 
erne yaşamayı itiyad eden birtakım canavarlar, bu muamele-i gayretpervera
neyi dahi menfaat-ı şahsiyeleri için zat-ı şevketmeabınız aleyhinde tefsir ve 
bin tevilat ile izam ederek, cümlesinin habs-ü tevkifleri hakkında irade-i 
seniyye-i adilanelerini tasdir ettirerek, şu ashab-ı harniyet sekiz-on gün 
habs-ü tevkif olunmuştur. 
Kısmen Mabeyn-i hümayununuzda, yiğirmi dört seneden(6) beri nice ni

ce mazlumların feryadını, reng-i zerdini, gözyaşlarını işitip görmekten usan
mayan oMabeyn-i hümayununuzda ve kısmen dahi "kasab dükkanı", "cel
lad yatağı" tabirine sezavar olan Beşiktaş'taki Hasanpaşa Karakolhanesinde 
devam eden müddet-i tevkif zarfında mevkuHn-i mazluma en büyük canller 
gibi, akraba ve ehibbasıyle ihtilattan ve okuyup yazmaktan men' edildikleri 
gibi, bazısı şu zulme ve adem-i ihtilattan hasıl olan tahammülgüclaz can sı
kıntısına tahammül edebilmek için reddedilmez ümniyesiyle kıraat-ı Kela
mullah'a(7) müracaat etmek istemişler ise de, vuku bulan rica ve istirhamın 
hepsi de tesirsiz kalarak, ellerine Kur' an vermekten dahi istinkaf 
olunmuştur. 

* 
Eya Halifeyim, Zıllullahım, Deyyanzat!(8) Şu muamele, hük~mat-ı İsla

miyenin değil, hatta ecnebl' devletlere tabi can! bir Müslümana da icra edil
memiştir. Milleti bitirdin, mahvettin, andan pervan kalmadı; fakat Allah'ın 
gazabından, Peygamber'in imikarnından da mı korkmazsıni Şu icra ettiğin 
zulümden dolayı, bu taife-i üseranın biri, ki Bahriyeli Doktor Hüsnü Pa
şa'nın mahdumüdür, tecennün etti ve bir diğeri de işe yaramaz bir halde 
ahir-i surette malul kaldı. 

Nihayet, şu muamele-i müstebidde, İngiltere Sefiri Asaledu Sir Aqir 
Niwr(9) Hazretlerinin harniyet ve adaletini tahrik etti, Kur' an' ı okumaktan 

(6} Eski Türkçedeki söyleniş biçimiyle "yiğirmi dört" diye yazılmış olan ve "24yıl" de
mek olan "yirmi dört sene" den maksat, Abdülhamid' in o tarihe kadar tahtta geçirmiş 
olduğu süredir. Abdülhamid'in tahta çıkış tarihi, 1876'dır. 

(7} Kelamullah: Allah'ın kelamı, Kur'an. 
(8} Halifeyim: Halifem, benim Halifem. 

Zıllullah: Allah'ın gölgesi. Osmanlı padişahları kendilerini halife olarak ilan ettikten 
sonra, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduklarını iddia ederek, "Allah' ın gölgesi" an
lamına gelen "Zıllullah" unvanını kullanmışlardır. Özellikle İkinci Abdülhamid dö
neminde bu unvanın kullanılması çok yaygınlaşmıştır. 
Deyyanzat: Zatı ilahi bir nitelik taşıyan kimse, bir çeşit Allah'ın vekili ve temsilcisi 
olan kişi. "Deyyan", Allah'ın 99 adından biridir. Osmanlı pidaşahları, Allah'ın vekil
Ieri olduklarını iddia ettikleri için, kendileri hakkında bu unvanı da kullandır
mışlardır. 
Görüldüğü gibi yazar, bu unvaniarı alaycı bir biçernde kullanmıştır. 

(9} Bu adın orijinal yazılış biçimini, yani Latin harfleriyle yazılış biçimini saptayamadık. 
Bu nedenle bu adı, Osmanlıcada Arap harfleriyle yazılıp okunduğu biçimde yazmak 
zorunda kaldık. Bu yazılış biçimi ise, çoğunlukla orijinal yazılıştan farklı olur. 
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men' ettiğin biçareleri İngiliz himaye etmeye başladı, Sefir-i müşarünileyh işe 
müdahaleye ve hatta gördüğü münasebetsizlikler üzerine kat-ı münasebata 
ve hemen Dersaadet'i terke kıyam eylemesiyle biçare salıverildi. 

Garabet içinde garabet olmak üzre, mevkufiyette, salıverilmezden evvel, 
gördükleri işkence ve tazyikten dolayı, hakipay-ı Zıllullahllerine takdim 
olunmak üzre teşekkürname temhlr ettirdiler. Yalnız Halid Seyfullah Bey, 
teşekkürname yerine şikayetname, feryadname verilmek lazım geldiğinden, 
bi mislihi önüne sürülen teşekkürnarneyi mühürlernekten istinkaf etti. Di
ğerleri salı verildi; fakat Halid Seyfullah Bey, şu surette gösterdiği şehametine 
mükafaten habishanede alıkondu. Mülkünüzde İngiltere devletinin cari' 
olan hüküm ve adaletiyle, Sefir-i müşarünileyh hazretlerinin ibram ve ısrarı 
üzerine, ertesi gece saat sekizde mumaileyh Halid Bey dahi salıverilmiştir. 

Padişaha, 

Tevkif olunan hamiyetmendan-ı ümmet, tebea-i Şahanelerinden olmak ha
sebiyle, zulmünüzden dolayı uğur-ı hümayununuzda demem, fakat devlet 
ve millet yolunda her şeyi göze aldırmış asdıka-i fedakaran-ı milletten olma
ları yle, şahıslarına aid haklarında reva görülen zulüm ve itisaf, işkence ve 
tazyl'katı hazmederler. 

Fakat şu bl'çarelerin muamelat-ı vakıası, reisi bulunan Salisbury Hazrede
rine birkaç sene evvel tazarru'name gönderdiğiniz İngiltere devletine arz-ı 
hizmet ve münasebet demek olmağla şu suretteki mukabeleniz, devlet-i mü
şarünileyhanın emniyetini selb etmez mi! Selb-i emniyetten başka, daha bin 
türlü ahval-ı muzırraya sebebiyet vermez mi! 

"Asdıka-i bendegan-ı Şahane" yad ettiğiniz(10) erazil, hasbeddenae, zat-ı 
hümayununuz aleyhinde mutad ettikleri su-i tefsirat ile vehminizi tahrik et
meleri, devleti ta esasından sarsıyor! Bütün Osmanlılık, Müslümanlık, veh
minize kurban olup gidiyor! Şu kuruyasıca vehminiz neticesi olarak, Afrika 
çölleri hamiyetmendan-ı milletle doldu!(11) Bunların analarının, babaları
nın, aç öksüz kalan çocuklarının, dul kalan muhadderat-ı İslamiyenin(12) 
feryadıyle mülk ün üzün her tarafı inliyor! Bu feryadlar, şu vaveyıalar hiç size 

(lO) Buradaki "yad" sözcüğü gazetenin aslında böyle çıkmıştır. Ancak bu sözcük "anma, 
hatırlama" anlamına gelmekte ve o anlam buraya uygun düşmemektedir. Kanımızca 
sözcük, yanlışlık sonucu olarak böyle çıkmıştır ve doğrusu, "saydığınız" anlamına ge
len "addettiğiniz" olmalıdır. 

(ll) Öyle anlaşılıyor ki yazarın maksadı, Abdülhamid döneminde, "Batıtrabus" demek 
olan "Trablusgarb" diye adlandırılan bugünkü Libya'nın güneybatısında yer alan Fi
zan bölgesine sürülmüş olan rejim muhalifleridir. Bilindiği gibi, çöl bölgesinde yer 
alan bir vaha olan Fizan, Abdülhamid döneminde sürgün yeri olarak kullanılmış ve 
birçok rejim muhalifi oraya sürülmüştür. 

(12) Muhaddecit-ı İslamiye: İslamiyetin örtülü ve namuslu kadınları, namuslu ve örtülü 
Müslüman kadınlar. 
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tesir etmiyor mu! İstanbul halkı sokakta az bir gürültü işitince, "acaba hane
mi basmaya mı geldiler, sıra bana mı geldi?" deyu bir dakika korkudan, yü
rek çarpıntısından kurtulamıyor! Pek çok kişi illet sahibi olmuş! Çıldıranla
rın hesabı yok! 

Peygamber'e itibarınız var ise, "elmüluku mes'ulün alennasi an raiyyeti
hi"(13) hadis-i şerifinin alıkam-ı adilanesine binaen, "bendegan" namı altın
da yaşayan zalemenin inikab ettikleri zulüm ve itisaf, zat-ı Şahanelerinden 
mes'llldür. 

Baki, vird-i zeban-ı millet olan "Cenab-ı Hak, Padişahı ilhamat-ı rabhani
yesine mazhar buyursun da şu millet-i masumeyi kurtarsın" duasını tekrar 
ederim! 

Abdurrahman Bedirhan 

(13) Bu hadisin anlamı şudur: "İnsanların başında bulunan padişahlar, uyruğundan so
rumludur". 
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MEQALEE MEXSÜSE(t4) 

N av ve cerideye, piçeke ez'e belısa hale dewleta me(tS)ya bere ı1 hale nuho 
dikim:(16) 

Eskere me, mileta me umre xwe dhade de,( 17) m uhafeza wetene xwe, hi
maya namus ı1 ewladen xwe de ifna dikir.(18) Ecdaden me xewa xwe, riheta 
xwe terk kirin; wucılden xwe hedefe hemi new'e(19) mezahim(20) kirin; ji 
me re welatek mezin, mehsı1ldar,(21) xweybereket hiştin; ser seadet ı1 isdq
bala me xwina xwe Hda kirin; esbabe refaha me tehyie kirin;(22) umre wan 
li serheda bılrl'; balgebe wan şire(23) wan bi; cihe wan ax ı1 beren(24) serheda 
bl. 

Iro ehfaden(25) wi esked, ewladen wan muctehida(26) d1sa ew şer in, d1sa 
xwey!ye xw1na ecdaden xwe ne. Lakin 1dara hukumeta Ebdulhem!d, ew şer 
bedest ıllep h1ştine. Ew axa ecdaden me bi hinde Hdakad, bi hinde zehmet 
standin, ew erde li ser bosteke hinde mirova xw1na xwe li ser rijand1, ev wete
na baben me bi vi hall jimere tedarik kirin, !ro Sultan Ebdulhem1d li ser kefe 
keçek, li ser uzrek yekcar nameşrı1',(27) li ser wehm,(28) li ser cebanet(29) ı1 
zewqa xwe neyara re terk dike. E w axa ecdaden me ser şeh1d bılyin ı1 li bin 
de medfı1n(30) mayin, !ro ji rılye cebaneta Ebdulhem!d, bine sima 
hespen neyara de dim1ne; jin ı1 zarılyen wan bılne saq1yaten(31) neyara; ds me 

(14) Meqale& mexsı1se: Nivlsara taybetl. 
(15) Mexsed ji "dewleta me", dewleta Osman! ye. 
(16) Away& rast, "bikim" e. 
(17) Clhad: Şer& di rlya din da. 
(18) Ifna dikir: Tune dikir, di~and mirin&, dida ku~tin, flda dikir. 
(19) New': Tewir, cure. 
(20) Mezahim: Piranlya "zehmet" e. 
(21) Mehsı1ldar: Berdar, ti~t& ku ber dide. 
(22) Esbab: Piranlya "sebeb" e, li vir mana w& "r& ı1 awa, wasite" ye. 

Refah: Jlyana xwe~ ı1 di hebı1ne da. 
Tehyie kirin: Arnade kirin, hazir kirin, p&kanln. 

(23) Şlr: Şı1r. 
(24) Ber: Kevir. Gelek maney&n v& peyvik& hene, le li vir mana w& ev e. 
(25) Ehfad: Piranlya "hefld" e, ew jl bi mana "nevi" ye. 
(26) Muctehid: 1-Xebatkar, cehdkar, kes& ku kar ı1 xebat dike. 2-Zanyare din & ku ji ayet ı1 

hedlsan hin hukmen dini derdixe ı1 tlne meydan&. 3-Zanyar& huqı1q& y& ku li gora 
bingehok&n zanyarlli ser mesel&n huqı1ql dixebite, netlee ı1 dı1waylkan derdixe ı1 tlne 
meydan&. Bi dltina me ev peyvik li vir bi~~~ weha derketlye. Lewra kes&n ku ni viskar 
qala wan dike, "mucahid" in, yani "~erkar&n di rlya din da" ne, ne ku "muctehid" in; 
wisa t& zanln ku di ~una peyvika "mucahid" da bi ~a~l peyvika "muctehid" derketlye. 

(27) Name~rı1': Ne di dye xwe da, ne li gora heq ı1 edalet&, b&qanı1nl. 
(28) Wehm: Guman. 
(29) Cebanet: Newerekl, tirsokl. 
(30) Medfı1n: Definkirl, ve~artl. 
(31) Saqlyat: Meyg&r&n jinln ı1 keçln, jin ı1 keç&n ku di civatan da m ey digerinin ı1 ji haziran 

ra mey p&~k&~ dikin. 
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wan şehida bine linge wan neyara muteezz1(32) u ruhe wan ji ve meskene
ta(33) me muteellim e.(34) Em li ser ve axa bi hinde xwina şehida ket! deste 
me de, xeflete de mane. Hileyen Xunkar, nişan u rutbeyen wi, çaven me kor 
kirine; em xeflete de hiştine. 

MEMÜZIN 

HİŞYARIYA MEME Ü TACDiN E 
Jİ BEHOŞi Ü MEXMÜRIYA ŞERABA İŞQE(35) 

Ew duxiteçeşme her du şah1n(36) 
ew suxiteper, Memo u Tacd1n(37) 

xweş çune şikare kebk u qazan(38) 
N agah-ı bi ser ve şubhe bazan(39) 

nurek fetili li wan ji nageh( 40) 
edi qe nema ewan çu ageh( 41) 

(32) Muteezzl: Azardlti, kese ku azar dibine u ji her we azare deşe. 
(33) Ruh: Glyan. 

Meskenet: Miskin!. 
(34) Muteellim: Eşayl, kese ku deşe, ji her nexweşlyek yan j1 ji her derdek eş le peyda buye. 
(35) Mexmurl: Gejl, serxweşl, behişl. Di esle "Mem u Zin" e da di ve sernivlsare da peveke

ka di jl heye, ew j1 ev e: "Agah! u xeberdarlya wan e ji sebeb u wasiree wemqe". Peyvika 
"wemq" a ku di we peveke da ye, ew jl bi mana "evin" e. 

(36) Duxiteçeşm: Kese ku çave wl bi derzlye hatiye dirutin, kese çavdirılti. Mexsed Meme 
u Taedin in. Dema ew raste Zlne u Sitiye hatine, ji her evlna wan gej u behiş bune; wek 
ku çaven wan hatibin dirutin, çaven wan tari bune. 
Her du şahin: Mexsed dlsa Meme u Taedin in. 

(37) Suxiteper: Perşewitl, baskşewitl, teyre ku per u basken wl şewitlne. 
(38) Şikar: Nfçlr. 

Kebk:Kew. 
(39) N agah: Ji nlşka ve, ji d ye nedltl ve. 
(40) Nageh: Ji nlşka ve, ji dye nedltl ve. 
(41) Ageh: Hay, xeber. Yani "haya wan ji wan nema". 
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Hindi ku di hefteya Hemel bun(42) 
ew zede di wehşi u xebel bun(43) 

Ew hefte li wan ku buye salif(44) 
xewkerdeye işqe bun mualif( 45) 

rabune ve rojeke bi yek ve(46) 
fikrine bi reng u ruye yek ve( 47) 

İşqe kiribun wisa mubeddel( 48) 
wan yek u du nas nekir ji ewwel 

Ewwel dikirin ji hev texerrub(49) 
paşe ku kirin bi hev teqerrub(SO) 

ditin xwe bi paçebend u zengil(Sl) 
perwaz u firin muhal u muşkil(52) 

Uskllfeke zulmete bi ser da(53) 
culfuyeke ulfete bi her da(54) 

( 42) Hefteya Hemel: Hefteya p~şin a birca Berx&, birca Beran. Ev bire, yek ji 12 birc~n Roj~ 
ye, di Newroze da Roj dikeve v~ birce 

(43) Wehşi: KıM. 
Xebel: Şerpeze, perişan, halxirab. 

( 44) Bu ye salif: Derhas bu ye. 
( 45) Xewkerdey~ işq~: Kes~n ku evin~ ew xistibun xew&, ji ber evin~ ketibun xew~ u g~j bu

bun, hiş di ser~n wan da nemabu. 
Bun mualif: Bun hogir~n hev, Mn~ hev bun. 

(46) Rabune ve: Ji nu ve rabun. 
Bi yek ve; P~kve, bi hev ra, digel hev. 

( 47) Bi reng u ruy~ yek ve: Bi reng u ruy~ hev. Yani "li reng u ruy~ hev fikirin, bala xwe dan 
reng u ruy~ hev". 

(48) Mubeddel: Guhard. 
( 49) Texerrub: Xeribi, biyanid. Yani "ji hev xeribi dikirin, ji hev ra bi yani b un, wek bi yani-

yan bun". 
(50) Teqerrub: NMkayi. 
(51) Paçebend: Linggirooayt Yani "wek ku ling~n wan batibin girooan, xwe b~tevger ditin. 
(52) Perwaz: Firin, bilindbun. 

Muhal: B~mikun. 
Muşkil: Aluz, zor. 

(53) Uskılfeke zulmet~: Rupoşeka taridy&, perdeyeka taddy&, rupoşeka ku li ser ruy~ mi
rov e u din~ li mirov tari dike. 

(54) Culfu: Leyi, leyimişt, leyiya av&, naser. 
Ulfet: Hogiri, p~jna hogiriy~ u t~hndana li ser kesek, ku mirov di dil~ xwe da p~jn b ike 
ku mirov rehna xwe dayeser kesek, kesek dievine. Yani "p~jna evin~ wek leylyek keti
bu p~şlya wan, hatibu ber wan". 
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betame u beşerab u beçav 
bemeqsed u bemirad u begav 

mestane ji renge çeşme dildar(55) 
mexmur u siyah u mest u bimar(56) 

manende dehane yar-i, dilteng(57) 
nalin ji reha dili, wek\' çeng(58) 

Gotin "eceb em ku bune bimar? 
Ya bune di ki şer\' bir\'ndar? 

Ya ne wehe em çira nikar\'n 
mecruh u ze\'f u dilfikar in?"(59) 

Ev renge he wan dikir tefehhus( 60) 
mahiyyete hale xwe tecessus(61) 

Taedin fikir\', di dest birayi 
tisit guherek weki çirayi( 62) 

yaquteke m\'sle daneye nar( 63) 
meş'el sifet e jibo şeva tar(64) 

manende şemale şem'e tisi(65) 
hekkak-i bi nave "Zin" ni vis\'( 66) 

(55) Mestane: Wek mestan, wek kesen mest. 
Çeşme dildar: Çaven yaran, çaven dilbiran. Yani "wek çaven dilbiran mest bı1bı1n". 

(56) Mexmı1r: Serxweş, kese ku mey vedixwe ı1 serxweş dibe. Yani "ew jl wek serxweşan 
b Un". 
Blmar: Nexweş, nesax. 

(57) Manende dehane yar: Wek deve yaran, wek deve dilbiran. 
(58) Çeng: Sazek e. 
(59) Mecrı1h: Birlndar. 
(60) Ev renge he: Bi vi renge ha, bi vi awaye ha. 

Tefehhus: Ugerln. 
(61) Yani "bi meraq li rewşa xwe dineriyan ı1 dixwestin ku esle we rewşaxwe fam bikin, di

vlyan ku tebigljin ka rı1ye hundirln e we rewşa wan çi ye". 
(62) Tlsit: Dilse, dibiriqe, ronayl dicle. 

Guherek: Gewherek, cewherek. 
(63) Mlsle daneye nar: Wek teneya hinarC, wek dendika hinare 
(64) Meş'el sifet e: Wek meledeyek e. 
(65) Manend: Wek. 

Şemale şem'e: Phlya findC. 
(66) Hekkak: Nivlsvane li ser keviran ı1 tişten madeni, kese ku li ser keviran ı1 tişten madeni 

navan ı1 tarlxan ıl wd. dinivlse. 
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Deste xwe direj kir'e ku binit 
da qenc-i nezer biket, bibinit 

Mem ji fikir!, di deste Taedin 
elmaseke bebuha u texmin 

le isme "Siti" kiri kitabet( 67) 
ustadeki salıibe meharet( 68) 

Serraf-i eger bibite Buqrat( 69) 
texmin biketin bi wezn u qirat(70) 

bazar-i biket jibo Felatun(71) 
mecmu'e xezained-i Qarun(72) 

sumna semened-i wan niginan(73) 
nabit, bi wuqUfe durebinan(74) 

Mayin di teeccub u teheyyur(75) 
da man u gelek kirin tefekkur 

Zanin ku sewahibe niginan(76) 
herçi kir1, kir Siti u Zinan 

(67} Kid kl'tabet: Nivl'sl'ye. 
(68} Salıibe meharet: Xwedl'huner, jehatl', ehle kare xwe. 
( 69} Buqrat: Zanyarekl' Yunan!' bu ye. Beri' Ml'lade di navbera salen 460-377'an da jl'yaye. Di 

zimanen Ewrupl' da je ra te gotin "Hippocrate". 
(70} Ql'rat:Weznek bu ye, bi we keviren rı1metbilind en wek elmas ı1 yaqut ı1 wd. hatine we

zinandin. 
(71} Felatun: Zanyar ı1 bl'rewere Yunan!' ye navdar. Beri' Milade di navbera salen 427-347'an 

da jl'yaye. Je ra te gotin "Eflatun" jl'. Di zimanen Rojava da nave wi "Platon" e. 
(72} Mecmu': Hem!', gi~t. 

Xezain: Pirani'ya "xezl'ne" ye. 
Qarun: Di dewra Fl'r'ewnan da wezl'rekl' Misd buye, bi dewlemendiya xwe hatiye 
naskirin. 

(73} Yani' "he~tyeka nerxen wan gustl'lan, ji he~tan yeke buhayen wan gustl'lan". 
(7 4} Bi wuqı1fe durebl'nan: Bi zanina kesen durebin, bi zanl'na kesen ku pe~!' ya xwe dibl'nin, 

bi zanl'na kesen durdl'tin. 
(75} Mayin: Man. 

Teeccub ı1 teheyyur: Ecebman ı1 ~~man, ku mirov ecebmayl' ı1 ~a~mayl' bi be. 
(76} Sewahibe nigl'nan: Xwediyen gustl'lan. 
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Sadr-ı Esbak Übhetlu Deviedu Said Paşa Hazretleri tarafından 
ruz-ı cülus-ı hümayunun tebriki vesilesiyle 

iki sene mukaddem takdim olunan 
muhtıranın suretidir: 

Bendeleri, cüh1s-ı hümayunlarını ilk tebrik eden hadim olduğumdan, sene-i 
devriyesi geldikçe o yevm-i mes'udun hatıratı kalb-i ~cizaneme nasıl tesir 
eder ise, elbette kalb-i hümayunlarında dahi ana yakın tesicit hasıl olarak, 
nam-ı kemteranem lisanen olmasa bile kalben zikir buyurulur. 

Pek büyük vehametiere maruz olan devlet-i aliyyelerine ve makm-ı 
Hilafet-i seniyyerlerine ihlas ve sadakatim derece-i ifratta olmasaydı, bugün 
adi bir tebrik ile biliktifa, ihtaratta bulunmaktan kemakan ittika eder idim. 

Tesir-i şa'şaa-i muzafferiyet ile mest-i gurur olmak zat-ı hümayunlarına gö
re pek büyük ayıb iken, elyevm o halde bulunduklarını ef'al-ı hümayunla
rından ve hususen Rusya ile Fransa'nın mülk üm üz hakkındaki tasavvucit ve 
tasmimatı ecanibi bile düşündürmekte olduğu halde, zat-ı hümayunlarının 
madalyalar ibzalı ve zamm-ı maaşat gibi ahval-ı hazıra-i maliyemize kat'iy
yen tevafuk etmeyen iradat ile inkırazımızın isti'cali yolunda manevi ve 
maddi tahrib~t-ı seniyyelerinden istihrac ettiğim cihetle, ifadat-ı ikaziyede 
bulunmayı en münasib tarz-ı tebrik addeyledim. 

Servet-i bendeganem, meslek-i kanaatkari-i acizaneme mebni bendelerini 
ila ahirilumr iaşeye kafi ise de, "devlet ne hale girerse girsin, ben ferahla yaşa
rım" mülahazalarında bulunan harniyetsizlerden olmadığım gibi, zat-ı hü
mayunlarına bu yolda fikir ve mülahaza isnad edenleri ceheleden addede
rim. Ceheleden olmasalar, cem'i servetle bir mülkü tahrib ettikten sonra 
mahsul-ı iddihanyle müreffehen yaşamış bir hükümdar görülmediğini ve 
halkın pençe-i intikamından kurtulmak bir padişah için pek müşkil ve belki 
müteazzir bulunduğunu bilmülahaza, böyle bir fikir ve niyeti zat-ı meallsi
matlari gibi bir padişah-ı fatine isnad etmezler. 

Çare-i selametimizi düşünmek zamanı bu zaman olup, az vakit sonra te
haddüs edeceği derkar olan müşkilat-ı guna-gun, mani-i tedabir olacaktır. 
Hakk-ı kemteranemde teveccühat-ı aliyyeleri öteden beri hakiki olmaktan 

ziyade zahiri olup, ahiren gördüğüm tazyik üzerine İngiltere Sefarethanesi
ne firar etmekliğim, gerek zat-ı hümayunlarına, gerek o müdahinin-i kirama 
pek mükemmel bir rişte-i tariz olmuşsa da, huzur-ı millette ne vakit olsa 
tebrie-i zirnınete amadeyim. Hususenzat-ı Şahaneleri yle, bu dünyada mürn
kin olmaz ise ruz-ı mahşerde meydan-ı mürafaaya çıkacağım. Devletime ve 
Makam-ı Hilafet-i seniyyelerine sadıkane hizmet, abd-i acizce her zaman en 
büyük maksad idi. 

Zat-ı Şehriyarlleri, mizac ve mişvar-ı hümayunlarına muvafık gelen re'y-i 
acizanemden istifade buyurup, devlet ve milletin saadet ve selametine teai
luk eden ara-i kemteranemi reddetmek veya müdahin vükel~ya cerhettirmek 
mesleğinden inhiraf buyurmamışlardır. 
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Re'y-i çakeranemce bugünkü günde Kanun-ı Esas\'' nin icra-i ahkamına av
detle Avrupa'nın ve ahall-i memleketin bais-i hoşnud\'si ve Şark'ın sebeb-i 

beka-i asayişi olacak vechile ref'i istibdad etmekten başka çare-i selamet ol
mayıp; haric ve dahilde eelb-i kulub için ne derecelerde ihtimam ve ikdam 
edilse, madam ki alıall ve ecanib nazarında bir heykel-i bela hükmünde bulu
nan usul-ı istibdad berdevamdır, kimseye itmi'nan-ı ciddi' gelmek muhaldır. 

Z\'ra dalıilen temin-i hukuk ve asayiş-i ahali' ve haricen muhafaza-i teva

zün-ı düvell, Devlet-i Osmaniye'nin cidden mütemeddin devletler sırasına 
geçmesine muhtac olup, İcraatından kimsenin emin olmadığı meva\'d ile 
idare-i umur etmeye ne kadar çalışılsa, şu zamanda hiç bir faide görülemeye
ceği, meydan-ı bedalıete çıkmıştır. 

Yeni Osmanlılarla(77) münasebetim olduğu yolunda öteden beri zat-ı hü
mayunlarına vuku bulan ihbaci.t muvafık-ı hakikat olmayıp, o unvan ile ma
ruf olanlar içinde, zat-ı Şahanelerinin dahi malum-ı hümayunları bulunan 

bir-iki kişidenmaada kimseyi tanım am. Saye-i H u da' da kimseden ders-i siya
si' almak ihtiyacında olmadığım malum-ı devletleri olup, "eğer Yeni Osman
lılar meyanında gerçekten usul-ı meşrutiyete vakıf ve hakimane ve itidalper
verane tesisi-i bina-i ma' delete muktedir adamlar var ise, bila tereddüd anları 

ser-i kara getirmek ve hadaset-i sinn-ü sal ve sair guna ahvala iltifat etmeksi
zin anlara tefv\'z-i umur eylemek, muktazayat-ı müsta'cele-i zamaniyeden" 

derim. 
Şahsiyat ile iştigali sevmediğimden, şahıs üzerine bir şey demeyip, fakat 

heyet-i hazıra-i vükela içinde cidden bir kaide-i meşrutiyet ve hiç olmaz ise 
bir suret-i mazbutiyet tesisine muktedir kimse olmadığını, maatteessüfbeya
na mecburum. 

(Mabadı var) 

(77) Yeni Osmanlılar: Osmanlı imparatorluğunda yenilikler yapılmasını amaçlayan ve giz

li olarak çalışmalarını yürüten bir siyasal topluluk. 
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İ C MAL 

İstanbul'da siyasi( ve şimdiye kadar cereyan eden muamelata binaen hernan 
da tabi! denilebilir) fırtınalar kopmaya başladı. Fesad yığınlarından kopan 
toz, zalemenin gözüne girerek havf-ü hayretlerini mucib olmaya başladı. 

Evet, memalik-i Osmaniyenin saha-i hun1ninden yükselen ah-ü vahlar, za
limlerin döktürmekten usanmadığı yetim, masum, mazlum gözyaşlarından 
mütehassıl kanlı buharlar, ufuklarda, hükümet-i istibdadiyenin eli yetişeme
diği yükseklerde kes1f bulutlar hasıl etmiş idi. O bulutlar yığıla yığıla bugün 
kasırga koparmaya başladı. 

Rüzgar istikamet-i cereyanını değiştirmez, intizam kesbetmezse, sıkışura 
sıkışura damlatacağı bu rutubetli, bu özlü havayı teneffüs edecek olan yaralı 
yürekler deşilecek, tedavi görecek gözler açılacak; işte o vakit tufan kopacak. 
Hak ve iman narnma bargah-ı adalete çıkan istimdadlar, feryadlar saikalar 
icad edecek; intikam avazeleri ra'd-ü berk hasıl edecek, beyinlerde patlaya
cak; o vakit hesalılar görülmüş olacak. 

Kuvve-i tabiiye kabatından çıkıp, önüne sedler çekiise tutulamayacak olan 
bu seylab, çok şeyleri götürecek; zalimler ne kadar düşünse, vehmini artırsa, 
faidesizdir; tabiatın bu feyezanı tevkif edilemez. Çünkü haddülgayesi dir; du
varları aşar, zincirleri kırar, yine taşar, yine taşar. Hak narnma coşacak olan 
bu tuğyan ortalığı süpürecek, temizleyecek, haşeratı(78) mahvedecek; fakat 
emin olalım ki gayetle münbit, kıymetli bir eser, bir iz bırakacak; dini tezel
zülden, mülkü kahttan, aslıahım mahvdan kurtaracaklar.(79) 

"El-hainu haifün"(80} masadakınca, hainler, bunu bilen zalimler heyeca
na düşüyor, korkuyor, işin önünü almak istiyor, bu hakikati ihbar eden p1ş
darları yakalıyor; bu bir avuc eallnin kimine işkence, kimini habs, kimini 
nefyediyor. Fakat bir tuttuğuna yüz zam oluyor, bir öldürdüğüne bedel bin 
doğuyor. o gafiller düşünmüyor ki bunların aba-ü ecdadı bu toprakta med
fundur, evlad-ü ahfadı bu vad!de meskllndür.(81) Ne kadar tecrid edilse, 
teb'1d edilse, hatta mahvedilse, kat' ı alaka edemez; yine hakkı söyler, eslafı se~ 
ver, alılafı düşün ür. Bilmez mi ki parçalansa dahi akacak bir damla kanından 
bin nalıl-ı maall yetişir! Hak yolunda halısolunacak bir nefes, bütün hayat-ı 
zahiriyeye değişir; ölse dahi ervahı "intikam" diye bağrışır! 

(78) "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. 

(79) Doğrusu "kurtaracaktır" olmalıdır. Çünkü türncenin başında yer alan özne, "sel, su 
kabarması" anlamına gelen "tuğyan"dır; o da çoğul değil, tekildir. 

(80) Bu bir hadistir, Türkçe anlamı şudur: "Hain korkaktır". 
(81) Buradaki "meskun" sözcüğü bir yanlışlık sonucu olarak kullanılmıştır. Çünkü bu 

sözcüğün anlamı, "insanların ikamet ettiği, insanların yaşadığı yer" demektir. 
"Meskun" yerde yaşayan insanlara ise "sakin" denilir; yani o insanlar o yerin 
"sakin"leri olurlar. Buna göre, burada, ya "evBd-ü ahfadı bu vadide sakindir" denil
meliydi, ya da "bu vadi onların evlad-ü ahfadıyle meskundür" denilmeliydi. 
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Değil mi ki kan aranır, namus l'cabındandır; hak aranır, iman icabındandır! 
Ve bu nam ile meydan-ı harblere sevkedilen aç, susuz, ilacsız öldürülen yav
rular, ne kadar cahil bırakılsa, alıkam-ı keyfiyeye kurban edilse, -madam ki 
hakikat gaib olmaz- onlar da nihayet hakikat-i hali hissedecektir. Hak ve 
hakikat narnma ölmeyi adet bilen o Osmanlılar, tanımadıkları bir düşman 
üzerine her türlü vesaitten mahrum olarak nasıl atılıyorlarsa, yine öylece 
aduvv-ı ekber ve bu kadar mezalime, felakete sebeb-i asli narnma teşhis ettik
lerinin üzerine de daha kolay, daha dindarane atılacaklardır. 

Yine İstanbul'da, hak ve adalet taleb etmek için hazırlık görüyorlar diye 
rical-i devlet ve efrad-ı ümmetten birçok kişileri daha yakalamışlar (şimdilik 
mevsuk olarak ve elde edebildiğimiz malumata nazaran, fazl-ü istikametiyle 
meşhur ve herkesinnazar-ı takdir ve ihtiramını kazanmış olan Semaha tl u Sa
hib Monla Hazretleri dahi bu meyanda imiş; zevat-ı diğerinesamisi hakkın
da da mevsuk bir malumata destresolduktan sonra, neşredeceğimiz tabiidir). 
Evler basılıyor, cevami-i şerife taht-i tarassuda alınıyor. 

Halbuki ne yapılsa bu indifaa nihayet verilemez. Hakka tapan, birkaç dir
hem maden parçasına secde edemez;{82) maallyi hisseden, edaniye boyun 
eğemez; ölür, şehid olur, fenaya bekayı tercih edemez. Bu bir hisdir, tağyir 
edilemez; bu bir güneştir, inkar edilemez. 

(82) "Maden parçası"ndan maksat paradır. 
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HAVADİS 

Damad-ı Padişahl Devletlu Mahmud Paşa Hazretleri de( 83) firara mecbur ol
muş ve Paris' e muvasalat buyurmuşlardır. Müşarünileyh Hazretleri, ümme
tin enzar-ı hürmetini celbetmiş, evsaf-ı aliyeden hissedar, aslıab-ı faziletten 
olmağla muttasıf oldukları mezayayı muhafaza buyuracaklarını ümid 
ederiz. 

* 

Şehid-i muhterem merhum Midhat Paşa Hazretlerinin mahdumü Ali Hay
dar Beyefendi, milletin asanyle iftihar ve vak'a-i hayatiyesiyle müteellim bu
lunduğu peder-i alilerinin tercüme-i halleri mukaddimesiyle neşriyata ve 
mucib-i istifade asarın tab'ına mübaşeret etmişlerdir. 

"HAK" CERİDESİNDE OKUNMUŞTUR: 

Nur-ı müceddidin Midhat Paşa oğlu Ali Haydar Bey Hazretleri, millet baba
sı cennetmekan şehid pederlerinin "Memalik-i Osmaniye: Mazisi-İstikbali" 
unvanlı bir eserlerini, taraf-ı necibanelerinden bir mukaddime ilavesiyle, 
suret-i nefisede tab' ve hasılatını muhtac "Yeni Osmanlılar"a ihda buyurdu
lar. Eser hakkında beyan-ı mülahazat, bahusus ita-i malumat, adeta abestir. 
Yalnız Ali Haydar Beyefendi'ye, muhtacin-i ihvana vekaleten teşekkürler ve 
bütün müştakin-i hak ve hakikat narnma tebrikler takdim ve şu kıyınetdar 
yadigarın bilcümle nüshaları şu bemize teslim edildiğini, binaenaleyh doğru
dan doğruya şubemize, "Hak" veya Cenevre'deki -vasıta-i neşriyatımız
"Osmanlı" cerideleri idarelerine müracaatle edinilebileceğini arz-ü tebşir 
eyleriz. 
Hediyesi: 5 Mısır kuruş sağ - 1 frank 25 santim. 

Mısır'da tab'olunmuştur '~Li Misre tebi' biye 

(83) Adının tamamı, Mahmud CeJaleddin Paşa' dır. 
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20'NCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

Padişahım, 

AÇIKMEKTUP 

SULTAN İKİNCİ HAMİD HAN 
HAZ RETLERiNE 

Bu kez, ne yazık ki haber aldığım şaşkınlık verici bir durumu şu gazetem ara
cılığıyle siz Padişahlarının gözleri önüne sunacağım ve kullarınızla(84) 

birlikte yürüttüğünüz yakışıksız işlemlerden doğan etkileri siz Padişahları

nın gözünde kanıtlayıp, yinelenmesinden sakınılmasını rica edeceğim; ve bu 
vesileyle de, masum milletimizi,(85) olup biten durum hakkında bilgilendir
miş olacağım. Şöyle ki: 

Siz Padişahlarınca da bilindiği gibi, Transvaal Savaşında(86) İngilizlerin 
Ladysmith dolaylarında uğradıkları yenilgi dolayısıyle, siz Padişahları tara

fından Haşmetlu(87) Kraliçe Hazretlerine, taziye bildirimini içeren bir tel

graf çekilmişti. 
Osmanlı devleti ile İngiltere devleti arasında eskiden beri yürürlükte olan 

ortak haklar ve çıkarlar ile dostça ilişkiler, soylu Osmanlı halkında bir gay
ret duygusu uyandırdı. Bu gayretle kardeşim Halid Seyfullah Bey, Müftülük
ten fetva aldıktan sonra, İstanbul ve dolaylarında toplayabileceği 4-5 bin 
Kürd ile gönüllü olarak Transvaal Savaşına gitmek için yüce İngiltere devleti

nin İstanbul'da bulunan elçisine başvurdu. Elçi Hazretleri tarafından karşı
lık olarak, sevinç belirtilmekle birlikte, Elçiliğin gönüllü toplamaya yetkili 

olmadığı ve bu nedenle de öneriden yarar lanamayacağı bildirildi. Ayrıca, sa
dece İstanbullulardan oluşan bir dernek de Transvaal'e gitmek için müracaat 
emiş; onlara da o yolda yanıt verilmiştir. 

Arzedilen bu girişimler, siz Padişahları tarafından çekilen telgrafa uygun 

düşmekte ve iki devlet arasındaki ilişkileri pekiştirmekteydi. Bu nedenle, bu 
yolda başvuruda bulunan onurlu kişiler, takdir ve övgü ye değer kimselerdi. 

(84) "Kullarınız" dan maksat, Abdülhamid'in çevresindeki yöneticilerdir. 
(85) "Milletimiz"den maksat, Osmanlı yurttaşlarıdır. 
(86) Bu sayıdaki 3 numaralı dipnota bakınız. 
(87) Haşmetlu: Sözlük anlamı "görkemli" olan bu sözcük, Osmanlılar döneminde, Avru

pa dillerindeki "majeste" sözcüğünün karşılığı olarak hükümdarlar için kullanılan 
bir terimdi. Bir terim olduğu için çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 
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Böyle oldukları halde, her girişimden siz Padişahlarının zatına karşı bir pay 

çıkarmak alçakça çıkarlarının gereği olan ve "Padişahlarının sadık kulları" 

adı altında milletin, şu zavallı milletin, şu muazzam ve fakat mazlum ve hak

sızlığa uğramış milletin kanını erne erne yaşamayı alışkanlık durumuna geti

ren birtakım canavarlar, bu gayretiice girişimleri dahi kendi kişisel çıkarları 

için siz şevketmeab(88) zatımza karşı yorumlamışlar ve bin yorumla abarta

rak, hepsinin tutuklanıp hapse atılmaları konusunda sizin yüce adaletli ira

denizi(89) alarak o onur sahiplerini tutuklayıp 8-10 gün hapsetmişlerdir. 

Bir bölümü Mabeyn-i(90) hümayununuzda, 24 yıldan beri(91) nice nice 

mazlumların feryatlarını, sararmış renklerini ve gözyaşlarını işitip görmek

ten usanmayan o Mabeyn-i hümayununuzda ve bir bölümü de "kasap dük

kanı", "cemt yatağı" deyişlerine layık olan Beşiktaş'taki Hasanpaşa Karako

lunda devam eden tutukluluk süresi içinde, mazlum tutukluların, en büyük 

katiller gibi, yakınları ve dostlarıyle görüşmeleri ve okuyup yazmaları ya

saklanmıştır. Bazı tutuklular, o zulme ve görüşme yokluğundan doğan daya

nılmaz can sıkıntısına dayanabilmek için, "geri çevrilmez" ümidiyle, Allah 

kelamı olan Kur'an-ı kerimi okuma çaresine başvurmak istemişlerse de, ya

pılan rica ve istirhamın hepsi etkisiz kalmış ve ellerine Kur'an verilmekten 

dahi çekinilmiştir. 

Ey zatı ilahi bir nitelik taşıyan ve Allah'ın gölgesi olan Halifem!(92) Bu iş

lem, değil İslam hükümetlerinin, hatta yabancı devletlerin uyruğu olan katil 

bir Müslümana dahi uygulanmamıştır. Milleti bitirdin, mahvettin, ondan 

korkun kalmadı; fakat Allah'ın gazabından ve Peygamber'in öcünden de mi 

korkmazsıni Uyguladığın o zulümden dolayı, o tutsaklar grubundan biri 

olan Denizci Doktor Hüsnü Paşa'nın oğlu delirmiştir; bir başkası da işe ya

ramaz bir biçimde sonunda sakat kalmıştır. 

(88) 

(89) 

(90) 

(91) 
(92) 

Şevketmeab: Görkemli kimse, iktidardan ve güçten doğan görkemi kişiliğinde topla

yan, göz kamaştırıcı görkeme sahip olan kimse. Osmanlı padişahları için kullanılan bu 

sözcük, "şevket! u" biçiminde de kullanılırdı ve aynı anlama gelirdi. Osmanlı padişah

ları için kullanılan sözcüklerden biri de" azameti u" idi; o da "ulu, yüce, görkemli, göz 

kamaştırıcı yüceliğe ve görkeme sahip olan kimse" demektir. "Şevketmeab" sözcüğü, 

Türkçede tek sözcükle tam karşılığı bulunmadığı için çeviride tarafımızdan aynen 

kullanıldı; ilerde de gerek bu sözcük ve gerekse "şevketlu" ve "azametlu" sözcükleri 

~eçtiği takdirde, çeviride aynen kullanılacaktır. 
Irade: Sözlük anlamı "istek, istem" olan bu sözcük, Osmanlıcada bir terim olarak "pa

dişah emri, padişah buyrultusu" anlamında kullanılırdı. Burada kastedilen, bu ikinci 

anlamdır. Sözcük, Osmanlıcada kullanılan bir terim olduğu için, çeviride aynen 

kullanıldı. 

Mabeyn: Osmanlılar döneminde padişah sarayı ile hükümet yetkilileri, ordu komu

tanları ve halkın arasında yer alıp işlev gören makam, kurum. Bazen sadece "Ma

beyn", bazen de "Padişah Mabeyni" demek olan "Mabeyn-i hümayun" biçiminde 

kullanılırdı. Her iki kullanılış biçiminde de Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için, 

çeviride aynen kullanıldı. 
Bu sayıdaki 6 numaralı dipnota bakınız. 
Bu sayıdakı 8 numaralı dipnota bahnız. 
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Sonunda, o diktatörce işlem, İngiltere Elçisi Ekselans(93) Sir Aqir 
Niwr(94) Hazretlerinin gayret ve adalet duygularını harekete geçirmiş; 
Kur'an'ı okumalarını yasakladığın o çaresizleri, İngiliz korumaya başlamış; 
adı geçen Elçinin işe müdahale etmesiyle ve hatta gördüğü yakışıksızlıklar 
üzerine ilişkileri kesip İstanbul'u hemen terketmeye kalkışmasıyle, o çare
sizler salıverildi. 

Bir de gariplik içinde gariplik olmak üzere, salıverilmeden önce, tutuklu
lukta gördükleri işkence ve baskıdan dolayı, Allah'ın gölgesi olan sizin ayak
larınızın önüne sunulmak üzere, kendilerine teşekkür yazısı mühürlettiril
miştir.(95) Yalnız Halid Seyfullah Bey, teşekkür yazısı yerine şikayet yazısı, 
feryat yazısı verilmesi gerektiğinden, öbürleri gibi kendisinin de önüne sü
rülen teşekkür yazısını mühürlerneyi reddetmiştir. Bu nedenle, öbürleri salı
verildikleri halde, Halid Seyfullah Bey, gösterdiği öylesine bir yiğitliğin kar
şılığı olarak, hapishanede alıkonulmuştur. Mülkünüzde(96) İngiltere devle
tinin egemenlik ve adaletinin yürürlükte olması nedeniyle, adı geçen Elçinin 
üstelemesi ve ısrarı üzerine, ertesi gece saat 8' de sözü edilen Halid Bey de salı
verilmiştir. 

Padişahım, 

Tutuklanan, ümmet sevgisiyle dolu o gayretli ve onurlu insanlar, siz Padişah
larının uyrukları olmaları nedeniyle, zulmünüzden dolayı siz Padişahları 
uğrunda demem, ama devlet ve millet yolunda her şeyi göze almış olan mil
letin fedakar dostları olmalarından ötürü, kişiler olarak kendilerine yö
neltilen ve haklarında reva görülen zulüm ve haksızlıkları, işkence ve baskı
ları içlerine sindirirler. 

Ne var ki o zavallıların yaptığı davranış, başında Salisbury(97) Hazretleri
nin bulunduğu ve birkaç yıl önce yalvarıp yakarına mektubu gönderdiğiniz 

(93) Buradaki "ekselans' sözcüğü, Osmanlıcadaki "asaletlu" sözcüğünün karşılığı olarak 
kullanılmıştır. "Soylu" anlamına gelen "asaletlu" sözcüğü, Osmanlılar döneminde 
bir terim olarak yabancı elçiler için kullanılırdı. Günümüzde ise, Batı dillerinde 
"excellent" biçiminde kullanılan ve Türkçeye "ekselans" biçiminde giren sözcük kul
lanılmaktadır. 

(94) Bu sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(95) Burada sözü edilen "teşekkür yazısı", öyle anlaşılıyor ki, Padişahın kendilerini affet

mesi karşılığında yazılmıştır. Böylece onlar, suçlu olduklarını itiraf etmişler ve Padişa
ha da o suçlarını atfettiği için teşekkür etmişler; daha doğrusu, yetkililerce önlerine 
konulan teşekkür yazılarını imzalamışlardır. Abdurrahman Bedirhan da, "gördükleri 
işkence ve baskıdan dolayı" diyerek, o senaryoyu alaya almıştır. 

(96) Buradaki "mülk"ten maksat, Osmanlı padişahlarının egemenliği altındaki topraklar
dır. O dönemde o topraklar padişahların m ülkü sayıldıkları için ve Osmanlıcaya bir 
terim olarak yerleştiği için, biz de çeviride bu sözcüğü aynen kullandık. 

(97) O zamanki İngiltere Başbakanı olduğu anlaşılıyor. 
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İngiltere devletine hizmet sunmak ve o devletle ilişki kurmaya çalışmak de
mekti. Durum böyle olunca, o davranışa o karşılığı vermeniz, adı geçen dev
letin güvenini ortadan kaldırmaz mı! Güveni ortadan kaldırdıktan başka, 
daha bin türlü zararlı durumlara neden olmaz mı! 
"Padişahın sadık kulları" diye adlandırdığınız rezillerin, alçaklıklarının 

gereği olarak, siz Padişahlarının zatına karşı alışkanlık durumuna getirdikle
ri, kötü yorumlada kuşkularınızı kışkırtmaları, devleti ta temelinden sarsı
yor! Bütün Osmanlılık, bütün Müslümanlık kuşkularımza kurban olup gi
diyor! Şu kuruyasıca kuşkularınızın sonucu olarak, Afrika çölleri, millet 
için çalışan gayretli ve onurlu insanlarla doldu!(98) Bunların analarının, ba
balarının, aç ve öksüz kalan çocuklarının, dul kalan namuslu ve örtülü Müs
lüman kadınların feryatlarıyle mülkünüzün her yanı inliyor! Bu feryatlar, 
bu vaveylalar size hiç etki yapmıyor mu! İstanbul halkı, sokakta az bir gürül
tü işitince, "acaba evim i basmaya mı geldiler, sıra bana mı geldi?" diye, bir da
kika bile korkudan ve yürek çarpıntısından kurtulamıyor! Pek çok kişi has
talıklı duruma gelmiş! Çıldıranların ise haddi hesabı yok! 

Peygamber' e itibarınız varsa, "insanların başında bulunan padişahlar, uy
ruğundan sorumludur" anlamındaki yüce hadisin adaletli hükümlerince, 
"kullar" adı altında yaşayan zalimlerin işledikleri zulüm ve haksızlıklardan 
siz Padişahlarının zatı sorumludur! 

Son olarak, milletin dilinden düşmeyen "Cenab-ı Allah Padişaha ilahi il
hamlarını versin de bu suçsuz günahsız milleti kurtarsın" duasını yinelerim. 

Abdurrahaman Bedirhan 

(98) Bu sayıdaki 11 numaralı dipnota bakınız. 
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Daha önceki Sadrazam Übhetlu Devletlu(99) Said Paşa Hazrederince 
Padişahın tahta çıkış yıldönümünün kutlanması dolayısıyle 

iki yıl önce sunulan muhtıranın kopyasıdır: 

Ben kulları, siz Padişahlarının tahta çıkışını ilk kutlayan adam olduğumdan, 
yıldönümü geldikçe, o mutlu günün anıları nasıl ki benim aciz gönlüme etki 
yapıyorsa, elbette siz Padişahlarının gönlünde de ona yakın bir etki meydana 
getirir; böylece benim önemsiz adım dilinizce olmasa bile, gönlünüzce 
anımsanır. 

Pek büyük tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalan yüce devletinize ve yü
ce Halifelik Makamımza olan içtenliğim ve bağlılığım aşırı ölçüde olmasay
dı, bugün sıradan bir kutlama ile yetinirdim ve şimdiye kadarki gibi uyarılar
da bulunmaktan sakınırdım. 

Zafer kazanmanın görkemli etkisiyle mağrurluk sarhoşu olmak, siz Padi
şahlarının zatına göre pek büyük ayıp idi. Oysa siz Padişahlarının davranış
larından, ve özellikle Rusya ile Fransa'nın ülkemiz hakkındaki plan ve tasa
rıları yabancıları bile düşündürdüğü halde, siz Padişahlarının zatının bolca 
madalyalar dağıtılması ve maaşlara zam yapılması gibi şimdiki ekonomik 
durumumuza kesinlikle uygun olmayan konularda iradeler çıkarınanızdan 
ve böylece hatıp yok olmamızın çabuklaştırılması yolunda maddi ve manevi 
yüce tahribatınızdan,(lOO) bugün mağrurluk sarhoşu durumunda olduğu
nuz anlamını çıkardığım için, uyarı taşıyan anlatımlarda bulunmayı en uy
gun kutlama biçimi saydım. 

Ben kullarının serveti, acizce kanaatkar tu turnurndan dolayı, bendelerini 
ömrümün sonuna kadar geçindirmeye yetmekte ise de, "devlet ne duruma 
girerse girsin, ben sıkıntısız ve sevinç içinde yaşarım" düşüncesinde bulunan 
gayretsiz ve onursuz kişilerden değilim; ayrıca, siz Padişahlarının zatına bu 
yolda fikir ve düşünce dayandıranları(lOl) cahillerden sayarım. Cahillerden 
olmasalar, servet toplamakla bir ülkeyi yıkıntıya çevirdikten sonra biriktir
diklerinin ürünleriyle bolluk içinde yaşamış bir hükümdar görülmediğini 

(99) Übhetlu: Heybetli, heybetli görünüşe sahip olan, kendisinden çekinilen bir görünüşe 
sahip bulunan kimse. 
Devletlu: Devlet sahibi olan, refah ve varlık içinde bulunan kimse. 
"Übhetlu" ile "Devletlu" sözcükleri, Osmanlılar döneminde, "Sadrazam" diye ad
landırılan başbakanlar için ullanılan iki unvandı. Türkçede tek sözcükle karşılıkları 
bulunmadığı için, çeviride her ikisi de tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(100) Buradaki "yüce tahribatınız" sözcükleri, muhtıranın aslındaki "tahribat-ı seniyyele
ri" sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Muhtıra sahibinin bu sözcükleri alay
cı bir biçernde kullanmış olduğu gözden kaçmamaktadır. 

(101) Buradaki "dayandıranlar" sözcüğü, muhtıranın aslındaki "isnad edenler" sözcükleri
nin karşılığı olarak kullanılmıştır. Arapça olan "isnad" sözcüğünün anlamlarından 
biri, "bir sözü ya da görüşü birine ya da birilerine bağlamak, dayandırmak, ona ya da 
onlara mal etmek, onun ya da onların söylediğini belirtmek" tir. Kanımızca Türkçede
ki en uygun karşılığı "dayandırmak"tır. 
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ve halkın öcalma pençesinden kurtulmanın bir padişah için pek güç ve belki 
de olanaksız olduğunu düşünerek, böyle bir fikir ve niyeti yüce niteliklere 
sahip zatınız gibi bir zeki padişaha dayandırmazlar. 
Esenliğe kavuşmamızın çarelerini düşünmenin zamanı bu zamandır. Az 

zaman sonra meydana geleceği belli ve açık olan çeşit çeşit güçlükler, önlem
ler alınmasına engel olacaktır. 

Ben acizleri hakkında yüce ilginiz, öteden beri gerçek olmaktan çok, yü
zeyseldi; son zamanlarda gördüğüm baskı üzerine İngiltere Elçiliğine kaçı
şım da, gerek siz Padişahları için ve gerekse soylu dalkavuklar(102) için sataş
ma konusunda mükemmel bir ipucu olmuştur; bununla birlikte, ne zaman 
olsa, milletin huzurunda hesap verip aklanmaya hazırım. Özellikle siz Padi
şahlarının zatı ile bu dünyada mümkün olmazsa kıyamet gününde hesaplaş
ma meydanına çıkacağım. Devletime ve sizin yüce Halifelik Makamımza 
gerçek bir bağlılıkla hizmet etmek, ben aciz kullarınızca her zaman en bü
yük amaçtı. 

Siz Padişahlarının zatı, Padişahlarının mizacına ve tavrına uygun gelen be
nim acizce görüşlerimden yararlanmak, devlet ve milletin mutluluk ve esen
liğine ilişkin ben acizlerinin görüşlerini ise reddetmek ya da dalkavuk ba
kanlara çürüttürmek tutumundan ayrılmamışlardır. 

Ben kullarının görüşüne göre, bugünkü günde Kanun-ı Esasi'nin(103) hü
kümlerini yeniden yürürlüğe koymakla, Avrupa'nın ve ülke halkının mem
nunluğunu sağlayacak ve Doğu'nun(104) asayişinin kalıcı olmasına neden 
olacak biçimde baskı yönetimini ortadan kaldırmaktan başka esenliğe ka
vuşmanın çaresi yoktur. İçte ve dışta gönülleri kazanmak için ne ölçülerde 
özen gösterilip girişimlerde bulunulursa bulunulsun, ülke halkının ve ya
bancıların gözünde bir bela heykeli niteliğinde bulunan baskı yönetiminin 
temelleri sürüp gittiği sürece, kimsenin ciddi biçimde güven duyması ola
naksızdır. 

Çünkü içte halkın haklarının ve asayişin, dışta da devletlerarası dengenin 
korunması, Osmanlı devletinin gerçekten uygar devletler sırasına geçmesine 
bağlıdır; i craatından kimsenin emin olmadığı dönemsel kararlarla işleri ida
re etmeye ne kadar çalışılırsa çalışılsın, bu zamanda bundan bir yarar görüle
meyeceği açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Yeni Osmanlılarla(105) ilişkim bulunduğu yolunda öteden beri siz Padi
şahlarının zatına yapılan ihbarlar, gerçeğe uygun değildir; Yeni Osmanlılar
dan olmakla tanınmış olanlar içinde, siz Padişahlarının zatınca dahi bilinen 

(102) Burada da kullanılan alaycı biçem hemen göze çarpıyor. 
(103) Kanun-ı Esas!: "Temel Kanun" anlamına gelen bu söz, Abdülhamid'in 1876 yılında 

tahta çıkmasını sağlayan Birinci Meşrutiyet hareketi döneminde ve 1908'de ilan edilen 
İkinci Meşrutiyet döneminde bir teri m olarak "Anayasa" anlamında kullanılmıştır. O 
dönemlerdeki anayasa bu adla tanındığı için, biz de çeviride "Anyasa" adı yerine bu 
adı kullanmayı uygun gördük. 

(104) Buradaki "Doğu"dan maksadın Kürdistan olduğu anlaşılıyor. 
(105) Bu sayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
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bir-iki kişiden başka kimseyi tanımam. Tanrı sayesinde kimseden siyasal 
ders almak ihtiyacında olmadığım, siz Padişahlarınca da bilinmektedir. 
"Eğer Yeni Osmanlılar arasında gerçekten meşrutiyet kurallarını bilen, akıl
lıca önlemlerle ve ölçülü bir biçimde adaletli bir yapı kuracak güçte ve yete
nekte adamlar varsa, tereddütsüz olarak onları iş başına getirmek, yaşlarının 
küçüklüğüne ve başka durumlara bakmaksızın işleri onlara bırakmak, bu
günkü durumun acil gereklerindendir" derim. 

Kişiliklerle uğraşmayı sevmediğimden, kişiler üzerine bir şey demeyece
ğim. Fakat şimdiki Bakanlar Kurulu içinde, gerçekten meşrutiyetin bir kura
lını ve hiç olmazsa bir derli-toplu biçimi kuracak güçte ve yetenekte bir kim
senin bulunmadığını, ne yazık ki bildirmek zorundayım. 

(Devamı var) 

ÖZET 
İstanbul'da siyasal( ve şimdiye dek olup biten işler nedeniyle, hemen doğal da 
denilebilir) fırtınalar kopmaya başladı. Yaralı yürekler yanardağlar gibi 
püskürmeye yüz tuttu. Kasırgalar ortalığı karıştırdı. Bozukluk ve çürüklük 
yığınlarından kopan toz, zalimlerin gözüne girerek korku ve şaşkınlıklarına 
yolaçmaya başladı. 

Evet, Osmanlı ülkelerinin kanlı yüzeyinden yükselen "ah-ü vah"lar, za
limlerin döktürmekten usanmadığı öksüzlerin, masum ve mazlumların 
gözyaşlarından oluşan kanlı buharlar, ufuklarda, diktatörlük hükümetinin 
elinin yetişemediği yükseklerde yoğun bulutlar oluşturmuştu. O bulutlar 
yığıla yığıla bugün kasırga koparmaya başladı. 

Rüzgar akış yönünü değiştirmez de düzenlilik kazanmazsa, sıkıştıra sıkış
tıra damlatacağı bu nemli, bu özlü havayı soluyacak olan yaralı yürekler deşi
lecek, tedavi görecek gözler açılacak; ve işte o zaman tufan kopacak. Hak ve 
inanç adına Tanrı'nın adalet katına çıkan yardım dilerne çağrıları ve çığlıkla
rı, şimşekler oluşturacak; intikam çığlıkları gökgürültüsü ve yıldırımlar 
meydana getirerek beyinlerde patlayacak; ve o zaman hesaplar görülmüş 
olacak. 
Doğa gücünün gereği olarak çıkan ve önüne setler çekiise bile tutulamaya

cak olan bu sel, çok şeyler alıp götürecek. Zalimler ne denli düşünüderse dü
şünsünler ve kuşkularını ne denli artırırlarsa artırsınlar, yararsızdır; doğanın 
bu kabarınası durdurulamaz. Çünkü kabarma, selin son sınırıdır; duvarları 
aşar, zincirleri kırar, yine taşar, yine taşar. Hak adına coşacak olan bu kabar
ma ortalığı süpürecek, temizleyecek, haşereleri(106) yok edecek. Fakat emin 
olalım ki son derece verimli ve değerli bir yapıt, bir iz bırakacak; dini sarsıl
maktan, ülkeyi kıtlıktan, sahiplerini de yok olmaktan kurtaracaktır. 

(106) Bu sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
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"Hain korkaktır"ın doğru anlamı gereğince, hainler ve bunu bilen zalim
ler heyecana düşüyor, korkuyor, işin önünü almak istiyor, bu gerçeği haber 
veren öncüleri yakalıyorlar; bu bir avuç yüce insanın kimine işkence yapı
yor, kimini tutukluyor, kimini de sürgün ediyorlar. N e var ki bir tutukladık
larına yüz ekleniyor, bir öldürdüklerine karşılık bin doğuyor. O gafiller dü
şünmüyorlar ki bunların babaları ve dedeleri bu topraklarda gömülüdür, ço
cukları ve torunları da bu düzlüklerde yaşıyor. Ne kada.r soyutlansalar, 
sürülseler, hatta yok edilseler de ilişkiyi kesemezler; yine gerçeği söylerler, 
geçmişleri severler, gelecek kuşakları düşünürler. Bilmez mi ki parçalansa 
dahi, akacak bir damla kanından, yücelikler ürünü verecek olan bin tane 
hurma ağacı yetişir. Hak yolunda tutuklanacak bir soluk, bütün bir yüzey
sel yaşama değişir; ölse dahi, ruhu "intikam" diye bağrışır! 
Değil mi ki kan aranır, namus gereğidir; hak aranır, inanç gereğidir! Ve bu 

adla savaş alanlarına gönderilen, aç, susuz, il:içsız öldürülen yavrular, ne den
li cahil bırakılsalar ve keyfi kararlara kurban edilseler de, -madem ki gerçek 
kaybolmaz- onlar da sonunda gerçek durumu hissedeceklerdir. Doğru ve 
gerçek adına ölmeyi gelenek bilen o Osmanlılar, nasıl ki her türlü araçtan 
yoksun olarak tanımadıkları bir düşmanın üzerine atılıyorlarsa, en büyük 
düşman ve bunca zulümlerin, fel:iketlerin asıl nedeni olarak teşhis ettikleri
nin üzerine de öylece ve daha güçlü, daha dindarca bir biçimde atılacaklardır. 

i< 

Yine İstanbul'da "hak ve adalet isternek için hazırlık görüyorlar" diye 
devlet adamlarından ve ümmet bireylerinden birçok kişiyi daha yakalamış
lar. Şimdilik güvenilir bir biçimde elde edebildiğimiz bilgilere göre, erdem ve 
dürüstlüğüyle ünlü ve herkesin takdirkir ve saygılı bakışlarını kazanmış 
olan Semahatlu(107) Sahib Molla Hazretleri de onların arasındaymış. Diğer 
zatların adları hakkında da güvenilir bir bilgi elde ettikten sonra, doğal ola
rak onları da yayınlayacağız. Ev ler basılıyor ve kutsal camiler gözedeme altı
na alınıyor. 

Oysa ne yapılsa bu püskürmeye(108) son verilemez. Hakka tapan kimse, 
maden parçalarından ibaret olan birkaç kuruş paraya secde edemez; yüce 
duygular taşıyan kimse, aşağılıklara boyun eğemez; ölür, şehid olur, yaşama
yı yok olmaya yeğleyemez. Bu bir duygudur, değiştirilemez; bu bir güneştir, 
ink:ir edilemez. 

(107) Semahat!u: Arapça olan ve "iyi huylu, hoşgörülü, cömert" gibi anlamlara gelen bu 
sözcük, Osmanlı döneminde din adamları için kullanılan bir unvandı. Türkçede tam 
karşılığı bulunmadığı ve unvan olduğu için çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(108) Buradaki "püskürme" sözcüğü, Arapça bir sözcük olan ve Osmanlıcada "yanardağla
rın patiayıp !av püskürtmesi" anlamında kullanılan "indifa" sözcüğünün karşılığı 
olarak kullanılmıştır. Yazar, Abdülhamid rejimine karşı başgöstermiş olan muhalefeti 
yanardağlardan !av püskürmesine benzetmiştir. 
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OLAYLAR 

Padişahın damadı Devletlu Mahmud Paşa Hazretleri( ı 09) de kaçmak zorun
da kalmış ve Paris' e ulaşmışlardır. Sözü edilen Paşa Hazretleri, ümmetin say
gılı bakışlarını üzerinde toplamış, yüce niteliklerden payını almış, erdem sa
hibi kimselerdendir. Sahip olmakla tanındığı yücelikleri koruyacağını ümid 
ederiz. 

* 

Saygıdeğer şehid merhum Midhat Paşa Hazretlerinin oğlu Ali Haydar Bey
efendi, milletin eserleriyle kıvanç duyduğu ve yaşamıyle ilgili olayla(110) 
acıya uğradığı yüce babasının yaşamöyküsüne yazdığı sunuşla yayıncılığa ve 
yararlanılacak yapıtlar basmaya başlamıştır. 

"HAK" GAZETESiNDE OKUNMUŞTUR: 

Yenilikçilerin gözbebeği Midhat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Bey Hazretleri, 
milletin babası olan cennetlik şehid babasının "Memalik-i Osmaniye: 
Mazisi-İstikbali"(ııı) adlı biryapıtını, soylu bir evlat olan kendileri tarafın
dan yazılmış bir sunuşu da ekleyerek, nefis bir biçimde bastılar ve gelirini de 
muhtac "Yeni Osmanlılar"a bağışladılar. Yapıt konusunda görüş belirtmek 
ve özellikle bilgi vermek, neredeyse gereksizdir. Yalnız Ali Haydar Beyefen
di'ye, ihtiyaç sahibi kardeşler adına teşekkürlerimizi, doğrunun ve gerçeğin 
tüm özlemcileri adına kutlamalarımızı sunarız. Bu değerli armağanın bütün 
nüshalarının şu bemize teslim edildiğini, bu nedenle doğrudan doğruya şube
mize, "Hak" gazetesi ya da Cenevre'deki yayın organımız olan "Osmanlı" 
gazetesi yönetimlerine başvurularak edinilebileceğini arzeder ve bu haberi 
bir müjde olarak sunarız. 
Hediyesi: 5 tam Mısır kuruşu- ı frank 25 santim.(112) 

(109) Adının tamamı, Mahmud Cel~leddin Paşa'dır. 
(110) Burada sözü edilen "olay" dan maksat, Midhat Paşa'nın Abdülhamid yönetimince Ta

if zindanında boğdurolması olsa gerektir. 
(111) Bu kitabın adının Türkçesi şudur: "Osmanlı Ülkeleri: Geçmi§i-Geleceği". 
(112) Buradaki "frank" ve "santim", öyle anlaşılıyor ki İsviçre para birimleridir. 

360 -IX-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Eded 21 Sala diduy& Ruper ı 

• 
Heçi KURDISTAN Unvan: 

kaxideki Mısır'da 

reke 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı ının re, Sahibi 
di ve Bedirhan Paşazade 

ser kaxizi 
Pazde roja de carek& t&t niv~sandin Abdurrahman 

cer~deya Kurd~ ye Sundukulboste "679" 
weha binivise: Bi Mısr, El-Kahire 
Necl'ul-merhum * 
Bedirxan Paşa Her tabı'da 

Kürdleri tahsil-i ulılm ve 200 nüsha 
Ebdurrehman Beg fünılna teşvik eder Kürdistan 
Sunduqulboste "679" nasayih ve edebiyat-ı vül:h-ı izamına 

Bi Misr, El-Qahire Kürdiyeyi hM irsal ve vesatetleriyle 
on beş günde bir neşrolunur kura ve kasahata 

* Kürdçe gazetedir neşr-ü tamim 
olunacaktır 

Her car KÜRDiSTAN * 
du sed 

Adresse: Boite speciale N. 679 Kürdistan haricinde 
CAIRE (Egypte) her yer için 

cerideya altı aylığı 50 
ez'e rekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistan&, Arabça, Türkçe, Faris~ce 80 kuruştur 
mektublar Kürdistan dahilinde 

de belaş Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roje pencşembe fi 10 Remezanulmuezzem sene 1317 

* 
Fi 29 Kanun-ı Evvel sene 1315(1) 

(1) Li gora tarixa M~lad~ ll Kanuna Paş~n 1900(Milad~ tarihe göre ll Ocak 1900). 
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İSTANBUL 

Eve pelek e hale İstanbule gelek mudhiş bl:ye. Zulma hukumete her roj zede
tir dibe. Edi: tehemmula xelqe nemaye. Tu roj nl:nin çend mirovek he bs weya 
nefl: nebin; tu xanl:, tu al:le nemane ne materne de;(2) mabeyn ji mezluma tij! 
bl:ye; kese re emniyet(3) nemaye. Xunkar vi: hall: dibl:ne. Şuna bi edalet here
ket bike, ji tirsa xwe yekcar zulma xwe zede dike; hema ji ki: piçeke şubhe bi
ke, bl:la muhakeme, bl:la tehql:q(4) wl: mehkum dike. Heta nuho, eve çend 
sal e miroven ciwan seadeta welate xwe dixebitin;(5) eve çend heyvek e ne ci
wan ten&, xelqen mezin, xwey'al:le jl: tehemmul nakin, welat terk dikin, hl:c
ret dikin. Gelek jl: nav İstanbule de dixebitin; ji wan gel ek miroven mezin ha
tin girtin, l:ro hebse de ne; İstanbule de mehbes(6) heml: ji erbabe heml:yet(7) 
tijl: bl:ne. 

Beri: pazde rojeke weq' ek( 8) xerl:b li İstanbul e de bl. Min ser wl: hall: kaxizek 
bi cerl:da xwe ya beri: ve ji Xunkar re rekir. Ew weq'e jl: ev e: 

Beri: heyvek&, şere Transvaal u İngll:za de şerek muhim burl: bl:.(9) Wl: şerl: 
de İngll:za gel ek xesar kirin. Xunkar tesll:yetnamek( 10) ji dewleta İngll:z re re
kir. İnhl:zama(11) İngll:z jimere gelek muzir e.(12) Em zanin kuşere bere 
de(13) wekl: em mexlube Rus bl:n, ewl: ve(14) İstanbule bistl:ne; ji deste me 

(2) Matem: Şin. Yani "çu malbatek nemaye ku neketibe şlne, ku şin bi ser da nehatibe, ku 
şini nebube". 

(3) Emniyet: Ewleti. 
(4) Bila muhakeme: Be mehkemekirin, be ku wi bide dadgehe u mehkeme bike. 

Bila tehqlq: Be legerln, be ku di heqe wl da legerln bike, bide kirin. 
(5) Seadet: Bextyarl. Yani "jibo bextyarlya welate xwe dixebitin". 
(6) Mehbes: Girtlxane. 
(7) Erbabe hemlyet: Kesen xwedlonur en ku jibo welate xwe u gele xwe dixebitin. 
(8) Weq'e: Buyer, tişte ku diqewime u te meydan&. 
(9) Ev şere ku nivlskar li vir qala wl dike, di duwaylya sedsala XIX. da li hela Transvaale 

ya Ko mara AfrlqaJMn a nuhayin derketibu u di des pe ka sedsala XX. da jl do m kiribu. 
E w şer bi nave "Şere Transvaal" u her weha bi nave "Şere Boer" hatiye naskirin. Lewra 
allyekl şer Boeren sipl yen bi esle xwe Hollandl bun, aliye di jl kargerlya İngllz a qo
lonyallst bu. Boeran dixwest ku kargeri ya İngllz ji AfrlqaJerln derxin u wi welati texin 
bine deste xwe. Boeran di despeke da çend car hezen qolonyallst en İngliz zorbiri kirin 
u di hin lekdanan da bi ser ketin. U di duwayiye da li hevbere hezen İngliz şikiyan u 
bi awayeki qutubirr zorbiri bun. 

(10) Tesllyetname: Nameya teselliy&, nameya tesellikirine, nameya dildane u dil
xweşkirin&. 

(11) İnhlzam: Zorbiriti, zorbiribun, mexlubiyet, ku mirov zorbiri bibe. 
( 12) Muzir e: Zirarde ye, ziyande ye, xesarde ye, zirardide me, ziyan di de me, xesar di de me, 

me dixesirine. 
(13) Mexsed ji "şere bere", ew şer e ku di sala 1877'an da di navbera dewleta Osman! u Rus

yaye da derketibu u di sala 1878'an da duwayi le hatibu.Ji ber ku hinge dinava Osmani
yan da teqwima Romidihat karanin u li gora we teqwime ew şer di sala 1293'yan da 
derketibu, di tarixa Osmaniyan da nave Wl bu "Doksanüç Harbi", yani "Şere Not u 
Sisi yan". 

(14) Ewi ve: Wi viya, Rus xwest, Rus daxwaz kir. 
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mudafee, muqabele(15) nedihat; lakin w~ hing~ me muraceet~ muawene
ta{16) Ingllz kir; ewi ji çiku(17) nav~ Rıls İstanbul~ zebt bike, jimere muawe
net kir, wapor~n xwe y~n şer! ji me re r~kir; weki Rus ev hal dit, ji istila( 18) 
İstanbul~ dest k~şa. 

Hasil, jimere ittlfaqa Ingllz her qenc e. Ne ji wi biya, heta nuho Rus text~ 
Ebdulhemid j~ standibl. Lo ma vi şer~ Transvaal~ de mexlubiyeta Ingliz ji me 
re gelek muzir u muhlik e.{19) 

Biray~ min Xalid Beg&, çiku ev tehluke dit, çu Fitwaxaney~ ewil fitwa 
stand; paş~ çu nik Seflr~ Ingllz, go wi ku, heger hukumeta wan musaede bi
ke,(20) ew'~ bi çend hezar Kurda ve biçe ari Ingllz bike. Hin law~n İstanbul~ 
ji eynen hol~(21) muraceet~ Seflr kirin. Seflr ji v~ xireta biray~ min Xalid Be
g~ u law~n di gelek mehzuz,(22) memnun bi, ji wan reteşekkur kir u v~(23) 
dawetek~ bide wan. Xeflyey~n(24) Xunkar ev hal jurnal kirin,(25) ev hemi
yeta Xalid Beg~ u mirov~n di sM te'wll kirin(26) u hema Xunkar tehrik ki
rin.(27) Ewi ji emir kir, ew mirov hemi dan hebskirin. Miqdara deh roja Se
ray~ de he bs man,(28) ji ixtilat~ men' bin,(29) heçku(30) ewan qebahetek me
zin kir! he bs~ de gelek eza(31) dan wan, heta w~ derecey~ de ku ewan nedikari 
eqrebay~n xwe re ixtilat bikin. Mirov~n wan mewqllf~n(32) mezlum cil u 

(15) Muqabele: Rawestan ı1 tekoşfna li dij, ku mirov li dije dijmin raweste ı1 bikoşe, tekoşln 
bike. Çend maneyen df F ji ve peyvika Erebf ra hene, le li vir mana we ev e. 

{16) Muawenet: AHkari. 
(17) Çiku: Ji her ku. 
{18) İstlla: Dagirkirin, dagirkirina welatek yan helek ji alfye leşkerekf dijmin ve. 
{19) Muhlik: Tişre ku mirov dibe helak&, mirov dimirfne, tune dike. 
(20) Musaede bike: Destur bide. 
{21) Hole: Wel&, wisa. 
(22) Mehzı1z: K&fxweş, dilşa. 
{23) Ve: Vfya, xwest. 
(24) Xeflye: Polese nepenf, polese ku bi cilen sivll digere ı1 kes wf nas nake, ajan. 
(25) Jurnal kirin: İxbar kirin, gilf kirin. Peyvika "jı1rnal", ku di esle xwe da ji peyvika "jo

urnal" a Fransizf hatfye kurtkirin, di dewra Evdilhemfd da bi m ana "fxbar ı1 gillkirina 
polesen nepenf" dihat karanfn ı1 adeta bı1bı1 yek ji nfşanen we dewr&. 

{26) S ıle te'wll: Axiftina xirab, manekirina li ser awayekf nebaş, ku mirov li ser peyvek yan 
tevgerek axiftineka xirab bike, xirab biaxife, maneyeka nebaş bide we peyve yan we 
tevger&. 

(27) Tehrik kirin: Ht kirin. 
(28) Hebs man: Hebskirf man, girtf man. 
{29) İxdlat: Tekilf, pewendf, dayin-standin, ku mirov bi kesna ra tekill bike, pewendf day

ne, bide ı1 bistine. 
Men' bfn: Qedexe bı1n, hatin qedexekirin, re li wan hat girtin, tekilf ı1 pewendf ı1 
dayin-standina wan bi kesen wan ra hat qedexekirin. 

{30) Heçku: Wek ku, goya ku, heseb ku. 
(31) Eza: Ezfyet, azar, fşkence. 
{32) Mewqı1f: Girt!, tewqffkiri. 
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xwarin ji wan re dibir, hukumete men' dikir. Ji acizl'ya xwe ewan Qur'an ji 
hukumete xwest, da bi tl'laweta kelamullah(33) bentengl'ya xwe defi' bi
kin.(34) Xunkar ew jl' nehl'şt. 

Ev hale wan mezh1ma hale dewam kir, heta ku Sefl're İngll'z Aqnwir(35) ji 
mesele xeberdar bl'; ji ve muamela hukumeta me gelek muteessir bl'; ji Xun
kar re xeber rekir; go "ew miroven we hebs kir!' tu curma(36) wan nl'ne, 
bll'ekis hereketa wan şayane teqdl'r e, hebskirina wan mehze(37) zulme, he
ger un zu wan bemedin ez' e nuho ji welate we hl'cret bikim". Weki Xunkar 
ev xeber stand, tirsa; ew mirov hem!' berdan. Lakin bed texliya wan erziha
lek li wan da morkirin;(38) we erzihale de cebren(39) li wan da nivisan
din( 40) ku ew mirov ji edalet u merhemeta Xunkar gelek razi ne, gel ek mute
şekkir in.(41) Ewan rebena jl' ji tirsa xwe, kerhen(42) kaxizek hale nivisl'n u 
imza kirin u hale ji bine zulma hukumete derketin. 

Bes nav wan debirayemin Xalid Bege, ji xireta xwe, ev tekll'fa( 43) Xunkar 
red kir.(44) Yani cewab da, go "heger we hive ez'e şl'kayetnameke binivisim 
u imza bikim, zl'ra(45) min zulm dl't". We(46) bi ve cewabe, ew tekll'fa Xun
kar hinde qenc( 47) qebul nekir. Xunkar jl' ji we muamela wi yekcar xezeb 
kir; hem!' mewqllf berdan, ew ten e hişt. Lakin paş neh-deh seeta Sefl're İngll'z 
ew hal bihl'st, Xunkar rexeber rekir. Xunkar nekarl' emre Sefir red b ike. NI' ve 
şeve Xalid Beg jl' hat berdan. Ü hale ew mirov hem!' ji deste Evdilheml'd xilas 
bin. Lakin nav wan de lawek, ji tezyl'qa( 48) nav hebse dl'tl', ji tirsa xwe, ji 
bA A h b AdA bA h dA Ab bA A b" d A ı A A lA entengıya e se ın ı; nu o e u a e wı, ı te awıya awe xwe ye mez u-
men din bu yi, meşxul in. Ji nav wan lawek di jl' tehemmule hale hebse nekir, 
xwey'l'llet bl';( 49) zaruyen wl' perişan bin, l'ştl'rake felaketa wl' dikin. 

(33) Tilawet: Xwendin. 
Kelamullah: PeyvaX wed&, Qur'an. 

(34) Defi' bikin: Rakin, derhas bikin, hiHnin, bavejin aHyek. 
(35) Me ev nav li gora nivl'sina wi ya bi tipen Ere bi nivisi, le hele me awaye ni visina wi ya 

orijinalabi tipen Latini n ed it. Ji her ve yek&, dibe ku ev awaye nivl'sina wi şaş be, awaye 
rast tewireki di b e. 

(36) Curm: Suc. 
(37) Mehz: Sirf, ten&. 
(38) Awaye rast, "bi wan da morkirin" e. 
(39) Cebren: Bi wr&. 
( 40) Awaye rast, 'bi wan da nivl'sin" e. 
(41) Muteşekkir in: Sipaskar in, sipas dikin. 
( 42) Kerhen: Be dil, ne ji dil, bi awaye ku dile mirov nexwaze u mirov ji neçari wisa bike, 

ji neçari u behaviH. 
(43) Teklif: Peşniyaz. 
(44) Red kir: Vegerand, zivirand, paş ve da, qebul nekir. 
(45) Zira: Lewra. 
(46) We: O. 
( 47) Eşkera ye ku ni viskar bi vi awayi tinazen xwe bi peşniyaza Evdilhemid kirine u bi tinaz 

salixe we weha "hinde qenc" daye. 
( 48) Tezyiq: Zordesti, zordari. 
(49) Xwey'illet: Xwedinexweşi, nexweşok, kese ku nexweşi le peyda dibe. 
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Gel! Kurdno! De veca ji meqala(50) ha hale Xellfey~ texm~n bikin. Ser tu
ne,( 51) hinde mirov ten hebskirin; hinde ez~yet di din wan; tese!Hya dile xwe 
re diven ji kelamullahi ~sdmdad bikin;(52) lak~n ew Ebdulhem~de dibeje "ez 
Xellfe me", ew Xunkare dibeje "ez zillullah im",(53) wan ji tilaweta Qur'ane 
men' dike; heta ku İngllz xeber dist~ne, wan Musulmanen mezlı1m ji deste 
xedra Xellfe xilas dike. Darulx~lafete de,(54) Musulman iltica himayet ı1 eda
leta İngllz dikin.(55) 

(50) Meqale: Nivisar. Mexsed j& ev nivisara ha ye. 
(51) Ser tune: Li ser tişteki tune, li ser tişteki netişt, li ser tişteki b&rumet. 
(52) Isdmdad bikin: Meded bixwazin, alikart bixwazin. 
(53) Zillullah: Si ya X wed&. Padişah&n Osmaniyan iddia dikirin ku ew xelife ne u bi wi awa· 

yi li ruy& erd& "slya X wed&" ne, X wed& temstl dikin, bi nav& X wed& tevdigerin. Ji ber 
w& yek& ji payeya "Zillullah" li ber nav&n xwe didan nivisin u didan karanin. Xasma 
di dewra Evdilhem!d dakaranina v& payey& gelek belav bu bu, nav& Evdilhemld b& w& 
nedihat gotin u nedihat nivisln. 

(54) Darulxtlafet: Cly& Xellfedy&, merkeza Xellfedy&. Mexsed j& bajar& Stanbol& ye, ku ser
bajar& dewleta Osmani bu. Di dewra Osmaniyan da çend nav li Stanbol& hatibun da
nin, yek ji wan ji ev nav bu. 

(55) Iltica: Ketina bin& parasıina kesek yan hin kesan yan ji dewletek u xwestina parastin& 
ji wan, ku mirov xwe bav&je bin& parasıina kese k yan hin kesan yan ji dewletek u ji wan 
parastin bixwaze. 
Himayet: Parastin. Yani "Musulman xwe dav&jin bin& parastin u edaleta Ingliz u j& 
dixwazin ku wan bipar&ze". 
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MEMÜZİN 

Roja we ku buyi ide tehw11(56) 
ew ji geriyane cametebdll(57) 

Ew bun ku me go di roje Newroz 
misle meh u mihre, alem'efroz(58) 

Ew her du ne ed-i dest vemiştin(59) 
ew her du ne ed-i xel dikuştin( 60) 

ew bune di şehri buyi cellad 
ew bune ku xel ji dest bi feryad 

ew bune ku van bi dil hebandin 
ew bune li van ceger kewandin 

Wan her du biran bi aql u texmin 
be şaibe qatile xwe zanin(61) 

* 

Taedin-i li nik hebu şuurek 
İşqe, di wl hlştibu qusurek 

Go "rabe bira, ji nav nivinan 
bes ah-i bike ji her birinan 

Em şer in, u ew di xwe xezal in 
pir eyb e ku em ji dest binalin" 

(56) Id& tehw\'1: Cejna veger&, cejna Rojveger&, cejna ku t& da Roj vedigere u dikeve birca Be
ran, bi w& vegere ra ji Newroz t&. 

(57) Cametebdil: Cilguharti, kese ku cilen xwe guhartine u hin cilendi wergirtine. 
(58) Mis!: Wek. 

Meh: Hiv. 
Mihr:Roj. 
Alem'efroz: Ronikiroxe alem&, ku aleme roni kiribun, ronayi li aleme belav kiribun. 

(59) Dest vemiştin: Dest şemirandin, en ku desten xwe u zenden xwe şemirandin. Xani bi 
ve peyv&, Sit! u Zin şibandine bi şerkaren ku desten xwe vedimişin u dikevin şer. 

(60) Xel: Xelk, koma mirovan. 
(61) Be şaibe: Be leke, bi awayeki zelalu saya. 
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Mem puxteye işqe bu temaml'(62) 
Gotl' ku "bira, meger tu xam i 

Da zen nebiri mucessem im ez{63) 
Ser ta bi piyan muqessem im ez(64) 

Ev dsın-i li min buye muxettet(65) 
ew xet hemi huyine muneqqet{66) 

Te'sl'r-i we reng e işq u wemqan(67) 
bl't-tull di tul u erz u umqan( 68) 

yek nuqte nehin ji derd-i xali 
heja tu dibe çira dinall?( 69) 

Dil buye mehelle işqe hala(70) 
vi hall di vi mehelle vala(71) 

( 62} Puxte: Peht!, pijlyayi. 
(63} Mucessem: Bidsim, bilaş, xwedllaş. 
(64} Muqessem: Parçebuyl, parvekiri. 
( 65} Muxettet: Xezkiri, tişt& ku x&z t& da t&n kişandin. 
( 66} Muneqqet: Nuqtekiri. Yani "ew x&z jl parçe bune u bune nuqte u bi wl awayllaş& min 

h ur Mr bu ye, buye nuqtey&n cuda cuda". 
(67} We reng e: Wisa ye, bi wl awayl ye. 

Wemq: Evin. 
( 68} Yani "bi dir&jl u fireyl u kur!, evin& di dir&jl u fireyl u kuriya laş& min da te'slr kir! ye, 

kar kirlye". 
(69} H&ja: Hej, h&j jl. 
(70} Mehell: Cl. 

İşq& hala: Evlna ku t&dikeve wl dyl, evlna ku dikeve dil u t& da bid dibe, t& da d digire, 
t& da dikunce. 

(71} Yani "ev evlna ku dikeve dil, ketiye vi dy& vala; dil& min vala bu, ew evin hat u ket'& 
u t& da d girt". 
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Sadr-ı Esbak Übhetlu Deviedu Said Pa§a Hazretleri tarafından 
rô:z-ı cülô:s-ı hümayunun tebriki vesilesiyle 

takdim olunan muhtıranın 
sureti, mabadıdır: 

Sadaret Makamına nasb için her ne zaman ilhah ve ibram huyurulmuş ise, 
daima istinkM ile mukabele eylediğim ve pek çok muhalefetten sonra hatır-ı 
hümayunlarına riayeten ve hatta bir-iki defa dest-i sadakatpeyvest-i bendega
nemi pus buyurmak gibi bir tenezzül-i hümayunlarından dolayı mahcuben 
kabul ettiğim, elbette hatırnişan-ı devletleri olduğundan ve hususen şimdi 
bendelerine tefviz-i sadaret huyurulması Efendimizce imkanın haricinde ol
duğu gibi, şayed böyle bir teklif-i hümayunları vuku bulsa bile, kulları tara
fından muvafakat bütün bütün müstahll bulunduğundan, sadrazam olmak 
arzusu ve şayed sadrazam olur isem mülahazasıyle bir kapı yapmak tasavvu
ru hatırlara gelemeyeceğine binaen, "sadrazam olan zatatamamen itimad 
huyurulmak ve o zatın tedabirine birtakım müfsidlerin iğfalatıyle sed çekil
memek, şart-ı azam-ı idare-i devlettir" demekten çekinmem. 
Zamm-ı maaşat yolundaki iradet-i seniyye-i mekarimkar!leri, zamm-ı ma

aşa nail olanları bile d uçar-ı belıt-ü hayret edecek mevaddan olup, hazine-i ce
llleleri fevkalade zarurette olarak en adi masarıfa karşılık bulmak için türlü 
türlü meşakkatler çektiği ve tazminat akçesinin(72) kısm-ı kulllsi izaa olun
muşken ciddi bir mahalle sarfiyat vuku bulamadığı halde, birtakım kübera
ya b ila lüzum zamm-ı maaşat icrası, kalemimin beyanından bile ictinab ede
ceği esbaba hamlolunur. 

Taraf-ı hümayunlarından umur-ı maliyenin ıslahına muavenet olunma
yınca, kimsenin o cihete sarf-ı efkar etmeye imkan bulamaması tabiidir. 
Zann-ı acizanemce, Mısır vergisi karşılık gösterilerekicra buyurulacak istik
razcia dahi gafilane hareketle, devlet istifade-i ciddiyeden mahrum bırakıl
mıştır. U m um en erbab-ı vukufun müsellemi olduğu üzre, senevi yedi yüz el
li bin lira irad İngiltere'nin taht-i kefaletinde bulunur ve anınla bir istikraz 
akdine kalkışılır ise, huzur-ı itibarımıza belki bütün dünyanın nukudu arz-ü 
teklif olunacağı, zerrece iştibah götürmez. 

Gayetle mühim olan bu maddede rehavetkarane davranılmasından ve da
da doğrusu, Heyet-i Vükelaya itimad buyurulmadıktan başka Saray-ı hüma
yunlarında bir müşavir-i vakıf ve kamil bulunmamasından dolayı, topu altı 

(72) Tazminat akçesi: Bir kişinin, bir kuruluşun ya da bir devletin başkasına verdiği zararın 
karşılığında ödediği para. Kanımızca burada bir dizgi yanlışlığı olmuştur ve doğrusu 
"teminat akçesi" olmalıdır. Teminat akçesi, bir kişinin ya da bir kuruluşun ya da bir 
devletin yapmak istediği inşaat gibi bir işi gerçekleştirebileceğine ya da alacağı kredi
den doğacak borcunu ya da borç alacağı parayı ödeyebileceğine ilişkin verdiği ya da 
gösterdiği güvence parasıdır. Burada devlet söz konusu olduğundan, aniatılmak iste
nen de, devlet hazinesinde bulunan ve borçlanma sırasında güvence olarak gösterilen 
para olsa gerektir. 
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yüz bin lira ahzıyle iktifa olunmuş ve hayf sad hayf ki bu vesileden politikaca 
suret-i mahsusada istifade mümkin iken, o yolda hiç bir maharet gösterile
memiştir. Fransa'nın aradan çıkması ve mukavele-i istikraziyenin yalnız zat-ı 
şevketsimatlarıyle İngiltere Kraliçesi tarafından tasdik olunması kararına 
hiç bir taraftan ses çıkarılmaması, umılr-ı siyasiye-i hazıraca pek büyük mü
l~hazaları mucib olacak husus~ttan ise de, böyle şeyleri kim düşünecek? 
Heyhat! Kulları şu hal-i inzivada tamamen me'yus ve hanemde muhat-ı 
casus olup dünyada hiç bir emelim kalmamış ve yalnız canımdan eazz bildi
ğim devlet ve memleketimin hali dilhiraş olarak rılz-ü şe b fikr-ü endişe için
de bırakmakta bulunmuş olduğundan, bu seneki tebriknamemi şöyle bir 
muhtıra-i muhtasara tarzında yazdım. 

Kaffe-i hususatta entrikalar içinde bulunulduğu cihetle, her varakparemin 
su-i tefsirnta uğraması mutad ise de, şu ihtarntımın su-i tefsirine mecal bulu
namayacağı ümid-i kavl'sindeyim. Ol babda.(73) 

Said 

''TÜRKİYA'DA ASKERLİK''TEN(74) 

Bugün kendimizi yine ... (75) kirarn ile Nizam-ı Cedid(76) halinde teşekkül 
etmiş bir ordu içinde buluverdik. Mecra-i tabiide zamana takılıp ilerler gibi 
görünen bazı çıkıntılı nıkattan maada, nümayiş, gözboyacılık ve sahtekarlı
ğından gayrı, o hayat-ı umuminin esasına acaba ne gibi hidem~t-ı ciddiyede 
bulunduk? 
Şu yakınlarda meydan-ı harbde gösterdiğimiz bazı muvaffakıy~t, hakikat

te, sırf efrad-ı milletin dünyaya birlikte doğduğu ve bu uğurda-fen ve sair ve
saite bedel- çürüttüğü el, ayak gibi tabii bir silah-ı zati sayesinde değil midir? 

Yine bu zavallıların meydan-ı harbedahi fenden, libasdan, gıdadan, tedavi
den, esbab-ı istirahattan, himayeden, bulasa her türlü vesaitten mahrum ola
rak sevk edilmeleri, acaba bu menhus idarenin ahval-ı biralımanesi sebebiyle 
değil midir? 

{73) Ol babda: Osmanlılar zamanında kullanılan ve "o konuda, o alanda, o sorunla ilgili" 
demek olan bu söz, "ol babdaemr-ü ferman Padişahımındır" sözünün kısaltılmış biçi
midir. "Padişahımın bu konuda emir ve ferman buyurmasını dilerim" amacıyle kulla
nılan bu söz, bazen tam yazılırdı; bazen "ol babda e mr-ü ferman" biçiminde, bazen de 
buradaki gibi sadece "ol babda" biçiminde kısaltılarak kullanılırdı. Sadece "ferman" 
biçiminde kullanıldığı da olurdu. 

{7 4) Öyle anlaşılıyor ki "Türkiya' da Askerlik", o dönemde yayınlanmış bir derginin adıy
dı ve bu yazı o dergiden alınmıştır. 

{75) Burada üç-dört sözcük, gazetenin aslında çok silik duruma gelmiş olduğundan, okun
maları mümkün olamadı. 

{76) Nizam-ı Cedid: Sözlük anlamı "yeni düzen, yeni sistem" demek olan bu söz, aynı za
manda, Osmanlı Padişahı Selim III. tarafından kurulmuş olan yeni bir ordunun 
adıydı. 
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Blçareler, her kaza ve belaya bila tereddüd sine-i mutavaatını açmış koşar, 
yalınayak saldırır; bir yandan düşman-ı mukabiliyle silah-ı tabiisi, düşman-ı 
hakikisi olan zaleme ile de ruhuyle uğraşır; açlıkla, tesirat-ı havaiye ile pençe
leşir; ne yaptığından haberdar, ne yapacağından; bir seylabe kapılmış gider; 
neticesinin kendine nef'i olmayan, yine su-i idare neticesi olarak başlanılan 
bu harbde yaralanır; sahabet istimdad eder, inler; vazifesini lfa edip yere dü
şen bu nefer, hükümetten hiç olmazsa son vazifeyi bekler; tedavi, bir yudum 
su diye gözlerini diker. Fakat heyhad Mütesebbibler işitmek istemez:('~) 

- Sıhhiye bahsine aid olan işbu müfredatı bahs-i mahsusuna tallk ile sade
di takib edelim! 

Selamet-i umumiye için teşkil olunup bugün keyfi bir nizama tebaan ve 
bakılmamaktan naşi' yalnız enkazı kalan bu terbiyegah, biçare eviad-ı vatan 
için bir mezbaha haline inkılab etmedi mi? Bermutad, meşru bir nikab-ı tek
lif altında oraya çekilen dindaşlarımız, hizmeti için geldikleri ecza-i muhte
remeye lazım gelen vesaiti edinmek şöyle dursun, bulunduğu üç beş sene zar
fında tamamıyle hayatına suikasda alet olduktan, necabet-i hilkatı düzelme
yecek derecede ihıal ve ifsad edildikten ve bakılmamaktan mütevellid çoğuna 
da birkaç ağrı, sızıiras edildikten sonra salıverilmiyar mu? 

Eminim ki selamet-imülk-ü millet için bu Nizam-ı Cedid'i ihdas ve haki
katte pek büyük ve kıyınetdar bu yadigarı ihda eden zat-ı muhterem, bu ale
tin şimdiki halini, vasıta olduğu mesaviyi, kurbanı olduğu hususatı, hulasa 
bu kadar da suiistimal edileceğini hatıra getire idi, titrer idi. Müşarünileyh, 
bunu tesis ve selamet-ı umumiyeyi temin için birçok kişiyi mahvetti; fakat 
bunu hiç bir vakit alet-i mahv olsun diye tesis etmedi.(77) 

(*) Evet bizde millet, kurbanı olduğu heyetten, yarasını sarmak için bir sargı parçası bile 
göremez; zayıf elleriyle yırtık mendilini yınınağa çalışır, yine kendi kendine bir çare 
taharrl'sine mecbur olur; seyelan-ı dem neticesi teslim-i ruh etmez ve kangren olmaya
cak kadar yarası hafif, talii yaver olur, sürüklenecek iktidarı da bulunursa, o vakit bir 
tarafa yapışır ve yine zahmetsiz olarak kendini o heyete kazandırır; yani defter-i istib
dad yine caba olarak bir kalem zam ettirir. Bu garib gelmemelidir. Çünkü heyet-i sıh
hiyenin vücudu ne kadar mühim olduğu malum iken, darbe-i iltimasdan harbe giden 
taburlar bile kurtulamaz. mesela, mensubu olduğum Ondördüncü Alayın İkinci Ta
buru dahi, asıl lazım olan tabib ve cerrahı büyük kapılar himmeti ve iltimas kuvvetiy
le alıkonmuş ve bir Eczacı Yorgi Efendi'yle seferber haline konulmuştu ki, hayat-ı 
umumiyeyi teşkil eden efeadın hayat-ı hususllerine kadar "idare-i maslahat!" düstur-ı 
malumu işlerse, artık ötesi anlaşılmış olur zannederim. 

(77) Öyle anlaşılıyor ki burada sözü edilen ve paragrafın başında "Nizam-ı Cedid"i kurdu
ğu belirtilerek kendisinden "zat-ı muhterem" yani "saygıdeğer zat" diye sözedilen ki
şiden maksat, "Nizam-ı Cedid" ordusunun kurucusu olan Osmanlı Padişahı Selim 
III. 'tür. Sözü edilen ve "alet" yani "araç" diye tanırılan da, "Nizam-ı Cedid" adıyle 
kurulup kurumlaşan Osmanlı ordusu olsa gerektir. Yazar, bu sözleriyle, Osmanlı or
dusunun 2. Abdülhamid döneminde mahvetme, yok etme aracı durumuna geldiğini 
belirtmek istemiştir. 
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İşte bütün o eazımın saf ve tabii bir meyl-i meali'den maada her şeyden 

mahrum yavruları, i'la-i din, muhafaza-i vatan, müdafaa-i hak ... ilh.(78) gibi 

hidemat-ı mukaddese emr-i şer'l'si ile toplanıp, aksine, alıkam-ı keyfiyeye 

alet, habasete hizmet ettiriliyor. 

Ömer Fevzi 

İSTANBUL'DAN 
e e V e 

ŞIRKET-I BAGIYE(79} 
( 19'uncu nüshadan rnabad) 

izah edelim: İdare-i Mahsusa,( SO) kendi narnma hareket etmek üzre Bahri ye 

Nazırının nam-ı müstearla idare ettiği bu husus} kumpanyadan bir vapur ki

ralar. Fakat bu kira, vapurun icra edeceği sefere göre tayin olunmaz. Mesela 

ayda beş yüz liraya mukavele edilir, halbuki ayda ancak bir sefer icra ettirilir; 

yaptığı hasılat ise, yüz-iki yüz lirayı tecavüz etmez. Öbür taraftan Bahriye 

Nazırı beş yüz lirayı ce bine indirir; her yerde husus} kum panyalarını ileri sü

rer, müsabakaya çıkarır; İdare-i Mahsusa'yı şahsının menafiine alet eder. İşte 
bu suretle de Idare-i Mahsusa'yı soyduktan sonra, zaten halet-i nez'a gelmiş 

bir vapuru iki misli fiyatlayine İdare-i Mahsusa'ya satar; sonra da bu vapur, 

İstanbul evrak-ı havadisi(81) sütunlarında Avustralya postalarma meydan 

okurcasına bir süratle aşağı-yukarı gezer durur. 
Hem Bahriye Nazırı muhasibdir. Birinci sınıftan yeni bir zırhlı yapmaz; 

çünkü bir buçuk milyona çıkar. Elde bulduğu sefain-i harbiyemize de bak

maz; top, kazgan(82) koymaz; çünkü bu topların atacağı beher topun atımı 

(78} İlh.: Arapçadakullanılan ve Osmanlıcaya da geçen bu sözcük, "sonuna kadar" anla

mına gelen Arapça "ila ahirihi" sözcüklerinin kısa! tılmış biçimidir. Bilinen bir sözün 

ya da bazı sayıların yazılmak istenmesi sırasında, o sözün bir-iki sözcüğü ya da sayıl

mak istenen şeylerin bir-iki tanesi yazılır ve söz uzatılmadan, "sonuna kadar" anla

mındaki "ila ahirihi"nin kısaltılmışı olan "ilh:' sözcüğü yazılır. Bu sözcük, sadece ya

zıda kullanılır. Konuşmada ise tam olarak "ila ahirihi" denir. 

(79} Şirket-i bağiye: Haksızlık şirketi, hak ve adalet ilkelerine aykırı olarak işletilen ortak

lık, haksızlık ve yolsuzluk üzerine işletilen şirket. Aşağıdaki yazıdan da anlaşılacağı gi

bi, yazar, o dönemde bir bakanlık biçiminde örgütlenmiş olan ve "Bahri ye Nezareti" 

yani "Deniz Kuvvetleri Bakanlığı" diye adlandırılan Osmanlı Deniz Kuvvetleri Ko

mutanlığını bir şirkete benzetmiş ve onu bu başlıktaki ifadeyle nitelemiştir. 

(80} İdare-i Mahsusa: Sözlük anlamı "Özel Yönetim" olan bu ad, o dönemde Devlet Vapur 

İşletmesi için kullanılırdı. 
(81} Evrak-ı havadis: Gazeteler. 
(82} Kazgan: Kazan, gemi kazanı. 
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laakal iki-üç liraya çıkacağını ve esna-i harbde ise bu topların binler le endaht 
olunacağını ve bir torpidonun da beş yüz liraya mal olacağınınazar-ı itibara 
alır; bir sefine-i harbiyenin bu millete ne kadar masraf kapısı açacağını tah
min ettiği için çekinir; mülk-ü milletin saadetine sarf-ı mihasal etmekte bu
lunan bir heyet-i idareye böyle külfetler arzetmek istemez. Fakat her türlü 
ihtiyaca karşılık aldığı bahriye varidatından da bu gibi masarıfat-ı zaidenin 
tenkihini arzu ve teklif etmez; çünkü bunu, gösterdiği bunca menafia karşı
lık hakketmiş olur ve ceyb-i mükafatına indirir. 

Sefainin süratsiz olmalarına gelince; vakıa bu gibi ince işlere akıl ermez ve 
karışmak da "neme lizım" kaidesine muğayır ise de, hatıra gelen, merhamet 
ve şefkatte huy kapan Bahriye Nazırının da, denizdeki balıkları bile enzar-ı 
merhametnisarlarından dur tutmayacak kadar rahl'm ve hall'ın olmasıdır! 

Evet, gemiler süratli olurlarsa, önlerine tesadüf etmesi melhuz olan balık
ları ürküteceğinden veyahud çiğneyeceğinden, herhalde süratsiz olmalarını 
iltizam ve ittifak-ı ira ile ferman buyurmuşlardır! Bunda tahayyür edecek ne 
var! Millete, mürüvvete, balıkiara merhamete endaze mi olur! 

Karamanyan, Asayan narnma Köprü üzerindeki kıraathaneler i:car olunur. 
Gerçi her vakit nam değişirse de hesab değişmez. 

Sarraflar veyahud Nizır-ı müşarünileyhin bendeginı, aç sefil zabitlerin 
maaşlarını yüzü on beş-yiğirmiye alırlar; alınan maaş nakden, eğer veznede 
yoksa sergi olarak alır. Bu sergiler, Köprüdeki kıraathanelerin karı narnma 
verilir.(83) İşte bu vechile içli-dışlı ticaret edilir! 

Biz bunları göre göre bıçağı kemiğe dayattık. Hakikati anlamayan, kendi
ni aldatan da hemen kalmadı. Değil bera-i fazilet, hatta bilmecburiye yakala
ra sarılıp iddia-i hak, rü'yet-i hesab, tahll's-i hayat sıraları geldi! Dini bütün, 
sütü temiz olanlar, aslını muhafaza etmek isteyenler, tarik-i hakka koşmalı
dırlar; zl'ra ki bu hale taşlar ağlar! 

* 
Mahmud Celaleddin Paşa Hazretleri Paris'e geldiklerinden beri, her kalb-i 
hürriyetperveri medyun-ı menn-ü şükran edecek meşağıl-ı mühimme-i ha
miyetle yorulmakta bulundukları şu günlerde, rüfeka-i cihaddan Ahmed Rı
za Bey(84) biraderimize de bir iltifatname göndererek, bunda fıkdan-ı ricale 
teessüf ettikten sonra, el-ele yorulmaz bir sehat ile çalışmak tavsiyesinde bu
lunuyorlar. Biz hisse-i icizanemize, böyle bir vesika-i vatanperveranenin tah
disinden izhar-ı acz ederiz. Hernan Cenab-ı Rabb-iizzet muvaffakıyit-l hase
ne ihsan buyursun! 

Li Misre tebi' biye * Mısır'da tab'olunmuştur 

(83) Burada sözü edilen "sergiler", öyle anlaşılıyor ki o dönemde işleyen bir çeşit tefecilik 
tezg.ihlanydı. 

(84) İ ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin kuruculanndan ve liderlerinden. 1908 yılında meşru
tiyetin ilin edilmesinden sonra toplanan Osmanlı Meclisinin başkanı olmuştur. 
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21'İNCİ SAYININ ÇEViRiLERİ 

Daha önceki Sadrazam Übhedu Deviedu Said Paşa Hazrederince 
Padişahın tahta çıkış yıldönümünün kudanması dolayısıyle 

sunulan muhtıranın kopyası, devamıdır: 

Sadrazamlık Makamına atanınam için her ne zaman ısrar edilip üstelenmiş
se, hep çekinmekle ve kabul etmemekle karşılık verdiğim ve pek çok karşı 
çıktıktan sonra siz Padişahlarının hatırına saygı göstermek için ve hatta bir 
iki kez, ben kullarının size sadaka tl e bağlı olan elimi öpmek gibi siz Padişah
larının bir tenezzülünden dolayı utancımdan kabul ettiğim, elbette siz Padi
şahlarınca anımsanmaktadır. Ayrıca ve özellikle, şimdi ben kullarına sadra
zamlık görevinin verilmesi Efendimizce olanak dışı olduğu gibi, şayet siz Pa
dişahlarınca böyle bir öneride bulunulsa bile, buna ben kulları tarafından 
uyulması bütün bütün olanaksızdır. Bu nedenle, sadrazam olmak arzusu ve 
"şayet sadrazam olursam" düşüncesiyle bir kapı yapmak tasarısı hatıriara 
gelmeyeceğine göre, "sadrazam olan zata tümüyle güvenilip değer verilmesi 
ve birtakım bozguncuların aldatmacalarıyle o zatın önlemlerinin önüne en
gel konulmaması, devlet yönetiminin en büyük koşuludur" demekten 
çekinmem. 
Maaşlarazam yapılması yolundaki siz Padişahlarının cömertçe yüce irade

leri, maaşlarına zam yapılanları bile şaşkınlığa uğratan ve şaşkınlıktan dona
kalmalarına yolaçan maddelerden biridir. Yüce hazineniz olağanüstü bir sı
kıntı içinde bulunduğu ve en olağan masraflara bile karşılık bulmak için tür
lü türlü güçlükler çektiği ve teminat akçesinin(85) büyük bölümü elden 
çıktığı ve ciddi bir yere harcama yapılamadığı halde, birtakım ilerigelenlerin 
maaşlarına gereksiz yere zam yapılması, kalemimin açıklamaktan bile sakı
nacağı nedenlere dayanır. 

Mail durumların düzeltilmesi için siz Padişahları tarafından yardım ve des
tek sağlanmayın ca, kimsenin görüşlerini o yöne yöneltıneye olanak bulama
ması doğaldır. Benim acizce sanıma göre, Mısır vergisi karşılık gösterilerek 
yapılacak borçlanınada dahi aymazca davranılarak, devlet ciddi bir yarardan 
yoksun bırakılmıştır. Genel olarak bu işleri bilen kimselerin kabul ettikleri 
gibi, yıllık 750 bin liralık gelir İngiltere'nin kefilliği altında bulunur ve 
onunla bir borçlanma antiaşması yapılmaya kalkışılırsa, belki bütün dünya
nın paralarının itibarımıza sunulup önerileceği, zerre kadar kuşku 
götürmez. 

(85) Bu sayıdaki 72 numaralı dipnota bakınız. 
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Son derecede önemli olan bu konuda gevşekçe davranılmasından ve daha 
doğrusu, Bakanlar Kuruluna güvenilmedikten başka siz Padişahlarının Sara

yında bu işi tam bilen bir danışmanın bulunmamasından dolayı, topu topu 
600 bin lira alınmasıyle yetinilmiş; ve yazık, yüz kere yazık ki bu elverişli du
rumdan politikaca özel biçimde yararlanmak olanaklı iken, o yolda hiç bir 
beceri gösterilememiştir. Fransa'nın aradan çıkması ve borçlanma antlaşma
sının yalnız şevketlu(86) zatınızile İngiltere Kraliçesi tarafından onaylanma

sı kararına hiç bir yönden ses çıkarılmaması, şimdiki siyasal işler açısından 
pek büyük düşüncelere yolaçacak konulardan ise de, böyle şeyleri kim düşü
necek? Yazık ki ne yazık! Ben kulları, bir köşeye çekilmiş bu halimle, tü

müyle ümitsiz ve evimde ajanlarla çevrilmiş olup, dünyada hiç bir beklen
tim kalmamış ve yalnız, canımdan daha aziz bildiğim devlet ve ülkemin yü

rek tırmalayıcı durumu beni gece-gündüz düşünce ve kaygılar içinde bırak
maktadır. Bu nedenle, bu yılki kutlama mektubumu böyle bir kısa muhtıra 
biçiminde yazdım. 

Bütün konularda entrikalar içinde bulunulduğu için, elimden çıkan her 
kağıt parçasının yanlış yorumlara uğraması alışkanlık haline gelmişse de, bu 
uyarılarıının yanlış yorumlanmasına olanak bulunamayacağını güçlü bir bi
çimde ümit etmekteyim. Bu konuda.(87) 

(86) 20. sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
(87) Bu sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
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"TÜRKİYA'DA ASKERLİK"TEN(ss) 

Bugün kendimizi yine saygıdeğer ... (89) ile "Nizam-ı Cedid"(90) duru
munda kurulmuş bir ordu içinde buluverdik. Doğal akışı içinde zamana ta
kılıp ilerler gibi görünen bazı çıkıntılı noktalarından başka, gösteriş ve göz
boyama ile sahtekarlığından başka, o genel yaşamın temeline acaba ne gibi 
ciddi hizmetlerde bulunduk? 

Bu yakınlarda savaş alanında gösterdiğimiz bazı başarılar, gerçekte, salt, 
millet bireylerinin dünayaya birlikte doğdukları ve bu uğurda tekniğe ve 
öbür araçlara karşılık çürüttükleri el ve ayak gibi doğal" öznel silahlar" saye
sinde değil midir? 

Yine bu zavallıların savaş alanına dahi teknikten, giysiden, besinden, teda
vi den, dinlenme olanaklarından, korunmaktan, kısacası her türlü araçtan 
yoksun olarak sevkedilmeleri, acaba bu uğursuz yönetimin acımasız tutumu 
nedeniyle değil midir? 

Zavallılar, her kaza ve belaya uysal göğsünü tereddütsüz olarak açmış ko
şar, yalınayak saldırır; bir yandan doğal silahıyle karşısındaki düşmanla, bir 
yandan da ruhuyle gerçek düşmanı olan zalimlerle uğraşır; açlıkla, hava du
rumunun yarattığı etkilerle pençeleşir; ne yaptığından haberi vardır, ne de 
yapacağından; bir sele kapılmış gider; sonucunun kendine yararı olmayan ve 
yine kötü yönetimin sonucu olarak başlatılan bu savaşta yaralanır; kendisine 
sahip çıkılınası için feryat ederek yardım ister, inler; görevini yerine getirip 
yere düşen bu nefer, hükümetten hiç olmazsa son görevi bekler; "tedavi" di
ye, "bir yudum su" diye gözlerini diker. Fakat yazık ki ne yazık, onun bu du
ruma düşmesine yolaçanlar işitmek istemezler: (*) 
-Sağlık konusuna ilişkin olan bu ayrıntı yı, ilişkin olduğu konunun görü

şülmesine bağlayıp o zamana bırakalım ve görüşmekte olduğumuz konuyu 
izlemeyi sürdürelimi 

(88) Bu sayıdaki 74 numaralı dipnota bakınız. 
(89) Bu sayıdaki 75 numaralı dipnota bakınız. 
(90) Bu sayıdaki 76 numaralı dipnota bakınız. 
(*) Evet bizde millet, kurban olduğu topluluktan, yarasını sarmak için bir sargı parçası bi

le göremez; zayıf elleriyle yırtık mendilini yırtmaya çalı~ır, yine kendi kendine bir ça
re aramak zorunda kalır; eğer kan yitimi sonucu ruhunu teslim etmezse, yarası da 
kangren olmayacak kadar hafifse, ~ansı da yaver giderse ve sürüklerrecek kadar gücü de 
bulunursa, i~te o zaman bir tarafa yapı~ır ve zorlanmaksızın kendini yine o topluluğa 
kazandırır; yani diktatörlük defteri, yine caba olarak bir kalem zammettirir. Bu garip 
gelmemelidir. Çünkü sağlık kurulunun varlığının ne denli önemli olduğu biliniyor 
iken, sava~a giden taburlar bile iltimas darbesinden kurtulamazlar. Örneğin, bağlı bu
lunduğum 14. Alayın 2. Taburu dahi, asıl gerekli olan hekimi ve ameliyatçı doktoru 
büyük kapıların himmetiyle ve iltimas gücüyle alıkonmu~ ve bir Eczacı Yorgi Efen
di'yle sava~ durumuna geçmi~ti. Kamu ya~amını olu~turan bireylerin özel ya~amlarına 
kadar, bilinen "i~i idare etmek" kuralı i~lerse, artık ötesi anla~ılmı~ olur sanırım. 
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Kamunun esenliği için kurulup, bugün keyfi bir düzene bağlı olmasından 
ve de bakılmamaktan dolayı enkazı kalan bu eğitim kurumu, zavallı yurt ev
latları için bir mezbahaya dönüşmedi mi? Alışılageldiği gibi, meşru bir yü
kümlülük perdesi altında oraya çekilen dindaşlarımız, hizmeti için geldikle
ri saygıdeğer parçalara(91) gereken araçları edinmek şöyle dursun, bulundu
ğu 3-5 yıl içinde tümüyle yaşamına suikast edilmesine alet olduktan, 
yaratılıştan gelen soylu kişiliği düzdemeyecek ölçüde yozlaştırılıp bozul
duktan ve bakılmamaktan ötürü çoğuna da ağrı-sızı bir miras gibi bırakıl
dıktan sonra, salıverilmiyorlar mı? 
inanıyorum ki ülkenin ve milletin esenliği için bu "Nizam-ı Cedid"i ku

rup, aslında pek büyük ve değerli olan bu armağanı sunan saygıdeğer zat, bu 
aygıtın şimdiki durumunu, araç olduğu kötülükleri, kurbanı olduğu konu
ları, kısacası bu denli kötüye kullanılacağını aklına getirseydi, titrerdi. Sözü 
edilen zat, bunu kurmak ve kamunun esenliğini sağlamak için birçok kişiyi 
mahvetti; ama bunu hiç bir zaman mahvetmeye alet olsun diye kurmadı.(92) 

İşte bütün o yüce insanların saf olan ve doğal bir yücelme eğiliminden 
başka her şeyden yoksun bulunan yavruları, dini yüceltmek, vatanı koru
mak, hakkı savunmak vb. gibi kutsal hizmetlerin Şeriate uygun emriyle top
lanıyor lar; ne var ki tersine, keyfi emirlere alet ve kötülüklere hizmet ettiri
liyorlar. 

Ömer Fevzi 

(91) Yazının aslında kullanılan ve Arapça olan "ecza" sözcüğünün karşılığı olarak kullanı
lan "parçalar" dan maksat, toplumun parçaları olan bireyler, yurttaşlar olsa gerektir. 

(92) Bu sayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
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İSTANBUL'DAN 

HAKSIZLIK ŞİRKET~93) 
(19. sayıdan devam) 

Açıklayalım: İdare-i Mahsusa,(94) kendi adına işletmek üzere, Deniz Kuvvet
leri Bakanının takma adla yönettiği bu özel şirketten bir vapur kiralar. Ama 
bu kira, vapurun yapacağı sefere göre belirlenmez. Örneğin ayda SOO liraya 
sözleşme yapılır, oysa ayda ancak bir sefer gerçekleştirilir; getirdiği gelir ise, 
100-200 lirayı geçmez. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Bakanı SOO lirayı ce bi
ne indirir; her yerde özel şirketlerini ileri sürer ve yarışa çıkarır; İdare-i Mah
susa'yı kişisel çıkarına alet eder. İşte bu yöntemle de İdare-i Mahsusa'yı soy
duktan sonra, zaten can çekişecek duruma gelmiş olan bir vapuru iki kat fi
yatla yine İdare-i Mahsusa'ya satar; sonra da bu vapur, İstanbul gazeteleri 
sütunlarında, Avustralya postalarma meydan okurcasına bir hızla gezer 
durur.(9S) 

Hem, Deniz Kuvvetleri Bakanı hesap-kitap adamıdır. Birinci sınıftan yeni 
bir zırhlı yaptırmaz; çünkü böyle bir zırhlı bir buçuk milyona mal olur. El
de bulunan savaş gernilerimize de bakmaz ve onlara top, kazan koymaz; çün
kü bu topların atacağı her bir top atımının en azından 2-3 liraya çıkacağını, 
savaş sırasında ise bu topların binlerce atımlık atış yapacağını ve bir torpido
nun da SOO liraya mal olacağını göz önüne alır; bir savaş gemisinin bu millete 
ne kadar masraf kapısı açacağını tahmin ettiği için çekinir; ülkenin ve mille
tin mutluluğu için elde avuçtabulunan her şeyi harcayan bir yönetim kuru
luna böyle yükümlülükler sunmak istemez. Fakat her türlü ihtiyaca karşılık 
aldığı denizcilik gelirinden de bu gibi fazla masrafların ayıklanmasını arzu
layıp önermez; çünkü bunu, gösterdiği bunca yararlılıklara karşılık hakket
miş olur ve ödül niyetine cebine indirir. 

Gemilerin hız yapma gücünden yoksun olmalarına gelince; aslında bu 
gibi ince işlere akıl ermezsedeve bu işlere karışmak "neme lazım" kuralına 
aykırı ise de, hatıra gelen, merhametli ve şefkatli davranınayı huy edinmiş 
olan Deniz Kuvvetleri Bakanının, denizdeki balıkları bile merhamet saçan 
gözlerinden uzak tutmayacak kadar acımalı ve yumuşak huylu olmasıdır! 

Evet, gemiler hızlı olurlarsa, rastlantı sonucu önlerine çıkması olası bulu
nan balıkları ürkütecekleri ya da çiğneyecekleri için, herhalde hızdan yok
sun olmalarını gerekli görmüşler ve oybirliğiyle ferman buyurmuşlardır! 
Bunda şaşacak ne var! millete, insanlığa ve balıkiara acımanın ölçüsü mü 
olur! 

(93) Bu sayıdaki 79 numaralı dipnota bakınız. 
(94) ~dare-i Mahsusa: Sözlük anlamı "Özel Yönetim" olan bu ad, o dönemde Devlet Vapur 

Işletmesi için kullanılırdı. Bu, bir özel ad olduğu ve özel ad olarak Osmanlıcaya yerleş
ti ği için, burada çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(95) Anlaşıldığına göre, sözü edilen geminin övülmesi konusunda İstanbul gazetelerine ve
rilen haberler kasdedilmektedir. 
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Karamanyan ve Asayan adına Köprü üzerindeki kahvehaneler kiralanır. 
Gerçi her zaman ad değişirse de hesap değişmez. 

Sarraflar ya da sözü edilen Bakanın uşakları, aç ve sefil subayların maaşları
nı yüzde 15-20'ye alırlar; alınan maaşların karşılığı para olarak ödenir, eğer 
veznede para yoksa sergi olarak ödenir. Bu sergiler, Köprüdeki kahvehande
rin kirası adına verilir.(96) İşte bu biçimde içli-dışlı ticaret yapılır! 

Biz bunları göre göre bıçağı kemiğe dayattık! Gerçeği anlamayan ve kendi 

kendini aldatan da hemen hemen kalmadı! Erdem için değil de zorunlu ola

rak yakalara yapışıp hak iddia etmenin, hesap sormanın ve yaşam kurtarma
nın sırası geldi! Dini bütün ve sütü temiz olanlar ve de aslını korumak iste
yenler, hak yoluna koşmalıdırlar; çünkü bu duruma taşlar bile ağlar! 

Mahmud Celaleddin Paşa Hazretleri Paris' e geldiklerinden beri, her özgür
lüksever gönlü minnet ve teşekkür borçlusu kılacak biçimde önemli yurtse
verlik uğraşlarıyle yorulmakta oldukları şu günlerde, mücadele arkadaşla

rından Ahmed Rıza Bey(97) kardeşimize de ilgi ve saygı içeren bir mektup 
gönderdiler. Mektubunda adam kıtlığından duydukları üzüntüyü belirttik
ten sonra, el-ele yorulmaz bir dirençle çalışma tavsiyesinde bulunuyorlar. 
Biz kendi acizce payımıza şunu söyleriz ki, böylesine yurtseverce bir belge
nin önemini belirtmekten aciz olduğumuzu bildiririz. Hemen yüce Rabbi

miz iyi başarılar versin! 

(96) Bu sayıdaki 83 numaralı dipnota bakınız. 
(97) Bu sayıdaki 84 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 22 Sala diduye Rupel ı 

• 
H eç i KURDISTAN Unvan: 

kaxideki Mısır'da 

reke 
"Kürdistan" 

1315 Gazetesi 
ıı ının re, Sahib 

di ve ve Muharriri 

ser kaxizi Pazde roja de carek~ t~t nivlsandin 
Bedirhan Paşazade 

Abdurrahman 
weha binivise: cer\'deya Kurd\' ye Sundukulboste "679" 

Necl'ul-merhum Bi Mısr, El-Kahire 

* Bedirxan Paşa Her tabı'da 
Ebdurrehman Beg Kürdleri tahsil-i ulı1m ve 200 nüsha 

Sunduqulboste "679" fünı1na teşvik eder Kürdistan 
nasayih ve edebiyat-ı vülat-ı izamına 

Bi Misr, El-Qahire Kürdiyeyi hM irsal ve vesatetleriyle 
on beş günde bir neşrolunur kura ve kasabata 

>f 
Kürdçe gazetedir neşr-ü tamim 

olunacaktır 
Her car KÜRDiSTAN * 
du sed Adresse: Boite speciale N. 679 Kürdistan haricinde 

cerideya CAIRE (Egypte) her yer için 
altı aylığı 50 

ez'e rekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 
Kurdistan&, Arabça, Türkçe, Farislce 80 kuruştur 

de belaş 
mektublar Kürdistan dahilinde 

Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus! isteyenlere 
bidin xelke meccanen gönderilir 

Roje pencşembe fl1 Şewwal sene 1317 * Fi 20 Kanun-ıSani sene 1315(1) 

(1) Li gora tar\'xa M\'ladl2 Sibat 1900(Mi!.1d\' tarihe göre 2 Şubat 1900). 
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ISTITRAD(ı) 

Eve çend heyvek e lawe şehid Midhet Paşa Eli Heyder Beg, ku Izmire nefi bi, 
nedikari ji wedere hiçe tu dera, ji zulm u istibdada(3) Padişah bezar bi; lew 
bi qeweta dewleten di xwe ji welate Xunkar xilas kir; ew ji revi, hat li Misre; 
iro li hir e, silarneta welate xwe re dixebite; iweda( 4) xwina babe xwe ji Ebdul
hemid dixwaze. Beri bist sala, Xunkar babe wi hinek weziren di ve rekiribi 
Taif&,(s) wederenefi kiribi; Paşe du-se miroven celad dizi ve rekir we der&, 
ew wezire hinde xeyür( 6) şev nav cih de dizi ve da xeniqandin. İro lawe wi 
weziri Eli Heyder Beg, weq'a babe xwe(7) teferruati ve(8) neşr u ilan dike, da 
xelq hemi bizanin ku Xunkar çi mirov e. Da Kurd ji waqife wi hale feci' bi
bin,(9) min luzuma tercuma we ki te be bi cerida xwe lazim d it. Ez'e paş nuho, 
heta ternam hibe ve behse binivisim. We minellahittewflq.(lO) 

Xelq hemi dizanin ku beri bist u penc sala, padişah Ebduleziz bi. E w ji çi
ku( ll) gele k musrif u sefih bi,( 12) weziren wi ittifaq kirin, şeyxulislame wi 
zemani fitwa da, ew padişah xel' kirin.(13) Ebduleziz hew qas bi text u tace 
xwe mexrur(14) bi ku, tu cara halek hole nedihat bir'&.( lS) Hetta weqta ku 
hinek miroven gelek sadiqen wi, gelek heje dikirin, ew niyeta weziren wi je 
re erz kirin;( 16) ew hew qasi ew cur' et( 17) musteb' ed( 18) di d it ku, ewi ew mi
rov tekdir kirin. Heta Sedreazeme( 19) wi Mihemed Ruşdi Paşa muhra Seda
rete(20) iade nekir, Ebduleziz xel'a xwe bawer nedikir. 

(2) Isdtrad: Tişte ku ne j babete bingehl ye u tekili ya wi bi babete bingehl tune, le mirov 

dixwaze digel babete bingehl qala wi ji bike u d bide wi jl. 
(3) Istibdad: Diktatorl, rejima zordest. Ev peyvik di we dewre da wek navek jibo rejima 

Sultan Evdilhemid dihat karanin. 
(4) Iwed: Heq, bedel, gerew. 
(5) Taif: Bajarek e li herema Hicaze, iro di nava sinoren Erebistana Suudi da ye. 

( 6) Xeyur: Xiretkar, bixiret. 
(7) Weq'a babe xwe: Weq'eya bave xwe, buyera bave xwe, buyera ku hat sere bave wl. 

(8) Teferruad ve: Bi teferruat, bi detay, dur u direj u fire, digel buyeren biçuk en ku digel 
we buyera mezin qewimine. 

(9) Yani "jibo ku Kurd jl ji we rewşa dileşin u azarde haydar bi bin, bi we rewşe bizanin". 

(10) Yani "lekanin ji Xwede ye". 
(11) Çiku: Ji ber ku. 
( 12) Musrif: Mesrefkare zede, kese ku ji ihdyace zedetir mesref dike, ji ihdyace zedetir dirav 

xerc dike. 
Sefih: Kese ku di kef u zewqe da diji, jiyana xwe bi heng u kefe diburine. 

(13) Xel' kirin: Ji text daxistin, ji padişahiye derxistin, duwayi li padişahiya wl anin. 

(14) Mexrur: Qure, nefsmezin, parsustur, bi xwe ewle. 
(15) N edihat bir'e: Nedihat bira wl, nedihat aqile wl. 
(16) Erz kirin: Peşkeş kirin, je ra gotin, je ra qal kirin, pe dan zanln. 
(17) Cur'et: Xwenezanl, ku mirov hede xwe nezane u bela xwe di kareki zedeye heza xwe 

b ide. 
(18) Musteb'ed: Dur, dure aqil, dure lhdmale. 
(19) Sedreazem: Serekwezk Di dewra Osmanlyan da ji serekwezlr ra weha dihat gotin. 
(20) Muhra Sedarete: Mora SerekwezMye ya ku di deste Serekwezlr da bu. 
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Ebduleziz hew qas musrif bi ku, zemane w1 de mucewherate(21) xezineye 
bazara dedihat firotin. Zemane Ebduleziz, xeyre ve sefahete(22) ku muxerri
be(23) milet bi, binek wezire wi ji wek Mehmud N ed im u Mehmud Celaled
din hebin ku, wan j1 ser menfeeta xwe pe li mileti dikir. Loma hale mileti ge
lek tehlukeye de bi; ji xel'e pe ve çarye silamet nemabl. Lakin heyf sed heyf 
ku Ebduleziz çu, Ebdulhemid hat. 

Sultan Ebduleziz bes xizna dewlete sue istimal dikir;{24) lakin ji xeyre wan 
ehwal u hin gelek halen xirab en di, exlaqe mileti hew qas ifsad(25) kir ku, 
sed-du sed sala de islah nabe. 

* 

Lakin ev felaketa Ebdulhemid buyi padişah, ji nesaxiya Sultan Murad te
wellud kir.(26) Sultan Murad padişahek gelekadil bl. Weki had ser texti, mi
roven gelek qenc wek Ziya Paşa, wek Kemal Bege(27) ani dor xwe. Lakin mi
xabin ku penc-şeş roja paş culuse{28) hale wi mutexeyyir bl.(29) Ji weq'a sele
fe(30) xwe u ji 1xtişaşa(31) tirsabu. Loma aqile wi gelek reht bl.(32) Hetta 
tesliyeta Xunkar re,(33) Midhet Paşa Wl zemani se roja pey hev Serayede 
ma bl. 

Xirab1ya zehna wi, çihar-penc roja paş culuse zede xuya bl. Lakin bi him
meta Midhet u Mihemed Ruşdi Paşa, ew hale Xunkar xef(34) dima; u ji mile
ki ve ji, bi tewsiya tebibek nave Wl Ledistrof ji Wiyaneye, her roj Sultan Mu
rad bi refaqeta{35) Midhet Paşa ser behre digera, tenezzuh dikir(36) u bi vi su
ret1(37) tedawi dibl. 

{21) Mucewherat: Tişten zerln u zMn u keviren rumetbilind en wek yaqut uelmas u wd. 
Ev peyvik piranlya peyvika "mucewher" e. 

{22) Sefahet: Jlyana di kef u zewqe da, jl'yana biheng u kefxweşl'. 
{23) Muxerrib: Xirakar, texrl'bkar, werankar, xirakirox, werankirox. 
( 2 4) Sue Istimal dikir: Xirab bi kar danlya. Bi d itina me di ve peveke da şaşlyek heye u awaye 

rast weha ye: "ne bes xizna dewlete sue Istimal dikir". Lewra hemadi pey ve peveke 
da qala xirablyen wl' yen di jl te kirin. Ji we yeke jl kifş dibe ku, ne tene xizna dewlete 
xirab bi kar anlye; le gelek xirablyen di jl kirine. 

{25) İfsad: Xirab. 
(26) Tewellud kir: Welidl, hat meydan&, peyda bu. 
(27) Kemal Beg: Hozane azadlxwaz Namiq Kemal. 
{28) C ulus: Runiştina padl'şah li ser texte padlşahly&. 
{29) Mutexeyyir bl: Guherl'. 
{30) Selef: Kese ku beri kesek di kare wl da buye. Li vir mexsed Sultan Evdilezl'z e, ku beri 

Sultan Murad li ser text buye. 
{31) İxtlşaş: Tekilhevl, tevlihevl. 
(32) Reht bl: Westlyabu, reht bubu. 
{33) Tesliyeta Xunkar re: Jibo teselll'ya Padlşah. 
{34) Xef: Veşartl', nepenl'. 
(35) Refaqet: Hevall', hogirl. 
(36) Tenezzuh dikir: Jibo kefe u henge u kefxweşlye digerlya. 
(37) Bi vi sureti: Bi vi awayl'. 
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Sultan Murad ne yekcar din bi; le dehşeta(38) ehwall te's!re asaba,(39) xw1-
na w! n!jke ve( 40) hucume mej!ye w! kiribl. Lo ma ew teb!b Led!strof digo 
"heger çend heyveke Xunkar1 bi tenezzuh tedawi bikin, we yekcar qenc bi
be"; u heq!qete hal j1 ho bl.{41) 

Sultan Murad, wek1( 42) biraye xwe Ebduleziz re çub1 Awrupaye,( 43) Pad1-
şahe Fransaye Napoleon(44) aqile Sultan Murad gelek tehs!n, teqd!r kiri
bl.( 45) Ev teweccuha( 46) Napoleon, heseda( 47) Ebduleziz tehr!k kirib1; u çi
ku wel!ehd bi,( 48) Ebduleziz qet heje nedikir, her bi xişm u xezeb fediki
r1'ye(49) Ew cewr u mehabeta{SO) ha j1 Sultan Murad aciz kiribl. 

* 

Weqta ku bi vi hall M!dhet Paşa u Mihemed Ruşd1 Paşa tedaw!ya Pad!şah 
dixebit!n, Ebdulhem!d ji hall xeberdar bi; paş Murad dore seltenet ya w! bi, 
ew j1 ser pad1şah1ye din dibl. Ew1 we deme dest mefsedete{Sl) kir; u nek
bet{52) U bextreş!ya Vl milet U dewlete jl we deme Ve dest pe kir. 

Ebdulhem!d he kiçik,(53) nav Serayede u nav birayen xwe ye di de casusi, 
muzewwiri(54) dikir. Hinga(55) Midhet Paşa Şehzade(56) Sultan Murad re 
tedbiren xel'e didan, ewi his kir u diçu xeber dida Sultan Ebduleziz; u ser 
hurr1yetperwer1ya(57) Midhet u Ruşdi Paşa, hej wan nedikir. 

(38) Dehşet: Tirsa dijwar ı1 giran, qurf. 
(39) Asab: Piranlya "eseb" e, ew j! bi mana "sinir" e. 
( 40) Nljk& ve: Ji nlşka ve. 
( 41) Ho bl: W e ha bu. 
( 42) Wekl: Dema ku, wext& ku. 
( 43) Ni viskar weha nivlslye, 1& bel& ev şaş e. Lewra Evdilezlz ne biray& Murad bu, ap& wl bu. 

Evdilezlz kur& Mehmud& II'yan bu u biray& Evdilmecld bu; Murad u Evdilhemld& 
Il' yan u Mihemed& V'an(Reşad) u Mihemed& VI'an(Wehlduddln) jl her çar kur&n Ev
dilmecld bun. 

(44) Ev Napoleon& III'yan e, ku di navbera salen 1852-1870'yl da li ser text buye. 
(45) Yani "qenc derebu ı1 teqdlr kiribu, ecibandibu u teqdlr kiribu". 
(46) Teweccuh: Dostanl, nezlkayl. 
(47) Hesed: Dexesl. 
( 48) Wellehd: Waris& text, kes& ku hatiye taylnkirin kupişte mirina padlşah yan jl daketina 

wl ji text, here ser text u hibe padlşah. 
( 49) Fedikirl'y&: Li wl fedikirl, li wl dinih&rt, le mhe dikir. 
(50) Cewr: Zordest!, azar, cefa, eziyet. 

Mehabet: Heybet, saw, tirs. 
(51) Mefsedet: Fesadl, xirabl. 
(52) Nekbet: Beşansl, betalil, felaket, yeqbala xirab. 
(53) Kiçik: Biçuk. 
(54) Muzewwirl: Sextekarl, virek!, derewçlnl, hllekarl, fesadl, peyvgerlnl. 
(55) Hinga: Dema ku, wext& ku. 
(56) Şehzade: Mirza, kure mlr, kure padlşah, prens. Di dewra Osmanlyan da, ji zaruken 

malhata Osman! yen kur! n ra dihat gotin "şehzade"; ji zaruken wan en keçi n ra jl di hat 
gotin "sultan". 

(57) Hurriyetperwerl: Azadlxwazl, azadlevlnl, piştgirlya azadiye 
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Ebdulhemid paş 1st1xbara nesaxiya biraye xwe, hane Mehmud u Redlf Paşa 
kir.( SS) Ewi dizani ku ew her du paşa den! u gel ek menfeetperest b1n.(59) Go 
wan ku,( 60) heger ari w! bikin, yani muweffeq bi bin Ebdulhemid derkeve ser 
texti, ew'e yeke bike sedreazem u ye di ji bike muşire Mabeyne(61) Ewan ji 
ser menfeeta xwe, ne fehet u ne heya,(62) ew tekllf(63) qebul kirin. 

(Mabe'd heye)(64) 

(58) Yani "bang wan kir, ew xundin nik xwe". 
(59) Deni: Nizim, berumet, rumetnizim, rumetketi. qedirnizim. 

Menfeetperest: Liştok, kes& ku li pey lişta xwe di beze u ji bil lişta xwe tiştek nafikire. 
( 60) Go wan ku: Ji wan ra got ku. 
(61) Muşir: Mareşal. 

Mabeyn: Di dewra Osmaniyan da daireyek bu, di navbera padişahan u gel da d girtibu; 
ferman&n padişahan bi gel u karbidest&n dewlet& radigihandin, daxwaun wan ji ji pa
dlşahan ra p&şk&ş dikirin. Ji xebatkar&n we ra ji dihat gotin "Mabeynd"; li sere xebat
kar&n w& tim paşayek hebu. 

( 62) Fehet: Fedt 
Heya: Şerm, fedi. 

(63) Teklif: P&şniyaz. 
(64) Mabe'd heye: Duwayi heye, paşi heye. Yani "ev nivisar li vir xilas nebu, duwayiya we 

heye u de di jimareya had da bidome". 
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,.. ,.. 
ZIN U MEM{6s) 

N\'ne eceb er bibem hulule{66) 
min ma ye ji surete heyule( 67) 

Şah1nşehe işq-i be xerez hat( 68) 
Cewher veşir\', dema erez hat( 69) 

Ev hal u mehell u dsm u cewher 
işqe ji xwe ra kirin musexxer{70) 

Can u ceger u dil u hinavan 
dest u ser u pe u pişt u çavan 

Wellahi yeke nemaye rahet 
b\'llah\' yeke nemaye taqet 

(65) Di ve jimareye da u di jimareyen hat! da, beşen "Mem u Zin"e bi sernivisaren "Zin 
u Mem" hatine çapkirin; di du jimareyan da ji sernivisar bi awaye "Zine u Mem" hati
ne nivisin. U hele awaye rast "Mem u Zin" e; nave pirtüke ji wisa ye. Te zanin ku di 
ve jimareye da u di jimareyen had da, sernivisar bi şaşi weha hatiye çapkirin. 

(66) Er bibem: Eger bibejim, egerez bejim. 
Hulul: Ev peyvikeka Ere bi ye u di esle xwe da bi mana "reketin" e; le wek terrnek bu ye 
nav jibo ditinek, ku dibeje "kese ku dimire, giyane wl dikeve laşeki di u disa re dine, 
bi Wl awayi didome". Li gora we ditine, giyan çu caran namire u "timjin" e. Zanyaren 
Islame ew ditin şaş derane u red kirine. Wan gotiye "dema ku laşek dimire giyane wl 
ji digel wl dimire, ne ku dikeve laşeki di u di wl laşl da jiyana xwe didomine". 

( 67) Min maye ji surere heyılle: Ji min ra ji awaye heyula ye maye, ji şekle heyıllaye ji min 
ra maye. "Heyılla", li go ra ditinek maddeya peşin a gerdüne ye u gerdun ji we zede bu
ye. Zanyaren Islame ew ditin ji qebul nekirine u şaş derane, gotine "maddeyeka wisa 
tunebuye, Xwde gerdün ji tuneyiye afirandiye u aniye heyiye". 
Di van her du malikan da Meme weha dibeje: "Ne eceb e ku ez ditina hulule qebul bi
kim u bejim ku evin wek giyanek hat ket dile min e vala u re da diji; ev ji ji şekl u awaye 
heyıllaye ji min ra maye, heyılla çawa maddeyapeşin a gerdüne bu ye u gerdun ji we ze_ 
de buye, dile min e vala ji wisa ji teketina evine ra arnade bu u evin hat ket'e u ew bi 
vi awayi guhart". 

( 68) Şahinşeh: Şahe şahan, mire miran. Yani "ew eşq u evina ku wek mire miran xurt u hez
dar e u kes nikare li peşbere we xwe ragire, be xerez u qesteka xirab hat u ket dile min''. 

(69) Cewher: Tişte ku bi sere xwe heye u dişe xwe nişan bide, wek maddeye 
Erez: Tişte ku bi sere xwe nikare xwe nişan bide u jibo nişandane muhtace cewher e, 
wek reng. Li vir Meme dile xwe geraye cewher, evinaZine ji geraye erez u daye zanin 
ku dile Wl di bine we evine da veşiri, winda bu U edi tene ew evin dixuye; wek ku reng 
maddeye dinuxefe u winda dike, evine ji dile wl nuxaft u winda kir. 

(70) Kirin musexxer: Stuxwar kirin, kirin bine fermana xwe. 
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Bizdandine wan ji min elaiq(71) 
bl'lcumle diben ku 'nehnu aşiq'(72) 

N apirsl' li hale min, tu zalim 
Heja tu dibejl' ez nenalim" 

Ev renge he w1 ku kir tezellum(73) 

Taedin-i nema jibo tekellum(74) 

Ew man u digel evan bir1nan(75) 
Belısa me li ser Sitl' u Z1nan 

(71) Elaiq: Pirani ya "elaqe" ye, ew ji bi mana "p~wendi" ye. Yani "pewendlyen xwe ji min 

birine, qut kirine, ji bin~ kargeriya min derketine". 

(72) Nehnu aşiq: Em aşiq in, em evindar in. 
(73) Ev renge he: Bi vi reng~ ha, bi vi awaye ha. 

Kir tezullum: Gazine kir, qala derde xwe kir, rewşa xwe ya dil~şin da zanin. 

(74) Tekellum: Peyvin, xeberdan. Di çapa Stanbol~ ya 1919'an da ev malik weha ye: 

"Tacdin qe nema jibo tekellum". 
(75) Di çapa Stanbol~ da ev malik weha ye: 

"E w manedigel evan birinan". 
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"İDARE-İMASLAHAT" 
VE "İŞ'AR-1 AHİR" 

Malumdur ki her hükümetin gerek haricen ve gerek dalıilen hakk-ı hüküm
ranisini tahdid ve tayin etmek, tebaalarının ırz ve namus, mal ve canlarını 
taht-i emniyet ve muhafazada bulundurmak, saadet-i hallerine, vatanlarının 
imar ve terakkisine hadim olmak üzre kavanin-i medeni ye ve hukuk-ı siyasi
yesi mevcuddur. Bunlar, terakkiyat-ı hazıra ve icabat-ı zamaniyeye göre, 
hikmet-i hükümetin hazmedebileceği bir tarzda mahv veya is batveyahud ta
dil olunur. Bilhassa, medeniyetin ila-i adalet medarında bulunduğumuz şu 
devr-i mükemmeliyetinde, kavanin-i cezaiye o kadar vasi', o kadar ince düşü
nülüyor ki, heyet-i hakime, "bir masum bi gayri hakkın mahkum olacağına, 
on cani kurtulsun" fikr-i melikanesini(76) üss-i hareket ittihaz ediyorlar; 
Cenab-ı Hak insanların hiç birini cani olarak yaratmadığını ve bu ahval-ı 
müteessifenin kes bi ve arız olduğunu rehber-i isticvab addediyorlar. Binaena
leyh, bir caniyi masum olmak itibarıyle muhakeme ve caninin ahval-ı husu
siyesini, muhltini, mürtekib olduğu ef'al-ı cinaiyenin muharrik ve saiklerini 
gayet amlk bir surette tedkik ettikten sonra, vicdanlarının derece-i kanaatle
rine göre hüküm ve kararı tebliğ ederek, adalet-i mutlaka tabakasına kadar 
yükselrnek istiyorlar. 

İşte cemiyet-i beşeriyenin efkar-ı umumiye-i adaletperverlsi, bu vechile 
minhac-ı hakda suud ediyor. Afakı velvele-i şikayetle dolduran ve henüz 
aks-i sadası kulaklara adalet-i müstakbelenin mana-i metinini fısıldayan 
Dreyfus meselesi, buna bir şahid-i cel1dir.(77) 

* 
Komşularımız, dostlarımız, düşmanlarımız olan devletler, adalet kuvve

tiyle tebaalarının refah ve saadet-i hallerini, maarifin dest-i i'cazkaranesiyle 
bünyan-ı hükümetlerini tarsin etmek üzre tarlk-i terakki ve tekamülde koşa 
koşa kat' ı mesafe ettikleri halde, hükümet-i Hamidiye,(78) bu kadar milyon 
halkın umur ve hususatını, vatanımızın(79) istikbalini, adaletin veeh-i tat
bikini, "idare-i maslahat" ve "iş'ar-ı ahir" kelimelerinin tazammun ettiği 

(76) Fikr-i melikane: Şahane fikir, §ahane görü§, üstün ve yüce görü§. 
(77) Dreyfus meselesi: XIX. yüzyılın sonlarında Fransa'yı sarsan adli olay. Ba§ki§isi Yahu

di asıllı Yüzba§ı Dreyfus olan bu olayda, Dreyfus Almanlar hesabına casusluk yap
makla suçlanmı§ ve birtakım sahte belgeler le mahkemeye verilip mahküm edilmi§tir. 
Ancak olayın düzmece olduğunu bilen, ba§ta ünlü yazar Emile Zola, birçok gerçek 
yanlısı ki§inin açtığı kampanya sonucu gerçek meydana çıkmı§ ve Dreyfus ak
lanmı§tır. 

(78) Hükümet-i Hamidiye: Abdulhamid hükümeti. 
(79) "Vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
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mana-i b~manaya terketmiştir. Koca devlet, mazlum millet, bu kelimelerin 

asar-ı tahribiyesiyle mahvalup gidiyor. Bugün idare-i Hamidiyenin herhangi 

şubesinin mahzen-i evrakına bakılsa, "idare-i maslahat" ve "iş' ar-ı ah~r" keli

melerinin Osmanlıların tar~k-i istikbaline, vatanımızın şehrah-ı terakk~sine, 

adaletin mecra-i tatbikine dikildiğini görmemek kabil olamaz. 
Mesela merhum Girid'de isyan zuhur eder. Kumandan bir telgraf çeker: 

"Girid'in ihtiıalini teskine burada mevcud bulunan asakirin adem-i kifayesi 

taayyün ettiğinden, serian şu kadar tabur askerin sevk ve i'zamı". Aradan 

haftalar geçer, bu telgraf tekerrür eder, nihayet bir cevab gelir: "Şimdi asker 

sevk etmek Avrupa' nın nazarında dağdağayı mucib olacağından, mevcud ile 

idare-i maslahat ediniz". İğtişaş gittikçe büyür, tevsi-i daire-i sirayet eder; ku

mandan tarafından asker lüzumu defaada bildirilir. "İdare-i maslahat edi

niz" taburlarından başka hiç bir şey gönderilmez. Sonra işe ecnebiler müda

hale ve asker sevk ederler. Ve bu vechile, gerek mahsulatça ve gerek harbçe va

tanımızın en mühim kısmı olan Girid adası, "idare-i maslahat" yüzünden 

mahvalup gider. 
Yunan hükümeti hududumuza akser sevk ve tecavüz eder. Orada bulunan 

kumandanımız, vuku-ı hali bildirerek nasıl hareket etmesi lazım geleceğini 

sorar. "İş'ar-ı ahire kadar tecavüz! hareketten kat'iyyen mücanebet olun

ması" diye bir cevab gelir. İki-üç gün geçer, "iş' ar-ı ahir" den bir ses yok. Hal

buki düşman hududdan birkaçmahal zabt eder. "İş'ar-ı ah~r" ile pabend-i sü

kunet olan askerimizin, o şed', o harniyetli arslanlarımızın artık sabra takat

ları kalmaz; "iş'ar-ı ah~r" rabıtalarını kopararak düşmana saldırırlar; ve 

kendileri, Sarayın hainane, caniyane emirlerinden masun bulunsalar, yine o 

eski Osmanlılar olduklarını ve olacaklarını bütün aleme tasdik ettirirler. 

Anadolu'da bir aşar mültezimi,(80) iltizam ettiği köy ve kasabalara gider, 

zavallı çiftçilerin başlarına kabus gibi çöker, tarlalarını hadd-i nizam~sinden 

ziyade tahmin eder. Biçare köylülerde bir feryad, bir vaveyladır kopar; 

Merkez-i Vilayet veyahud Mutasarrıflığa(81) şikayetçi, adalet dilencisi gön

derirler; vali veya mutasarrıf, mültezimi çağırır ve "sızıltı çıkarma, idare-i 

maslahat et" der. Sonra mültezim de bu kimsesizleri tehdid veya meva~d-i 

kazibe ile iğfal etmeye çalışır; muvaffak olamazsa, maiyetindeki jandarmalar 

sapalarıyle iskat eder. 
Yeni Osmanlılara(82) mensub olmak töhmetiyle bir kimse tevkif olunur, 

badel'istintak hiç bir şeyden haberdar olmadığı tezahür eder, fezleke Yıl

dız'a(83) takdim edilir; derhal bir irade gelir: "Iş'ar-ı ahlre kadar tevkif edi

niz". Aylar geçer, seneler devreder; "iş' ar-ı ah~r"in eyyam-ı b~intihası hitam 

(80) Aşar mültezimi: Osmanlılar zamanında toprak ürünlerinden alınan "aşar" adlı vergi

yi götürü usuluyle toplamakla görevli olan memur. 
{81) Mutasarrıflık: Osmanlılar zamanında ilçe ile il arasında yer alan yönetimsel birim. İle 

bağlı olan Mutasarrıflığın başındaki yöneticiye de "mutasarrıf" denirdi. 

{82) 20. sayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
(83) Yıldız: Abdulhamid'in Sarayı, ünlü Yıldız Sarayı. 
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bulmaz. Zavallı mevkuf feryad eder, istirhamatta bulunur; aldıran, ehemmi
yet veren olmaz. İçinde bulunduğu ahval-ı m uzayyıka ile, vatanımızın şu'le-i 
istikbali olabilmesi melhuz olan bu gencin misbah-ı hayatı sönmeye başlar; 
en sonra, "iş' ar-ı ahir" celladının nefes-i biamanıyle, çırağ-ı ömrü ıntıfapezir 
olur! 

İşte hükümet-i Hamidiyenin ef'al-ı siyasiye ve yiğirmi üç senelik edvar-ı 
hayatiye-i terakkl'si: "İdare-i maslahat" ve "iş'ar-ı ahl'r"! 

Bahriyeli Rıza 

oo A 

MULAHAZA(s4) 

Şehid-i mağdur Midhat Paşa merhumun himmetiyle tesis ve pek az zaman 
devamdan sonra Sultan Abdulhamid Han Hazretlerinin hi yel ve desais-i mü
lukaneleriyle lağvedilmiş olan ve felah-ı mülk-ü milletin sebeb-i müstakilli 
bulunan Meclis-i Mebusan'ın müzaker.itı esnasında, Sultan Abdulhamid 
Han Hazretlerinin, "bu birkaç edebsiz herifbenden ne istiyorlar? Bir canım 
var, mülk-ü millet uğrunda" ilh.(85) gibi Heyet-i Meclise yani millete hita
ben söylediği sözleri hav1, RaufPaşa tarafından Midhat Paşa'ya gönderilen ve 
Paşa-i müşarünileyhin mahdum-ı nedbi, cemiyetimizin mabihiliftiharı Ali 
Haydar Beyefendi Hazretlerinin evrakı meyanında mahfuz bulunan, zirde 
sureti muharrer mektub, Sultan Abdulhamid'in sözüyle özü arasındakı fark 
ve tefavütü ve bazı hakayıkı tayin için tarihi bir delil-i sarih olmağla, ceride-i 
acizanemle aynen neşrolunur: 

SURET-İMEKTUB 

Atebe-i ulya-i Cenab-ı Hıd1v-i(86) efhaml'leriyle maruz-ı abd-i naçl'zleridir: 
Efendimizin teşvikat-ı cellleleriyle hele bikonsolid gayrete gelerek, efkar-ı 

umumiyeyi celbe muktedir olmağla, İngiliz donanmasının Boğaz'dan gir
mesi, kongre müzaker.itında, Rusyalıların ısrar edememelerini müeddi ola
cağı ve İstanbul hakkında dahi her cihetle emniyeti müstelzim olduğu müla
hazatıyle bu halden memnun olmakla beraber, anlar girer iken Rusyalıların 

(84) Mülahaza: Düşünce. 
(85) 21. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
(86) Hıd~v: Osmanlı Padişahı adına yönetimi elinde tutan Mısır Valisi. Kavalalı Mehmed 

Ali Paşa'dan sonra Mısır valiliği onun çocuklarına miras yolu ile kalmış ve krallık gibi 
babadan oğula geçmiştir. Böylece Mısır bir çeşit özerk yönetime kavuşmuş ve o yöne
timin başındaki kişi de "Hıd~v" unvanıyle anılmıştır. 
Biraz yukarıda bu mektubun Rauf Paşa tarafından Midhat Paşa'ya gönderildiği belir
tilmişti. Böyle olunca da, mektubun yazarının Midhat Paşa'ya neden "Hıd~v" dediği 
anlaşılamamaktadır. Belki de mektubun yazarı, Midhat Paşa'ya olan büyük saygısın
dan dolayı kendisini yüceltmek için böyle yazmıştır. 
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dahi bilmukabele İstanbul'a gelmek üzre vuku bulan teklifleri, birkaç gün
ler hayli tel iş ve halecanı davet etti. Bu kongre, Rusyalıların teklifit-ı vakıası
nı tebdil etmesinden inşallah bir derece istifade olunacağı misillu, ef'al-ı sabı
ka ve lihika ile artık bizim ıslah-ı hal etmek ihtimalimiz olmadığı her vechi
le taayyün ve tahakkuk ettiğinden, bizi hakik~ bir tarlk-i necata sokacak bir 
hale getirmek için dahi kongrede bir karar-ı kat'! verilir ise, ahval-ı itiyemiz 
temin ol unduğundan başka, Rusyalıların dahi hırs-ı vazına(87) bir sed çekile
rek nihayet verilmiş olacağına nazaran Avrupa için dahi hayırlı bir tedbir 
edilmiş olacağından, bu kazıyyenin maalhicab ihtarıyle şunun istihsalına 
himmet huyurulması m ülk-ü millet için pek büyük bir hizmet edilmiş ola
cağı cihetle, şu fırsatın fevt huyurulmasını min gayri haddin ihtara ictisar 
ederim. Zira bu ilic-ı mesmumdan başka çare kalmamağla, artık çekinıneye 
ve hukuk muhafazası kaydine mahal kalmadı. 

Fakat taht-i temine alınacak kaide yalnız Hristiyanlar hakkında olmayıp, 
bayağı bili tefr~k umuma şumulü olacak ve mevki-i malumun hükmünü ve 
kuvvetini tahdid eyleyecek surette olması lüzumunu dahi etrafıyle telk~n ve 
tefMm buyurmak lazım gelir, zannederim. 

* 
Bir müddetten beri pek garib ve ad b haller vukua gelmekte ve devletin ha

li ağırlaştıkça bunu bir kat daha tezy~d edecek muamelit dahi bir taraftan 
ilerlemektedir. Ezcümle, hilaf-ı me'mul, Harndi Paşa, kablelinfisal-ı Meclis-i 
Mebusan Said Paşalar ile Serasker Paşadan nahoşnud olmalarıyle, lüzum-ı 
tebdillerini istid'a etmek tasmiminde bulunuyorlar. "Böyle bir teklif vuku 
bulmazdan evvel, bunlar aziolunsa münasib olur; böyle zamanlarda efkar-ı 
imme hilafında hareket, beca olmaz; şu ifadem, kendilerine garaza mebni 
değildir; kendilerinin yanında dahi aynıyle bu sözümü irad ederim" demesi 
üzerine, "anlar benim eminimdir" denildikte, "anlar kendilerini bile muha
fazaya muktedir değildir" demiş ve daha bu yolda hayli doğru sözler irad et
miş olduğundan, kendisi def'edilmiştir. 

Bu keşakeş arasında, min gayri me'mul bir sahih söz irad buyurulmuş; o 
da, "eniştelerin birisi Sarayı ve birisi devleti batırdı" tabiriyle Mahmud Pa
şa' dan izhar-ı şikayet olunması kaziyyesidir. Bunu da Rüşdi Paşa aldığı gibi 
Mahmud Paşa'ya satmıştır. Guya Mahmud Paşa, bir müddetten beri eski şa
ğında(88) bulunmamasından dolayı, bazı evza'dan şuna buna ettiği hasbıha
le Serasker vikıf olarak veyahud ihtira' ederek, ... ini(89) ilkaile anı devirip 
galebe eylemiştir. Rivayet olunduğuna göre, bazı mebusları Serasker aleyhi
ne Mahmud Paşa tahrik etmesi sebebiyle, anı Meclise celb eylemek derecesi
ne kadar çıkıştıklarından ve Meclisin bir taraftan b ili ihtiraz lazım gelenleri 

(87) Hırs-ı vazına: Kabul edilemez hırsına, kabul edilmesi olanaksız olan ihtirasına. 
(88) "Şağ" sözcüğü yazının aslında böyle çıkmıştır. Ancak bunun bir anlamı yoktur. Söz

cük, dizgi yanlışlığı sonucu böyle çıkmış olabilir. 
(89) Yazının aslında bu sözcüğün sadece üç harfi çıkmış, öbür harfleri ise çıkmamıştır. An

cak, hemen arkasından gelen "ilka" sözcüğü "atmak" anlamında olduğu için, bu söz
cüğün de atılacak bir şey olduğu, büyük olasılıkla "kemend" olduğu anlaşılmaktadır. 
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istintak ve isticvab eylemesi hakkında mahremane emirler ve teminler veri
lerek tebrie-i zirnınete çalışılmakta olmasıyle beraber, anların taharrl'-i alıva
la tasaddlleri ilerisi için iyi çıkmayacağına dair Serasker ve Said'ler tarafın
dan edilen entrikalar dahi tevhiş eylediğinden, Meclisten ürkrnek herkemal 
olduğu halde İngiltere donanmasının gelmesi ve Rusyalıların dahi o halde 
İstanbul'a girmesi müşkilatı üzerine, huzurda(90) akdolunan meclise(91) 
celb olunan birkaç mebus içindeki Astarcılar Kethüdasının, "Rusyalıları 
reddetmeye istitaat olup olmadığı bahsinde bu meclisler üç ay evvel olmak 
kab eder idi" demesi üzerine pek tehevvür buyurularak Said Paşa'ya," mas
lahatın cereyanı hikaye et" denilmiş ve o söyler iken yine Astarcılar Kethü
dası, "benim muradım Efendimizetariz değildir" diyerek, arz-ı mazeret ede
yim der iken daha ziyade hiddeti davet edip, "bu birkaç edebsiz herif benden 
ne istiyorlar; bundan namusumu dava ederim; bir canım var, m ülk-ü millet 
uğruna anı da feda ederek, lazım ise şimdi bizzat harbe giderek ayaklar altın
da telef olmayı iftihar bilirim; ben de Sultan Mahmud'un oğluyum"(92) gibi 
sözler söylenmiş ve Bahriye Nazırı ayağa kalkarak, "artık bunlar hadlerini 
tecavüz ettiler, te'dibleri elzemdir" gibi bağırmıştır. Bunu müteakiben herif 
diğer odaya çıkarılarak tevkif edilmiş ve hi tam-ı meclisten sonra bilistirham 
salı verilmiştir. 

* 

Meclis-i Mebusan'ın vaktinden evvel kapanmasındaki sırr-ü hikmet, son
raki mecnunane hareketicra edilmemiş olsa, belki bir derece setr-ü te'vll ola
bilir idi. Fakat bazı azaların memleketlerine zabtiye marifetiyle derhal tard 
olunmaları ve ezcümle EdirneliRasim Bey'in suret-inefide Bursa'ya i'zamı, 
artık garaz-ı asllyi ketm-ü te'vlle mahal bırakmadı. Avrupalıların, asıl bizi, 
hiç bir ıslahata hakkıyle teşebbüs etmemekle itharn ettikleri meydanda ol
duğu halde, şöyle bir zaman-ı bulıranda bu itirazatı maaziyade bu vechile tas
dik etmek, akıllara hayret ve cümleye ye's-ü nefret verecek bir vak'a-i 
mü'limedir. 

Devletin girittar olduğu mezlaka-i hevlnak nazar-ı ehemmiyette olmayıp 
asıl aranılan şey, ev ham-ı malumeden ibaret olup, bazı vukuf-ı tamını olanla
rın kavlince, görülen seyyiatın yüzde seksenine Edhem Paşa'nın atvar-ı mec
n~nane ve efkar-ı mütelevvinanesi sebeb verdikten maada, kendisinden ke
maliyle emin etmek(93) ve bu tarl'k ile dahi mansıbda devamını vucuda ge
tirmek için evhamı takviye ve tezyidden dahi hall olmayarak, o yolda dahi 
çok fenalık etmiş imiş. 

(90) Huzurda: Padişahın huzurunda. 
(91) Buradaki meclisten maksat, devlet yöneticilerinin katıldıkları toplamıdır, bir çeşit 

"güvenlik kurulu" dur. 
(92) Burada bir yanlışlık vardır. Çünkü Abdulhamid Sultan Mahmud'un oğlu değil, Ab

dülmecid'in oğlu ve Sultan Mahmud'un torunuydu. 
(93) Yani, "Padişahı kendisinden tümüyle emin duruma getirmek, Padişahı kendisine tü

müyle güvenir kılmak, Padişahın güvenini tümüyle kazanmak". 

390 -12-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hasılı, birkaç deli ve bir-iki çap kın, koca bir devletin zeval ve mahvına se
beb oldular. Fıkdani-i kuvvet ile şu hal vukua gelse bu kadar teessüf olunmaz 
idi. Her şey mevcud olduğu halde, mücerred tedbir ittihaztyle edilen hatalar
dan mağlub ve münhezim olduğumuz hatıra geldikçe, insan kahrolmak de
recesine geliyor. Sebeb olanlara lanet etmekten de bir faide olmayacağından, 
kişi diyeceğini şaşırıyor. Hele mühacirin-i biçareganın halleri görüldükçe, 
mukaviller(94) ve sair sebeb olanlar bunun cezasını görmezler ise, haşa 
vucud-ı ilahiyi dahi inkar etmek derecesi bile hatıra geliyor. 

Fart-ı ye'si ve nevmididen naşi', aff-ı aıl-i cenab-ı veliyyünnimetlerine 
güvenerek birtakım kelimat-ı heyezanamiz ile bu suretle mütesaddi oldu
ğum tasdiatın affını ve bais-i iftiharım olan teveccühat-ı celile-i bendeperve
rilerinin devamını bilhassa istirham eylediğim, karin-i ilm-i alemşümul-ı ra
hlmaneleri buyuruldukta, herhalde emr-ü ferman Hazreti men lehül
emrindir.( 9 S) 

7 Şubat 93(96) 

Rauf Kulları 

(94) Mukaviller: Şözleşmeciler, sözleşme yapıp imzalayanlar ve böylece yükümlülük altı
na girenler. Oy le anlaşılıyor ki, "mühacirin" diye sözü edilen göçmenlerin gereksin
melerinin karşılanması konusunda kendileriyle sözleşme yapılmış olanlar kastedili
yor. "Mukaviller" sözcüğü yazının aslında, herhalde dizgi yanlışlığı sonucu olarak, 
"mukviler" biçimde çıkmıştır. Biz burada doğru biçimini yazdık. 

(95) 21. sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
{96) Miladi tarihe göre 20 Şubat 1878. 
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HAVADİS 

MiLLET GÖZÜNÜ AÇTI 

Darnacl Mahmud Paşa Hazretlerinin ve gayur iki şehzade-i muhteremenin, 
dar-ı zulm-ü esaretten ferecyab-ı halas oldukları günden beri büsbütün çıl
gınlaşan "kariha-i ilhamsabiha",(97) hemen bir meclis-i mühimm-i tahkik 
teşekkül etmesini ve bilhassa İslam ahalinin hissolunan hoşnudsuzluğu ne
den ileri geldiğini araştırmasını "irade" buyurmuş! 
Artık millet gözünü açtı. Böyle hareketlerin mahiyetierini pek iyi takdir 

ediyor ve diyor ki: 
-Şevketmeab, hoşnudsuzluğumuzun sebebini bilmiyor musunuz! Kaç 

bininci olmak üzre bir defa daha tekrar edelim: 
Hürriyet isteriz, adalet isteriz, yani hayat isteriz! 

SADARET MÜSABAKASI 

Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı ne suretle olur
sa olsun aziettirip o makamı kendisi işgal etmek gayretiyle uğraşmakta imiş! 
Fakat bu babda "teveccüh-i Şahane", Harici ye Nazırı Tevfik Paşa' da bulunu
yormuş. Bu babda bir rivayet daha var: Saclaretin cihet-i ilmiyeden(98) bir za
ta verilerek, ulemayı da avlamak tasavvucitı varmış. Bakalım hangisi 
kazanacak. 

Hindiye Matbaasında Tab'olunmuştur 

(97) Kariha-i ilhamsablha: Güzel ilhamlı düşünce, doğru ve isabetli esinle esinlenen düşün
ce. Osmanlılar döneminde padişahların düşünceleri için kullanılan bu söz, kimi za
man da sadece" karlha-i sablha" biçiminde kullanılırdı ve "doğru düşünce, isabetli dü
şünce" anlamına gelirdi. Burada, alay lı bir biçernde Abdulhamid için kullanılmıştır. 

(98) Cihet-i ilmi ye: Sözlük anlamı "bilim tarafı" demek olan bu söz, Osmanlılar dönemin
de bir terim olarak "bilim çevreleri" anlamında din adamları için kullanılırdı. 
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22'NCİ SAYININ ÇEViRiLERİ 

"İDARE-İ MASLAHAT" 
VE "İŞ 'AR-I AHIR" {99) 

Bilindiği gibi her hükümetin gerek dışta ve gerek içte egemenlik hakkının sı
nırlarını çizip belirlemek, uyruklarının ırz ve namuslarını, mal ve canlarını 
güven altına alıp koruma altında bulundurmak, durumlarının mutluluğuna 
ve yurtlarının bayındırlık ve kalkınmasına hizmet etmek üzere, medeni ka
nunları ve siyasal hukuku bulunmaktadır. Bunlar, var olan gelişmelere ve za
manın gereklerine göre, hikmet-i hükümetin(lOO) içine sindirebileceği bir 
biçimde ya tümüyle yürürlükten kaldırılır ya da olumlu bir duruma getirilir 
yahut da yeniden düzenlenip değişikliğe uğratılır. Özellikle uygarlığın adale
ti yüceitme dönencesinde bulunduğumuz şu mükemmellik döneminde, ce
zakanunları o kadar geniş ve o kadar ince düşünülüyor ki, yargıçlar "suçsuz 
bir kişi haksız yere mahküm olacağına, on katil kurtulsun" biçiminde özet
lenen üstün ve yüce görüşü hareket noktası kabul ediyorlar; Cenab-ı 
Hakk'ın hiç bir insanı katil olarak yaratmadığını ve bu üzücü durumların 
sonradan insanlarca meydana getirildiğini sorgulama kılavuzu olarak sayı
yorlar. Bu nedenle, bir katili suçsuz olabileceği olasılığıyle yargılıyorlar ve o 
katilin özel durumlarını, çevresini, cinayet suçu işlemesine yolaçan kışkırtı
cı ve itici etkenleri son derece derin bir biçimde inceledikten sonra, vicdanla
rının kanıları ölçüsüne göre hüküm ve kararı bildirerek, eksiksiz adalet katı
na kadar yükselrnek istiyorlar. 

(99) İdare-i maslahat: İşi idare etmek, işi herhangi bir biçimde yoluna koymak, işi iyi-kötü 
yürü te bilmek. 
İş'ar-ı aMr: Son bildirim, son kararın bildirilmesi, haber verilmesi, tebliğ edilmesi. 
Gerek "idare-i maslahat" ve gerekse "iş'ar-ı ahir" sözleri, hem Osmanlı ve hem de 
Cumhuriyet döneminde bir terim olarak devlet yöneticilerinin diline yerleştikleri 
için, çeviride tarafımızdan aynen kullanıldılar. 

(100) Hikmet-i hükümet: Sözlük anlamı "hükümetin hikmeti, hükümetin felsefesi" de
mek olan bu sôz, Osmanlılar döneminde bir terim olarak, "hükümetin halk tarafın
dan biiinmeyen ve nedenleri aniaşılmayan kimi kararları" için kullanılırdı. Bununla 
denilmek isteniyordu ki "bu kararın nedenlerini kimse kurcalayıp araştırmasın, bun
da hükümetin bir hikmeti vardır, ancak hükümetin bu işe aklı erer, başklarının aklı 
ermez ya da başkalarının bunu bilmesi doğru olmaz". Bu söz bir terim olarak Osman
lıcaya yerleştiği ve Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için, çeviride tarafımızdan ay
nen kullanıldı. 
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İşte insanlık toplumunun adaleti güçlendirip koruyan kamouyu, bu şekil
de hak-hukuk yolunda yüceliyor. Ufukları şikayet velvelesiyle dolduran ve 
yankıları hala kulaklara gelecekteki adaletin sarsılmaz anlamını fısıldayan 
Dreyfus sorunu, bunun açık ve parlak bir kanıtıdır.(101) 

Komşumuz, dostumuz ve düşmanımız olan devletler, adaletin gücüyle 
yurttaşlarının refah ve mutluluklarını, eğitim-öğretimin mucizeler yaratan 
eliyle de hükümet yapılarını sağlamalaştırmak üzere gelişme ve evrimleşme 
yolunda koşa koşa mesafe alıyorlar. Böyle olduğu halde hükümet-i Hamidi
ye,(102) bunca milyon halkın işlerini ve sorunlarını, vatanımızın(103) gele
ceğini ve adaletin yerine getirilmesi biçimini, "idare-i maslahat" ve "iş'ar-ı 
ahir" sözcüklerinin içerdiği anlamsız anlama bırakmıştır. Koca devlet ve 
mazlum millet, bu sözcüklerin yıkıcı etkileriyle yok olup gidiyor. Bugün 
Abdulhamid yönetiminin herhangi bir bölümünün evrak mahzenine bakıl
sa, "idare-i maslahat" ve "iş'ar-ı ahir" sözcüklerinin, Osmanlıların gelecek
lerinin yolunda, vatanımızın kalkınması yolunda ve adaletin uygulanması 
yolunda birer engel olarak dikildiğini görmemek olanaksızdır. 
Örneğin rahmetli Girit'te ayaklanma başgösterir. Oradaki komutan bir 

telgraf çeker: "Girit ayaklanmasını yatıştırmaya burada var olan askerlerin 
yetmezliği belirlenmiş olduğundan, acele olarak şu kadar tabur eskerin gön
derilmesi". Aradan haftalar geçer, bu telgraf yinelenir, sonunda bir yanıt ge
lir: "Şimdi asker göndermek Avrupa'nın gözünde gürültü patırtıya yolaça
cağından, var olanla idare-imaslahat ediniz". Kargaşalıklar gittikçe büyür ve 
geniş ölçüde yayılır; komutan tarafından asker gönderilmesi gereği birkaç 
kez bildirilir. Ama "idare-i maslahat ediniz" taburlarından başka hiç bir şey 
gönderilmez. Sonra da işe yabancılar müdahale eder ve asker gönderirler. Ve 
böylece, gerek verdiği ürünler bakımından ve gerekse askeri strateji açısın
dan vatanımızın en önemli bölümü olan Girit adası, "idare-i maslahat" yü
zünden yok olup gider. 

Yunan hükümeti sınırlarımıza asker gönderip saldırıya geçer. Orada bulu
nan kumandanımız, meydana gelen durumu bildirerek nasıl davranması ge
rekeceğini sorar. "İş' ar-ı ahirekadar saldırgan davranışlardan kesinlikle sakı
nılması" diye bir yanıt gelir. İki-üç gün geçer, "iş' ar-ı ahir" den bir ses yok. 
Oysa düşman sınır bölgesinde birkaç yeri ele geçirir. "İş'ar-ı ahir" ile ayakla
rı bağlanıp durgunlaştırılmış olan askerlerimizin, o yiğit, o vatan sevgisiyle 
dolu olan arslanlarımızın artık sabretmeye güçleri kalmaz; "iş'ar-ı ahir" bağ
larını kopararak düşmana saldırırlar; ve kendileri, Sarayın haince, canice 
emirlerinin sınırları dışında bulunsalar, yine o eski Osmanlılar olduklarını 
ve olacaklarını bütün dünyaya onaylatırlar. 

(101) Bu sayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
(102) Hükümet-i Hamidiye: Abdülhamid hükümeti. 
(103) "Vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraktandır. 
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Anadolu'da, "aşar" diye adlandırılan toprak ürünleri vergisini toplamakla 
görevli tahsil dar, vergilerini toplamayı üstlendiği köy ve kasabalara gider, za
vallı çiftçilerin başlarına kabus gibi çöker ve tarlalarını olağan kapasiteleri
nin ötesinde tahmin eder. Zavallı köylülerde bir çığlık, bir vaveyladır kopar; 
İl Merkezine ya da Mutasarrıflığa(104) şikayetçi gönderip adalet dilenirler; 
vali ya da mutasarrıf, tahsildan çağırır ve "sızıltı çıkarma, idare-imaslahat 
et" der. Sonra tahsildar da bu kimsesizleri tehditle ya da yalan vaatlada kan
dırmaya çalışır; bunu başaramazsa, bu kez yanındaki jandarmaların sapala
rıyle onları susturur. 

Bir kimse, Yeni Osmanlılarla(105) ilişkisi olduğu suçlamasıyle tutuklanır, 
sorgudan sonra hiç bir şeyden haberi olmadığı ortaya çıkar, hakkındaki so
ruşturmanın sonucunu içeren yazı Yıldız'a(106) sunulur; derhal bir ira
de(107) gelir: "İş'ar-ı ahire kadar tutuklayınız". Aylar geçer, yıllar döner; 
"iş' ar-ı ahir" in sonsuz günleri sona ermez. Zavallı tutuklu çığlık atar, İstir
hamlarda bulunur; ne var ki aldıran ve önem veren olmaz. İçinde bulunduğu 
sıkıcı durumlarla, vatanımızın geleceğini aydınlatan bir ışık olabilmesi 
beklenip umulan bu gencin yaşam çırası sönmeye başlar; en sonunda, 
"iş'ar-ı ahir" celladının amansız üflemesiyle, ömrünün çırası sönüp gider! 

İşte hükümet-i Hamidiyenin siyasal işleri ve 23 yıllık yaşamsal gelişme dö-
. "l.d . 1 h " ,. ' hA "1 nemı: are-ı mas a at ve ış ar-ı a ır . 

Bahriyeli Rıza 

DÜŞÜNCE 

Mağdur şehid rahmetli Midhat Paşa'nın himmetiyle kurulup pek az zaman 
çalışmalarını sürdürdükten sonra, Sultan Abdulhamid Han Hazrederinin 
padişahça hileleri ve emrikalanyle kapatılmış olan ve ülke ile milletin esenli
ğe kavuşmasının başlıbaışna nedeni bulunan Meclis-i Mebusan'ın(108) gö
rüşmeleri sırasında, Sultan Abdulhamid Han Hazretlerinin, "bu birkaç 
edepsiz herifbenden ne istiyorlar? Bir canım var, ülke ve millet uğrunda .. :• 
gibi, Meclisi temsil eden heyete yani millete seslenerek söylediği sözleri içe
ren bir mektup aşağıda yayınlanıyor. Rauf Paşa tarafından Midhat Paşa'ya 

(104) Bu sayıdaki 81 numaralı dipnota bakınız. 
(105) 20. r.ayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
(106) Yıldız: Abdülhamid'in Sarayı, ünlü Yıldız Sarayı. 
(107) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
(108) Meclis-i Mebusan: Mebuslar Meclisi, Milletvekilleri Meclisi, Parlamento. Bu ad, Os

manlı imparatorluğunun son dönemlerinde toplanan parlamento için kullanıldığın
dan, ona özgü bir ad olup Osmanlıcaya da yerleştiğinden, çeviride tarafımızdan aynen 
kullanıldı. 
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gönderilen ve Midhat Paşa'nın soylu oğlu, derneğimizin(109) kıvancı olan 
Ali Haydar Beyefendi Hazretlerinin belgeleri arasında saklı bulunan, aşağı
da kopyası yazılı mektup, Sultan Abdulhamid'in sözüyle özü arasındaki 
fark ve çelişkiyi ve bazı gerçekleri belirlemek için tarihsel bir belirgin kanıt 
olduğundan, ben acizlerinin gazetesinde aynen yayınlanır: 

MEKTUBUN KOPYASI 

En yüce Hıdivlerinin(110) yüce eşiklerine ben değersiz kulun sunusudur: 
Efendimizin yüce teşvikleriyle hele çıkarsız gayrete gelerek, kamuoyunun 

dikkatini çekmeyi başarabilmekle, İngiliz donanmasının Boğaz'dan girme
si, kongre görüşmelerinde, Rusların ısrar edememesine yolaçacağı ve İstan
bul hakkında dahi her yönüyle güvenliği gerektirdiği düşüncesiyle bu duru
ma sevinmekle birlikte, onlar girerken Rusların da buna karşılık olarak 
İstanbul'a gelmek üzere yapılan önerileri, birkaç gün oldukça telaş ve heye
cana yolaçtı. Bu kongrenin Rusların yapılan önerilerini değiştirmesinden in
şallah bir ölçüde yararlanılacağı gibi, daha önceki davranışlarımızia ve onları 
izleyen öbür davranışlarımızla, bizim artık durumumuzu düzeltmemizin olası 
olmadığı, her yönüyle belirlenmiş ve gerçek bir durum almıştır. Bizi gerçek 
bir kurtuluş yoluna sokacak bir duruma getirmek için dahi kongrede bir ke
sin karar verilirse, gelecekteki durumlarımız güven altına alınmış olacaktır. 
Bu sorunu utanarak amınsatınakla şunun elde edilmesine himmet huyurul
masının ülke ve millet için pek büyük bir hizmet edilmiş olacağı için, şu fır
satın elden kaçırılmamasını haddim olmayarak amınsatmaya cesaret ederim. 
Çünkü bu zehirli ilaçtan başka çare kalmadığı için, artık çekinıneye ve hu
kukun korunması sınırına yer kalmadı. 

N e var ki güvence altına alınacak kural ın, sanırım yalnız Hristiyanlar hak
kında olmayıp, bayağı ayrım gözetilmeksizin genel kapsamlı olacak ve bili
nen makamın(111) iktidarını ve gücünü sınıriayacak biçimde olması gereği
ni dahi ayrıntılı ve etkili olarak anlatmak gerekir. 

Bir süreden beri pek garip ve şaşılacak durumlar meydana gelmekte ve dev
letin durumu ağırlaştıkça bu garip ve şaşılacak durumları bir kat daha artıra
cak işlemler dahi bir yandan ilerlemektedir. Örneğin, Harndi Paşa, Meclis-i 
Mebusan'dan ayrılmadan önce, umulmadık bir biçimde, Said Paşa ile Savaşiş
leri Bakanı Paşadan hoşnutsuz olduğu için değiştirilmeleri gereğini dilemek 

(109) Buradaki "derneğimiz" den meksat, yazarın da üyesi olduğu "İttihad ve Terakki Cemi
yeti" olsa gerektir. Bilindiği gibi o örgüt, "dernek" anlamına gelen "cemiyet" biçi
minde kurulmuş ve çalışmalarını da "İ ttihad ve Terakki Cemiyeti" adıyle yürütmüş
tür. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet' in ilanından sorıra iktidarı ele geçiren örgüt, adın
daki "cemiyet" sözcüğünü "parti" demek olan "fırka" sözcüğüyle değiştirmiş ve 
"İttihad ve Terakki Fırkası" adını almıştır. 

(110) Bu sayıdaki 86 numaralı dipnota bakınız. 
(lll) Burada sözü edilen "bilinen makam"ın padişahlık makamı olduğu anlaşılmaktadır. 
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kararında bulunuyor.(112) "Böyle bir öneri gerçekleştirilmeden önce, bun
lar görevden alınsalar uygun olur; böyle zamanlarda kamuoyuna ters düşebi
lecek davranışlar, yerinde olmaz; bu sözlerim, kendilerine bir garazım oldu
ğundan dolayı değildir; kendilerinin yanında dahi bu sözlerimi aynen söyle
rim" demesi üzerine, "onlar benim güvendiğim kimselerdir" denildikte, 
"onların kendilerini bile korumaya güçleri yetmez" demiş ve bu yolda daha 
birçok söz söylemiş olduğundan, kendisi kovulmuştur. 

Bu çekişme arasında, hiç umulmadık bir doğru söz söylenmiştir; o da, "e
niştelerin birisi Sarayı, birisi de devleti batırdı" deyişiyle Mahmud Paşa'dan 
açıkça şikayet edilmiş olması konusudur. Bunu da, Rüşdi Paşa aldığı gibi 
Mahmud Paşa'ya satmıştır.(113) Sözde Mahmud Paşa'nın bir süreden beri 
eski şağında(114) bulunmamasından dolayı, bazı konularda şununla bunun
la söyleştiğini Savaşişleri Bakanı haber alarak ya da kendi kendine yudurarak, 
kemendini atmış ve kendisini devirip yengi kazanmıştır. Söylendiğine göre, 
bazı milletvekilierini Savaşişleri Bakanına karşı Mahmud Paşa'nın kışkırt
ması nedeniyle, kendisini Meclise çağrtıp getirmek ölçüsüne kadar çıkıştık
larından, ayrıca Meclisin hiç çekinmeden gerekli gördüğü kimseleri sorguya 
çekmesi konusunda gizli emirler ve güvenceler verilerek aklanmaya çalışıl
mıştır. Bununla birlikte, onların durumu araştırmalarının ilerisi için iyi ol
mayacağı konusunda Savaşişleri Bakanı ve Said'ler tarafından çevrilen entri
kalar onları ürkütmüştür. 

Meclisten ürkmenin doruğunda olduğu bir sırada İngiltere donanmasının 
gelmesi ve Rusların da o durumda İstanbul'a girmesinin yaratacağı güçlükler 
üzerine, Padişahın huzurunda yapılan bir toplantıya çağrılan birkaç millet
vekillerinin içinde bulunan Astarcılar Kihyasının, "Rusları reddetmeye güç 
yetip yetmediği konusunda bu toplantılar üç ay önce yapılmak gerekirdi" 
demesi üzerine, Abdulharrıid pek öfkelenerek, Said Paşa'ya, "işin akışının 
öyküsünü anlat" demiştir. O bunu söylerken yine Astarcılar Kahyası, "be
nim amacım Efendimize söz dakundurmak değildir" diyerek özür dileye
yim derken daha çok sinirliliğe çağrı çıkarmıştır. "Bu birkaç edepsiz herif 
benden ne istiyorlar; bundan namusumu dava ederim; bir canım var, ülke ve 
millet uğrunda onu da feda ederek, gerekirse şimdi kendim savaşa giderek a
yaklar altında telef olmayı kıvanç bilirim; ben de Sultan Mahmud'un oğlu
yum"( llS} gibi sözler söylenmiştir.(116) Deniz Kuvvetleri Bakanı da ayağa 
kalkarak, "bunlar artık hadlerini aştılar, uslandırılmaları çok gereklidir" di
ye bağırmıştır. Bundan sonra herif(117) öbür odaya götürülerek alıkonul
muş ve toplantının sonunda merhamet dileyince salıverilmiştir. 

(112) Öyle anlaşılıyor ki o paşaların görevden alınmalarını Abdülhamid'den dilemiş. 
(113) Yani "duyduğu gibi aynen ona anlatmıştır". 
(114) Bu sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
(115) Bu sayıdaki 92 numaralı dipnota bakınız. 
(116) Bu sözleri söyleyen Abdulhamid'dir. 
(117) Burada "herif" diye sözü edilen kişinin, Abdulhamid'in öfkelenmesine neden olan 

Asıarcılar Kahyası olduğu anlaşılmaktadır. "Herif" sözcüğü, mektubun aslında ay
nen kullanılmıştır. 

-V- 397 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Meclis-i Mebusan'ın zamanından önce kapanmasındaki sır ve hikmet, 
sonraki delice davranışlara girişilmemiş olsaydı, belki bir ölçüde gizli tutula
bilir ve bir ölçüde yorumlanabilirdi. Ne var ki bazı üyelerin( llS) çarçabuk 
kovulup güvenlik güçleri aracılığıyle memleketlerine gönderilmderi ve ör
neğin EdirneliRasim Bey'in sürgün biçiminde Bursa'ya gönderilmesi, artık 
gerçek amacın gizli tutulmasına ve yorumlanmasına yer bırakmadı. Avrupa
lıların asıl bizi, hiç bir reforma gerçek biçimde girişmemekle suçlamaları or
tada olduğu halde, böyle bir bunalımlı dönemde bu itirazları fazlasıyle böy
lece haklı çıkarıp doğrulamak, akıllara şaşkınlık, herkese de ümitsizlik ve 
nefret verecek bir acı olaydır. 

Devletin uğradığı ve içine düştüğü korkunç kaygan duruma önem veril
memektedir; asıl aranılan şey, bilinen kuşkulardan ibarettir.(119} Tümüyle 
haberi olan bazı kimselerin söylediğine göre, görülen kötülüklerin yüzde 
seksenine, Edhem Paşa' nın delice tavırları ve renkten ren ge giren kararsız gö
rüşleri neden olmaktadır. Bundan başka, Padişahın güvenini tümüyle ka
zanmak ve bu yolla da görevde kalmayı sürekli kılmak için, kuşkuları pekiş
tirmekten ve daha da artırmaktan da geri durmayarak, o yolda dahi çok fena
lık etmiş imiş. 

Kısacası, birkaç deli ve bir-iki çapkın, koca bir devletin çaptan düşüp bo
zulmasına ve mahvolmasına neden oldular. Güç yokluğu ile bu durum mey
dana gelmiş olsaydı, bu kadar üzülünüp yazıklanılmazdı. Her şey bulundu
ğu halde, yalnızca alınan önlemlerle yapılan yanlışlıklar yüzünden ağır ye
nilgiye uğradığımız anımsandıkça, insan kalırolacak kerteye geliyor; neden 
olanlara lanet etmekten de bir yarar olmayacağından, kişi ne diyeceğini şaşı
rıyor. Hele zavallı göçmenlerin durumları görüldükçe, sözleşmeciler( 120) ve 
bu durumlara neden olan öbürleri bu yaptıklarının cezasını görmezlerse, ha
şa Tanrı'nın varlığını dahi inkar etmek kertesi bile hatıra geliyor. 

Aşırı karamsarlık ve ümitsizlikten dolayı, siz velinimetlerimin yüce affına 
güvenerek birtakım saçma sapan sözcükler le bu şekilde meydana getirdiğim 
rahatsız edici başağrılarının affını ve kıvanç duymamı sağlayan, kulları terbi
ye edici yüce yakınlığınızın sürüp gitmesini özellikle istirham ederim. 
Dünya çapındaki bilgili ve merhametli kişiliğinizin bir emri olduğunda, 
herhalde emir ve ferman, emir sahibi Hazretindir.(121) 

7 Şubat 93{122) 

Rauf Kulları 

(118) Buradaki "üyeler" den maksat, Meclis-iMebusan üyeleridir, yani milletvekilleridir. 
(119) "Bilinen kuşkular"dan maksat, o zamanki Osmanlı Padişahı Abdulhamid'in ünlü 

kuşkuları dır. 
(120) Bu sayıdaki 94 numaralı dipnota bakınız. 
(121) 21. sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
(122) Mil~d~ tarihe göre 20 Şubat 1878. 
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OLAYLAR 

MiLLET GÖZÜNÜ AÇTI 

Darnacl Mahmud Paşa Hazretlerinin ve gayretli, saygıdeğer iki prensin zu
lüm ve esirlik yerinden(123) kurtuluşa erdikleri günden beri büsbütün çıl
gınlaşan "güzel ilhamlı düşünce",(124) hemen önemli bir soruşturma kuru
lu kurulmasını ve özellikle Müslüman halkın sezilen hoşnutsuzluğunun 
neden ileri geldiğini araştırmasını "irade" buyurmuş! 
Artık millet gözünü açtı. Böyle davranışların niteliğini pek iyi değerlendi

riyor ve diyor ki: 
-Şevketmeab,(125) hoşnutsuzluğumuzun nedenini bilmiyor musunuz! 

Kaç bininci kez olmak üzere bir kez daha yineleyelim: 
Özgürlük isteriz, adalet isteriz, yani yaşam isteriz! 

SADRAZAMLIK YARIŞI 

İçişleri Bakanı Memduh Paşa, Sadrazam Halil Rıfat Paşa'yı ne şekilde olursa 
olsun görevden aldırtıp o makamı kendisi işgal etmek gayretiyle uğraşmakta 
imiş! Ne var ki bu konuda Padişahın eğilimi, Dışişleri Bakanı Tevfik Paşa'ya 
yönelikmiş. Bu konuda bir söylenti daha var: Sadrazamlığın din adamları 
çevresinden bir zata verilerek, o çevreden olan alimleri de av lama düşüncesi 
varmış. Bakalım hangisi kazanacak. 

(123) Buradaki "prensler"den maksat, sözü edilen Darnacl Mahmud CeJaleddin Paşa'nın 
oğulları ve Abdülhamid'in yeğenieri olan ünlü Prens Sahahaddin ile Prens Lüt

fullah' tır. 
"Zulüm ve esirlik yeri''nden maksat da, Abdülhamid yönetiminde bulunun Osmanlı 

toprakları dır. 

(124) Bu sayıdaki 97 numaralı dipnota bakınız. 
(125) 20. sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 23 Sala diduye Rupel ı 

• 
Heçi KURDISTAN Unvan: 

kaxideki 
"Kürdistan" 

Gazetesi 
reke 1315 Sahib 

ıı ının re, ve Muharriri 

di ve Bedirhan Paşazade 

ser kaxiz1 
Abdurrahman 

Sundukulboste "679" 
weha binivise: 

Pazde roja de careke tet nivlsandin 
Bi Mısr, El-Kahire 

Necl'ul-merhum 
cerldeya Kurdl ye 

* 
Bedirxan Paşa 

Her tabı'da 

Kürdleri tahsil-i uh1m ve 200 nüsha 
Ebdurrehman Beg fünuna teşvik eder Kürdistan 

Sunduqulboste "679" nasayih ve edebiyat-ı vülat-ı izamına 

Bi Misr, El-Qahire Kürdiyeyi lıM irsal ve vesatetleriyle 

on beş günde bir neşrolunur kura ve kasahata 

* Kürdçe gazetedir neşr-ü tamim 
olunacaktır 

Her car KÜRDiSTAN * 

du sed Adresse: Boite speciale N. 679 Kürdistan haricinde 

CAIRE her yer için 
cerideya altı aylığı SO 

ez' erekim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistan&, Arabça, Türkçe, Farislce 80 kuruştur 

mektublar Kürdistan dahilinde 
de belaş Kürdçeye bittercüme neşrolunur hususi isteyenlere 

bidinxelke meccanen gönderilir 

Roje in fi 23 Şewwal sene 1317 * Fi ll Şubat sene 1315(1) 

iSTiTRAD 
(Mabe'd) 

WEQ'EE MİDHET PAŞA 

Mahmud u Redif Paşa zanin ku ev şixul zu nabe. Lo ma ewwelen dini ya Sul

tan Murad ilan kirin. Hukumet deste Midhet Paşa u Ruşdi Paşa maye. Roj en 

ine Sultan Murad nedikari derkeve hiçe camiye Kes ew nedit. Loma ew 

işaa(2) Mehmud u Red if Paşa teeyyud kir.(3) Lo ma qil u qal ket nav xelqe de. 

(1) Li gora tarlxa Mllad124 Sibat 1900(Milad1 tarihe göre 24 Şubat 1900). 
(2) İşae: Gote-got, belavkirina xeberan. 
(3) Teeyyud kir: Xurt bu, zexm bu. 
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Xelqe dest şikate( 4) kir. Xelqe digo "heger Xunkare me din e bej in me, eger 
em deste Ml'dhet u Ruşdl' Paşa mane bej in me, da em bizanin". Lakin Ebdul
heml'd dl't ku ev şikayeta xelqe zemanek hindik de temirl'. Loma muraceete 
Seflre Rusyaye "Agnatyef" kir. E wl' jl' ev hal firsetek qenc dl't. Lo ma ji zulma 
Bulgaristane(S) behs kir u dest llana şer! kir. Agnatyef muraceete suferayen 
di'( 6) jl' kir. Ji nav wan Seflre ingiltereye Sir Hanry Lyard(7) hal hem! dizanl. 
Lo ma qet guhe xwe neda Agnatyef. E wl' jl' dl'sa Sultan Ebdulheml'd re !stişare 
kir(8) u bi dersa ji efendi'ye xwe stand!, hereket kir; yani çu Babeal1,(9) go 
"min dive ez it!madnama(lO) xwe bidim Xunkar, ez'e ji wi re belısa zulma 
li Bulgarİstane dibe bejim, loma min dive ez bibinim". Ebdulheml'd dizani 
ku Sultan Murad hal ne bi seflra qebul b ike. Lo ma ev şl'ret li Agnatyef kiribl. 
Bi teşwl'qa Sefl're Rusyaye, xeyre Sir Hanry Lyard suferayen di heml' muttefiq 
bin. 

* 

Midhet u Ruşdi Paşa ji ve hereketa ha gelek heyiri mabin. Paş çend rojeke 
Midhet Paşa rojeke d it ku Mehmud u Red if Paşa hatin nik wl', bi vi terzi erze 
hal kirin:(ll) "We hale xel'e nl'şane me kir. İro sufera hem! dizanin ku Xun
kar din e. Padl'şahl'ya mirovek din aqlen, şer'en(12) ne caiz e. Heger we nave 
un ari' me bikin(l3), em'e bi muaweneta(14) sufera Ebdulheml'd l'clas 
bikin".(15) 

Wan xeberen her duwa, Midhet Paşa nav dehşete de hlşt. Loma hema we 
roje rab! çu nik Ebdulhemid. Sultan Ebdulhemld we hinge çiftlika(16) xwe 

(4) Şikat: Ş~kayet. 
(5) Yan~ "zulma ku Rusyay& digot ji aliy& Osman~yan ve li Bulgaristan& t& kirn". 
(6) Suferayen d~: Seflren di. 
(7) Li j&renota 35'an a jimareya 21'e binerin. 
(8) İst~şare kir: Ş&wid. Yan~ Agnatyef j~ d~sa bi Sultan Evdilhem~d ş&wirl. 
(9) Babeali: Mana ferheng~ ya ve peyvike "dere bilind e". U hele ev peyvik di dewra Os

man~yan da jibo xan~ye bargaha Serekwezlrlye dihat karan~n, ku je ra dihat gotin "Se
daret", ji serekwe:rlran ra ji dihat gotin "sedreazem". Bi derhasbuna zernan na ve "Bab&
aW' jibo w& taxa Stanbole j~ hat karan~n ku ew xan~ te da ye; bi w~ away~, nave we taxe 
j~ bu "Babeal~". Pişte ruxandina dewleta Osman~ u sazkirina Komara Tirk~ye, ew xan~ 
bu bargaha Wllayeta Stanbole u di şuna serekwez~ren Osman~yan da wal~yen Stanbole 
li wir xebitln u dixebitin. U nave we taxe d!sa "Babeal1" ma. 

(10) Itlmadname: Ewletlname, nameya ewletly&. Dema seflr& dewletek li nik dewleteka d~ 
te tay~nkirin, sereke dewleta w~ nameyek digel w! ji sereke dewleta d~ ra dihinere u te 
da dicle zan~n ku ew seflr temsilkare dewleta w~ ye, tika dike ku karbidesten dewleta 
d~ bi w~ ewle bin u bawerlya xwe bi w~ b~nin. Ji we nameye ra te gotin "ewletlname" 
yan~" nameya ewlet!y&". Seflr j1 w& nameye bi merasim tesHme sereke dewleta d~ dike. 

(11) Erze hal kirin: Rewş je ra erz kirin, gotin, peşkeş kirin. 
(12) Aqlen: Bi awaye aqil, bi r~ya aqil, li gora aqil. 

Şer' en: Bi awaye şer!et&, bi r!ya şer! et&, li gora şer! et&. 
(13) Ari me bikin: Al1kar~ya me bikin. 
(14) Muawenet: Alikart 
(15) Iclas bikin: Li ser texte pad~şahly& bidin rı1niştin, bidin daniştin, bikin pad1şah. 
(16) Çiftlik: Cotgeh. 
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ya "Muslu"ye de bl. Weqta ku her du paşa çun huzura wl', mesele yani nesaxl

ya Sultan Murad je re erz kirin, Midhet Paşa je rica kir ku wekaleten(17) der

keve ser texti, heta Sultan Murad iadee aflyet bike.(18) 
Sultan Ebdulheml'd weki'H qebul ne kir. Ji w( 19) Midhet Paşa go b ila esale

ten(20) hibe, lakin bi wl' şertl' ku weki Sultan Murad qenc bi, texti dl'sa ji wl' 

re terk bike u zemane selteneta xwe de Qanune Esas1(21) qebul bike, ji raya 

wukela(22) dernekeve, Ziya u Kemal Bege mişawir bine li nik xwe. 

Ebdulheml'd fikra xwe ifşa nekir, seltenet bi vi şertl' qebul kir u ser tele

ba(23) Midhet Paşa senedek ji da'ye 
Eve bi vi sureti xel'a Sultan Murade Xamis(24) u culusa Sultan Ebdulhe

ml'd hasıl bl.(25) 

* 

Paş culusa Ebdulheml'd, dilnexweşl' he mi milet istila kiribl.(26) Wukela he

mi ji ji l'stiqbala mileti me'ytis(27) mabin. Paş bl'et&,(28) Kemal Beg u Ziya Pa

şa muntezir(29) bin ku Ebdulheml'd wan hibe nik xwe, Sera xwe de bike mişa

wir. Çunki ser ve xebera xwe, sened ji dahi Midhet Paşa u je re so nd xwaribl. 

Lakin wekl Ebdulheml'd dl't ku bl'et !cra bi u edi xwe Padl'şah zanl', guhe xwe 

neda tu ehd u peymanen xwe; hane Ziya Paşa u Kemal Bege nekir, şuna wan 

hane Seid Paşa kir dan! her rl'kaba xwe.(30) 
Ev muamela Ebdulheml'd, Midhet u Ruşdl' Paşa u xelqen di hem! nav hey

rete de hl'şt. Çunki Ebdulheml'd, ewwel roja culusa xwe l'sbat kir ku sonde 

xwe de xanis e.(31) Paş çend roj ek&, wukela hem! xanl'ye Mehmud Paşa de k

tima kir. Ebdulheml'd wukela hemlifsad kiribl.(32) Lo ma ewan m uzakereye 

(17) Wekaleten: Bi wekilt 
{18) Yani "ji nu ve be ser saıdya xwe, ji neXWe§iye xilas hibe". 

{19) Ev peyvik di esle nivisare da weha bi yek dpek derketiye. Bi ditina me, peyvik "we" 

ye; yani "ji w&, ji we yeke, ji wi semedi". 

{20) Esaleten: Bi esil, esH, ne bi wekilt 

(21) Qanune Esasi: Qanuna Bingehi, ew qanuna ku jibo kargeriya dewlere dibe bingeh, 

dewlet li gora we te idarekirin. 

{22) Wukela: Piraniya "wek\'1" e, ew j1 bi mana "wezir" dihat karanin. 

(23) Teleb: Daxwaz. 
(24) Sultan Murade Xamis: Sultan Murade pencan. 

(25) Hasil bi: Hasil bu, hat ci, pekhat. 

(26) Istila kiribi: Dagir kiribu, girtibu. 
{27) Me'yı1s: BehM. 
(28) Biet: Qebulkirina padi§ahiya padi§ahek. Dema padi§aheki nu çuye ser text, karlıides

ten dewlere yen wek pa§a u weziran çune bi deste wf girtine u padi§ahlya wi qebul kiri

ne. Ji wi kari ra hatiye gotin "biet". 

(29) Muntezir: Çavlir&, çavner. 

{30) Rf kaba xwe: N ik xwe, bal xwe, bine fermana xwe. 

{31) Xanis: Sond§ikin, kese ku so nd bixwe u p~e son da xwe bi§ikine, b ide ser so nda xwe, 

kare çewte sonda xwe bike. Ev peyvika Ere bi di esle xwe da "hanis" e, wisa re zanfn 

ku di nivisare da bi §a§i "xanis" derkedye. 

(32) Ifsad kiribi: Xira kiribu, xirab kiribu. 
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de qerar dan ku meşn1tiyete idare ne elzem e,(33) hinek islahat(34) kare sufera 
iskat bike.(35) Lakin Midhet Paşa weki d!t ku ew wuzera(36) hem! ser menfe
eta xwe meşrutiyete qebul nakin, eniri u m uzakereye de is bat kir ku çi tadlla 
u tenz1mata(37) çekin, paş çend rojeke hem!'ye nav !stibdada Ebdulhem!d 
zail bibe.(38) Loma go "ez'e istifa xwe bidim"(39) u ji meclise derket. 

Ebdulhemid waqife ehwal bi.( 40) Weqta ku Midhet Paşa çu nik da istifa b i
ke, ewi nusxeyen Qanune Esasi ji Midhet Paşa xwest u bi ve teleba ha umid 
da Ml'dhet Paşa. Lakin neticeye hal, Ebdulheml'd ji Isyana mileti tirsa, loma 
Qanune Esasi'Ilan kir. Weqta ku Qanune Esasi'Ilan bi, sufera hemi sekinin. 
Lakin Agnatyef, menfeeta dewleta xwe u idbara( 41) dewleta me re, n efi u i da
ma Midhet Paşa teleb kir. Çunkl' dizani ku Midhet Paşa, fesada wi beseme
re( 42) dihele. 

* 

Ibtidaye( 43) selteneta xwe de Ebdulheml'd he hem! wuzera nekiribl' bine 
deste xwe de. Sani' yen( 44) ev ehwal u tebeddulat,( 45) nav mileti de daim muci
be guft u go di bl.( 46) Xelqe hem! ya di go "Ebdulheml'd bi himmeta Agnatyef 
derket ser texti". Ebdulhemid ev hem! dizanl, dibihl'st; loma ji xeleyanek 
umumi( 47) gel ek ditirsa. Wekl' Qanune Esasiilan bi, mil et h emi gel ek şad u 
xurrem( 48) bl. Çiku mileti dizani ku bi ve qanune xelq hem! ji ruhe xwe, ma
le xwe emin dibe. 

Hukumeta Rusyaye, bll'ekis ji meşrutiyete idara me gelek mukedder(49) 
bl. Çunki dizani ku heger dewleta me bi meşrutiyete idare hibe, em' e xwey-

(33) Meşrıltiyete rdare: Kargerlya meşrıld, kargerrya ku padrşah ıl meclis te da beşdar bin, 
pekve çerxa dewlere li gora qanılnan bigerlnin. 
Ne elzem e: Ne gelek pewrst e, netişte pewrsttirln e. 

(34) İslahat: Başkirin, guhartina li ser xezeka baş, reform. 
(35) Iskat bike: Huskut bike, muxalefeta wan biwestlne, bişikrne. 
(36) Wuzera: Piranrya "wezrr" e. 
(37) Tadlla: Guhartinan. 

Tenzrmata: Vekxistinan. 
(38) Zall hibe: Ji meydane rabe, tune hibe. 
(39) Istifa xwe bidim: Ji wezHa xwe derkevim, dev ji wezHa xwe berdim. 
(40) Waqife ehwal br: Ji rewşan haydar bıl, haya wr ji wan rewşan hebıl. 
(41) Idbar: Paşveman, paşketin. 
(42) Besemere: Beber, befekr, tewş, pılç, vala, stewr. 
(43) Ibtrda: Despek. 
( 44) Sanryen: Tişre diduyan. Yanr "tişte diduyan e ku di vr babeti da di ve be gotin, ev bıl 

ku". 
(45) Tebeddulat: Piranrya "tebeddul" e, ew Fbi mana "guherin" e. 
(46) Mılcibe guft ıl go dibr: Dibıl sernede guft ıl goyan, re ji gote-gotan ra vedikir. 
( 47) Xeleyanek umılmr: Keleka gişd, coşeka gişd, ku hersa gel bikele ıl coş hibe, ku gel li 

dije tiştek be coş&. 
( 48) Xurrem: Kefxweş, bikef. 
(49) Mukedder: Xemgrn. 
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qewet u ml'knet(50) bibin. Loma bllmecburl'ye(51) ultl'matomen şedl'dulme
al(52) da hukumeta me. Mutalebaten(53) Rusyaye Medisa Umumi de tezek
kur kirin.(54) Ml'dhet Paşa rel'se we meclise bl' u beteref ma. Lakin Meclis, 
umumen(55) tekll'fen Rusyaye red kir u llane herb bl'.(56) Ebdulheml'd llan 
kir ku Ml'dhet Paşa di ve şerl' b ike u Ebdulheml'd dizani ku bi xal'la şerl' dikare 
mileti meşuxul b ike, u bi ve wesl'leye Medisa U muml' tatil kir. 

Tatila Meclise Mebusan re, ewwela nefya Ml'dhet Paşa lazim bl. Ve nuqteye 
re Mehmud, Redlf u Sel'd Paşa jl' gelek muawenet dikir. Ewan jl' ser menfeeta 
xwe, Ml'dhet Paşa nedivl'ya; lo ma wesl'leye nekbet teherrl' dikirin.(57) H usule 
meqseda xwe re,(58) ewan hllek tertl'b kir; ew jl' mesela qal'meya bl'.(59) 

{SO} Mrknet: Hez, qewet. 
(51} Bilmecbılrrye: Ji mecburr, ji neçarl. 
(52} Şedrdulmeal: Dijwarmane, naverokdijwar, ult1matom&n ku maney&n wan u navero

k&n wan dijwar bun. 
(53} Mutalebat: Piranrya "mutalebet" e, ew ji bi mana "daxwaz" e. 
(54} Meclisa Umumr: Medisa gişt1, parlamento. 

Tezekkur kirin: Muzakere kirin, li ser wan peyivrn. 
(55} Umumen: Bi gişt1, bi awayehl giştl. 
(56} Ilan& herb bi: Şer hat ilankirin, şer hat ragrhandin. 
(57} Wesiley& nekbet: Wasite u behaneya ketin&, behaneyek jibo ketina wr, wasiteyek jibo 

daketina wr ji ciy& wl. 
Teherd dikirin: Digedyan. Yanr "jibo ketina wr li behaneyek u wasiteyek digerryan, 
dixwestin behaneyek t&xin desre xwe u bi w& behaney& wr bixin". 

(58} H usul& meqseda xwe re: Jibo p&khatina mexseda xwe, jibo ku mexsed u daxwaza xwe 
p&kbinin, hrnin ci". 

(59} Qarme: Dirav& kaxidrn, dirav& ku ji kaxid t& ç&kirin. Ji her ku ew dirav dikeve şuna di
rav&,z&rrn u zMn, di dewra Osmanryan da j& ra dihat gotin "qarme", yanr "dirav& ku 
di şuna dirav& z&rrn u zMn da radiweste u ci digire". 
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ZINÜMEM 

MDAWEDETA SİTI (J ZINE Jİ SERSAL (J GEŞTE 
(J ISTITLAA DAYEE Lİ MACERA (J SERGUZEŞTE 

(60) 

Ew ji veger!n bi wi llbasi(61) 
hazir ş&llyan ku kes nenasi( 62) 

Herçend-i kirin llbas-i tebdil 
Emma nedibun ji hali tehwil(63) 

İşqe kiribun wisa mubeddel(64) 
edi nediçune hale ewwel( 65) 

Qet kes nedigo Sit! u Zin e 
Xelqe we dizani ecnebi ne 

* 

Dayineke wan he bu, zeman1( 66) 
teşbihe belaye asimani 
1 

Zala feleke li ber zebun bu( 67) 
We nav-i ji pirl Heyzebun bu 

Ew hat! ji xeflete bi ser da 
fikri ku ciled-i wan di ber da( 68) 

(60) Mana ve sernivisare weha ye: "Vegera Siti u Zine ji sersal u geşt&, u haydariya dayeye 
ji serhatiye Peyvika "geşte" di rojname da derneketiye; me ew ji çapa Stanbole girt. 

(61) Ubas: Cil. 
(62) Hazir: Tavil, hemadi we gave da. 
(63) Yani "ji rewşe nedihatin guhastin, ji we rewşa ku ketibun'e demediketin u nedi-

guheziyan". 
(64) Mubeddel: Guharti. 
(65) Yani "edi nediçun ser hale ber&, edi nediçun ser rewşa xwe ya bere". 
(66) Dayin: Daye, pireka ku wezifa we xizmet u terbiye u hevaliya zarukan e. 

Zemani: Kese ku sal u zernan bi ser ra derbas bune, gele k sal u zernan d itin e, di çenbera 
feleke ra derhas buye u gelek tecrube ditine, gelek zana u serwext buye. 

( 67) Zal: Pirejin, pireka extyar. 
Zala feleke: E w feleka pir, ew feleka ku wek pirejinek extyar buye. 
Zebun: Behez, qels, keti, stuxwar. 

(68) Di ber da: Li wan. Yani "bala xwe daye ku cilen wan li wan in". 
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(69) 
(70) 

(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 
(78) 
(79) 

n1niştine be mezaq t1 meşreb( 69) 
winda kirine zeqen di xebxeb(70) 

Yani' di teheyyur t1 melal in(71) 
Mehpare di halete webal in(72) 

dlwa bt1yl' cewcemed-i taze(73) 
renge semene bi caye xaz e(74) 

kafllr-i ml'sill'zare qanl'(75) 
sorgul gerl'yane zaferanl'(76) 

Zanl' ku perl' di bellbas in(77) 
mehbt1be mehebbete unas in(78) 

Go "ey hewesa dil t1 h inavan 
her yek ji we rolıni'ya du çavan 

Hafiz ji we rameger Xwede bit 
cane mi jibo we ra flde bit 

Hun hinde muqeyyed in di qeyde(79) 
İro bi tene ku ç"l1ne seyde 

Meşreb: Vexwarin. 
Zeqen: Çene. 
Xebxeb: Gilaren bine çene Yanf "seren xwe wisa xistine ber xwe ku çeneyen wan di 
gilaren bine çeneyen wan da winda bılne". 
Teheyyur: Şaşbıln, şaşman, ku mirov şaş hibe ıl şaş bimfne. 
Melal: Sistl, bezarf, behntengf, ku mirov sist hibe, bezar hibe, behnteng hibe. 
Mehpare: Parçeyen hive Mexsed Siti ıl Zfn in. 
Di halete webal in: Di halekf dijwar da ne, di rewşeka zor da ne, rewşa wan dijwar e. 
Cllwa: Zelal, sipt 
Cewcem: Em rasre mana ve peyvike nehatin. U hele wisa te zanfn ku bi mana "rıl" 
ye. Yanf "d1t ku rılyen wan en teze zelal bılne, sipf bılne, renge wan e wek renge sorgu
lan çılye". 
Renge semene: Renge kulnka yasemfn, renge gewr. 
Bi caye xaz e: Di dye renge sor da ye, ketiye dye renge sor. 
Kafılr mfsil: Wek kafılr zer. "Kafılr" dermanekf behnxweş e. 
Izare qanl: Cenfgen xwfnf, cenfgen sor en wek xwfne Yanf "dft ku ew cenfgen wan en 
sor en wek xwfne, zer bılne ıl ketine renge kafılr". 
Zaferanl: Di renge zaferan da, wisa zer. Yani "dlt ku rılyen wan en wek sorgulan zer 
bılne ıl ketine renge zaferan". 
Belfbas in: Bekef in, kefnexweş in, kefa wan ne li d ye. 
Yanf "evandiyen evfna hin mirovan in, ji alfye hin mirovan ve hatine evandin". 
Muqeyyed in di qeyde: Giredayl ne di qeyd ıl bendan da. Yanf "h un tim li male ne pey
perde ne". 
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we zıl şemirand jibo çi Sersal?(80) 
Hun rast-i biben ku bılye ehwal? 

Bejin ku muqeddime çi reng e?(81) 
Ev heyret e ya xiyale beng e?(82) 

Hun bo çi hezin in, ey metaya!(83) 
N~nin çu nedce be qezaya(84) 

(80} Şemirand: Avet aliyek, avet qeraxek, paş ve da, berda. 
(81} Muqeddl'me: Peşbuyer, buyera ku di peşl'ya ve rewşe da li we qewiml' u bu despek, 

despeka ve buyer&. 
Çi reng e: Bi çi awayi ye, çawa ye. 

(82} Xiyale beng: Xiyala evi'na dijwar, xiyala sewday&. 
(83} Hezl'n: Xemgl'n. 

Metaya: Bejnzirav. 
(84} Netice: Duwayl'k, tişre ku li pey huyerek di deste mirov da diml'ne. 

Qezaya: Pirani'ya "qezl'yye" ye, ew jl' bi mana "şol, buyer" e. Yani' "çu duwayikek be 
buyer u şol ni' ne, her duwayl'kek ma di duwayl'ya huyerek da te meydan&, tişte ku re 
sere mirov hernin bi qewiml'na huyerek re sere mirov". 
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GARABET-İ HİLKAT(ss) 

Şu kainat içinde tesadüf olunan malılukatın en mükemmeli insanlar olduğu 
ve Cenab-ı Hakk'ın akıl gibi sebeb-i enva-i saadet olan bir cevheri insanlara 
hayvanat-ı saireden ziyade bahş-ü ihsan buyurduğu, cümleye malumdur. 
Bazı insanların mensub oldukları şu sınıf-ı hilkatin ulviyetiyle beraber, en 

adi bir hayvanın bile yapmadığı bir fi'l-i kabihi irtikab ettikleri görülüyor. 
Buna sebeb aranılırsa, insanların ef'al ve harekatındaki fark ve tefavütü yal
nız fıtrat ve meşreblerinde aramak değil, bir de içinde bulundukları muMtin 
tesir ve kuvveti nazar-ı itibara alınmalıdır. Muhitin, değil yalnız insanlar, 
hatta hayvanlar üzerinde bile büyük bir tesiri olduğu görülür. Mesela, köpek 
akilülluhum(86) olduğu halde, bir avcı ufaktan büyüttüğü köpeğini av eti ye
mekten men' e çalışır ve muvaffak da olur; hatta ol derece ki, o köpeği çok aç 
kaldığı halde efendisinin ve hatta bir yabancının bile urmuş olduğu tuyurun 
yanı başında bulunur da yemez. Kedi-köpek hilkaten birbirlerine hasım ol
dukları halde, ufaktan terbiye edilmiş bir köpeğin evde efendisinin kedisiyle 
beraber hüsn-i imtizac ile ... (87) görülmektedir. 

İşte kemalat-ı akliye hususunda herhal-ükarda insanlardan pek d un bir ta
biatta yaradılmış olduklarına iştibah olmayan hayvanat üzerinde muhl'tin 
bu derecelerde tesiri, balada zikrolunan şu iki adi misallerden pek sarih anla
şılınca, kuvve-i müdrike ve iz' anı hasebiyle gördüğü terbiyeden daha ziyade 
müteessir olması tabii olan insanlar üzerine muMtin ne derecelerde kaviyut
tesir olacağı, ufak bir mülahaza ile teslim olunur. 
İmdi, insanlarda gördüğümüz ulviyet ve redaet-i ahlakı kendisine irsen ba

basından, ecdadından intikal edecek ahvala atfeylemek ne kadar tabii, ne ka
dar fenni ise, içinde yetiştiği muhitin kendisine ilka ettiği terbiyeye atfey
lemek dahi ol kadar tabi! ve fenn1dir. 
Şu hale nazaran pederi hüsn-i ahlak sahibi olan bir kimse su-i terbiye gör

müş ise, babasından irsen intikal eden mehasin-i ahlakı, içinde yetişmiş oldu
ğu muh!te göre, cüz'1 veya külll, kısmen gaib edebilmesi mümkin olduğu gi
bi, pederi su-i ahlak ile maruf bir kimse babasından irsen intikal eden mesa
v1-i ahlakı güzel bir terbiye sayesinde külll tağyir ve tebdil ederek tezyin-i 
zat-ü sıfat edebilmesi pek mümkindir. 

Ahlak üzerine mütesaviyen icra-i hüküm etmekte olantabiatile "terbiye" 
tesmiye edebileceğimiz şu iki kuvvetten bir şahıs üzerinde her ikisi hüsn-i su
retle icra-i tesir etmiş ise, o şahsın her hal-ü karda ahval-ı seyyieden tecrid-i 
nefs ederek erbab-ı fazl'letten olacağına asla tereddüd olunamayacağı gibi, 
bilakis tesir-i mukabile maruz kalırsa andan hiç bir vakitte fazail-i ahlak 
ümid etmek caiz olamaz. 

(85) 
(86) 
(87) 

Garabet-i hilkat: Yaratılış garipliği, yaratılıştaki gariplik, acayiplik, tuhaflık. 
Akilülluhum: Etçil, et yiyen. 
Bu sözcük, gazetenin aslından okunamadı. Konunun akışı göz önüne alınırsa, sözcü
ğün "geçindiği" ya da o anlama gelen bir Osmanlıca sözcük olduğu anlaşılmaktadır. 
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Ahval-ı mezkure bütün erbab-ı fenn-ü tecrübe nezdinde malum olduğu 
halde, şu kaidenin külliyyen hilafında ve binaenaleyh cidden harikulide bu
lunan Abdülhamid Han-ı San!, gösterdiği hal ve ahlakıyle bütün ilemi hay
ret içinde bırakmıştır. Bu hakikati piş-i nazara alarak, Sultan Abdülhamid 
Han-ı San!' nin yiğirmi dört seneden beri işgal etmekte olduğu taht üzerinde 
ibraz ettiği ahlak ve terbiyesini nazar-ı teemmüle alalım: 

Bugün "Büyük" unvanını takınmış olan Sultan Abdülhamid, cennetme
kin Sultan Abdülmecid gibi bir sultan-ı ziihtişamdan tevellüd etmiş, Sultan 
bin'issultan olup, eleyevm, ecdad-ı izamından kalan bir taht-ı saltanat üze
rinde bulunuyor. Abdülhamid, babasının oğlu olmak haysiyetiyle, elbette 
pederinin celidet ve şehametini tevarüs etmesi tabii olmasıyle babası gibi şa
hane bir hilkatte bulunması lazım gelir idi. 

Bu nükte-i tabiiyeye nazaran, Abdülhamid'den, büyüklükten başka bir 
şey zuhur etmemeliydi. Abdülhamid'in, calis-i serir-i saltanat oluncaya ka
dar içinde perverişyab olduğu muhit ise, yedi yüz seneden beri satvet ve me
habetleriyle bütün Avrupa'yı titretmiş olan bir hanedan-ı saltanatın 
perverişyab-ı şevket-ü şan oldukları Saray-ı şevketpiradır. Öyle bir saray ki, 
içinde yetişen eizım-ı mülukün kimisi harita-i ileme bakarak, küre-i Arz'ı is
tihfaf ile bir padişaha az görmüş; kimisi, zaman-ı saltanatında daima 
meydan-ı harbde elinde yalın kılıç, idi bir neferden tefrik edilmeyecek suret
te, ordusu önünde çalışmış, çabalamış, icra-i adalet ve tevsi-i memalik 
etmiştir. 

Sultan Abdülhamid Han-ı San!, ecdad-ı izamından tevarüs etmesi lizım 
gelen şu hilkat-i ili ye ile, bunca şahinlerin yuvası demek olan Sarayda terbiye 
görmüş; daima eslaf-ı zisatvetinin gayret-i dillranelerini dinlemiş; tekmil-i 
müddet-i hayatında amirane hareket ederek, her ne istese, her ne söylese der
hal itaatle i cra edildiğini görmüş; her dediği, hatta büsbütün hata olsa bile, et
rafını alan cahil dalkavuklar tarafından bin türlü yalan si tayişlerle takdir olu
narak kibr-ü azameti takviye olunmuş; hasılı, muannid, mütekebbir, müte
azzım, cesur, mütecaviz, mütesallıt olmak ve cebin ve miskin olmamak için 
her ne lizım ise Hasında hiç kusur edilmemiştir. 

* 

İşte şu suretle yetiştirilerek tahta geçen Padişahımızın ahvalı ne kadar zali
mane, ne kadar hunrizane olsa bile, hiç olmazsa perde-i riya ve ihtifa altında 
olmayıp açıktan açığa olmasılizım gelirken, garabet-i hilkate bir numune-i 
hayretbahşa olmak üzre, maatteessüf "Büyük Abdülhamid"in her hal-ü ha
reketi, enva-i mezellet ile memzuc bulunuyor. Hem de evvel derecedeki en 
idi köle halinde büyümüş köle oğlu köleler içinde bile misli nadir bulunur. 
Çünkü bir kölezade bile, hatta süfliyetle altide bir muhit içinde büyümüş ol
sa, yine bir millete padişah olduğunu görürse, altındaki tahtın, başındaki ta
cm tesiriyle olsun ef'alında biraz tebeddül, biraz büyüklük müşahede olu
nur. Ve bu da pek tabiidir. 
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"Büyük Abdülhamid" ise, ol vakitki vüzeranın elini öperek tahta geçtik
ten sonra, birinci maksadı, aksa-i em eli milletin saadeti olan Midhat Paşa'nın 
vücudunu mahvetmek oldu. Bu arzusunu icra için Midhat Paşa'yı karşısına 
çağırarak bir kılıçla boynun u uraydı, tarih-i alemde pek çok zalim cellad pa
dişahlar işidilmiş olduğu gibi, hareketine, "cahiller elinde terbiye görmüş 
kötü padişahlara mahsus zulüm" denilir ve yalnız Paşa-i müşarünileyhin zı
yaına teessüf edilir, ağlanır idi. Lakin Abdülhamid tahtında olduğu halde her 
gün Midhat Paşa'yı sarayına çağırır, elini öper ve diğer taraftan dahi kendisi
ni itharn için birine on beş ve diğerine yiğirmi bin lira i tası yle, "Abdülaziz' in 
katilidir" iftirasını irtikab edecek iki yalancı şahid bulur. Bu suretle o vezir-i 
alihimmeti mahküm ve Taif'e teb'id ettikten sonra, "yalancı şahidier belki 
bir gün boşboğazlık eder de iş patlak verir" mütalaasıyle anları dahi nefyet
tikten sonra, Midhat Paşa'ya yaptığı gibi, İstanbul'dan gönderdiği celladlar 
vasıtasıyle anları da gece yataklarında iple boğdurdu. Bu yalancı şahidier 
ceza-i sezalarını buldular -dinsizin hakkından imansız gelir-. Fakat Ab
dülhamid'in cezası ne vakit verilecek? Her Firavun'un bir Musası vardır, o 
Musa da bu millet-i mazlume olsa gerek. 

Hasılı, kimsenin hatırına hayaline gelmeyecek surette mahirane desiseler
le "Büyük Abdülhamid", birçok gayur YÜzerasını birer suretle teb'id ve 
idam etmiş ve hatta Rusya ile vuku bulan muharebe-i ahlrede(88) Süleyman 
Paşa'nın bazı muvaffakıyetle millet nezdinde kazandığı hüsn-i sit ve şöhret, 
vehmine dokunması yle, Paşa-i müşarünileyhi bir mevki-i harbde mağlub ve 
şu suretle kazandığı hüsn-i şöhreti izale ettirmek istemiş ve bunun için dahi, 
müşarünileyh Kumandanın maiyetinde bulunan mahir, muallem-i harb, uz
ma(89) kırk bin askeri alıp, birtakım döküntü efrad ile tebdil ettikten sonra, 
Rusya'nın en büyük bir kuvvetiyle çarpıştırmış ve bu suretle kendinin, teba
asının, tac-ü tahtının ve hatta ırz ve namusunun muhafazası için düşmanla 
uğraşmaya giden kumandan ve zavallı efrad-ı askerin binler le telef ve esir ol
masına ve akıbet hudud boyunda ordunun hezimetine sebeb olmuştur. Bu
nu işiden Padişah mahzuz, mesr'llr olmuştur -ordularının mağlubiyetiyle 
kendisini galib gören bir padişah-. İlahi, ne garabet-i hilkat! 

Ermenilerin ihtilali zamanında Padişahın uğradığı tahkirat, en sefil bir kö
lenin bile tahammülü haricinde olmağla beraber, Osmanlılar Padişahı olan 
"Gazi Büyük Abdülhamid", İstanbul içinde tahassun eden usata selam-ı Şa
hane tebelluğ ettirmek ve bunların cümlesi bin hakaretle reddedildiği halde, 
ertesi günü tavuk etiyle çorba ve francala göndermek gibi garabet-i ahvalda 

t~~) "Son savaş" demek olan "muharebe-i aMre"den maksat, 1877 yılında patlak veren 
Osmanlı-Rus savaşı. O dönemde kullanılmakta olan Rum! takvime göre 1293 yılına 
rastladığı için, "Doksanüç Harbi" diye adlandırılmıştır. 

(89) Bu sözcük yazının aslında böyle çıkmıştır. Kanımızca sözcüğün doğru biçimi "uz
man"dır ve bir dizgi yanlışlığı yüzünden böyle çıkmıştır. 
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bulunmuştur. Bir taraftan orduları acından ölür, diğer tarafta usata francala 
gönderir ve anlardan elde ettiklerini hapishanede hafiyyen bağdurmak gibi 
cinayette bulunur. Usata şu yolda muamele eden Abdülhamid, "adalet iste
riz" diyen bir Türkü görürse, "vay, Jön Türktür" diyerek, değil yalnız ken
disini, hatta görüştüğü ne kadar ehibba ve eviddası varsa, cümlesini Afrika 
Fizan çöllerine(90) nefyeder; çok defalar da yolda Bahr-i Sefld(91) dalgaları
na teslim ettirir. 

* 

Saray içine girildikde, ayrıca garib ahvala tesadüf olunur. Çünki görülür ki 
Padişah birtakım uşak makulesi herifleri ve hatta Ebülhüda gibi Kıbtileri et
rafına almış, hiç iken en büyük rütbelere mazhar etmiş ve sonra da bir çocu
ğun, evvela eliyle kendisine bir bebek yaptıktan sonra ertesi günü o bebeğin 
şekil ve heyetinden korkması gibi, Padişah dahi büyüttüğü uşaklardan kork
maya başlar, ödü patlar. Padişahın şu cinnetini gören Saray halkı, "aman {ır
sattır, istifade edelim" diyerek, jurnallerle(92) zavallı esir Padişahı birer türlü 
korkutarak, ceblerini doldurmaya çalışırlar; hatta "Saray halkı" denilen 
eşirra, Babıali'yi(93) ele almışlardır. 

Umum memurin Yıldız'a yani Halife-i Müslimin olan Abdülhamid'e mü
racaat ettiriliyor. Erbab-ı müracaati kabule memur olan da, Padişahın tercü
manı, vekili demek olan Başkati b Tahsin Bey' dir. Efrad-ı milletin, erbab-ı ih
tiyacın temenniyat ve tazarruatını istima' ile Halifeye arz ve isal etmeye me
mur ve binaenaleyh makamının ne kadar mühim olduğu aşikar olan Tahsin 
Bey, Efendisinden aldığı evamir ve tenbihata binaen, bila istisna herkese ya
lan söylemek, en adi bir iş için en ufak bir kimseyi senelerle iğfal ile Yıldız 
Kasr-ı hümayununa taşıturmaktan usanmaz. Bazen bunlar meyanında bir 
kanlısı(94) bulunur ki şu iğfalata her nasılsa hiddet eder ve hatta Tahsin Bey' i 
şetmetmek derecelerine kadar ilerler. Tahsin Bey böylesini cezaya çarpmak 
değil, hatta hiddet etmez ve yine "ertesi günü gel, işini bitiririm" der. Herif 
ertesi günü "bir son nefes" diyerek bir daha gider. Tahsin Bey, masasının 

(90) 20. sayıdaki 11 numaralı dipnota bakınız. 
(91) Bahr-i Sefid: Akdeniz. 
(92) Jurnal: Fransızca olan ve "gazete, resmi 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 resmi makama birileri hakkında gizli 
ajanlarca yapılan yazılı ihbar" anlamında kullanılmıştır. Fransızcada "journal" biçi
minde yazılan bu sözcük, Türkçede "jurnal" biçiminde yazılır. Abdülhamid döne
minde ihbarcılık yapan kimselere de "jurnalcı" ve "hafiye" denirdi. "Hafiye" sözcü
cüğü, "gizli ajan" anlamında kullanılırdı. 

(93) Babıaii: Sözlük anlamı "Yüksekkapı" olan bu ad, Osmanlı hükümetinin yönetim 
merkezi olan ve Osmanlı sadrazamlarının makamının da bulunduğu bina için kulla
nılırdı. Bu binanın bulunduğu İstanbul'un semti de, zamanla aynı adla adlandırılmış 
ve bu ad günümüze kadar kullanılagelmiştir. 

(94) Buradaki "kanlı"dan maksadın "sıcakkanlı" olduğu anlaşılmaktadır. 
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üzerinde bulunan bir keseyi çıkarıp kemal-i hürmet ve tevazula, ibadet eder
cesine öpüp başına kocluktan sonra, "buyurun, Efendimizin ihsan-ı Şahane
leridir" diyerek uzatır. Bu adam iki seneden beri sürünen işinin o günü biti
ritmesini ümid ederken, kendisine bir sadakanın uzatıldığını görünce daha 
ziyade hiddet eder ve bu ihsanı alıp yere atar ve hatta Padişah hakkında itale-i 
lisanda bulunarak odadan çıkar. Tahsin Bey bunu da yu tar, gider, Efendisine 
işi anlatır; o da müteessir olmaz. 
Şu ahvalı gördükçe, adamlarını intihab hususunda Sultan Abdülhamid'in 

cebaneti nisbetinde mahareti olduğu teslim edilir. Sarayın bu yoldaki ahvalı 
yazılmak kabetse, kitablar teşekkül eder. Fakat fıtratı ve muhiti ili olan Ab
dülhamid'in fenn-ü tecrübe haricindeki muamelitını tarif için zikrolunan 
misaller kif~ görülmekle, cümlemizi dilhun eden seyyiit-ı Şahanenin bu ka
dar tidadıyle iktifa olundu. "Allah şu garabet-i hilkati şu milletin başından 
ref' etsin de, vatanın, babaları Afrika çöllerinde ölen çocuklarını, sokaklarda 
kalan sefil dul kadınlarını halas etsin" duasıyle hatm-ıkelim olunur. 

Hindiye Matbaasında tab'olunmuştur 
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23'ÜNCÜ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

YARATlLlŞ GARİPLİGİ 

Şu evren içinde rastlanılan yaratıkların en mükemmellerinin insanlar oldu
ğu ve Cenab-ı Hakk'ın her çeşit mutluluğun nedeni olan akıl gibi bir cevhe
ri, öbür hayvanlardan ayrı olarak, iyilik olsun diye insanlara bağışladığı, her
kesçe bilinmektedir. 

Kimi insanların, bu yüksek yaratılışlı türün içinden gelmiş olmakla birlik
te, en bayağı bir hayvanın bile yapmadığı bir çirkin işi yaptıkları görülüyor. 
Bunun nedeni aranırsa, insanların eylem ve davranışlarındaki ayrım ve uyuş
mazlık yalnız yaratılış ve yaşam biçimlerinde aranmamalı, bir de içinde bu
lundukları çevrenin etki ve gücü göz önüne alınmalıdır. Çevrenin, değil yal
nız insanların üzerinde, hatta hayvanların üzerinde bile büyük etkisi olduğu 
görülür. Örneğin, köpek etçil olduğu halde, bir avcı, küçüklükten büyüttü
ğü köpeğini, avladığı hayvanın etini yemekten alıkoyar ve bunda başanya da 
ulaşır; hatta o kadar ki, o köpek aç kaldığı halde, efendisinin ve hatta bir ya
bancının bile vurmuş olduğu kuşların yanı başında bulunur da etlerini ye
mez. Kediler le köpekler yaratılış bakımından birbirlerine düşman oldukları 
halde, küçüklükten beri terbiye edilmiş bir köpeğin, evde efendisinin kedi
siyle birlikte iyi uyuşup geçindiği görülür. 

İşte akıl erginliği konusunda her durumda ve her işte insanlardan pek aşağı 
bir doğal özellikte yaratılmış olduklarına kuşku olmayan hayvanlar üzerin
de çevrenin bu ölçülerde etkisi, yukarıda anlatılan sıradan bu iki örnekten 
pek açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Böyle olunca, kavrama gücü ve anlayı
şı dolayısıyle gördüğü terbiyeden daha çok etkilenmesi doğal olan insanlar 
üzerine çevrenin ne ölçülerde güçlü etki yapacağı, ufak bir düşünmeyle ka
bul edilir. 
İmdi, insanlarda gördüğümüz ahlak yüceliğini ve ahlak düşüklüğünü, 

kendilerine babalarından ve atalarından geçecek özelliklere bağlamak ne ka
dar doğal ve ne kadar bilimsel ise, içinde yetiştikleri çevrenin kendilerine aşı
ladığı terbiyeye bağlamak da o kadar doğal ve bilimseldir. 

Bu duruma göre, babası iyi ahlak sahibi olan bir kimse kötü terbiye gör
müşse, babasından irs~ olarak geçen ahlak iyiliklerini, içinde yetişmiş olduğu 
çevreye göre, az ya da çok, kısmen yi tirebilmesi olanaklı olduğu gibi, babası 
kötü ahiakla tanınan bir kimsenin de, babasından irs~ olarak geçen ahlak kö
tülüklerini güzel bir terbiye sayesinde tümüyle değiştirip, güzel ahiakla kişi
liğini ve niteliklerini süsleyebilmesi pek olanaklıdır. 
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Ahlak üzerine eşit bir biçimde etki yapan doğa ile "terbiye" diye adlandı

rabileceğimiz bu iki gücün her ikisi de bir kişi üzerine iyi bir biçimde etki 

yapmışsa, o kişinin her durumda ve her işte kötü tavırlardan kendini arındı

rarak erdemli kişilerden olacağında asla tereddüt edilerneyeceği gibi, tersine, 

karşıt etkiye uğrarsa ondan hiç bir zaman ahlaksal erdem ummak doğru 

olmaz. 

* 

Sözü geçen durumlar tüm bilim adamları ve deneyimli kimseler tarafın

dan bilindiği halde, tümüyle bu kurala ters düşen ve bu nedenle de gerçekten 

eşi görülmemiş olağanüstü bulunan İkinci Abdülhamid Han, gösterdiği ta

vır ve ahlakıyle bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakmıştır. Bu gerçeği göz 

önüne alarak, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 24 yıldan beri işgal etmekte 

olduğu taht üzerinde gösterdiği ahlak ve terbiyesini gözden geçirelim: 

Bugün "Büyük" unvanını takınmış olan Sultan Abdülhamid, yeri cennet 

olan Sultan Abdülmecid gibi görkemli bir sultanın oğludur ve böylece Sul

tan oğlu Sultan olup, bugün, yüce atalarından kalan sultanlık tahtının üze

rinde bulunuyor. Abdülhamid, babasının oğlu olması dolayısıyle ve babası

nın yiğitlik ve cesaretinin irs~ olarak kendisine geçmesinin doğal olmasıyle, 

elbette ki babası gibi şahane bir yaratılıştabulunması gerekirdi. 

Doğal olan bu ince anlama göre, Abdülhamid'den, büyüklükten başka bir 

şey görülmemeliydi. Abdülhamid'in, sultanlık tahtına oturuncaya kadar 

içinde yetiştirilip terbiye edildiği çevre ise, 700 yıldan beri sindirici güçleri ve 

heybetleriyle bütün Avrupa'yı titretmiş olan bir sultanlık hanedanının gör

kemli güç ve şanlar üzerine yetiştirilip terbiye edildikleri, görkemli güç ve 

şanlarla süslenen Saraydır. Öyle bir saray ki, içinde yetişen en büyük padi

şahların kimisi Dünya haritasına bakarak, Yerküre'yi küçümseyip bir padi

şaha az görmüş; kimisi de, sultanlığı zamanında daima savaş alanında elinde 

yalın kılıç, sıradan bir neferden ayırt edilmeyecek biçimde, ordusunun önün

de çalışmış, çabalamış, adaleti yerine getirip ülkelerini genişletmiştir. 

Sultan İkinci Abdülhamid, yüce atalarından irs1 olarak almış olması gere

ken bu yüce yaratılış ile, bunca şahinlerin yuvası demek olan Sarayda terbiye 

görmüş; sindirici güce sahip geçmişlerinin yiğitçe gayretlerini daima dinle

miş; yaşamının tüm süresince emredici biçimde davranarak, her ne istese, her 

ne söylese derhal itaatle yerine getirildiğini görmüş; her dediği, hatta büsbü

tün yanlış olsa bile, çevresini alan cahil dalkavuklar tarafından bin türlü ya

lan övgüler le takdir edilerek büyüklük ve ululuk duyguları pekiştirilmiş; kı

sacası, inatçı, kibirli, ulu, cesur, saldırgan, sataşkan olması ve korkak, uyu

şuk olmaması için her ne gerekirse yerine getirilmesinde hiç kusur 

edilmemiştir. 
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İşte bu şekilde yetiştirilerek tahta geçen Padişahımızın tutum ve davranış
ları ne denli zalimce ve ne denli kan dökücü biçimde olsa bile, hiç olmazsa 
ikiyüzlülük ve gizlilik perdesi altında değil de açıktan açığa olması gerekir
ken, yaratılış garipliğinin şaşkınlık veren bir örneği olmak üzere, ne yazık ki 
"Büyük Abdülhamid"in her tutum ve davranışı, her çeşit alçaklıkla karıştı
rılmış bulunuyor. Hem de birinci derecedeki en bayağı köleler çevresinde 
büyümüş olan köle oğlu köleler içinde bile benzeri az bulunur. Çünkü bir 
köle çocuğu bile, hatta aşağılık şeylerin bulaştığı bir çevre içinde büyümüş 
olsa da, yine bir millete padişah olduğunu görürse, altındaki tahtın ve başın
daki tacın etkisiyle olsun yaptıklarında biraz değişiklik, biraz büyüklük göz
lemlenir. Ve bu da pek doğaldır. 

"Büyük Abdülhamid" ise, o zamanki vezirlerin elini öperek tahta geçtik
ten sonra, birinci amacı, ideali milletin mutluluğu olan Midhat Paşa' nın var
lığını ortadan kaldırıp yok etmek oldu. Bu arzusunu yerine getirmek için 
Midhat Paşa'yı karşısına çağırıp bir kılıçla boynun u vursaydı, dünya tarihin
de pek çok zalim cellat padişahlar işitilmiş olduğu gibi, o davranışına, "cahil
ler elinde terbiye görmüş olan kötü padişahlara özgü zulüm" denilir ve yal
nız adı geçen Paşanın yok olmasına üzülünür, ağlanırdı. Ne var ki Abdülha
mid tahtında olduğu halde her gün Midhat Paşa'yı sarayına çağırır, elini 
öper; bir yandan da kendisini suçlamak için, birine 15 bin, öbürüne de 20 
bin lira verip "Abdülaziz'in katilidir" iftirasında bulunacak iki yalancı tanık 
bulur. Böylece o yüce himmetli Veziri mahküm ettikten ve Taif'e sürdükten 
sonra, "yalancı tanıklar belki bir gün boşboğazlık eder de iş patlak verir" dü
şüncesiyle onları da sürgüne gönderdikten sonra, Midhat Paşa'ya yaptığı gi
bi, İstanbul'dan gönderdiği cellatlar aracılığıyle onları da gece yataklarında 
iple boğdurdu. Bu yalancı tanıklar hak ettikleri cezayı buldular( dinsizin 
hakkından imansız gelir). Fakat Abdülhamid'in cezası ne zaman verilecek? 
Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, o Musa da bu mazlum millet olsa 
gerektir. 

Kısacası, "Büyük Abdülhamid", kimsenin hatırına hayaline gelmeyecek 
biçimde becerikli oyunlarla, birçok gayretli vezirlerini birer şekilde sürgün 
ve idam etmiştir. Hatta Rusya ile meydana gelen son savaşta(95) Süleyman 
Paşa'nın bazı başarılarlamillet arasında kazandığı iyi itibar ve şöhret Abdül
hamid'in kuşkularına dokununca, sözü edilen Paşayı bir savaş alanında ye
nik düşürtüp, böylece kazandığı iyi şöhreti ortadan kaldırtmak istemiş; bu
nun için de, adı geçen Komutanın emrinde bulunan usta, savaş üzerine eğitil
miş, uzman olan 40 bin askeri alıp, birtakım döküntü erler ile değiştirdikten 
sonra Rusya'nın en büyük güçlerinden biriyle çarpıştırmış ve böylece, ken
disinin, uyruklarının, taç ve tahtının, ırz ve namusunun korunması için düş
manla uğraşmaya giden komutan ve zavallı erierin binlerle telef ve esir olma
larına ve sonunda da ordunun sınır boylarında yenilgiye uğramasınaneden 

(95) Bu sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
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olmuştur. Bunu işiten Padişah hoşnut olmuş, sevinmiştir (ordularının yenil
giye uğramalarıyle kendini galip gören bir padişah)! Tanrım, ne yaratılış 
garipliği! 

Ermenilerin ayaklanması sırasında Padişahın uğradığı hakaretler, en dü
şük düzeydeki bir kölenin bile tahammülü dışındaydı. Bununla birlikte, Os
manlıların Padişahı olan "Gazi Büyük Abdülhamid", İstanbul içinde kapa
nıp pusulanan isyancılara "padişahlık sel:imları"nı yollamış; bu sel~mların 
tümü bin hakaretle reddedildiği halde, ertesi gün tavuk etiyle çorba ve franca
la göndermek gibi bir garip tavırda bulunmuştur. Bir yandan orduları açlık
tan ölür, öbür yandan isyancılara francala gönderir ve fakat onlardan ele ge
çirdiklerini de hapishanede gizlice boğdurmak gibi cinayette bulunur. İsyan
cılara bu yolda işlem yapan Abdülhamid, "adalet isteriz" diyen bir Türkü 
görürse, "vay, Jön Türktür" diyerek, değil yalnız kendisini, hatta görüştüğü 
ne kadar alıhapları ve sevdikleri varsa, topunu Afrika'nın Fizan çölleri
ne(96) sürgün eder; çok kez de onları yolda Akdeniz'in dalgalarına teslim 
ettirir. 

* 

Sarayın içine girildiğinde, ayrıca garip durumlarla karşılaşılır. Çünkü gö
rülür ki Padişah, uşak türünden birtakım herifleri(97) ve hatta Ebülhüda gi
bi Çingeneleri çevresine almış, birer hiç iken onları en yüksek rütbelere yük
seltmiştir. Sonra da, tıpkı bir çocuğun, önce kendi eliyle kendine bir bebek 
yaptıktan sonra ertesi günü o bebeğin biçim ve görünüşünden korkması gi
bi, Padişah da, büyüttüğü uşaklardan korkmaya başlamış, ödü patlar duru
ma gelmiştir. Padişahın bu deliliğini gören Saray halkı, "aman fırsat bu fırsat
tır, yararlanalım" diyerek, jurnallerle(98) zavallı esir Padişahı her biri bir tür
lü korkutup, ceplerini doldurmaya çalışır olmuştur; hatta "Saray halkı" 
denilen o şirretler, Babıali:'yi(99) de ele geçirmişlerdir. 

Bütün memurlara, Yıldız'a yani Müslümanların Halifesi olan Abdülha
mid'e müracaat ettiriliyor. Müracaat sahiplerini kabul etmekle görevli olan 
da, Padişahın sözcüsü ve vekili demek olan Başk~tip Tahsin Bey' dir. Millet 
birey lerinin, ihtiyaç sahiplerinin dilek ve yakarışiarını dinleyip bunları Ha
lifeye iletmek ve arzetmekle görevli olan ve bu nedenle de makamının ne ka
dar önemli olduğu ortada olan Tahsin Bey, Efendisinden aldığı emir ve ten
bihlere uygun biçimde, ayrımsız olarak herkese yalan söylemekten ve en sı
radan bir iş için en ufak bir kimseyi yıllarca kandırıp Padişahlık Sarayına 
taşıturmaktan usanmaz. Bazen bunlar arasında bir sıcakkanlı kişi bulunur 

(96} 20. sayıdaki ll numaralı dipnota bakınız. 
(97} Buradaki "herifler" sözcüğü yazının aslında kullanılmıştır. Biz de çeviride aynen 

kullandık. 
(98} Bu sayıdaki 92 numaralı dipnota bakınız. 
(99} Bu sayıdaki 93 numaralı dipnota bakınız. 
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ki bu kandırmacalara her nasılsa sinidenir ve hatta Tahsin Bey' e sövecek ka
dar ileri gider. Tahsin Bey böylelerini cezaya çarptırmak şöyle dursun, hatta 
onlara sinirlenmez bile; yine "ertesi günü gel, işini bitiririm" der. He rif( 1 00) 
ertesi günü "bir son soluk" diyerek bir daha gider. Tahsin Bey, masasının 
üzerinde bulunan bir keseyi çıkarıp büyük saygı ve alçakgönüllülükle, tapar
casına öpüp başına koyduktan sonra, "buyurun, Efendimizin padişahça iyi
liğidir" diyerek uzatır. Bu adam, iki yıldan beri sürüncemede bırakılan işi
nin o gün bitirilmesini umarken, kendisine bir sadakanın uzatıldığını gö
rünce daha çok sinidenir ve bu "iyiliği" alıp yere atar, hatta Padişah 
hakkında da dil uzatıp odadan çıkar. Tahsin Bey bunu da yutar ve gider, 
Efendisine işi anlatır; o da etkilenip üzülmez. 

Bu durumlar görüldükçe, adamlarını seçmek konusunda Sultan Abdülha
mid'in korkaklığı oranında becerikli de olduğu kabul ve itiraf edilir. Sarayın 
bu yoldaki durumlarının yazılması gerekirse, bunlardan kitaplar oluşur. Fa
kat yaratılışı ve çevresi yüce olan Abdülhamid' in bilim ve deneyimlerin kap
samının dışında kalan işlemlerini tanımlamak için anlatılan örnekler yeterli 
görüldü ve hepimizin yüreğini kanatan "padişahça kötülükler"inden bu ka
darının sayılmasıyle yetinildi. 

"Allah şu yaratılış garipliğini bu milletin başından kaldırsın da, babaları 
Afrika çöllerinde ölen vatan çocuklarını ve sokaklarda kalan perişan dul ka
dınları kurtarsın" duasıyle bu sözlere son verilir. 

(100) Buradaki "herif" sözcüğü de yazının aslında kullanılmıştır. 
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Eded 24(1) Azl'ne(2) Ruper ı 

Heç~v& KURDiSTAN Address: 

kaxidek~ ABDULRAHMAN 

r&ke 
BEDRIKHAN 

1315 75, Prince Square 
Jl mm re, Bagswater W. 

div& Pazde roja de carek& t&t nivlsandin LONDON 

ser kaxiz~ cerideya Kurdl ye * 
weha biniv~se: Her tabı'da 

Necl'ul-merhılm 
2000 nüsha 

Kürdistan 
Bedirxan Paşa Kürdleri tahsil-i ulı1m ve fünı1na vül~t-ı izamına 

Ebdurrehman Beg teşvik eder irsal ve vesatetleriyle 
nasayih ve edebiyat-ı kura ve kasab~ta 

* Kürdiyeyi hM neşr-ü tamim 
ayda bir neşrolunur olunacaktır 

Her car Kürdçe gazetedir 
* du hezar Kürdistan haricinde 

cer~deya her yer için 
ez'& r&kim Gazetenin mesleğine muvafık senelik abone bedeli 

Kurdistan&, Arabça, Türkçe, Farislce 80 kuruştur 
mektublar Kürdistan dahilinde 

de belaş Kürdçeye bittercüme neşrolunur husus~ isteyenlere 
bidin xelk& meccanen gönderilir 

Roja duşemb& de 6 Cemad~lewwel sene 1318 * Fi 19 Ağustos sene 1316(3) 

A 

ILAN 

Eve p&lek e min ji Cenewreye neqle Londraye kir. Loma min nekad cedda 

xwe neşir bikim(4) Ji nuho pe ve uml'd dikim ku her heyv careke munteze

men cedda xwe ez'e neşir bikim. 

(ı) Ev jimare di esi& rojnam& da "25" hatiye nivlsln. U bel& eşkera ye ku ew bi şaşl wisa 
hatiye çapkirin. Lewra ev jimare, jimareya 24'an e ı1 ya 25'an li pey w& t&. Ji her v& yek& 
me jimare bi away& rast "24" nivlsl. 

(2) Ev peyvik di esi& rojnam& da weha derketiye. Em rast& mana w& nehatin. T& zanln ku 
bi şaşl weha derketiye. 

(3) Li gora tarlxa Miladlı Ilon ı900(Milad! tarihe göre ı Eylül ı900). 
(4) Neşir bikim: Biweşlnim, belav bikim. 
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WEQ'EE MIDHET PAŞA 

ISTITRAD 
(Mabe'd) 

Ebdulhemid texsl'sata(S) xwe bi qaima nedistand. Wezir& di wi Midhet Paşa 
ji digo "heger Padl'şah xwe itibar li qaima neket, gelek xirab e". Loma ma
ni'(6) dibl. Dizi Midhet Paşa(7) Nazir& MaHyeye Xalib Paşa, texsisata Xun
kar bi zer r&dikir. Midhet Paşa ev bihist, çu Mabeyn& cem Xunkar, ezla Xalib 
Paşa u iada(8) texsisate teleb kir.(9) Ev teleba Midhet Paşa is' af nebl.(10) La
kin Sedreazem( 11) çu mala xwe, l'sdfa xwe tel eb kir; heft roja ji mala xwe der
neket. Vizemanide gelek cara Xunkar je rexeber r&kir, da hiçe ser şixule( 12) 
xwe. Lakin Midhet Paşa hemi red kir. Paş du roja Xunkar xeber ji Midhet Pa
şa re şand ku metleb&n(13) wi qebul kidye, bila hiçe Mabeyne Midhet Paşa 
bawer kir, çu, likl'n dit ku ev davik bl. Zira(14) weqta ku çu Mabeyn&, ket 
mezeleke(15) de, yawerek çu nik, muhra Sedarete(16) je xwest. We hing& ewi 
zani Xunkar çi hile le kir. Derxist muhur da, u paş du saeta li wapore(17) si
war kirin u ji İstanbule derexistin. 

* 

Xunkar ji nefya Midhet Paşa gelek ditirsa. Lo ma gelekidna dikir.( 18) Weq
!a ku Xunkar d it milet deng nake, gelek dilxweş bi u Midhet Paşa ji rekir nav 
Ingliz. Midhet Paşa li nav Awrupay& ji mezhere teqdir bl.( 19) Lo ma her(20) 

(5) Texs~sat: Dirav&n veqetand~, dirav&n ku jibo meaşek yan karek t&n veqetandin. Li vir 
mexsed meaş e. 

(6) Mani': R&gir, kes yan ti~re kur& li ti~tek yan karek digire. 
(7) Diz~ M~dhet P~a: Ji M~dhet P~ bi diz~, b& xebera w~, b& haya wl. 
(8) Iade: Vegerandin. 
(9) Teleb kir: Daxwaz kir, xwest. 
(10) Is'af nebl: Nehat d, p&knehat, nehat qebıllkirin. 
(11) Sedr&azem: Serekwez~r. Di dewra Osman~yan da ji serekwez~ran ra weha dihat gotin. 
(12) Şixul: Kar. 
(13) Metleb: Daxwaz. 
(14) Z~ra: Lwera. 
(15) Mezel: Ode. Ev peyvik ji peyvika "menzel" a Ereb~ hatfye kurtkirin. 
(16) Sedaret: Serekwezlrl. 
(17) Wapor: Geml. 
(18) It~na dikir: Diqet dikir, bi hezir tevdigerlya. 
(19) Mezher& teqd~r bl: G~habıl teqd~r&, hatibıl teqd~rkirin, qedr& w~ hatibıl girtin. 
(20) Her: Tim, her dem. 
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Xunkar j& ditirsa. Hetta, heq& sukılt, j& re ihsan r&dikir;(21) lakin ewi nedis
tand, red dikir. Ebdulhemid ji vi hali yekcar aciz dibl. Ebdulhemid niha
yet(22) xwe hew girt,(23) ban& Midhet Paşa kir; ewi jiicabet kir,(24) çıl Giri
d& sakin bl.(25) 

Midhet Paşa w& der& ji xizmet ji weten& xwe re dikir. Xelq&n w& der& gelek 
ji Midhet Paşa memnıln bin, Musulman ı1 File hem! dost ı1 mutefiq bin. Paş 
du heyva Midhet Paşa t&lgrafek ji Xunkar stand ku b ibe sedr&zem, paş du sa
eta disa t&lgrafek stand ku bibe wally& Şam&. Nihayet çıl Şam&. 

(21) 

(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
{31) 

" " ZINUMEM 

(Ma be'd) 

Hun b&jine min, ku bıl qeziyye?(26) 
Keng& li me xef dibit xebiyye!(27) 

Ez de nuhe remlek& bir&jim(28) 
ismi ı1 zemlri ez bib&jim(29) 

yan şılşe ı1 mendila xwe danim 
mahiyyet& hall d& bizanim"(30) 

Wan gotine dayey& nihan1:(31) 
"Em sibh& ku çılne der ji xani 

Heq& sukut: Heq& huskutly&, ucreta huskutly&, heq u ucreta ku hukumetek yan jl yek 
ji karg&r&n w& hukumere dide muxalif&n xwe, da ku ew huskut bibin u dev ji muxalefe
re berdin, b&deng bimlnin. 
İhsan r&dikir: Qend dişand, wek qendyek j& ra dirav dişand. 
Nihayet: Di duwayly& da, di paşly& da, paşlya paşln. 
Xwe hew girt: Hew xwe ragirt, hew tehemmul kir, hew bi xwe karl. 
Icabet kir: Banga wl qebul kir, daweta wl qebul kir, hersiva erin da. 
Sakin bl: Bid bu, lqamet kir, h&wid, li wir h&wir girt. 
Ku bu: Li ku bu, li k&der& qewiml. 
Xef dibit: Vedişire, winda dibe, t& veşartin, t& poşan. 
Xeblyye: Tişt& veşartl, tişre nepenl, tişt& nexuyayl. 
Nuhe: Nuha, v& dem&. 
Reml: Fala silik&, fala qum&, fala ku bi silik& t& av&tin. Peyvika "reml" a Erebl bi mana 
:'silik" e. Ji her ku tewirek fal jl bi silik& hatiye av&tin, ew peyvik buye nav& w& fal& jl. 
Ism: N av. Yani "nav&n wan kes&n ku we ew evandine". 
Zemlr: Tişt& veşartl, tişt& ku di nava tiştekl di da yan jl di bin& tiştekl di da veşartl ye. 
Yani "ew tişre veşartl u nepenl y& ku di v& buyer& da ye". 
Mahlyyet& hall: Esi ı1 esas& rewş&, xwetlya v& rewşe. 
Nlhanl: Bi dizi, dizlka, bi dengekl nizim. 
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herçi li me bı1 duçar ı1 peyda(32) 
hazir gedya cunı1n ı1 şeyda(33) 

Axir ku ji heddi çı1ye der cewr(34) 
cewr~ li me aqibet numa dewr(35) 

em ji geriyan melı11 ı1 mexbı1n(36) 
hatine ve em xeflf ı1 mecnı1n"(37) 

Dayin bi teenn1-yı1 tewella(38) 
çı1 b' ali ve, daye wan tesella(39) 

Go "hun bi cemal~ şehriyar in(40) 
her yek ji we şah ı1 xundekar in(41) 

Ki bit ku ne bit muti'ı1 muhtaci( 42) 
Ki bit ku nedit web~ teleb bac!(43) 

Herçi we hebandi, ey perizad 
husna we diket jibo we munqad(44) 

Xasma di vi şehri bit we dildar 
ez d~ wi bikim nuha xeridar(45) 

B~jin ki ye, da biçim bibinim 
hazir bikirim, jibo we blnim" 

{32) Duçar: Kes yan tişre ku li mirov rast te. Li vir mexsed kes in. Yanf "herçf kes~n ku li 

me rast hatin ıl li ser rfya me peyda bıln". 
(33) Cunıln: Dfn. 

Şeyda: B~hiş~ evfn~ g~j~ evfn~ kes~ ku ji ber evfn~ b~hiş ıl g~j bılye. 

{34) Cewr: Azar, eziyet, zordestl. Yani "ew ~ş ılazara ku me da kes~n ku li me rast hatin, 

axir ji sinor derket ıl ~de bu". 
{35) Aqibet: Paş~ di paşiy~ da, di dılwayiy~ da. 

N uma dewr: Dewr nişan da, dora xwe nişan~ me da. Yani "dora w~ eş ıl azare hat ser 

me, ew eş ıl azar li me vegeriya ıl bere xwe da me". 
{36) Mexbıln: Behiş, gej, sews. 
{37) Hatine ve: Em paş ve hatine, em vegeriyane. 

Mecnıln: Din. 
{38) Teenni: Hedi, tevgera hedl. 

Tewella: Nezikayl. 
(39) Tesella: teselli. 
{40) Şehriyar: Padişah, mir. Yani "hun bi rindiya ınirani ne, husn ıl cemala we miran! ye, 

rindiya we rindiya doren miran e". 
{41) Xundekar: Padişah, mir. 
{42) Muti': Stılxwar, itaetkar, binferman. 
{43) Bac: 1-Beş, xerac. 2-Beşa ~ heqe derhasbuna di riyek da. "Bacere" ji re gotin-. Peyvika 

"bac" di esi~ rojnam~ da bi şaşi "tae" derketibıl, me ew bi away~ rast "bac" nivlsi. 

{44) Munqad: Stılxwar, binferman, itaetkar. 
( 45) Xeridar: Mişterl. 
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iLAN 
Ahiren Cenevre'den Londra'ya nakletmek münasebetiyle, bir müddettir 
ceride-i acizanemi tatile mecbur olduk ise de, bu kerre matbaa mürettebatının 
ikmaline muvaffak olunmakla, bundan böyle ayda bir defa olmak üzre, 
muntazaman "Kürdistan"ın tab' ve neşrolunacağı il:1n olunur. 

.. " " CULUS-1 ŞEAMETME'NUS(46) 

Ya Rabbim! Senin hikmet-i il~hiyen, idrak-i beşerin haricindedir. Bunun teş
rih ve tahliline çalışmak, zat-ı "Hakk"ına bir tecavüz olur. H~a, sümme M
şa, sana karşı böyle bir mevki-i isimde bulunmaktan hazer ederiz. Fakat 
derya-i rahmet ve mağfiretinden katreçin olacağımızdan şübhe etmeyerek, 
barg~h-ı izzetine, "Abdülhamid'i niçin yarattın?" feryad-ı istifhamisini isala 
cür'etyab oluyoruz. Bu kütle-i hun'aludü, bu cism-i nuhusetme'lufü, kud
ret-i üluhiyetinin insan şeklinde bel~nisar olabileceğini göstermek için mi 
halk ettin? Böyle bir vücud-ı mezalim'efzudü Makam-ı Hil~fette bulundur
maktaki ferman-ı il~hiyenin sırrı nedir? Ve yiğirmi beş sene bu millet-i maz
lumenin başına musaHat etmekteki mana-i hafi ne oluyor? 
Allah'ım! Senin zat-ı p~k-i mukaddesin şeytaniara melce', yılanlara mahrec 

mi olsun? Bu ruh-ı leim senin "Adil" sıfat-ı eeliline tecavüz etsin de, yine 
icra-i habaset kudreti baki mi kalsın? Bu kalb-i pürhıyanet, senin din-i aza
metnisarını tahkir, habibini tezlil eylesin de, yine o kürsi-i m el' anette kan iç
mekle iktisab-ı hayat fırsatına mı nail olsun? Bu dest-i hun~am, K~beni taş
lasın, mahlukatını yaksın da, senin kudret-i intikamın seyirci mi bulunsun? 

Ya Kahhar-ı Zülcelru! Yerdeki enin-i mazlumanenin gökteki aks-i müster
himanesi, elbette sem'i il~hiyene v~ıl oluyor! Tir-i cevr-ü kalır ile terk-i ha
yat eden zevclerin kanlı yaşlar döken zevcelerini, açlık ve sefalet ile yüzleri 
solmuş, gözleri çökmüş, d udaklarında bir feryad-ı masumane asılmış yetim
lerin figan-ı ciğersuzlerini, bu levha-i büHamizi, şübhesiz meleklerin sana 

( 46) Sözlük anlamı "oturmak" olan "cülus" sözcüğü, aynı zamanda bir terim olarak, "pa· 
dişahın tahta çıkması, tahta oturması, padişahlık görevine başladığı zaman törenle 
tahta geçmesi" anlamında da kullanılmıştır. "Şeametme'nus" bileşik sözcüğü ise, 
"uğursuzluğu alışkanlık haline getiren, uğursuzluk getiren, uğursuzlukla birlikte 
olan" demektir. Böylece bu başlığın bir bütün olarak anlamı şöyle oluyor: "Padişahın 
tahta uğursuz çıkması". Şöyle de olabilir: "Padişahın uğursuzluk getiren padişahlığı". 
Kısaca "uğursuz cülus" da denebilir. Yazarın bu başlığı kullanması, Abdülhamid dö
neminde kullanılan bir kalıplaşmış deyime karşılık olarak rejime yöneltilen bir taşla
ma niteliğindedir. O dönemde Abdülhamid'in tahta çıkışı, resmi söz ve yazılarda, san
sür altındaki basında "cülus-i meymenetme'nus" deyimiyle anılır ve yazılırdı ya da 
anlatılırdı. O deyimdeki "meymenetme'nus" bileşik sözcüğü, "uğurluluğu alışkan
lık haline getiren, uğur getiren, uğurlu" anlamına gelmektedir. 
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ihbar ediyor! Malıbeslerde inleyen genelerin evlerinde ağlayan validelerini, 
menfalarda sürünen zulümdMelerin nale-i sitemengizleri, barg:ih-ı Ehadiy
yetine kadar yükseliyor! Bunları bişek görüyor, işitiyorsun da, yine bu 
mel'unun kan içmesine müsaade ediyorsun! Allah'ım! Bu habisin ruhunu 
kabzetmemekteki :im:il-ı hafiyye-i il:ihiyene secdeber-i hayretimi Ya Rab
bim! Ya Rabbim! Bu Yezid'in canını al!( 47) Bütün millet, um um insaniyet, 
dest-i intikamının tecelHsine enzar-ı kedhbarlarıyle muntazırdır! 

Bu insan-ı ldm, bu cism-i redm, Osmanlıların meskenetinden, Müslü
manların hal-i dalaletlerinden hasıl olmuş bir heykel-i bel:idır! Ba ne zaman 
akvam-ı Osmaniye zincir-i kahr-ü esareti sürüklemekten bıkarak, bir azm-i 
metinane ile kıyam ederlerse, işte o zaman adalet-i ilahiye tecelliyalı olur! 

( 47) Buradaki Yezid'den maksat, Erneviierin ikinci hükümdan olan Yezid'dir ki zulüm ve 
ahlaksızlığıyle tanınmıştır. Muaviye'nin oğlu olan Yezid'in en büyük suçu, Peygam
ber'in torun u olan Hazreti Hüseyin' i ve çocuklarını Irak'ın Kı1fe bölgesinde katliam 
etmesidir. Yazar burada Abdülhamid'i Yezid'e benzetmiştir. 
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KÜRDiSTAN VE KÜRDLER 
"Bir insan ne kadar sahib-i iktidar bulunursa bulunsun, zemin ve zamanın 
müsaadesine, tali' denilen baziçe-i kudretin saye-i feyyazanesine mazhar ol
mazsa, neşv-ü nema bulamaz; yani terakki' eyleyerek cemiyet-i beşeriye için
de layık olduğu mevki-i ihtiramı ihraz edip de hizmet-i cemiyete muvaffak 
olamaz" diyen lisan-ı hikmetbeyan, şüun-ı aleme ne derin vukuf gös
termiştir! 

Hakikat, bazen insanlar içinde öyle dühata tesadüf olunur ki, efkar-ı saibe, 
mütalaat-ı müteammikaneleriyle mecra-i insaniyeti bir cihet-i kemale tevcih 
edecek bir istidad-ı Hudadad görülür. Fakat içinde bulunduğu derd-i 
muzayyık-ı mal'şetten, akvat-ı yevmiye tedarikinden azadeser bulunup da 
cihan-ı kemali kendine medyun-ı şükran bırakacak olan istidad-ı havarika
sıyle measir-i hergüzide ibrazından mahrum kalarak, bir mefturiyet-i ell'me 
içinde ruberah-ı adem olur gider. 

İşte aynı anasırın heyet-i ictimaiyesinden başka bir şey olmayan milletler
den bazılarının da, taliinden ru-i iltifat görmeyen dahi' gibi, pertev-i ikballeri 
saha-i mevcudiyetlerini tenvl'r edemez ki, halihazırda bunun bir numunesi 
de Kürd milletidir. 

Kürdler, zeka ve dirayet, şecaat ve faaliyet, civanmerdlik ve istihkar-ı hayat, 
perestişkad-i hürriyet gibi hasail-i hergüzide-i insaniyenin cümlesine malik 
olmalarına rağmen, tarih-i alem de namlarına nadiren tesadüf ol unduğu gibi, 
medeniyetin zirve-i kemali olan bu asr-ı marifethasırda, milel-i saire, bu ne
db kavmin ah~al-ı umumiyesinden cidden gafil bulunmaktadır. 

* 
Bugün Kürdler, İran'ın Loristan eyaletinden bed'ile Harput'a( 48) ve Fırat, 

Dicle nehirlerinin mültakasını teşkil eden Kurna kasabasına kadar imtidad 
eden cesl'm arazinin sahibidirler. Anadolu ile İran'ın mevaki-i muhtelifesin
de ve hatta Belucistan ve Rusya ile Afganistan'da müteferrik Kürd kabileleri 
mevcuddur. İngiliz erbab-ı vukufunun tahminine göre Kürdler dört milyon 
nüfustur. Kürdlerin hudud-ı siyasiyeleri layıkıyle tayin olunamamış ise de, 
bugün kadim Asuristan ile Midya'nın( 49) bir kısmını işgal etmektedirler. 
Erzurum, Diyarbekir, Musul ve Acemistan'a ai d olan Erdelan hıttasıyle Ker
manşah arazisi, Zab-ı Esfel ile Bitlis ve Batman şehirleri havzasıyle Van gölü 
havall'si, bu millet-i şeda'nın cevelangah-ı ezell'sidir. 

( 48} Harput: Bu kentin adının Kürdçesi "Xarp&t"tir; Batı dillerinin telaffuz biçimine göre 
"Kharpet" biçiminde okunur. Bileşik bir sözcük olan bu ad, "xar" ve "p&t" sözcükle
rinden oluşmuştur. Bunlardan "xar" sözcüğü, Kürdçede "sönmüş olan" demektir; 
"p&t" ise Kürdçede "alev" anlamındadır. Böylece "Xarpet" adının tümü, "sönmüş 
alev" anlamına gelmektedir. Öyle anlaşılıyor ki oradaki dağ çok eskiden bir yanardağ· 
mış ve söndükten sonra Kürdler tarafından "sönmüş alev" anlamında "Xarpet" diye 
adlandırılmıştır. 

( 49} Midya: Medya, Med ülkesi. 
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Kürdlerin buralarda mebde-i iskaniarına irca-i nazar etmek istersek, vaese

fa ki ellerinde, tahsil-i malumata kafi bir eser-i mühimme tesadüf edemeyiz. 

Bu mecburiyet icabındandır ki, mücavirlerinde bulunup da vaktiyle mede

niyetİn o balasına irtika eyleyen ve teakub-ı ezman ile müteferrik olarak, bu

gün erbab-ı fenn-ü marifetin himmetiyle hak-i siyah altından çıkarılan muh

teşem binalar ve m saraylarıyle medeniyette ihraz etmiş oldukları kemali 

cihan-ı insaniyete tasdik ettiren Asurllerle Keldanilerin metn1kat-ı tarihiye

lerine müracaate mecburuz. 
Tarihlerde, Asudlerin düşmanları meyanında "Kardu" ismiyle bir millete 

tesadüf olunur ki, bunların bugünkü Kürdler olduğu, Acem desadr-i kadi

mesiyle de isbat olunur. Acem desatir-i kadimesinde Kürdler, "Kardik" ve 

"Kardyen" namıyle müştehirdir. Gerek "Zend" lisanında ve gerek bu !isa

nın maderi bulunan "Sanskrit"te "Kardu" ve "Kardyen" kelimeleri, bu

günkü "Kürd" lafzının aslıdır; "kahraman" ve "bahadır" manalarma dela

let ettiklerinden, bu milletin şecaat-ı fıtriyeleri miras-ı ezeH olduğuna, mez

kur kelimelerin veeh-i tesmiyesi büyük bir delildir. 

İngiliz seyyahlarından Rikh,( 50) seyahatnamesinde Kürdleri şu suretle 

tavsif etmiştir: 
"İlahe-i hürriyete perestiş etmek, onun uğruna feda-i can eylemek, Asya 

akvamı İçinde en ziyade bu millete has tabayi-i aliyedendir. Kürdler namus

lu, misafirperver oldukları gibi, güzel bir simaya da malik olup, melahat ve 

sabahat-ı vücudiye itibarıyle de Yunistan-ı kadim ahalisiyle hemderecedir". 

İngiliz eazımından Sir Hanry Lyard(51) dahi: 
"Kürdler ahval-ı ictimaiyece iki büyük kısma ayrılır ki, biri aşayir suretin

de imrar-ı eyyam, diğeri ziraade meşgul olarak taht-i hükmünde bulunduk

ları hükümete az-çok ram olanlardır. Garibdir, meskun(52) ve meşgul olan

lar hallm ve latif bir secaya, siyah gözlere malik oldukları gibi, aşayir halinde 

ve azadeser olanların kısm-ı azaını da ela yahud mai gözlü, kumral saçlıdır; 

bu kısmın diğerlerinden en büyük farkı, gözlerinin ufak olmasıdır. 

Kürdler, a'skı medideden beri sima ve adetlerini muhafaza etmişlerdir. 

Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde 'kelek' denilen vesait-i nakliyeyi birinci de

fa olarak Kürdler ihtira' eylemiştir. Bu ihtira'ları el' an baki olup, 'kelek' de 

simaları gibi bunca asırdan beri tebeddülata mazhar olamamıştır". 

(50) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 

(51) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(52) Kanımızca "meskun" sözcüğü, burada yanlışlıkla böyle kullanılmıştır. Çünkü 

"meskun" sözcüğü "kalınan yer, ikamet edilen yer, bina, ev, oda" demektir. Oysa 

burada aniatılmak istenen, "ikamet eden" anlamına gelen "sakin" dir; yani "yerleşik 

olan, İkarnet eden, gezgin olmayan Kürdler". Bu nedenle, burada "sakin" denilmesi 

gerekirdi. 
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Kürdler dahil-i İsl:im olduktan sonra, Hilafet-i Abbasiyenin sukutunu mü
teakib, "Eyyubiler", "Mervaniler" gibi hükümetler de teşkil etmişlerdir. Pa
yi tahtları Diyarbekir olmak üzre, Emir-i şuca' "Bad" ın teşkil etmiş olduğu 
Mervaniye yahud Humeydiye Hükümeti, medeniyet-i İslamiyeye hayli hi
demata muvaffak olmuştur.{53)Bahusus bu hanedandan Sultan Ebusa
id'in{54) devrinde pek çok meşahir-i ulema ve fuzala yetişmiş ve hatta bu
gün, o zamanki şa'şaa-i ikbaline tahassürle libas-ı siyah-ı materne bürünmüş 
zannolunan "Amed" yani "Diyarbekir" şehri, o zamanlar merkez-i ulılm 
ve fünun olmuştu; bugün ise, sair viiayaı-ı şahane gibi, idare-i Hamidiye
nin{SS) zulmü altında günden güne mahvolmaktadır. 

(53) Burada iki önemli yanlışlık göze çarpmaktadır. Birincisi, söz konusu olan Mervanl 
devletinin başkentiyle ilgilidir. O devletin beşkenti, burada yazıldığı gibi Diyarbekir 
değil, bugün Di yarbekir ili içinde yer alan ve tarihsel bir kent olan "Farqln" ya da eski 
adıyle "Meyyafarqln" kentiydi. Bu kentin yer aldığı yörenin adı ise "Sıllvan"dır. An
cak Türk devleti, Kürdistan'daki birçok kent, kasaba ve köy adlarını değiştirdiği gibi, 
çok eski bir Kürd aşiretinin adı olan ve o nedenle söz konusu yöreyi belirleyen "Sıll
van" adını "Sil van" biçiminde değiştirmiş ve bu adı Farqln kentine de vermiştir. Asıl 
ve eski adı "Amed" olan Diyarbekir kenti ise, Mervanl devletinin egemenliği altınday
dı, ancak başkent değildi; başkent, Farqln kentiydi. 
İkinci yanlışlık ise, söz konusu devletin ikinci adıyle ilgilidir. O devlet tarihte iki adla 
anılmıştır. Bunlardan biri "Mervanl devleti", ikincisi de "Dostıkl devleti"dir. Devle
tin kurucusu olan Bad, Dostık adlı bir kişinin oğlu olduğu için, o devlete "Dostıkl 
devleti" denilmiştir; Bad'dan sonra devletin yönetimi yeğenierine geçmiş, onların da 
babasının adı Mervan olduğundan, o devlete "Mervanl devleti" adı da verilmiştir. 
Ama o devlet, hiç bir zaman "Humeydiye" adıyle anılmamıştır(bu devletin tarihiyle 
ilgili geniş bilgi edinmek için, "Mervani Kürdleri Tarihi" adlı esere bakılabilir. Ya
zan İbn'ül-Ezrak, Türkçeye çeviren M. Emin Bozarslan, İstanbul-1975, üçüncü baskı, 
Köln-Almanya-1989). 

(54) Burada da bir yanlışlık vardır. Çünkü söz konusu olan Sultan Nasruddevle, "Ebu 
Nasr" sanıyle tanınmıştır. Gerçi Said adında bir oğlu vardı ama, kendisi "Ebu Said" 
diye anılmamıştır. 1011 yılında hükümdar olan Nasruddevle'nin asıl adı Ahmed' dir. 
Yönetimi zamanında ülkesi büyük bir istikrar ve huzur görmüştür. Komşu ülkelerle 
dostluk ilişkileri kuran ve ülkesinde birçok cami, medrese, köprü gibi eserler yaptıran 
Nasruddevle, 51 yıl hükümdarlık etmiş ve 1062 yılında vefat etmiştir. 

(55) İdare-i Hamidiye: Hamidiye yönetimi, Abdülhamid yönetimi. 
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HAVADİS 

Kudret-i siyasiyesi, idare-i usul-ı hükümete vukuf-ı tammı, salabet-i hamiye

ti, ilim ve fazlı ile Osmanlılar içinde bihakkın teferrüd eden İsmail Kemal 

Beyefendi Hazretleri, Londra'ya vasıl olmuştur. 

M~r-i müşarünileyh Hazretleri, Avrupa siyasiy-Unu nezdinde haiz olduğu 

mevki-i ihtiramdan, bu millet-i mazlume hakkında bir vasıta-i tahlisiyeye te

şebbüs huyuracaklarına olan itimadımız, bizde bir sürur-ı am~ k hasıl ediyor. 

Allah muvaffak buyura! 

* 

Kiel'deki Cermanya(56) destgahlarında altı kıta kruvazör inşasını kararlaş

tırmak üzre muhabere ve müzakere olunması hususu için bir irade çıkmıştır. 

Müzakere hitama res~de olmuş olmalı ki, Avrupa ve Amerika destgahlarını 

gezmek üzre seyahate çıkarılan Bahriye cevas~s fedkanından hiç bir şey 

bilmez Ahmed Paşa, geriye çağrılmıştır. 

* 

Bahriye Nazırı, Ansaldo(57) Fabrikasıyle, destgah-ı inşacia bulunan iki torpi

do muhribini almak üzre, suret-i kat'iyye kontrato akdetmiştir. Eğer canlı 

menfaat var ise belki, yoksa pek şübheli. 

* 

Abdülhamid, süferaya, Kral Humbert'in(58) cenaze alayı günü sefir gemile

rinin top endaht etmemeleri için suret-i hususiye ve zelilanede rica etmiştir. 

Buna sebeb de, alıallnin mucib-i heyecanı olmamak için imiş! 
(59) 

(56) Cermanya: Almanya. 
(57) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(58) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 

(59) Bu sayının ve bundan sonraki 25, 26 ve 27. sayıların sonlarında, gazetenin basıldığı 

matbaanın adı yazılmamıştır. 
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24'ÜNCÜ SAYININ ÇEViRiLERİ 

DUYUR U 

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

UGURSUZ CÜLÜS(6o) 
Ya Rabbim! Senin tanrısal hikmetin, insanın kavrama yeteneğinin dışında
dır. Bunu ayrıntılı bir biçimde açıklamaya ve çözümlerneye çalışmak, Hak 
zatına kraşı haddi aşmak olur. Haşa, yine haşa, sana karşı böyle bir günah iş
lemek durumuna düşmekten sakınırız. Ne var ki senin rahmetinden ve gü
nahları bağışlama denizinden bir damla alacağımızdan kuşku duymayarak, 
senin yüce katına, "Abdülhamid'i niçin yarattın?" çığlıklı soruyu iletıneye 
cesaret ediyoruz. Kana bulaşmış bu kütleyi, uğursuzluğu alışkanlık haline 
getiren bu cismi, tanrılık gücünün insan biçiminde bela saçabileceğini gös
termek için mi yarattın? Zulümleri gittikçe çoğalan böyle bir vücudu Halife
lik Makamında bulundurmaktaki tanrısal buyruğunun sırrı nedir? Ve 25 yıl 
bu mazlum milletin başına musaHat etmekteki gizli anlam ne ola ki? 
Allah'ım! Senin kutsal ve pak zatın, şeytanların sığınağı ve yılanların çıkış 

kaynağı mı olsun? Bu aşağılık ruh, senin yüce "Adil" sıfatına saldırsın da, yi
ne kötülüklerini yürütme gücü sürüp gitsin mi? Hıyanet dolu bu yürek, se
nin yücelik saçan dinine hakaret etsin ve senin sevgili Peygamberini küçük 
düşürsün de, yine o lanet olası koltukta kan içmekle yaşam kazanma fırsatı
na mı kavuşsun? Bu kanlı el, Kabeni taşlasın ve yaratıklarını yaksın da, senin 
intikam gücün seyirci mi kalsın? 

Ey kalıredici ulu Tanrı! Yerdeki mazlumca iniltilerin merhamet dilernesi
nin gökteki yansıması, elbette senin tanrısal işitme sıfatına ulaşıyordur! Kalı
redici zulmün oklarıyle yaşamlarını yitiren kocaların kanlı gözyaşları döken 
karılarını, açlık ve sefaletle yüzleri solmuş, gözleri çökmüş, dudaklarına bir 
masumca çığlık asılmış öksüzlerin yürekler yakan acıklı bağırışlarını, ağla
manın işlendiği bu tabloyu, kuşku yok ki meleklerin sana haber veriyorlar-

(60) Bu sayıdaki 46 numaralı dipnota bakınız. 

-I- 429 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dır! Hapishanelerde inleyen gençlerin evlerinde ağlayan analarının ağlayışla
rı ve sürgün yerlerinde sürünen zulüm altındakilerin acıklı iniltileri, senin 

şeriksiz-ortaksız katına yükseliyordur! Kuşku yok ki bunları görüyor, işiti
yorsun da, yine bu lanetlinin kan içmesine müsaade ediyorsun! Allah' ım! Bu 
pis aşağılığın canını almamaktaki gizli tanrısal isteğinin önünde hayret ede

rek secdeye varırım! Ya Rabbim, ya Rabbim! Bu Yezid'in canını al!(61) Bü
tün millet, tüm insanlık, nefret saçan bakışlada senin intikam elinin kendini 

göstermesini bekliyor. 
Bu aşağılık insan, bu taşlanası lanetli cisim,( 62) Osmanlıların uyuşuklu

ğundan ve Müslümanların doğru yoldan ayrılma durumlarından meydana 
gelmiş bir bela heykelidir! Ta ki ne zaman Osmanlı halkları kalıredici tut

saklık zincirini sürüklemekten b ıkarak, sarsılmaz bir istençle ayaklanırlarsa, 
işte o zaman tanrısal adalet ortaya çıkacaktır! 

{61) Bu sayıdaki 47 numaralı dipnota bakınız. 
(62) Buradaki "ta~lanası lanetli cisim" sözcükleri, yazının aslındaki "cism-i redm" söz

cüklerinin kar~ılığında kullanılmı~tır. Yazar, burada Abdülhamid'i ~eytana benzet
mi~ ve hakkında, "lanetlenip ta~lanan" anlamına gelen ve aslında ~eytan için kullanı
lan "redm" sözcüğünü kullanmı~tır. Türkçede bu sözcüğün kar~ılığı tek sözcük bu
lunmadığı için, biz de çeviride o sözcüğün kar~ılığında "ta~lanası lanetli" sözcüklerini 
kullandık. 
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KÜRDiSTAN VE KÜRDLER 

"Bir insan ne denli güç sahibi olursa olsun, yer ve zamanın müsaadesini, bir 
de talih denilen kudret{63) oyuncağının alabildiğine dolup taşan koruyucu 
ve gözetici gücünü elde etmezse, gelişip büyü yemez; yani gelişerek insan top
luluğu içinde layık olduğu saygın konumu elde edip de topluma hizmet et
meyi başaramaz" diyen ve böylece bir hikmeti ortaya koyan dil, dünyanın 
durumu hakkında ne derin bilgi göstermiştir! 

Gerçekten, bazen insanlar içinde öyle dahilere rastlanılır ki, onlarda, isa
betli düşünceleri ve derin görüşleriyle insanlığın akışını bir erginlik ve ev
rimleşme yönüne yöneltecek bir Tanrı vergisi yetenek görülür. Ne var ki 
içinde bulundukları sıkıcı geçim derdinden ötürü, günlük yiyeceklerini ka
zanmaktan kurtulmuş olup da evrim ve gelişme dünyasını kendilerine teşek
kür borçlusu bırakacak olan olağanüstü yetenekleriyle güzel ve seçme yapıt
lar ortaya koymaktan yoksun kalarak, acı bir bezginlik içinde yok olma yo
luna yönelip giderler. 

İşte aynı unsurların toplumsal biçimlerinden başka bir şey olmayan ulus
lardan bazılarının da, talihlerinden güleryüz görmeyen dahi gibi, ikballeri
nin panltıları varlık alanlarını aydınlatamaz; şimdiki durumda, bunun bir 
örneği de Kürd ulusudur. 

Kürdler, zeka ve kavrayış, yiğitlik ve çalışkanlık, cömertlik ve fedakar
lık,(64) özgürlüğe tapınma derecesinde tutkunluk gibi seçme insanlık nite
liklerinin tümüne sahip olmalarına karşın, dünya tarihinde adiarına pek az 
rastlanılmaktadır; ayrıca, uygarlığın evrimleşmede doruğa ulaştığı ve bilgi
lenmenin toplanıp yoğunlaştığı bu çağda, diğer uluslar, bu soylu halkın ge
nel durumlarından gerçekten habersiz bulunmaktadırlar. 

* 
Bugün Kürdler, İran'ın Loristan eyaletinden başlayarak Harput'a(65) ve 

Fırat ile Dicle ırmaklarının rastlaşıp birleştikleri yer olan Kurna kasabasına 
kadar uzanan büyük toprakların sahibidirler; ayrıca, Anadolu ile İran' ın de
ğişik bölgelerinde ve hatta Belucistan, Rusya ve Afganistan'da da dağınık 

(63} Kudret: 1-Güç, kuvvet, erk. 2-Tanrı gücü, ilahf güç. 3-İnsan eli değrneksizin meydana 
gelen herhangi bir iyi nesne, bazı bitkilerin yapraklarında oluşan ve "kudret helvası" 
denilen tatlı madde gibi. Burada kasdedilen, üçüncü anlamdır. Yazar, talihi böyle bir 
güzel nesneye benzetmiştir. 

(64} Buradaki "fedakarlık" sözcüğü, yazının aslındaki "istihkar-ı hayat" sözcüklerinin 
karşılığı olarak kullanılmıştır. Bunların tam karşılığı "yaşamı küçümseme, yaşamı hor 
görme" demektir. Osmanlıcada "yaşamla ilgili çıkarlarından vazgeçebilme, bu konu
da özveride bulunma, fedakarlık yapma" anlamında kullanılan "istihkar-ı hayat" ın 
tam karşılığı olan "yaşamı küçümseme" ya da "yaşamı hor görme" sözleri Türkçede 
kullanılmadığı için, çeviride "istihkar-ı hayat"ın karşılığında "fedakarlık" sözcüğünü 
kullanmayı uygun gördük. 

(65} Bu sayıdaki 48 numaralı dipnota bakınız. 
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Kürd kabileleri vardır. Durumlar hakkında eksiksiz bilgilere sahip olan İngi

liz bilim adamlarının tahminine göre, Kürdlerin nüfusu dört milyondur. 

Kürdlerin siyasal sınırları gereği gibi belirlenmemiş ise de, bugün eski Asu

ristan ile Medya'nın bir bölümüne yerleşmiş bulunmaktadırlar. Erzurum, 

Diyarbekir, Musul, Acemistan'a bağlı olan Erdelan bölgesi ile Kermanşah 

toprağı, Aşağı Zab, Bitlis ve Batman kentlerini içine alan bölge ile Van gölü 

çevresi, bu yiğit ulusun ezeli dolaşım yerleridir. 
Kürdlerin buralara yerleşmelerinin başlangıcına bakışlarımızı çevirmek 

isterse k, ne üzücüdür ki ellerinde, bilgi edinilmesine yetecek bir önemli yapı

ta rastlayamayız. Bu zorunluluktan dolayıdır ki, yakın komşuları olup da 

uygarlığın o yüksek düzeyine yükselen ve birbirini izleyen zamanların geç

mesiyle dağılarak, bugün teknik ve bilim adamlarının birnınetiyle kara top

rak altından çıkarılan görkemli binaları ve yüksek saraylarıyle uygarlıkta 

ulaştıkları yüksek düzeyi insanlık dünyasına onaylattıran Asurlularla Kel

danlıların tarihsel kalıntılarına başvurmak zorundayız. 
Tarihlerde, Asurluların düşmanları arasında "Kardu" adıyle bir ulusa rast

lanılmaktadır; bunların bugünkü Kürdler olduğu, eski Acem resmi kaynak

larıyle de kanıtlanmaktadır.(66) Eski Acem kaynaklarında Kürdler, "Kar
dik" ve "Kardyen" adıyle tanınmışlardır. Gerek Zend dilinde ve gerekse bu 

dilin anası olan Sanskrit dilinde kullanılmış olan "Kardu" ve "Kardyen" 

sözcükleri, bugünkü "Kürd" sözcüğünün aslıdır; bu sözcükler "kahraman" 

ve "yiğit" anlamlarına geldiklerinden, bu ulusun yaratılı~tan gelen yiğitliği

nin ezeli bir miras olduğuna, adı geçen sözcüklerin ad oluşları büyük bir 

kanı tt ır. 

İngiliz gezginlerinden Rikh,( 67) gezi kitabında Kürdleri şu şekilde nite

lemiştir: 

"Özgürlük tanrıçasına tapmak ve onun uğrunda can vermek, Asya halkla

rı içinde en çok bu ulusa özgü yüce niteliklerdendir. Kürdler namuslu, ko
nuksever oldukları gibi, güzel bir yüz görünüşüne de sahiptirler. Sevimlilik 

ve vücut güzelliği yönünden de eski Yunistan halkıyle aynı düzeydedirler". 

İngiliz ilerigelenlerinden Sir Hanry Lyard( 68) da şöyle demiştir: 

( 66) Buradaki "remsi kaynaklar" sözcükleri, yazının aslındaki "desatir" sözcüğünün kar

şılığında kullanılmıştır. Farsça "düst-ar" sözcüğünün Arapça dilbilgisi kurallarına gö

re yapılmış çoğul u olan "desatir" sözcüğü, çeşitli anlamlarının yanı sıra, bir de şu anla

ma gelmektedir: "Devletin kanun ve tüzüklerinin, asker adları ve rütbeleri ile maaşla

rının kaydedildiği defterler". Kanımızca Türkçede bu anlam, en iyi "resmi 

kaynaklar" sözcükleriyle verilebilmektedir. Bu nedenle biz de çeviride, "resmi kay

naklar" sözcüklerini kullandık. 
(67) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(68) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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"Kürdler, sosyal durumlar yönünden iki büyük bölüme ayrılırlar. Bir bö
lümü aşiret düzeninde günlerini geçirir; öbür bölümü ise tarımla uğraşır ve 
egemenlikleri altında bulunduğu hükümete az-çok boyun eğer. Gariptir, 
yerleşik durumda olan ve çalışanlar yumuşak ve ince bir karaktere, bir de si
yah gözlere sahiptirler; aşiret düzeninde ve özgür, tasasız olanların büyük 
bölümü ise ela ya da mavi gözlü, kumral saçlı dır; bu bölüm ün öbüründen en 
büyük farkı, gözlerinin ufak olmasıdır. 

Kürdler, uzun yüzyıllardan beri yüz biçimlerini( 69) ve geleneklerini ko
rumuşlardır. Dicle ve Fırat ırmakları üzerinde "kelek" denilen taşıma aracı
nı, ilk kez Kürdler icat etmiştir. İcat ettikleri bu taşıma aracı şimdi de varlığı
nı korumaktadır ve kelek de, yüz biçimleri gibi bunca yüzyıldan beri her
hangi bir değişikliğe uğramamıştır". 

Kürdler İslam dinine girdikten sonra, Abbasi Halifeliğinin düşmesinden 
sonra, Eyyubiler ve Mervaniler gibi hükümetler de kurmuşlardır. Yiğit bir 
komutan olan Bad'ın kurmuş olduğu ve başkenti Di yarbekir olan Mervani
ye ya da Humeydiye Hükümeti, İslam uygarlığına hayli hizmetler yapmayı 
başarmıştır.(70) Özellikle bu hanedandan olan Sultan Ebusaid(71) dönemin
de pek çok ünlü bilginler ve erdemli kimseler yetişmişlerdir. Hatta, sanki o 
zamanki göz kamaştırıcı ikbalinin hasretine, bugün kara matem elbisesi giy
miş gibi gözüken Amed yani Di yarbekir kenti, o zamanlar bir bilim ve sanat 
merkezi olmuştu; bugün ise, Padişahlığın diğer ilieri gibi Abdülhamid yöne
timinin zulmü altında günden güne mahvolmaktadır. 

(69) Buradaki "yüz biçimleri" sözcükleri, yazının aslındaki "slma" sözcüğünün karşılı
ğında kullanılmıştır. Farsça olan "slma" sözcüğünün Türkçede tam karşılığı tek söz
cükle bulunmadığı için, çeviride, bu sözcüğün taşıdığı ve belirlediği anlam olan "yüz 
biçimleri" sözcüklerini kullandık. 

(70) Bu sayıdaki 53 numaralı dipnota bakınız. 
(71) Bu sayıdaki 54 numaralı dipnota bakınız. 
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OLAYLAR 

Siyasal gücü, hükümeti yönetme yöntemleri konusundaki eksiksiz bilgisi, 
sarsılmaz yurtseverliği, bilgi ve erdemiyle Osmanlılar içinde gerçekten 
benzersiz olan İsmail Kemal Beyefendi Hazretleri, Londra'ya ulaşmıştır. 
Adı geçen Bey Hazretlerinin, Avrupa siyaset adamları yanında sahip oldu

ğu saygın konumdan ötürü, bu mazlum millet(72) hakkında bir kurtuluş ça
resi için girişimde bulunacağı konusundaki güvenimiz, bizde derin bir se
vinç oluşturmaktadır. Allah başarılı kılsın! 

Kiel'deki Almanya atölyelerinde altı tane kruvazör yapılmasını kararlaştır
mak üzere haberleşme ve görüşme yapılması konusunda bir irade(73) çık
mıştır. Görüşmeler sona ermiş olmalı ki, Avrupa ve Amerika atölyelerini 
gezmek üzere geziye çıkarılan ve ajanlardan olan Deniz feriklerinden(74) 
hiç bir şey bilmez Ahmed Paşa, geriye çağrılmıştır. 

* 

Deniz Kuvvetleri Bakanı, yapım atölyesinde bulunan iki torpido muhribini 
almak üzere, Ansaldo(75) Fabrikasıyle kesin biçimde sözleşme yapmıştır. 
Eğer canlı çıkar varsa belki, yoksa pek kuşkulu. 

Abdülhamid, Kral Humbert'in(76) cenaze alayı günü elçilerin gemilerinin 
top atışı yapmamaları için, elçilerden özel biçimde ve aşağılanarak rica etmiş
tir. Bunun nedeni de, halkın heyecana gelmesine yolaçmamak için imiş! 

(72) Buradaki "mazlum mi11et"ten maksat, Osmanlılardır. 
(73) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
(74) Deniz feriklerinden: Koramirallerden. 
(75) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(76) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 25 

Sahib ve 
Muharriri: 
Bedirhan Paşaoğlu 
Abdurrahman 

* 
Dere 
olunmayan 
evrak 
iade 
olunmaz 

,, 

Her car 
du sed 
cerldeya 
ez'e rekim 
Kurdistan&, 
de belaş 
bidin xelke 

Sala s ise( ı) 

KURDiSTAN 
1315 

Heyve careke derdikeve 
cerideya Kurdi ye 

Kürdleri tahsil-i uh1m ve fünılna 
teşvik eder 

nasayih ve edebiyat-ı 
Kürdiyeyi hM 

ayda bir neşrolunur 
Kürdçe ve Türkçe gazetedir 

KURDiSTAN 

Ruper ı 

Address: 
Year Bay Crescent 

5 Fast Cliff 
FOLKSTONE 

Angleterre(2) 

* 
Her tabı'da 

200 nüsha 
Kürdistan 

vülat-ı izamına 
irsal olunur 

* 
Kürdistan haricinde 

her yer için 
senelik abone bedeli 

Gazetenin mesleğine muvafık 80 kuruştur 
Arabça, Türkçe, Farisice mektublar Kürdistan dahilinde 

Kürdçeye bittercüme veya aynen neşrolunur husus! isteyenlere 
meccanen gönderilir 

Roja duşembe de 6 Cemadllaxir sene 1318 * Fi 18 Eylül sene 1316(3) 

iSTiTRAD 
(Mabe'd) 

" " WEQ'EE MIDHET PAŞA 

Li Şame ji Midhet Paşa, bi himmet -ıl xireta xwe li xelqe hemiya da hejeki
rin.(4) Loma Xunkar disa ji vi hall reht bl.(5) Loma du cara da jehrkirin. La
kin Midhet Paşa her du cara ji xilas bl. Xunkar edi nekari w! li Şame bihele. 
Tayine izmire kir. Paş çend heyveke, Xunkar, Hilmi Paşa -ıl hinek yawer re
kir izmire, da Midhet Paşa -ıl jin -ıl zaruyen w! b ide girtin. Nihayet, şeveke sa
et şeş, Hllml' Paşa, gelek esker -ıl yawera re, xanl'ye Ml'dhet Paşa muhasere 

(ı) Di esle rojname da bi şaşi "sala ses" hatibıl nivisin, me ew bi awaye rast "sala sise" 
nivisi. 

(2} Angleterre: Ingiltere, Inglistan. 
(3} Li gora tarixa Miladi ı Çiriya Peşin ı900(Miladi tarihe göre ı Ekim ı900}. 
( 4} Yani "xwe bi xelke hemi da hezkirin, da evandin, evina xalke qazanc kir". 
(5} Reht bi: Reht bıl, nehesa bıl, qilqili, arama wi reviya, bearam bıl. 
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kir.( 6) Ml'dhet Paşa, dereki pişt xanl' re der ket, çu Sefareta F ransay&.(7) Weqta 
ku Hilmi Paşa bihl'st ku Ml'dhet Paşa ne li mal e, emir da eskerl', heml' ketin 
xanl' de nav jin u zaruya. Hilmi Paşa, şl'r(8) kişand ser jina Ml'dhet Paşa. Ji şl're 
Hllml' Paşa netirsa, ewe bi ezmane xwe(9) Hllml' Paşa tahql'r kir. Hasil,(lO) 
we şeve ew xanl' ji mehşere numuneyek bl. 

Weqta ku hukumete bihl'st Ml'dhet Paşa liSefareta Fransayede ye, hukume
te ji Fransaye rica kir; Xunkar gelek waden xweş ji Fransayere kir, da Ml'dhet 
Paşa tesHm bike. Nihayet, Midhet Paşa hat teslimkirin. Midhet Paşa çend 
rojeke li qişla(ll) lzml're mewqllf(12) ma, paşe rekirin li İstanbul&. Wedere 
Xunkar ew bi qetla Sultan Ebdulezl'z itharn kir;(13) mehkeme teşkll kir, ew 
muhakeme kir. Her yeke re deh hezar zer da, du şahiden derewker peyda kir. 
Ewan her du şahida li mehkemey&, bi temea pere Ebdulheml'd, derew sond 
xwar. Bi VI sureti,( ı 4) mehkema Ebdulheml'd pe casus u erazilen( 15) dor xwe 
teşkll kirl', Ml'dhet Paşa bi idame mehkum kir. Paşe Ebdulheml'd je re rekir 
ku "bila be destemin maç bike, ji min efU bixwaze, ez' e wi efu bikim u hetta 
disa bikim Sedreazem". Lakin Ml'dhet Paşa tenezzul nekir deste xunkareki 
hole denl'(16) maç bike. Lakin Xunkar nedikarl'wi li İstanbule de idam bike; 
ji ixtl'lale(17) ditirsa. Loma nefye Taife kir. Wedere saleke hebs ma. 

W' ' d ' ' ' k b' h b' ' ' ~b 'd ' . ' ı zemanı e reıse eşırete Ere ı e ı, nave wı I nurreşı . Ewı, cıwanı de 
Paşayi dizani(18) u doste wi bi. Loma rojeke hinek xulamen xwe ve çu 
qel'eya(19) Midhet Paşa li te de mewqUf, muhasere kir. Diviya wi xilas bike. 
Lakin qel'eye de gelek gelek esker hebi. Meiyeta wi kifayet nedikir.(20) La
kin weqta ku ewi Midhet Paşa ji pencereye d it, je gazi kir da xwe ji pencereye 
baveje, da wi xilas b ike. Lakin Midhet Paşa ji dine deste xwe şuştibi; lo ma ev 
teklifa(21) İbnurreşid qebul nekir. 

(6) Muhasere kir: Dora wf girt. 
(7) Divfya ku bigota "Qonsolosxana Fransaye". Lewra sefareten dewleten bfyanl, teneli 

serbajare dewleta mazı1van dimlnin. Li hinek bajaren di, qonsolosxane ten vekirin; ji 
wan ra naye gotin "sefaret". 

(8) Şlr: Şı1r. 

(9) Bi ezmene xwe: Bi zimane xwe. 
(10) Hasil: Bi peyva kurt. 
(ll) Qişle: Leşkerxane, clye ku leşker te da di mf ne. 
(12) Mewqwı1f: Gird, tewqffkirf. 
(13) Itharn kir: Berguman kir, sı1cdar kir, ew sı1c avet stı1ye wf. 
( 14) Bi vf sı1retl: Bi vf awayf. 
(15) Erazil: Piranlya "rezll" e. 
(16) Den!: Berı1met, rı1metketl, qedirnizim. 
( 17) Ixtllal: Şoriş. 
(18) Paşayl dizanl: Paşe dinasl, Midhet Paşa nas dikir. 
(19) Qel'e: Kele. 
(20) Melyeta wl: Kesen di bine fermana wl da. 

Klfayet nedikir: Qlm nedikir, ne bes bı1. 
(21) Teklif: Peşnlyaz. 
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Hereketa Ibnurreşid, gelek Xunkar tirsand. Loma Safvet Paşa ji walltiya 
H1caze ezil kir, Osman Paşa rekir şuna w1 u qet'1(22) emir da' ye kuZU rojeke 
Midhet Paşa bide kuştin. Ewi ji paş pelek~ ew masum bi emre Xunkar u bi 
miroven Ebdulhemid ji İstanbule rekiri, nav cih de(23) da xeniqandin. 

Nihayet, Ebdulhemid ew mirove dewlete re hinde xizmet kiri, bi wi sureti 
yani bi hinde hile da kuştin. Mirov muteheyyir(24) dimine, çawa padişahek 
dikare hinde tenezzul bike.(25) 

Xwede rehmete li wi Paşayi bike u Xwede cezaye Xunkad bide, Xwede wi 
ZU ji sere vi milk u mileti hillne, da Musulman hemi je xilas bibin! 

(22) Qet'i: Qutı1birr. 

A A A 

ZINEUMEM 

(Ma be'd) 

Wan gotine Heyzebune sahir:{26) 
"Derde li me, ey tebibe mahir(27) 

be şubhe dewa ji dest te tetin(28) 
teqr!r-i eger ji dest me betin(29) 

Teqr!r u edakirin muhal e(30) 
tedbir u dewakirin betal e 

Hindi hene kej u kur di Bohtan(31) 
belki di cemie bejn u bohtan(32) 

kes nine bi lutf u husne meşhur 
ma ku di deftera me mestur(33) 

(23) N av cih de: Dinava nivinan da. 
(24) Muteheyyir: Şaşmayi, şaşbı1yi. 
(25) Hinde tenezzul bike: E w qas dakeve, ew qas rı1metked ı1 nizim bibe. 
(26) Sahir: Serbaz. 
(27) Te bi be mahir: Doktore pispor, doktore ku di kare xwe da peşked ye. 
(28) Dewa: Derman. 
(29) Teqrir: Gotin, qalkirin, salixdan. 
(30) Edakirin: Qalkirin, salixdan. 

Muhal: Bemikı1n, nemimkun. 
(31) Kej: Keç. 
(32) Bohtan: Şaxen ku ji eşiran vediqetin, qebileyen ku şaxen eşiran in. Li vir mana we 

ev e. Di malika berin da mexsed je hela Botan e, herema Botan e. 
(33) Mestı1r: Rezkiri, nivisi. 
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Yani hemi n1 bi n1 me dine 
hindi di vi şehri ademi ne 

Iro he du keç xeriq& şiba(34) 
ser ta bi qedem debiq ı1 diba(35) 

zibende ji şekl& şah& xawer(36) 
tabende ji reng& mah& enwer(37) 

nageh li me bun duçar ı1 zahir(38) 
gh bune ji dur ve her du nadir(39) 

Em çune bi ser, bin&n ku ki ne 
Fikrin, neweki me ademi ne 

Tehqiq-i melek we ya peri b un( 40) 
Lewra ku ji av ı1 gil beri b un( 41) 

Gava ku me ditin ew perizad 
em ji geriyan ji aqli azad 

(34) Xer~q: Nuqbuy~, kes yan tişte ku di tiştek da nuq buye. 
Ş~ba: Rindi, xweşikl. Yani "wisa rind u xweşik bun ku, mirov digot qey dirindi u xwe

şikiye da nuq bune". 
(35) Ser ta bi qedem: Ji seri heta lingan. 

Debiq: Dara ku "dibq" bi sere we ve hatiye zeliqandin. "Dibq" maddeyeka zelqok e, 

ji giyayek re derxistin, jibo n&çirkirina teyran bi sere daran ve re zeliqandin, dema teyr 
li wir vedinişin, lingen wan pe ve dizeliqin u wisa diminin, edi nikarin bifirin, paşe ji 

aliye mirovan ve ten girtin. Aha ew dara ku "dibq" bi sere we ve te zeliqandin, je ra te 

gotin "debiq". Li vir ji her du keçen ku qala wan re kirin, bi wedare hatine şibandin. 

Yani "ew dar çawa lingen teyran digire u bernade, ew jiwisa dilkeş bun ıl dilen mirovan 

neçir dikirin, edi bernedidan". 
Dlba: Hevrlşim. Yani "cilen hevrlşmin li wan bun''. 

(36) Zibende: Xemilandi, rind, xweşik. 
Şahe xawer: Şahe rojhilat, şahe ku ji aliye rojhilat ve derdikeve, hilte Mexsed je Roj e. 

"Yani wek Roje bun". 
(37) Tabende: Ronayide, ronl. 

Mahe enwer: Hiva ronayide, hiva roni, hi va birqok. Yani "wek hi va birqok ronayi di

dan, ro ni bun". 
(38) Nageh: Ji nişka ve. 

Li me bun duçar: Li me rast hatin, peşkare me bun, hatin peşiya me. 
Zahir: Eşkera, xuyayl. Yani "li me eşkera bun, ji me ve xuyayi bun". 

(39) Her du nadir: E w her du keçen ku hevtayen wan kem in, en wek wan kem peyda di bin 

u ten ditin. 
(40) Tehqiq: Hemin, be guman, ekid, muheqqeq. 

( 41) Peyvika "lewra" di esle rojname da bi şaşi "lo ma" derketibu. Le di çapendi da "lewra" 

ye, awaye rast j~ ew e. Lewra mana peyvika "loma" li vir naye Ji her ve yeke, me li gora 
çapen di awaye rast "lewra" nivisl. 
Gil: Her!. Ev peyvik, bizimane Farisi ye. 
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Ew her du wekl' du came Cimşl'd(42) 
Em her du misale mah u xurşl'd(43) 

Gava we ku pekve bun muqabil(44) 
ml'sbah u zucac-i b un muadil( 45) 

Qarure ji necme mun'ekis bu(46) 
nurek me bi qelb-i muqtebis bu( 47) 

Qendl'l u fitl'le ger ji wan bu 
agir ji ruxe me her duwan bu( 48) 

Zeyte me u agire me dl'sa( 49) 
her bu me, dile me pe eyl'sa(50) 

Sohtl'n xwe bi xwe, nizan çi hal e(51) 
hişyarl' ye, xewn e ya xiyal e". 

( 42) Cam& Cimşid: Qedeha Cimşid, ku şah& Ecem bu ye u j& ra hatiye gotin "Cem" jt Li 
go ra efsaneyan, kes& ku m ey lcat kiriye ew Cimşid bu ye u qedeha wi ya m ey& qedeheka 
efsunkiri buye, wek durbinek cihan nişan daye u wek telesqopek st&r gişt anine ber 
çavan. Ji ber wi semedi, ji w& qedeh& ra hatiye gotin "cam& clhannuma", yani "qedeha 
clhannumin, qedeha ku cihan& dinumine, qedeha ku cihan& nişan dicle, qedeha ku 
dinyay& tlne ber çavan". Li vir ji her du keç&n ku qala wan ı& kirin, bi w& qedeh& hatine 
şibandin. 

(43) Malı u xurşid: Hiv u Roj. 
(44) Bun muqabil: Bun hevber, hatin p&şber& hev, hatin ber hev, ber bi hev bun. 
( 45) Misbah: Çira. 

Zucac: Şuşe. 
B un muadil: Hatin çeq& hev, hatin hizayek, hatin tenga hev. Yani "çira u şuşe dema ku 
ı&n çeq& hev u renga hev, çawa şuşe ji çiray& ronayi dist!ne u bi w& roni dibe, rewşa me 
u wan F wisa bu". 

(46) Qarure: Şuşe. 
Necm: St&r. 
Mun'ekis bu: W&ne stand, ronayi stand. 

(47) Muqtebis bu: Hat standin, hat girtin. Yani "dema mirov şuşeyek bide ber st&rek, çawa 
ew şuşe ii w& sıer& w&ne dist!ne u ronayiya w& srer& dide w& şuşey&, nur u ronayiyek F 
wisa bi dil& me hat standin, ronayiyek ji aliy& dil& me ve hat girtin, ronayiyek ket dil& 
me". 

(48) Rux: Ru. 
Her duwan: Her duyan. 

(49) Zeyt: Don, done ku ditevişte u p&t! dide, agir j& t& dadan. 
(SO) Eyisa: Biriqi, ronayi da. 
(51) Sohtin: Em şewit!n. 
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iLAN 
Gazetemizin neşr-ü tamimince hissolunan fevaide mebn~, "Kürdistan" 
idaresi bilida muharrer mahalle naklolunduğundan, müracaatın oraya 
hitabedilmesi rica olunur. 

KÜRDLERE 

Ey ihvan-ı necib! Sam~m-i dilden cılşan olan ve pek çok vukuf-ı dilhıraşaneye 
mebn~ bulunan şu sözlerimi sımah-ı can ile dinlemenizi rica ederim. Şahs-ı 
naçizanem hakkında size temhid-i teminata hacet görmem. Yalnız sizin, ya
ni o necib ve ferid olan kavmimizin hıfz-ı azad~ ve saadeti yolunda bir zaman 
kılıcına ittika ile feda-i can etmiş bir babanın bugün gurbet-i Garb'de aynı 
maksadla çalışan bir oğlu olduğunu söylemekle iktifa ederim. 

Avrupa'da beni, biliftihar mensub olduğum milliyetim hasebiyle, vukuf
suz Avrupalıların serzenişleriyle rencılr eden bir şey vardır ki o da Ermeni 
kıtallarıdır. Bu kıtalların ve sizce halk nazarında müstelzim-i töhmet olan ta
lan ve garetlerin sebebleri nedir? Emin olunuz ki bu esbab bence kamilen 
malumdur. Ermenilerin, heyet-i külliye-i Osmaniyeden ayrılarak, vatan-ı 
piki olan Kürdistan'ı(52) kendilerine bir cevelingih, her çi bad abad, etmek 
istedikleri ve bu yolda nasıl çalıştıkları, Avrupa'da neler yaptıkları, Kürdis
tan' da nasıl haydud çeteleri gezdirdikleri, sadedilin-ı dehkana ne yolda ilka-i 
fikr-i mefsedet ettikleri, yegin yegin malumumdur. 

Fakat bunların kiffesi, size, kıtala teşebbüs zımnında bir hakk-ı sarih ver
mez. Hükümetin icraatına emniyet, asla caiz değildir. Ve Türkiya'da her 
ferd, kendi hakkını kendisi ihkak edebilirse, bir şey kazanmış olur. Fakat bu 
hususta esasa emniyet edilmelidir. Yani Ermenistan namıyle bir hükümet te
şekkülüne asla kani olmamalıdır. Eğer iş bizim hükümete kalsa idi, simdiye 
kadar değil Kürdistan'ın heyet-i mecmuasıyle, hatta tamamen Türk ve Arna
vud bulunan viliyetlerden dahi bazı yerler vererek böyle bir hükümet teşkil 
edilir ve bu cihet kimsenin urourunda olmazdı. Likin olamadı. Hükümet-i 
merkeziye,(53) Rusya ile bu hususta bir ittifak-ı fikr-ü nazar peyda eyledi. 
Rusya' nın Hristiyanlığa karşı olan şeytan~ sahabetini( 54) Ermeniler hakkın
da bildiğimiz ve bildiğiniz derecede tuttu; ileri getirmedi. 

(52) Öyle anlaşılıyor ki burada dizgi yanlışlığı sonucu olan bir eksiklik vardır ve doğrusu, 
"ayrılarak, Kürdlerin vatan-ı paki olan Kürdistan'ı" olmalıdır. 

(53) "Merkezi hükümet" demek olan "Hükümet-i merkeziye"den maksat, Osmanlı hü
kümetidir. 

(54) Bu türncedeki "karşı" sözcüğü "yönünde, yönelik" anlamındadır. Yani "Rusya' nın 
Hristiyanlığa yönelik olan şeytanca sahiplenmesini". 
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İmdi, Kürdistan'da zuhur eden birkaç haydud çetesi veya mefsedet yüzün
den, hükümetin icraatına zam~meten bir de sizin tarafınızdan gayri marz~ 
bir kıyam ve te'dib veya eser-i intikam görülürse, o pamuk ipliğiyle tutulan 
Rusya'nın fiill bir müdahalesi ve tekmil Avrupa'nın az~m ve b~payan nefreti 
hasıl olur. Emin olunuz ki bu hal Padişahı güldürür. Ve Huda aHm, 
hükümet-i merkeziye, yani Abdülhamid, bu ada-i din-ü millete bir kurşun 
endahtı için bir emir vermez; tekmil Kürdistan, Rusya' nın parnal-ı hunhar~-i 
istibdadı olur. Çünkü size ve bütün Osmanlılara yar-ü yaver kalmadı; cihan-ı 
medeniyet ve siyasette yetim kaldık. Abdülhamid, her fırsattan istifade ile 
her birimizin mahv-ü harabisi esbabından başka bir şeye mütevessil değildir. 
Ve bu tevessülün asar-ı fiiliyesi ise, Kürdistan ve bütün Osmanlı mülkünün 
bir zamanki umran-ü saadetiyle bugünkü harab~ ve felaketini mukayese ile 
anlaşılabilir. 

* 
Ey asil ve faal olan Kürdler! Size, kendi başınıza, medeniyet-i alemin bu

günkü mucibatını icra etmeyi ve bumaksadla hiç görmediğiniz, yani size hiç 
gösterilmeyen asar-ı medeniyeyi h usule getirmek gibi bir emr-i duşvarı tavsi
ye etmem. Bu iş, her yerde hükümetlere mürettebdir. Bizim hükümet ise, 
marnureler harabetmek üzre s~ne-i insaniyete dikilmiş bir heykel-i zulüm ol
duğundan, bundan, bu yolda measir-i aliye beklemek pek abes ve sadedillik 
olur. 

Fakat sizin cenah-ı himayetİnize dahil olan ve erbab-ı fesad ile bir guna 
iştirak-i efkar-ü ef'alı bulunmayan birçok Ermeni acezesine musaHat olmak
tan ise, sizi kaffe-i muktazayat-ı hayatiyeden mahrum ve sizin şan-ü hamaset-i 
asaletinize layık bir tarz-ı ictima~den ilelebed mahrumiyetinize sa~ bir heye
tin( SS) kesr-i mezalimine gayret eylemek daha müfld ve daha meşru değil 
midir? Kat'iyyen mutmain olunuz ki, siz nazar-ı hakikatte o mazlum Erme
nilerden elli kat daha mazlumsun uz. Ermenilere ara sıra bazı sebükmağzan-ı 
efrad musaHat oluyor. Size ve tekmil ehl-i islama karşı ise, koca bir hükü
met-i zalime, yani kendi hükümetiniz topuyle, tüfeğiyle, parasıyle, casusla
rıyle, celladlarıyle yiğirmi beş seneden beri musaHat olmuş yar-i b~aman
dır.(56) 

Kürdler! Bizim ecdadımız böyle değildi. Anlar şan-ı diyanet ve insaniyete 
zerre kadar taarruz olunduğu vakit, en el~m fedakarlıklada o taarruzu 
def'ederlerdi. Bugün ise, değil Kürdlerin, bilcümle akvam-ı İslamiyenin diya
neti, bir-iki Avrupa diplomatının entrikalarına, daha doğrusu Abdülha
mid'in sefahet ve cinnetine kurban oluyor. Bu babda bildiğimiz vesaik-i siya
siyeyi tafsilden hem teeddüb, hem ictinab ederiz. İnsanlar ve anların en merd 
ve nedblerinden olan Kürdler indinde ne kadar mukaddesat varsa, hepsinin 
parnal-ı huyul-ı ada olması esbabı tehyie edilmiş, duruyor. 

(55) Buradaki anlamı "kurul" olan "heyet"ten maksat, Abdülhamid hükümeti, Abdülha
mid yönetimidir. 

(56) Yki blaman: Amansız yar, amansız dost, dost görünüp de amansız bir biçimde düş
manlık yapan, görünüşte dost olup gerçekte amansız düşman olan. 
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Evet, tafsil edemem. Zira anları tafsil ve tahatturdan kalbler pürhun, ka
lemler lerzan olur. 

Kürdler! Emin olunuz ki, bugün Bahr-i Sefld(57) ile Karadeniz arası 
Rusya'ya ve andan ötesi İngiltere'ye geçmek için, rical-i düvelin bazı meşağılı 
ve aktar-ı alemde tek tük zuhur eden birtakım hadisat-ı cüz'iyenin hertaraf 
olmasından başka bir mani kalmamıştır. Bu hallere nisbeten Ermenilerin 
Kürdistan'daki taaddiyatına mukabele etmek pek hafif kalır. 

Di yanet-i İslamiyenin h ücum ve mahvdan vikayesi için biz en mütedeyyin 
ve en salabetkar bir millet olduğumuz halde, bir şey yapmadık. "Buhari"ler 
tahrH olundu;( SS) ehadl's-i Nebeviyenin alıkam-ı cell'lesine riayet edilmedi. 
Aceze ve fukaradan başka kimseden asker alınmıyor; din ve cihad, bir emr-i 
mübhem haline geçti. Siz hala Ermeni kıtallarında hükümetin vasıta-i zul
mü memurların alet-i sirkatı oluyorsunuz! 

Kürdler! Elhaletü hazihi, sizin derece-i ıttılaınız, muhat bulunduğunuz ci
bal ile mahduddur. Evvelki büyüklüğünüzü tahattur edemezsiniz. Bugün 
ise, milel-i sairenin bi hakkın büyük ıtlak ettiği şeyleri göremiyorsun uz. Bü
yüklük, şan ve şeref, Zeki Paşa maiyetinde Hamidiye efradından(59) olmak
la mahdud değildir. Belki bu hal, sizi, her büyüklüğe ve büyüklüğün mukta
zayatından olan bir kadiriyet-i muhikkaya b\'gane kılar. Siz şeref ve saadetini
zi bizzat istihsal etmelisiniz. Sizi kıtala sevk eden memurin-i hükümet, bir 
gün o kıtal yüzünden size bir mes'uliyet-i kanuniye teveccüh ederse, o anda 
her birinizi Kürdistan'ın bir dağında salbetmekten ve efrad-ı ailenizi aç bı
rakmaktan çekinmez. 

Heyet-i hükümette hiss yoktur; o heyet, hacer ve şecer kabilindendir. Edi
len kıtallardan, talanlardan sizin elinizde ne var? Bir zaman en mes'ud ve 
zengin bir millet iken, bugün fakr-ü sefaletiçinde um um Osmanlılar gibi sü
rünüyorsunuz. Bu kıtallada birkaç hunharın kesesini doldurmaktan başka 
ne yaptınız? Siz yine bir çarığa muhtacsınız. Bir-iki seffak-i müflis ise, Erme
nilerin servet-i umumiyesini iğtısab ile, fikirlerince mes'ud oldular. Sizin 
şan-ı asaletinize muktaza olan, Şeriatın her ihtarını noktası noktasınaicra et
mektir. Dininizin, hafazanallah, parnal-ı ada-i din olmasına imkan verme
melisiniz. Ermenilerin acizlerini, masum olanlarını himaye etmelisiniz. 

(57) Bahr-ı Sefid: Akdeniz. 
(58) Buhari: Peygamber'in hadislerini içinde toplayan ve en doğru hadis kitaplarından bi

ri olarak kabul edilen bir kitap. Kitabın asıl adı "Doğru Derleme" demek olan 
"El-Camiu's-Sahih"tir. Ancak, içindeki hadisleri derleyip düzenleyen ve yayıniayan 
Buharalı Muhammed El-Cafl "Buharl" sanıyle tanındığı için, kitap da "Buhari" 
adıyle tanınıp ünlenmiştir. Söz konusu hadisleri derleyip bu kitapta yayıniayan Buha
rt, 810-870 yılları arasında yaşamıştır. 

(59) "Hamidiye neferleri" anlamına gelen "Hamidiye efradı"ndan meksat, ilerdeki sayı
larda anlatılacak olan "Hamidiye Süvari Alayları"nda görev yapan kişilerdir. Bilindi
ği gibi o alaylar Abdülhamid döneminde Kürdistan'da Kürd aşiretlerinden oluşturul
muş ve başlarına da paşalık rütbesi verilen Kürd aşiret reisieri getirilmiştir. 
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Bir-iki müfsid yüzünden bir-iki milyon halkın harab edilmesine razı olma
malısınız. Ermenilere karşı olan te'dibltınızda adaveti şahsa hasredip tekmil 
millete hasretmemelisiniz. 

Kürdler! Bugün Abdülhamid, Eremilerin en hain ve habislerine karşı mü
kerreren afv-ı umumi illn ettiği halde, "dinimiz, mülkümüz harab oluyor" 
diyen efrad-ı milletin katfesini Trablusgarb'ın(60) kızgın kumları içinde 
mahvediyor. İstid'a-i adalet etmek ihtimali cezm olunanlar,(61) mukaddir-i 
hakiki olan zat-ı Zülcelll(62) bile ef'al-ı beşerden sual ile adalet-i bl'gayetini 
malışer halkına göstermek şiarında iken, hükümet-i Osmaniye sual ve ceva
ba lüzum görmeksizin eşedd-i ukublt ile işkenceler altında öldürüyor. Bun
ların ref'i, uhde-i İsllmiyete has vecaib-i ulviyedendir. Bunlara nisbeten 
Ermeni vukultı hiç mesabesindedir. 

Siz, memurin-i hükümetin iğvaatıyle muktazayat-ı insaniyeti unutmak 
derecesine varıyorsunuz. O memurin, daima fenalık yapmak, fenalık gör
mek, fenalık işitmek ister. Çünkü, eşkıyanın karanlıktan müstefld olmaları 
kabllinden olarak, fenalıktan istifade ederler. Siz buna alet almayınız. Anlar 
sizi sirkate, kıtala teşvik ederler. Siz, mallarını talana sevk edildiğiniz acezeye 
malınızden bir mikdarını veriniz; katillerine iğva edildiğiniz bedbalıtanın 
muhafaza-i hayatları zımnında hayatınızı siper ediniz ki, o utanmaz, Al
lah'tan korkmaz memurin-i hükümet, sizin o vakar-ı insaniyetinizden şerm
sar(63) olsun da yerlere geçsin. Zeki Paşa teşvik etti diye Erzurum Valisinin 
çadırını sirkat etmek size düşmez. Zeki Paşa bir gün olup da sizin üzerinize 
top sevk ettiği zaman elini göğsüne kor.(64) Biriniz bir Hamidiye sergerdesi 
iseniz, Zeki Paşa'nın bir himaye-i naçizinden şımararak birçok halkı himaye
ye muhtac etmek cür' etinde bulunmayın; siz daima o halk ile kaimsiniz. İçi
nizde rizvikar-ı ko lan can( 65) bulunmasını namus-ı milllnize muğayır 
addediniz. 
Vakıa, medeniyet-i hazıranın insanlara tehyie ettiği vesail-i adi'de-i sühulet

ten siz hiç bir şeye malik değilsiniz. Siz mükerreren bir hükümet tarafından 
dolandırıldığınız halde, şoseleriniz yok, arabalarınız, şemendüferleri
niz,( 66) mektebleriniz yok. O lan ca mektebleriniz, yalnız resm-i küşadı biça
re efrad-ı milleti iğfal etmek için Padişahın emriyle İstanbul ceridelerine ya
zılan muhayyel binalardır; anlar arsa-i hayale mebnidir ve duvar-ı hiça 

(60) 20. sayıdaki 11 numaralı dipnota bakınız. 
(61) Doğrusu "cezm olunanları" yani "kesin gözüyle bakılanları" olmalıdır. 
( 62) Zat-ı Zülcelai: Allah, Tanrı. 
(63) "Utanan, mahcup" demek olan bu sözcük, gazetenin aslında "sermşar" biçiminde 

çıkmıştı. Biz doğru biçimi olan "şermsar" yazdık. 
(64) Yani "sevincinden yüreğini oğuşturur, oh olsun diyerek elini göğsüne koyar ve böyle

ce sevincini belirtir". 
(65) Öyle anlaşılıyor ki bu sözcük, "kolaçan eden, çevreyi gözetleyen" anlamınadır. 
(66) Şemendüfer: Demiryolu. 
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hiçten yapılmış, gayet yüksek, adem-i mutlak binalardır. Ve lehülhamd, si

zin içinizde, kendi kes bi yle, zekasıyle yetişmiş mehere-i ulema var. Anlardan 

okuyacağınız ve dinleyeceğiniz hakayık ile, saadet-i halin suret-i iktisabını, 

tarihinize ziynet olan edvar-ı maziyenizin iade-i ikbali esbabını düşünün üz. 

Münferiden, müctemian ne yaparsanız yapınız. Ve ne yapar iseniz kendiniz 

yapacağınızı biliniz! 

Sana senden gelir bir işde ancak, dad lazımsa 
Ümidin kes zaferden, gayriden imdad lazımsa( 67) 

HAVADİS 

Aydın Vilayeti Tercümanı Abdülhalim Memduh Bey, on iki senedir bigayri 

hak mukayyed olduğu menfalardan tahlis-i can ederek, lehülhamd velmin

ne, salimen ve bil'afiye Londra'ya gelmiştir. 
Mumaileyh, memalik-i Osmaniyenin her tarafını dolaşmış ve ahval-ı mül

ke su ver-i muhtelifeye tesir olan( 68) birçok ekabir ile kesb-i ülfet etmiş zevat

tan ve elsine-i muhtelifeye iktidar-ı tahrir ile maruf duhattan olmağla, Avru

pa'da vatan ve milletimize(69) aid malumatından vücuhla istifade olunacağı 

derkardır. Netekim Londra'ya vuruduyle beraber, çok erbab-ı siyaset tara

fından mazhar-ı hüsn-i kabul olmuştur. iftihar ederiz. 

(67) Bir şiirden alındığı anlaşılan bu beytin bugünkü Türkçesi şöyledir: 

"Sana senden gelir bir işte ancak, yardım gerekliyse 
Ümidini kes zaferden, başkasından yardım gerekliyse" 

Bu beytin bir dizesi de, Kürd şe hi di Kemal Fevzi' nin "Jin" dergisinin 14. sayısında ya

yınlanmış olan "Gözler kör, kulaklar sağır mıdır" başlıklı yazısında şöyle yer almış

tır: "Sana senden gelir <llemde ger imdad lazımsa"(bakınız "Jin'~ cild III, sayfa 601, 

Arap haz:flerinden Latin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan, Deng Yayınevi, 
Uppsala-Isveç, 1986). 

(68) Burada bir yanlışlık göze çarpmaktadır. Kanımızca doğrusu, "ülkenin durumlarıİla 

değişik biçimlerde etkisi olan" anlamına gelen "ahval-ı m ülke su ver-i muhtelifede tesi

ri olan" olmalıdır. 
(69) Buradaki "vatan"dan maksat Osmanlı toprakları, "milletimiz"den maksat da Os

manlı yurttaşlandır. 
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25'İNCİ SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

DUYUR U 

Gazetemizin yayın ve dağıtımı yönünden duyumsanan yararlardan dola
yı, "Kürdistan"ın yönetimi yukarıda(70) yazılı yere taşınmış olduğundan, 
başvuruların oraya yöneltilmesi rica olunur.(71) 

KÜRDLERE 

Ey soylu kardeşler! Gönlümün ta içinden kaynayıp kabaran ve pek çok yü
rek urmalayıcı bilgilere dayanan şu sözlerimi can kulağıyle dinlemenizi rica 
ederim. Önemsiz(72) kişiliğim hakkında size peşin bir güvence vermeye ge
reksinim görmem. Yalnızca, sizin, yani o soylu ve benzersiz olan halkımızın 
özgürlük ve mutluluğunu korumak yolunda bir zamanlar kılıcına dayana
rak canını feda etmiş olan bir babanın bugün Batı'daki gurbette aynı amaçla 
çalışan bir oğlu olduğumu söylemekle yetiniyorum. 

Avrupa' da, mensup olmakla kıvanç duyduğum milliyetim dolayısıyle, du
rumlar hakkında bilgisi olmayan Avrupalıların sitemleriyle beni rahatsız 
edip inciten bir şey vardır; o da Ermeni vuruşmalarıdır.(73) Bu vuruşmala
rın, bir de insanların gözünde sizin suçlanmamza yolaçan talan ve yağmala
rın nedenleri nedir? inanın ki bu nedenler, bence tümüyle bilinmektedir. Er
menilerin, Osmanlı bütünlüğünden ayrılarak, Kürdlerin temiz vatanı olan 

(70) "Yukarı" dan maksat, gazetenin bu sayısının başlığında gösterilen yeni adrestir. 
(71) "Yöneltilmesi" sözcüğü, gazetenin aslında kullanılan "hitabedilmesi" sözcüğünün 

yerinde kullanılmıştır. "Hitabedilmesi", aslında "seslenilmesi" anlamına gelmekte
dir. Ancak o sözcük buraya uygun düşmemektedir. O nedenle, "yöneltilmesi" sözcü
ğünü çeviride daha uygun gördük. 

(72) Buradaki "önemsiz" sözcüğü, yazının aslındaki "naçizane" sözcüğünün karşılığında 
kullanılmıştır. Farsça olan ve Osmanlıcaya da geçen "naçiz" ve ondan türetilen "naçi
zane" sözcükleri, aslında "hiç bir şey" demektir. Alçakgönüllülüğün belirtisi olarak 
kullanılan bu sözcüğün Türkçedeki en uygun karşılığı, kanımızca "önemsiz" 
sözcüğüdür. 

(73) Buradaki "vuruşmalar" sözcüğü, yazının aslındaki "kıtallar" sözcüğünün karşılığın
da kullanılmıştır. Arapça olup Osmanlıcaya da geçen "kıtal" sözcüğünün asıl anlamı 
"öldürüşme" demektir. Ancak Türkçede öyle bir sözcük kullanılmadığı için, çeviri de 
"vuruşma" sözcüğünü kullanmayı uygun gördük. 
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Kürdistan' ı her ne pahasına olursa olsun kendilerine dolaşım yeri durumuna 
getirmek istedikleri ve bu yolda nasıl çalıştıkları, Avrupa'da neler yaptıkları, 
Kürdistan'da nasıl haydut çeteleri gezdirdikleri, saf köylülere ne yolda boz
guncu fikirler aşıladıkları, tarafıından tek tek bilinmektedir. 

Ne var ki bütün bunlar, vuruşmaya girişrnek konusunda size açık bir hak 
vermez. Hükümetin iş ve uygulamalarına güvenmek, asla doğru değildir. Ve 
Türkiye'de her birey kendi hakkını kendisi yerine getirebilirse, bir şey ka
zanmış olur(74) Bununla birlikte, bu konuda işin aslına ve temeline güvenil
melidir. Yani "Ermenistan" adıyle bir hükümetin kurulmasına asla inanıl
mamalıdır. Eğer iş bizim hükümete kalsaydı, şimdiye dek değil Kürdistan'ın 
tümünü, hatta tümüyle Türk ve Arnavud bulunan illerden dahi bazı yerler 
vererek böyle bir hükümet kurulurdu ve bu konu kimsenin urourunda bile 
olmazdı. Fakat olamadı. Merkezi hükümet,(75) Rusya ile bu konuda bir fi
kir ve görüşbirliği meydana getirdi. Rusya'nın Hristiyanlığa yönelik olan 
şeytanca sahiplenmesini Ermeniler hakkında bildiğimiz ve bildiğiniz ölçü
de tuttu; ileri getirmedi. 

O halde, Kürdistan'da ortaya çıkan birkaç haydut çetesi ya da bozgunculuk 
yüzünden, hükümetin uygulamalarına ek olarak bir de sizin tarafınızdan 
hoşnutsuzluk yaratan bir kalkışma ya da tepeleme ya da öç alma belirtileri 
görülürse, pamuk ipliğiyle tutulan Rusya'nın eylemli bir müdahalesi ve tüm 
Avrupa'nın büyük ve sonsuz nefreti gerçekleşmiş olur. inanın ki bu durum 
Padişahı güldürür.(76) Ve Allah bilir ki merkezi hükümet, yani Abdülha
mid, bu din ve millet düşmanlarına bir tek kurşun sıkılması için emir ver
mez; ve tüm Kürdistan, Rusya' nın kanlı despotizminin ayakları altında çiğ
nenir. Çünkü size ve bütün Osmanlılara dost ve alıhap kalmadı; uygarlık ve 
siyaset dünyasında öksüz kaldık. Abdülhamid, her fırsattan yararlanarak 
her birimizin yıkımı ve yok olmasıyle sonuçlanacak yollardan başka bir giri
şimde bulunmamaktadır. Ve bu girişimlerinin fiili izleri ise, Kürdistan'ın ve 
bütün Osmanlı ülkesinin bir zamanki bayındırlık ve mutluluğu ile bugün
kü yıkılmışlık ve felaketinin karşılaştırılmasıyle anlaşılabilir. 

* 
Ey soylu ve çalışkan olan Kürdler! Size, kendi başınıza, dünya uygarlığının 

bugünkü gereklerini yerine getirmek ve bu amaçla hiç görmediğiniz, yani si
ze hiç gösterilmeyen uygarlık yapıtlarını meydana getirmek gibi bir güç işi 
tavsiye etmem. Bu iş, her yerde hükümetlerin yapması gereken bir görevdir. 
Bizim hükümet ise, bayındır olan yerleri yıkıntıya çevirmek üzere insanlı
ğın göğsüne dikilmiş bir zulüm heykeli olduğundan, uygarlık yolunda on
dan yüce ve güzel yapıtlar beklemek pek anlamsız ve saflık olur. 

t74) Anlaşıldığına göre şunu demek istiyor: Hükümetin iş ve uygulamalarına güvenilme
diği için, her birey kendi hakkını kendisi yerine getirmek durumunda kalmıştır; hü

kümet yurttaşların haklarını korumadığı için, her birey kendi hakkını kendi eliyle 
koruyup yerine getirebilirse kazançlı çıkar, yoksa hakkını yitirir. 

(75) "Merkezi hükümet"ten maksat Osmanlı hükümetidir. 
(76) Yani "Padişahın sevinmesine, sevincinden gülmesine neden olur". 
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N e var ki, sizin koruyucu kanatlarınızın altına sığınmış olan ve bozguncu
ların görüş ve eylemlerine herhangi bir biçimde katılmayan birçok güçsüz 
Ermeniye musaHat olmaktansa, sizi yaşamın tüm gereklerinden yoksun bı
rakan ve soy! uluğunuzun şanına, doğuştan olan yiğitliğinize layık bir sosyal 
durumdan sonsuza dek yoksun kalınanız için uğraşan bir kurulun(77) zu
lümlerini kırmaya çaba harcamak, daha yararlı ve daha meşru değil midir? 
Kesinlikle kuşkunuz olmasın ki gerçekte siz, o mazlum Ermenilerden elli 
kat daha mazlumsunuz. Ermenilere ara sıra bazı beyinsiz ve akılsız bireyler 
musaHat oluyor. Size ve tüm Müslümanlara karşı ise, koca bir zalim hükü
met, yani kendi hükümetiniz topuyle, tüfeği yle, parasıyle, ajanlarıyle ve cel
latlarıyle 25 yıldan beri musaHat olmuş, dost görünümündeki amansız bir 
düşmandır. 

Kürdler! Bizim atalarımız böyle değildi. Onlar, din ve insanlığın şanına 
zerre kadar saldırıda bulunulduğu zaman, en acı fedakarlıktarla o saldırıyı 
savuştururlardı. Bugün ise, değil yalnız Kürdlerin, aynı zamanda tüm Müslü
man halkların dini, bir-iki Avrupa diplomatının entrikalarına, daha doğru
su Abdülhamid'in eğlence düşkünlüklerine ve delilikierine kurban oluyor. 
Bu konuda bildiğimiz siyasal belgeleri ayrıntılı biçimde anlatmaktan hem 
u tanır, hem de sakınırız. Insanlarca ve onların en mert ve soylularından olan 
Kürdlerce kutsal bilinen ne kadar varlıklar varsa, hepsinin düşman atlarının 
ayakları altında çiğnenmesinin yol ve yöntemleri hazırlanmış durumdadır. 

Evet, ayrıntılı biçimde anlatamam. Çünkü onların ayrıntılı biçimde anla
tılmasından ve amınsanmasından yürekler kanlanır, kalemler titrer. 

Kürdler! inanın ki, bugün Akdeniz'le Karadeniz arasındaki toprakların 
Rusya'ya ve ondan ötesinin İngiltere'ye geçmesi için, devletleri yöneten dev
let adamlarının bazı uğraştırıcı işlerinden ve dünyanın kimi yörelerinde tek 
tük başgösteren birtakım olayların ortadan kaldırılmasından başka bir engel 
kalmamıştır. Bu durumlara oranla, Ermenilerin Kürdistan' daki saldırılarına 
karşılık vermek pek hafif kalır. 

Biz en dindar ve en sağlam bir millet olduğumuz halde, İslam dininin saldı
rıya uğramaktan ve yok olmaktan korunması için bir şey yapmadık. "Buha
ri"ler(78) tahrif edildi;(79) Peygamber'in hadislerinin yüce hükümlerine 
uyulmadı. Güçsüzlerden ve yoksullardan başka kimse askere alınmıyor; din 
ve cihad,(80) belirsiz bir iş durumuna geldi. Siz hala Ermeni vuruşmalarında 
hükümetin zulmünün aracıları olan memurların hırsızlık yapmalarının ara
cı oluyorsunuz! 

(77) Buradaki "kurul" dan maksat, Abdülhamid hükümeti, Abdülhamid yönetimidir. 
(78) Bu sayıdaki 58 numaralı dipnota bakınız. 
(79) Tahrif: Bir kitabın, bir yazının ya da herhangi bir metnin üzerinde kalem oynatarak 

bazı yerlerini değiştirmek. Bu sözcük, Türkçede tam karşılığı bulunmadığı için çeviri
de tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(80) Cihad: Din uğrunda yapılan savaş. Bu sözcük, Türkçede karşılığı bulunmadığı için çe
viride aynen kullanıldı. 
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Kürdler! Şimdiki durumda, sizin bilgilenme düzeyiniz, çevrili bulundu
ğunuz dağlar ile sınırlıdır. Geçmişteki büyüklüğünüzü anımsayamıyorsu
nuz. Bugün ise, diğer ulusların "büyük" diye nitdedikleri şeyleri göremi
yorsunuz. Büyüklük, şan ve şeref, Zeki Paşa'nın emri altında Hamidiye ne
ferlerinden(81) biri olmakla sınırlı değildir. Tersine bu durum, sizi, her 
büyüklüğe ve büyüklüğün gereklerinden olan haklı güçlenmeye yabancılaş
tırır. Siz onurunuzu ve mutluluğunuzu kendiniz elde etmelisiniz. Sizi vu
ruşmaya iten hükümet memurları, bir gün o vuruşma yüzünden size bir ya
sal sorumluluk yöneltilse, o anda her birinizi Kürdistan'ın bir dağında as
maktan ve aile bireylerinizi aç bırakmaktan çekinmezler. 

* 

Bir kurul olarak hükümette duygu yoktur; o kurul, taş ve ağaç türünden
dir. Yapılan vuruşmalardan, talanlardan sizin elinzde ne kaldı? Bir zamanlar 
en mutlu ve zengin bir ulus iken, bugün tüm Osmanlılar gibi yoksulluk ve 
sefaletiçinde sürünüyorsunuz. Bu vuruşmalarla birkaç kan içicinin keseleri
ni doldurmaktan başka ne yaptınız? Siz yine bir çarığa muhtaçsınız. iflas et
miş bir-iki kan dökücü ise, Ermenilerin bütün servetini gaspetmekle, akılla
rınca mutlu oldular. Sizin soyluluğunuzun şanının gereği olan, Şeriatın her 
uyarısını noktası noktasına yerine getirmektir. Dininizin, Allah korusun, 
din düşmanlarının ayakları altında çiğnenmesine olanak vermemelisiniz. 
Ermenilerin güçsüz olanlarını, masum olanlarını korumalısınız. Bir-iki 
bozguncu yüzünden bir-iki milyonluk halkın yıkıma uğratılmasına razı ol
mamalısınız. Ermenilere karşı olan bastırma hareketlerinizde düşmanlığı 
kişiyle sınırlı tutmalısınız ve bütün bir milleti düşmanlığın kapsamına alma
malısınız.(82) 

Kürdler! Bugün Abdülhamid, Ermenilerin en hain ve kötüleri(83) için 
genel af çıkardığı ve bunu birkaç kez yinelediği halde, "dinimiz, ülkemiz yı
kıntıya dönüyor" diyen millet bireylerinin tümünü Trablusgarb'ın(84) kız
gın kumları içinde yok ediyor. Her şey hakkında gerçek yazgıyı çizen ulu 
Tanrı bile insanın yaptıkları konusunda soru sorarak, kıyamet halkına son
suz adaletini göstermek şiarında olduğu halde, Osmanlı hükümeti, adalet is
teme olasılıklarına kesin gözüyle bakılanları, soru ve yanıta bile gerek gör
meksizin en sert cezalarla işkenceler altında öldürüyor. Bu uygulamaların 
ortadan kaldırılması, Müslümanlık sorumluluğuna özgü yüce görevlerden
dir. Bunlara oranla Ermeni olayları hiç düzeyindedir. 

{81) Bu sayıdaki 59 numaralı dipnota bakınız. 
{82) Demek istiyor ki "sadece suç işleyen kişileri bastırma hareketlerinizin kapsamına 

alın, bastırma hareketlerinizi yalnız suç işleyen kişilerle sınırlı tutun, bir milleti düş
manlığın kapsamına almayın, suç işleyen kişiler yüzünden bir millete düşmanlık 
yapmayın". 

(83) Buradaki "kötü" sözcüğü, yazıdaki "habis"in karşılığında kullanıldı. 
{84) 20. sayıdaki 11 numaralı dipnota bakınız. 
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Siz, hükümet memurlarının saptırmalarıyle(85) insanlığın gereklerini 
unutmak derecesine varıyorsunuz. O memurlar, sürekli olarak fenalık yap
mak, fenalık görmek, fenalık işitmek isterler. Çünkü, haydutların karanlık
tan yararlanmaları türünden, onlar da fenalıktan yararlanırlar. Siz buna araç 
olmayın. Onlar sizi hırsızlığa, vuruşmaya teşvik ederler. Siz, mallarını talan 
etmeye itildiğiniz güçsüzlere kendi malınızdan bir miktar verin; kendilerini 
öldürmeye kışkırtıldığınız talihsizlerin yaşamlarını korumak için kendi ya
şamınızı si per edin. Böyle davranın ki o utanmaz, Allah'tan korkmaz hükü
met memurları, sizin o insanlık onurunuzdan utansınlar da yerlerin dibine 
geçsinler. Zeki Paşa kışkırttı diye Erzurum Valisinin çadırını çalmak size 
düşmez. Zeki Paşa, bir gün olup da sizin üzerinize top gönderdiği zaman eli
ni göğsüne koyar.(86) Biriniz bir Hamidiye elebaşısı iseniz, Zeki Paşa'nın de
ğersiz ve önemsiz bir korumasından şımararak, birçok kişiyi korumaya 
muhtaç etmek gibi kendini bilmezlik etmeyin; siz her zaman o halk ile ayak
ta durabiliyorsunuz. İçinizde, çevreyi gözedeyip kolaçan eden kırımı yiyici
lerin bulunmasını ulusal namusunuza aykırı sayınız. 
Aslında, şimdiki uygarlığın insanlar için hazırladığı çeşitli kolaylık araçla

rından siz hiç bir şeye sahip değilsiniz. Siz tekrar tekrar bir hükümet tarafın
dan dolandırıldığınız halde şoseleriniz yok, arabalarınız yok, demiryolları
nız yok, o kullarınız yok. Var olan okullarınızın tümü, milletin zavallı birey
lerini kandırmak için Padişahın emriyle açılış törenleri yalnız İstanbul 
gazetelerinde yazılan hayall binalardır; onlar hayal arsalarına kurulmuş ve 
hiçlik duvarlarından yapılmış, gayet yüksek, kesinlikle var olmayan b inalar
dır. Ve Allah'a şükür, sizin içinizde, kendi çabalarıyle ve kendi zek~larıyle ye
tişmiş üstat bilginler vardır. Onlarda okuyacağınız ve onlardan dinleyeceği
niz gerçeklerle, mutlu durumun elde ediliş yöntemini ve tarihinizi süsleyen 
geçmişteki dönemlerinizin ikbalini geri getirmenin yollarını düşünün. Bi
reysel olarak, toplu olarak ne yaparsanız yapın. V e ne yaparsanız kendini
zin yapacağını bilin! 

Sana senden gelir bir işte ancak, yardım gerekliyse 
Ümidini kes zaferden, başkasından yardım gerekliyse(87) 

(85) Buradaki "saptırma" sözcüğü, yazının aslındaki "iğva" sözcüğünün karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Arapça olan ve Osmanlıcada da kullanılan "iğva" sözcüğü, "birisini ya 
da birilerini baştan çıkarma, ayartma, kışkırtıp herhangi bir amaca yöneltme, doğru 
yoldan saptırıp yanlış yola yöneltme, şaşırtma" anlamlarına gelir. Kanımızca burada 
en uygun karşılığı "saptırma"dır. 

(86) Bu sayıdaki 64 numaralı dipnota bakınız. 
(87) Bu sayıdaki 67 numaralı dipnota bakınız. 
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OLAYLAR 

Aydın İli Çevirmeni Abdülhalim Memduh Bey, 12 yıldır haksız olarak tu
tulduğu sürgün yerlerinden canını kurtarıp, Allah'a hamd ve şükür, selamet
le ve sağlıkla Londra'ya gelmiştir. 
Adı geçen, Osmanlı ülkelerinin her tarafını dolaşmış ve ülkenin durumla

rına değişik biçimlerde etkisi olan birçok ilerigelenle yakınlık kurmuş zat
lardandır ve değişik dillerde yazma gücüne sahip olmakla tanınan dah!ler
dendir; bu nitelikleriyle, Avrupa'da vatan ve milletimize(88) ilişkin bilgile
rinden her yönden yararlanılacağı açıktır. Nitekim Londra'ya varmasıyle 
birlikte, birçok siyaset adamı tarafından kendisine iyi kabul gösterilmiştir. 
Kıvanç duyarız. 

(88} Bu sayıdaki 69 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 26 Sala sise Ruper ı 

Sahib ve KURDiSTAN Address: 
Muharriri: Year Bay Crescent 
Bedirhan Paşaoğlu 5 Fast Cliff 
Abdurrahman 1315 FOLKSTONE 

* 
Angleterre 

Heyve careke derdikeve * 
Dere cer~deya Kurd~ ye Her tabı'da 
olunmayan 200 nüsha 
evrak Kürdistan 
iade Kürdleri tahsil-i ulum ve fünuna 

vüh1t-ı izamına 
olunmaz teşvik eder irsal olunur 

nasayih ve edebiyat-ı 
·~ Kürdiyeyi h.1v~ * 

Her car ayda bir neşrolunur Kürdistan haricinde 
du sed Kürdçe ve Türkçe gazetedir her yer için 
cerideya KURDiSTAN senelik abone bedeli 
ez'e rekim 80 kuruştur 
Kurdistan&, Gazetenin mesleğine muvafık Kürdistan dahilinde 
de belaş Arabça, Türkçe, Faris~ce mektublar hususi isteyenlere 
bidin xelke Kürdçe neşrolunur meccanen gönderilir 

Roja yekşembe de 22 Remezan sene 1318 * Fi 1 Kanun-ı Evvel sene 1316(1) 

SULTAN ABDÜLHAMİD-İ SANİ 
HAZ RETLERINE 

Padişahım, 

İrade-i Şahaneleriyle teşekkül etmiş bir mahkeme-i hususiyenin hakkımda 
ısdar ettiği hükm-i gıyab!yi, İstanbul evrak-ı havadisinde okudum. İnsanı 
vicdanen tazib edecek ahkam, aslıab-ı namus ve harniyeti müteessir edeceği 

gibi, namus ve harniyet yolunda, vatan ve millet uğrunda lahik olacak bu gibi 

hükümler ise, bilakis mucib-i mefharet olur. 

(1) Li gora tar~xa Milad~ 14 Kanuna Peşin 1900(Mil.1di tarihe göre 14 Aralık 1900). 
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Memalik-i Osmaniyelerinde ecdad-ı izamınızın velayet ve himayeti tahtin
de senelerce İcra-i alıkarn etmiş hanedan-ı kadim efradından olduğum ve mü
cerred hak ve hakikate hizmet edebiimiş olmak üzre salah-ü felah-ı mülk he
vesiyle zat-ı Şahanelerini irşad ettiğim için acizlerini cezaya müstahak ve mil
leti saymak, vatanı tahrib etmek için yaradılmış gibi ortalığı -inzimam-ı 
kuvvetinizle-enva-i mezalimin icrasıyle yakıp kavuran, o etrafımza aldığı
nız eşirrayı her türlü saadete layık görmek, "Halifetullahım" diyerek kendi
sini beşeriyetİn zirve-i alasına çıkarmak isteyen siz gibi bir padişaha ne derece 
küçüklük olduğunu düşünebilir misiniz? 

Padişahım, 

Sarayınızı dolduran haşeratın,(2) ser-i kara geçirmiş olduğunuz zalemenin 
ve hatta nefs-i nefis-i hümayununuz şerrinden tahlis-i can kasd-ı masuma
nesiyle terk-i dar-ü di yar ile Avrupa'ya çıkan ve çıktıktan sonra ümid-i 
adaletle feryad eden gadirdideganı bir de mahküm etmekle de rencur 
etmeniz, emin olunuz ki sizi evvelden ziyade hedef-i ta'n-ü hakaret etmek 
için hayırhalı sandığınız bedhalı bendeganınızın sizi süluküne iğfal ettikle
ri bir tarik-i nasavabdır. 

Her ki zahmeti hurd, elbette figani dared(3) 

düstur-ı hakimanesi, malum-ı Şahaneniz olsa gerektir. Bu kaide-i tabiiyenin 
emsal-i kesiresini tarih gösteriyor. Zulümden feryad etmemek mümkin ola
maz; tesir-i mezalimle cedhadar olan, bittabı' istimdad eder. Bu hali 
re'yül'ayn görecek alem-iinsaniyet ise, bittabı' imdad-ü istihlas-ı mazlumin 
fikr-i Hudapesendiyle dest-i muaveneti o biçaregana uzatır. Lakin umum te
baalarının bugün silah-ı zulm-ü istibdadla urulmuş ve her biri ayrı ayrı yara
lar almış olduğunu ve her birinin de bu tesiri e gözünü akıbet-i hale dikip dur
duğunu unutmayınız. Bunları birdenbire tahrik ise, zulmün bir derece daha 
tezyidine mütevakkıftır. O halde, emin olun uz ki şu hareketinizle kendiniz 
için bir haflre-i helak istihzar etmiş oluyorsunuz. 

Acizleri, sultani ve mülki mekteblerinde ikmal-i tahsil ile şehadetname al
dıktan sonra, Maarif N ezaret-i CeHlesi Mekatib-i İdadiye İdaresi başkitabeti
ne tayin olundum; orada altı-yedi sene hizmet ettim. Ahass-ı amalım, mille
time karşı bir yararlıkta bulunmak idi. Ne çare ki yılanları, çiyanları bile bi
zar edecek mezaliminiz, arnalıma mani oluyordu. İstanbul'da durmağa 
benim için imkan kalamayınca, memuriyetimi, maaşımı marrul'arz 
maksad-ı mukaddesime feda ile kendimi ağllş-ı hürriyete attım. Şimdi 
zulm-ü cevriniz eseriyle ecanibe iltica etmiş ahrar içinde, malının haczoluna
cağı havfiyle kendisini pençenize düşürecek hiç bir ferd tasavvur edebilir 
misiniz?! 

(2) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
(3) Farsça olan bu dizenin Türkçesi şöyledir: 

"Her kim ki zahmet çekerse, elbette çığlık atar". 
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Padişahım, 

Zat-ı Şahaneleri, min kıbelirrahman sı yanet-i hak ve adalete memur, milletin 
bir hizmetçisi olmak itibarıyle, taleb-i adalet vadisinde ref'i avaze-i şikayet 
eden hakperestanı fesad ile itharn etmeniz, devam-ı zulme arzunuzu ima edi
yor; ki bunun da nezd-i ilahideki mes'ı1liyetini tavslfden ise, yalnız "leanella
hu men rea mazlı1men ve lem yensurhu"(4) hadis-i şerifini zikretmekle 
iktifa ederim. 

Lakin belki bir gün olur da hayırlıahan-ı vatan hakkında reva gördüğünüz 
şu halat-ı cansı1ziden feragat eder ve yine belki bir gün olur da şu mücahidlere 
lüzum-ı kat'i hisseder, mazinizden nadim olarak haya edersiniz; lakin emin 
olun uz ki o zaman hizmet için mekan ve imkan kalmamış olacaktır. Mama
fih, şu ümid-i zaife tebaan da hükm-i vakii reddeder ve perestişkarı olduğum 
vatanım narnma zat-ı Şahanelerini tarik-i adl-ü merhamete davet ederim. 
Ferman.( S) 

Abdurrahman Bedirhan 

( 4) Bu hadisin Türkçe çevirisi şöyledir: "Bir mazlumü görüp de ona yardım etmeyene Al
lah l~net etsin". 

(5) 21. sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
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KURDARE(6) 

Gel~ Kurdno! Van p&la min ji Kurdistan& hin xeber standin, ku ez gelek mu

teellim b~m.(7) Loma min v&(8) ez ji we re çend r&zek& biniv~sim. 

U n dizanin ku ez law& w~ mirov~ me ku bi ş~r& xwe, seadeta we re gele k x~ret 

kir. E j~ muqtezay& zeman,(9) ~ro bi qelema xwe w& xizmet& Ha dikim. 

Ez hire(10) da~ma ji mesela Ermen~ya maruz& serzeniş mame.(11) Wa

qia( 12) ez dizanim ku hinek Ermen~ div&n Kurdistan& ji xwe re bikin wllaye

tek u ji milk~( 13) cuda bikin. Ji v~ sebeb~, ez dizanim ku gelek ji wan van wela

t&n b~yan~ya eleyha me de(14) dixebitin; gelek j~ Kurdistan& de fesad u qital 

kra kirin.( 15) Lak~n un qenc bizanin ku ev hal&n ha tu cara, tu zemana heq& 

q~talek umumi(16) nade we. Ji curmek~ da~ma div& mucrim mutecezza bi

be;(17)lak~n nav mirov&n we kuştin, qism& kulll masum in.(18) Ez dizanim 

ku y&n v~ hal~ dikin, ew Kurd&n ku meclub& ~hsan u kerem&n Ebdulhem~d 

b~ne.(19) Lak~n un qenc bizanin ku çend mirovek nav we de kray& qital di

kin, un hem~ maruz& ta' n u s~tem&n neyara dibin.(20) 

(6} Kurda re: Ji Kurdan ra. 
(7} Muteellim birn: Azarditi bum, e~am, xemgin bum. 
(8} Min ve: Min viya, min xwest; yan ji min div&, ez dixwazim. 

(9} E ji: Ez ji. 
Muqtezaye zeman: Li gora daxwaza dem&, li gora xwestina deme 

(10} Ez hire: Ez li vir. 
(11} Jimesela Ermeniya: Ji ber mesela Ermeniyan, ji ruye ~ola Ermeniyan. 

Maruz& serzeni~ mame: Bergazin mame, raste gazinan hatime, ji gazinan ra bume 

arnane u mame, gazin pe~kare min bune. 
(12} Waqia: Bi rast!, di esle xwe da. 
(13} Mexsed ji "milk", axa bine karg&rlya dewleta Osman! ye. 
(14} Eleyha me de: Li dije me. 
(15} Fesad: Xirabi, tekilhevi. 

Qital: Hevku~tin, lekdan, ~er. 
İcra kirin: Pekanin, anin ci, me~andin. 

(16} Umumi: Gi~ti. 
(17} Curm: Suc. 

Mucrim: Sucdar. 
Mutecezza bibe: Be cezakirin, ceza bixwe. 

(18} Qisme kulli: Be~e pirani. 
Masum in: Besuc in, eri ne. 

(19} Meclub: Ke~ayi, ki~andi, kes yan tişte ku ji aliye kesek ve yan tiştek ve te keşan, te 

cezbkirin. 
İhsan: Qenci, çeyi. 
Kerem: Merdi, ciwam&rl, comerdi. Yani "Kurden ku ji aliye qencl u ciwameriya Evdil

hemid ve hatine keşan, qenci u ciwameriya Evdilhemid ew ber bi xwe kişandine, ew 

cezb kirine, Kurden ku ketine ber baye qenci u ciwam&rlya Evdilhemid, Kurden ku ke

tine davika qencl u ciwameriya Evdilhemid". 
(20} Ta' n: Çer, qalkirina bi xirabi, zem. 

Sitem: Gazina dijwar a digel rexneyan. 
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Er&, div& un tu zemana raz~ ne bin ku ji weten& we Ermenistanek peyda bi
bit. Lak~n div& un dran&n xwe yen masum muhafeze bikin.(21) Waqia ez di
zanim ku heger Ebdulhem~d ji hem~yet u hemaseta(22) Kurda netirsaya, ji 
keng& ve welat& we dab~ Ermen~ya. Lak~n ji tirsa xwe nekarl. Ebdulhem~d ji 
we hew qas muteneffir e ku,(23) ~ro Kurdistan hem~ bikeve dest& Rusyay&, ew 
qet ehemm~yet(24) nad'e Ebdulhem~d van q~tala ~qa' dike,(25) da b&je dewle
ten ecneb~ ku un wehş~ ne, naqabil& terb~ye ne;(26) bi v& r& xezeb u nefreta 
dewleta ji we re celb dike,(27) da xwe masum u mazur n~şan bike. Weqta ku 
ecanib(28) dib&jin'e "çire milet&n bine dest& te cahil, xeyre mutemeddin(29) 
mane?", ew dib&je ku z~ra(30) milet&n bin& dest& w~ wehş~ ne, naqabil& temed
dun in.(31) Eve b~st u p&nc sal e ev Xunkar ser texti. Hinga nu culus kid,(32) 
wus'eta weten~(33) du cara li ya nuho b~; nısfek(34) j& ket dest& neyara de. Iro 
Kurdistan j~ wek sair memalik& Osman~ye,(35) buye merkezek q~tal u dda-
1&.(36) Qet emn u asayiş(37) nemaye. Me'muren Ebdulhem~d, wek teyr&n la
şexwar ketine ser piçika may~, bel' dikin.(38) 

* 
Gel~ Kurdno! Ez dizanim ku heta ser& we ev hukumet e, hing~ un dest& 

me'mur&n Ebdulhem~d bim~nin, un tu cara ji v~ hall xilas nabin. Lak~n un, 
şuna un islah& hal& xwe de bixebitin, un b&çarekan&n dran&n xwe Ermen~ya 
dikujin. Ev hal ji nam& necabet u ciwanmerd~ya we re şeyn e.(39) Ya dikeve 
(21) Muhafeze bikin: Biparezin. 
(22) Heml'yet: P~jna welatevl'nl'y&, xl'reta welatevl'nl' u neteweevl'nl'ye. 

Hemaset: Merxasl'ya tebl'l'. 
(23) Muteneffir e: Nevl'ndar e, ji we nevl'n dike, nefret dike. 
(24) Ehemml'yet: Giringl'. 
(25) Iqa' dike: Diqewiml'ne, p~ktl'ne. 
(26) Wehşl': Hov, kuvl'. 

Naqabil: Neh~gin, kes~ ku ji tiştek ra neh~in e, bi ker~ tiştek naye. 
(27) Ji we re celb dike: Dikişi'ne ser we, ber bi we dikişl'ne. 
(28) Ecanib: Pirani'ya "ecnebl'" ye, ew jl' bi mana "bl'yanl'" ye. 
(29) Xeyr~ mutemeddin: Ne medeni', li der~ medenl'yet&. 
(30) Zira: Lewra. 
(31) Temeddun: Medenl'bun, hatina ser ri' ya medenl'yet&, qebulkirina medeni' yere u tevgera 

li gora away~n we. Yani' "ne h~in in ku medeni' bi bin, b~n ser rl'ya medenl'yet~ u li gora 
away~n w~ tevgerin". 

(32) Culus kir!': Li ser text danişt, çu ser text, bu padl'şah. 
(33) Wus'et: Fireyl'. 

Weten: Welat. Mexsed j~ axa bin~ karg~rl'ya dewleta Osman!' ye. 
(34) Nisf: Nl'v, nM tiştek. 
(35) Memalik~ Osmanl'ye: Welat~n Osman!', welat~n ku di bin~ kargeri'ya dewleta Osman!' 

da ne. 
(36) Cl'dal: Pevçun, k&şmek~ş. 
(37) Emn: Ewletl'. 

Asayiş: H~sayl', amoşl'. 
(38) Bel' dikin: Dadiqurtl'nin. 
(39) Nam: Nav. 

Necabet: Nejadpakl', esilzayl'. 
Şeyn: Neng, leke, eyb, k~mayl', qusur. 
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dedye semaheta we(40) ew e ku dive un Ermen~yen masum u dexile we,(41) 

hifz u h~maye bikin.( 42) E w ji weke we mezlumen Ebdulhemid in. Lo ma di

ve un pekve l'tdfaqe bikin, xwe ji deste ve hukumeta zalim texl~s bikin,(43) 

bil'ittlfaq seadeta wetene xwe re bixebitin.(44) Un isdqbala(45) xwe nabinin 

u ma ev dya we girti, we ~sale xirabiye dike.(46) 
Bel&, nav Ermen~ya de hinek hene ku neyare we ne. Lak~n ev m~qdar gelek 

qeln e;( 47) Ermen~ j~ ji wan ne raz~ ne. Lak~n qenc bizanin ku esil neyare we 

Xunkare we ye; ew Xunkar e ku eve btst u penc sal e bi pere xwe ve, bi casusen 

xwe ve xirab~ya we dixebite. 
Gel~ Kurdno! Ecdaden we ne ho b~n.( 48) E w, weqta ku yeke teerruz( 49) li 

şane d~n u ~nsan~yeta wan dikir, ew teerruz def' dikirin;(SO) we re de ruhe(51) 

xwe flda dikirin. !ro irze we, namusa we maye di deste(sı) sutare(S3) me' mu

ren Ebdulhem~d de. Xunkare un dibejin'e "Xelife", we difiroşe Mosqof, we 

ha ji xwe n~ne.(54) Loma, qenc bizanin ku neyare we yemezin Ebdulh~ 

m~d e; dive un li ser w~ qiyam bikin,(SS) ne li ser Ermen~ya. 

* 

Geli Kurdno! U n ~sdqbala xwe na b inin, hale xwe ye bere j~ nizanin; un ni

zanin şan u şeref çi ye, çawa dibe. Heys~yeta, necabeta we(56) ne ew e hema 

un meiyeta(57) Zeki Paşa de biminin; şerefa we ne nişan u rutbeyen Xunkar 

in. Bil'ekis,(58) ev tişten ha qedr u ~dbara we tenzil dike.(59) E w miroven we 

( 40) Semahet: Ciwam&rl, qendkarl, meranl. Yani "tişte ku dikeve ber dere ciwamerl ıl me

ran! ya we, tişre liyaqe qendkarl ıl meranlya we, tişte ku ji ciwam&rlya we ra dest dide". 

( 41) Dexlle we: Ewen ku xwe avetine bexte we, di bine basken we da ne, di bine parastina 

we da ne. 
(42) Hifz ıl himaye bikin: Biparezin. 
(43) Texlls bikin: Rizgar bikin, xilas bikin. 
(44) Bll'!ttlfaq: Bi tefaq, bi hevgirtin, bi hevkarl, pekve. 

Seadet: Bextyarl. 
Wetene xwe re: Li vir mexsed ji "weten" Kurdistan e. 

(45) İstlqbal: Peşedem, dema ku li peşlya mirov e. 
(46) We lsale xirablye dike: We digljlne xirably&, we ber bi xirablye dibe. 
(47) Qelll: Hindik. 
(48) Ne ho bin: Ne weha bıln. 
(49) Teerruz: Hucılm, erlş. 
(50) Def' dikirin: Paşve davetin, dılrdixistin. 
(51) Rılh: Glyan. 
(52) Ev her du peyvik di esle rojname da bi şaşl "dest dire" derketibıl. Me ew bi awaye rast 

"di des re" ni vis!. 
(53) Sıltar: Qeşmer, beradayl. 
(54) We ha ji xwe nlne: We hay ji xwe nlne, haya we ji we tune. 

(55) Dive un li ser wl qiyam bikin: Dive hun li dije wl rabin. 
(56) Yani "heyslyeta we ıl necabeta we". 
(57) Meiyet: Li nik, di bine fermana kargereki dewlete da. 
(58) Bll'ekis: Çewte ve yek&. 
(59) Tenzll dike: Dadixe, nizim dike. 
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teşw~q& q~tal& dikin, neyar&n we ne; wek~(60) rojek& ji v& n1(61) belayek hat 
we, Xunkar muhafeza we re yek eskeri r&nake. 
Gel~ Kurdno! We hew qas kuşt, talan kir, dest& we de çi maye? Memleket& 

we ji ber& feq~rtir b~, eyb u gunehe masuma ser we ma. Me'mur&n Ebdulhe
m~d ji Ermen~ya rişwet( 62) standin, mal&n wan zebt kirin; ewan kef kir, we 
guneh. D iv& un masum&n Ermen~ya muhafeze bikin; k~n u xereza we, sewda
y& ~ndqama we(63) div& li mufsida mexsus bim~ne;(64) muqtezay& ~nsan~
yet( 65) ev e. 
Ebdulhem~d hinde Ermen~y&n mufsid, qatil efu kir; lak~n wek~ Musulma

nek dib&je "min edalet div&", w~ nef~ dike,(66) dikuje. 
Gel~ Kurdno! Zirara me' mur&n Ebdulhem~d ~ras& we dike, k~ ~ras nake.( 67) 

Neyar& we ew e, ne masum&n Ermen~ya ne. Muqtezeyat& necabeta we(68) 
ew e ku un masuma muhafeze bikin; div& un hem~ muttefiq bin,(69) esbab& 
hurriyet u edalete tehyie bikin.(70) 

(60) Wekl: Eger. 
(61) Ji ve rı1: Ji rı1ye ve yeke, ji rı1ye vi tiştl. 
(62) Rişwet: Bertll. 
( 63) Sewdaye lntlqarna we: Pejn ı1 daxwaza we ya tolestandine, daxwaz ı1 pejna we ya di heqe 

tolestandine da. 
(64) Li rnufsida rnexsı1s birnlne: Taybete xiraban birnlne, tenedi heqe kesen xirab da slnor· 

kir! birnlne, tene ber bi xeraban be. 
( 65) Muqtezaye lnsanlyet: Daxwaza rnirovlye, tişte ku rnirovl ji rnirov daxwaz dike, 

dixwaze. 
(66) N efi dike: Clhil dike, tengezar dike, ji clye wl radike ı1 diguheze clyekl di ı1li wir bid 

d ike. 
(67) Irase we dike: Ji we ra tlne, digljlne we. 

Kllras nake: Awaye rast, "kesek lras nake" ye. Yani "zirarı1 ziyana ku rne'rnı1ren Evdil
hernld digljlnin we, kesek nagljlne we". 

(68) Muqtezeyat: Piranlya "rnuqteza" ye, ew jl birnana "daxwaz" e. 
Necabeta we: Nejadpaklya we, rehpaqijlya we, esilzaylya we. Yani "daxwazen nejadpa· 
klya we, tişten ku rehpaqijl ı1 esilzaylya we ji we dixwaze". 

(69) Muttefiq bin: Hevgirtl bin, pekve bin, digel hev bin. 
(70) Yani "re ı1 wasite ı1 awayen azadiye ı1 edalete arnade bikin; tişten ku jibo azadiye ı1 eda

lete pewlst in, wan arnade bikin". 
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ZINÜMEM 

TEKRAR isTiXBARA DAYEE Jİ KUNHE MACERA YE 
TESRiHE TEQRiRA WAN E Jİ KEYFİYETA TE'SiRA HEWAYE 

(71) 

Dayin heyiri ji maceraye(72) 
Go "ey ruh u qalibed-i daye!(73) 

Hun çune teferruca ruwalan(74) 
farix ji teeşşuqa xezalan(75) 

Şekle ku we diti bemeal e(76) 
meyla we bi qisme jin muhal e(77) 

Meyla beşeri beşer divetin(78) 
Emma we keçan, puser divetin(79) 

Keç qet li keçan dibin xeridar!(80) 
Be neqde kuran muhal e bazar(81) 

(71) Mana ve sernivisare weha ye: "Care ka di xeberstandina dayeye ji esle serhatlyf, eşkera
kirina qalkirina wan e ji rewşa te'sira evine". Di esle rojname da ev sernivisar wek du 
maliken "Mem u Zin"e derketibıl. Me li gora çapa Stanbole ya 1919'an, ew bi awaye 

• ll. ll. • Illi 

sernıvısare nıvısı. 

(72) Macera: Serhatf, tişre ku te sere mirov, tişte ku bi sere mirov da derhas dibe. 
(73) Ruh: Giyan. 

Qalib: Laş. 
(74) Teferruc: Temaşe. 

Ruwal: Kur, law. 
(75) Farix: Vala. 

Teeşşuq: Evin. 
Xezalan: Mexsed ji xezalan keç in. Yani "h un ji evina keçan vala ne, ji her ku h un keç 
in hun nikarin keçan bievinin ıl li wan bibin aşiq". 

(76) Bemeal: Bemane, tewş, vala. 
(77) Muhal: Bemikıln, tişte ku ne mimkun e. 
(78) Beşer: Mirov, insan. Yani "dive ku meyla mirovan li ser mirovan be". 
(79) Puser: Kur, law. Yani "ji we keçan ra kur pewist in, dive ku hun keç lawan bievlnin, 

li lawan bibin aşiq". 
(80) Xeridar: Kiridar, mişteri. 
(81) Neqd: Dirav, pere. Yani "di bazaraevine da jibo keçan kurwekdiravan in, be kuran ha

zara evine nabe, bemikıln e". 
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Kur ayineye cemale zat in{82) 
keç mezhere pertewa sifat in{83) 

Be zati, sifet erez misal e{84) 
Cewher nebitin erez betal e{85) 

Qaim dibitin erez bi cewher{86) 
Be şems&, qemer dibit munewwer!(87) 

Meyla ji ruxe kuran bed bit 
sed car-i ku hor! u per! bit 

ew meyl-i ku de biket we meftun!{88) 
ew Leyl-i ku de biket we Mecnun!{89) 

Mecnun ku nebit edile Leyle{90) 
Leyle ku diket bi leyl-i meyle!(91) 

(82) Zat: Tişte ku bi sere xwe heye u xwe nişan clide, cewher, madde. Çend maneyendi ji 
ji ve peyvike ra hene, le li vir mana we ev e. Yani "kur neynika rindiya zat in, bi sere 
xwe rindiya cewher u maddeye nişan didin". 

(83) Mezher: Xuyageh, dye xuyabun&. 
Pertew: Çirusk, ronayi. 
Sifat: Pirani ya "sifet" e, ew ji li vir bi ve mane te: "Tişre ku bi sere xwe nikare hebe u 
xwe nişan bide, di hebun u nişandane da muhtace zatek e, muhtace cewher u madde
yek e; wek reng. Reng bi sere xwe nikare xwe nişan bide, dive li ser maddeyek be, li ser 
cewherek be". Yani "keç dye xuyabuna ronayiya sifetan in, di ve ku evina kuran li wan 
bide, da ku wek çirfıskek ew evin bibiriqe, ronayi b ide; ku kur tunebin, evin li keçan 
nade u ji ruyen wan naxuye, nabiriqe". 

(84) Erez: Tişte ku bi xwe ser neşe he be u xwe nişan bide, di hebun u nişandane da muhtace 
maddeyek u cewherek e; wek reng. Reng, di ve li ser cewherek be, yan na neşe xwe ni
şan bide. Yani "be zat, sifet wek erez e, neşe he be u xwe nişan bide; her weha, di babete 
evine da ji keç neşen be kuran bibin aşiq". 

(85) Cewher: Tişte ku bi xwe ser dişe he be u xwe nişan bide, di ve yeke da ne muhtace tişte
ki di ye; madde. 

(86} Qaim dibitin: Radiweste, disekine, te xuyakirin, li ser lingan dimine. 
(87) Şems: Roj. 

Qemer: Hiv. 
Dibit munewwer: Ma roni dibe! 

{88) Ku: Çawa, li ku, bi çi awayi! 
Meftun: Dilketi, aşiq. 

{89) Leyl: Mexsed je Leyla ya navdar a yara Mecnun e. Yani "Leyla de çawa webike aşiq u 
wek Mecnun din bike!" 

(90) Edil: Hevber, beraber. 
{91) Leyle: Leyla. 

Leyl: Şev. Yani "ku kur tunebin bazara evine wek şe va tari ye, Leyla de çawa m ey la şeva 
tari bike!" 
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Gul qet li gulan dib~te aşiq! 
Ezra xwe bi xwe dibhe Wamiq! 

Xusro nebuya siware şebd~z(92) 
Şirin çu şekir dibu li Perw~z!(93) 

Ferhad-i cuwa sirişke pirxun{94) 
n~na, nedid~ siware gulgun(95) 

J'ew çende he alema ricalan(96) 
begzade u sade u ruwalan(97) 

dil qet we nebit bi yek ve mail(98) 
gej in u edan~ u erazil(99) 

Be nam u n~şan u xeyre marUf(100) 
qelbe we bi wan ku buye meşxUf(101) 

ev emr-i bi min qew~ muhal e(102) 
ev xewn e we d~d ya xiyal e" 

(92) Şebdi'z: Nave hespe Xusro ye. 
(93) Ev malik di esle rojname da weha derketibu: "Ş Mn bi şekirve buye Perwi'z". Le ev awa 

şaşe.Ji berveyeke, me li gorahin çapendi', wekçapa Urmi'yeya 1985'an, bi awaye rast 

weha nivfsr. Yani' "Şi'ri'n qet li Perwi'z di bu şekir!" Yan ji' "ma Ş Mn çu caran li Perwi'z 

dibu şekir!" 
(94) Sirişk: Histiren çavan. 
(95) Gulgı'ln: Gulreng, di renge gulan da. 
(96) Ri'calan: Meran. 
(97) Begzade: Mi'rza, kuren mi'ran. 

Sade: Kesen ji reze, kesen adeti'. 
Ruwal: Kur, law. 

(98) Mail: Meyldar. Di hin çapen di' da "bi kes ve mail" e. 
(99) Edani': Pirani'ya "edna" ye, ew ji bi mana "rumetketi, nizim ı1 kemqedr" e. 

Erazil: Pirani ya "rezil" e. 
(100) Xeyre marUf: Nenas. 
(101) MeşxUf: Geje evine, tiji evin. 
(102) Ev emr: Ev kar, ev tişt. 
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KÜRDLER VE ERMENiLER 

Suhuf-ı tarihiyeyi -a'sar-ı salifenin hilafı olarak- tezyin ve tebdl edecek şu 
on dokuzuncu as r-ı medeniyetin bir cihetten de ruh'u karn-ı Hami d!( 103) ile 
televvüsü, o Padişah-ı hunaşamın mezalim-i Haccacanesiyle(104) 
-müstakbelen- tezekkürü, hadiman-ı ademiyet, hamiyan-ı insaniyet ol
makla kendilerini tanıttırmak isteyen rical-i asrın, siyasiyun-ı zamanın bu 
yoldaki iddia-i mukaddes ve muazzezleriyle sezavar-ı tevfik ve tatbik olmasa 
gerektir. 
Şevketmeab Efendimizin temin-i menafi-i zatiye-i hümayunları yolunda 

irtikab huyurdukları mezalimle beraber, "ferrik, tesüd" mesel-i meşhur-ı 
nahemvarına tebaan, her gördüğü iki şahs-ı mütehabbın, iki ah-ı mutaadıdın 
dahi arasını bozmak zem1mesine tenezzülleri, emsal-i ad1desiyle müsbet ve 
müberhen olduğu gibi, Kürdler ve Ermeniler gibi iki kavm-i mütehabbın 
-aralarına ilka ettiği tuhm-ı fesad neticesi yle- bu iki vatandaşın - elyevm 
gördüğümüz derecede- yekdiğerinden nefret etmelerinden büyük bir delil 
olamaz. 

Birkaç seneden beri, Padişah Efendimizin amal-ı hunr1zane ve cinayetka
ranesine -eser-i cehl-ü tegafül ile- ne canların, ne hanümanların, ne hanele
rin, ne kanların dökülüp mahv-ü feda edildiğini düşünelim! 

Ermeni, Kürd' den bir fenalık mı görmüştü? Hayır! Ya Kürdler Ermeniler
den ne gördü? Hiç! 

Mahasal, müteellimane bir düşünecek olursak, her iki cihetin de, mücer
red bir şahs-ı mudıllın(105) iğvaat-ı şeytanpesendanesine tebaan bir zulmet-i 
keslfe içinde kör-körüne gittiğini, önlerinde kendilerini fena-i ademe vardı
racak ne müdhiş uçurumların, ne mühlik girdahiarın bulunduğunu -hatır 
ve hayallerine getirmeksizin- mükemmel(106) ilerilerneye çalıştıklarını 

•• 'll" 
gorecegız. 

* 
Şimdi, bittabı', bizim bu sözlerimize itiraz edecek birtakım menhatperes-

tan bulunacak; lakin ona da mahal kalmamak için, delail ve berahln-i katıa 
ile teyid-i müddea lüzumunu hissettik. Şöyle ki: 

(103) Karn-ı Harnidl: Hamidi dönemi, Sultan Harnid dönemi, Sultan Harnid'in padişahlı
ğına rastlayan dönem. 

(104) Mezalirn-i Haccacanesi: Haccac'ın zulümlerine benzeyen zulümleri, Haccac'ın yaptı
ğı zulümler gibi zulümleri. 
Haccac: Asıl adı Yusuf bin Sakafl olan ve fakat "Haccac-ı Zalim" adıyle bilinen Irak 
Valisi. Ernevl Hükümdan Abdülrnelik bin Mervan tarafından Irak v:ıliliğine atanan ve 
694-714 tarihleri arasında bu görevde kalan Haccac, özel olarak Peygamber'in soyun
dan gelenlere ve genel olarak da tüm bölge halkına görülmemiş biçimde zulınetrnekle 
ün yapmış ve o nedenle "Haccac-ı Zalim" adıyle tanınmıştır. 

( 105) "Doğru yoldan saptıran kişi, dalalete götüren kişi" anlamına gelen" şahs-ı rnudıll"dan 
maksat, o dönernin padişahı Abdülharnid'dir. 

(106) Mükemmel: Tam hızla, tam yol. Bu sözcük gazetenin aslında çok silik duruma geldiği 
için iyi okunarnadı; "mükemmel" olabileceği gibi, "dört nal" da olabilir. 
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Ermeni mezabihinin bidayetinde itirazata kalkışan Avrupa hükümatma 
karşı, Zıllullah'ın,(107) "Kürdler vahşidir, cahildir, bana da karşı duruyor
lar; mamafih terbiyelerine bakacağım" yolunda bir cevabda bulundukları, 
malumulbeyandır. 
Şimdi hakkulinsaf, mülk-ümilleti seven bir padişahın böyle bir cevabda 

bulunması lazım mıydı! Bununla beraber, bu cevab-ı mülkmuharribileri 
hilaf-ı hakikat değil miydi! Kürdler, cüh1s-ı ŞehinşaMlerinden evvel alim·, 

mütemeddin adarolardı da Ermenilere taarruzdan ... (108) anlarla kardaşça-
sına geçiniyorlardı; sonra Efendimiz tahtın üzerine ... ( 109) anların medeni-
yeti vahşete, o ilimleri eelıle tebeddül mü etti ki ihtilaller ihdasına kal
kıştılar?! 

Kürdistan taraflarında i ka-i mezalim eder, taraf-ı eşref-i Şahanelerinden tes
ll h olunmuş, nam-ı nami-i hümayunlarına intisabla mütefahir Hamidiye 
Alayları efradından başka kimler var?! 

Mesela Diyarbekir vilayeti dahilinde "Miran" aşireti reisi Mustafa Paşa 
var. Bu adam, müntesibi bulunduğu aşirette bundan on veya on beş sene ev
vel koyun çobanı idi, ki kendisine Kürd tabirince "Misto Keçelo"(llO) der
lerdi. Her ne yaptıyse yaptı, kendisini Efendimizin(111) gözüne girineeye 
kadar say ları( 112) sürdü. Bir de irtikab-ı rezaildeki mahareti Padişahın hoşu
na gitmiş olmalı ki, sefk-i dimada, ızrar-ı ibadullahda kendine pek büyük bir 
mul'n olacağını hissederek, üstüne bir paşalık takınakla Hamidiye Alayı Rei
si namıyle ortaya koydu. Şimdi, böyle bir adam ne yapmaz?! Oğlu bile ken
disine düşman, dest-i taarruzunu gelininin damen-i isınetine bile uzatan bir 
hain, Ermeniyi mi kesmez, Müslümanı mı yağma etmez?! 

Bunun ve başka reisierin taaddi ve mezaliminden bizar kalan ahali, Ma
beyne(113) müracaat ederler. Mabeyn haşeratı(114) tarafından müştekilere, 
"nam-ı nami-i Hilafetpenahiye mensub olanlar her hatadan masundur, 
mensubunileyhleri gibi melaike nevinden olmaları tabiidir, şikayat-ı vakıa
nız mucib-i iğbirar-ı Padişahi oluyor" yolunda cevablar verilir. Şimdi, teşek-

(107) 20. sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
(108) Bu sözcük gazetenin aslında çok silik duruma geldiği için okunamadı. Türncenin akı

şına göre, bu sözcüğün, "sakınarak" anlamına gelen "ictinabla" olduğu tahmin edil
mektedir. 

(109) Bu sözcük de çok silik duruma geldiği için okunamadı. Türncenin akışına göre, bu 
sözcüğün, "oturunca" olduğu tahmin edilmektedir. 

(110) "Kel Mısto, Kel Mustafa" demektir. 
(lll) "Efendimiz"den maksat, Abdülhamid'dir. 
(112) Doğrusu "sürüleri" olmalıdır. 
(113) 20. sayıdaki 90 numaralı dipnota bakınız. 
(114) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
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kiyi tekrar etmek kimin haddine düşer?! Padişah olacak bu adamın reyiyle 
"la yüs'el amma yef'al"(115) olan bu gibi adamlar, ne yapmaz?! 

Sözümüze bir şahid daha: 
Vaktiyle "El-Müeyyed" gazetesinde, Ermeni mezabihinde zimedhal ol

mağla habs-i müebbedle mahküm ve mevkuf, Van vilayeti dahilinde mukim 
Haydaran aşireti reisi Emin Paşa'nın affolunduğu yazılmıştı. Teemmül olu
nacak olursa, şayan-ı merhamet görülen o biçarenin(!) affı haftası idi ki, Sa
son mezbahası kan vak'ası zuhuruyle, matbuat-ı ecnebiye feryada başladı. 

* 

Şimdiye kadar da, hala eşkıyanın te'dibi taleb olunuyor ki, arada Efendi
mizden başka şayan-ı te'dib görülecek bir şaki tasavvur edemiyoruz! Çünkü 
bu Emin Paşa affa kesb-i istihkak edecek derecede masum idiyse, onu seneler
ce mazlumen habsettiren heyet-i hakimeye ne için bir sual terettüb etmiyor? 
Hayır, hükmünde muhik idiyse, o mahküm neye affolundu? İlcaaat-ı merha
met ise mümkin değil. Zira Emin Paşa gibi bir katili, bir şakiyi, bir caniyi af
fettirecek bir merhametin dünyada vücudu mümkin olsaydı, yiğirmi beş se
neden beri -her türlü hakkından mahrum olarak- mazlumen, masumen, 
mağduren Çırağan'da(116) habsedilmiş Sultan Murad-ı Hamis Efendimiz 
Hazretleri affolunurdu. Kardaşma acımayan "Kabil", Emin Paşa'ya mı mer
hamet eder?!(117) 

Ondan da sarfınazar, bir katili, bir canavarı, velhasıl müezzi olmak itiba
rıyla şer'an katli tecviz olunan bir caniyi affedecek yerde, mahbeslerde, men
falarda sefil-ü giryan kalmış, teverrüm etmiş, çürümüş, Marmara'ya(118) 
atılmış ve atılmakta bulunmuş nevresidegan-ı vatana, nevnihaian-ı millete 
acılırdı. 

Bir caninin nida-i nefretarnizine merhamete gelecek bir kalb, bittabı' o ca
ninin şerik-i cinayeti olmakla itharn olunur; ve bu suretle de, o kalb sahibi 
olacak insan da, alem-i insaniyet nazarında hunriz, cellad olmakla tanılır. 

(115) Kur'an ayetlerinden birinin bir parçası olan bu söz, "yaptığından sorulmaz" demek
tir ve "sorumsuzluk" belirtir. Ayette Allah için ve Allah'ın yaptıklarından sorumsuz 
olduğunu belirtmek için kullanılan bu sözün "sorulmaz, sorumsuz" anlamındaki "la 
yüs'el" bölümü, Osmanlıcada bir terim olarak, "kanun ve düzen tanımayan, başına 
buyruk biçimde davranan kimseler" için kullanılırdı. 

(116) Çırağan: İstanbul'daki Osmanlı saraylarından biri. 
( 117) Yazar, burada Abdülhamid'i Ade m Peygamber'in ikinci oğlu Kabil'e benzetmiştir. Bi

lindiği gibi Kabil, kendisinden büyük olan kardeşi Habil' i öldümekle ve böylece hem 
ilk katil, hem de ilk kardeş katili olmakla ünlüdür. Öyle anlaşılıyor ki Abdülhamid 
de, kardeşi Murad'ı onca uzun süre Çırağan Sarıyanda hapsettiği için burada yazar tara
fından Kabil' e benzetilmiştir. 

(118) Marmara: İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında yer alan ve bir iç deniz olan 
Marmara Denizi. 
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Şimdi, Şevketmeab Efendimiz, kendilerinin cidden merhametli ve hakika
ten insan olduklarını heyet-i ictimaiyeye göstermek isterlerse, saye-i atıfetle
rinde(!) olarak eviadını gaib etmiş anaların, babaların, zevcinden olmuş dul
ların, babalarından mahrum kalmış yetimlerin büka-i matemefzasına, 
feryad-ı takatfersasına karşı müteessir ve müteellim olduklarını-ne lazımsa 
yapmakla- isbat buyursunlari 

* 

Mahasal, Ermenilere taaddi eden bu gibi adamlardır, ki bunlar da 
bendegan-ı hassa-i Padişahldendir; Müslümanlar hakkında dahi icra ettikleri 
fazayi' ve şenayi', Ermenilere edilenden aşağı değildir. Ermeniler olsun, 
Kürdler olsun, bu hallerden, bu zulümlerden kurtulmak isterlerse, ittihad ve 
ittifak etmekle muvaffak olabilirler. El-ele verip kardaşçasına lizime-i saa
detlerini ararlar; bulunca da, o saadete mazhariyetle refah ve rahatlarını te
min edebiimiş olmak için, üzerlerindeki bar-ı giran-ı esareti regü def'e yine 
elbirliğiyle bezl-i cehd-ü gayret ederler. Yoksa, bu halden kurtulmanın gayri 
mümkin olduğuna kanaat hasıl buyursunlar da her cewre, her cefaya müte
hammil olsunlar. Yoksa mücessem-i hevl-ü masaib olan şu heykel-i zulm-ü 
istibdadın( 119) ila maşaallah karşılarında duracağına hükmetsinler ve o me
zalim den mütelezziz olarak rahat buyursunlari 

(119) "Zulüm ve despotluk heykeli" demek olan "heykel-i zulm-ü istibdad"dan maksat, 
Abdülhamid' dir. 
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26'NCI SAYININ ÇEVİRİLERİ 

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD 
HAZ RETLERiNE 

Padişahım, 

Siz Padişahlarının iradesiyle(120) kurulmuş olan bir özel mahkemenin be
nim hakkımda verdiği gıyabi hükmü, İstanbul gazetelerinde okudum. İnsa
na vicdan bakımından üzüntü ve acı verecek olan hükümler, yurtseverlik 
duygusuna sahip olan namuslu insanları üzeceği gibi, namus ve yurtseverlik 
yolunda, vatan ve millet uğrunda çarptırılacak(121) bu gibi hükümler ise, 
tam tersine kıvanç duyulmasına neden olur. 
Osmanlı ülkelerinde yüce atalarınızın yönetim ve korumaları altında yıl

larca hüküm sürmüş köklü bir hanedanın bireylerinden biri olduğum, ve 
yalnızca hakka ve gerçeğe hizmet edebiimiş olmak üzere, ülkenin iyiliği ve 
sel~meti isteğiyle siz Padişahlarının zatına doğru yolu gösterdiğim için ben 
acizlerini cezaya müstahak görmenin, ve fakat milleti soyup vatanı yıkıntıya 
çevirmek için yaratılmış gibi her çeşit zulmü yaparak ve sizin gücünüzü de 
bunlara ekleyerek ortalığı yakıp kavuran, o çevrenize aldığınız şirretleri de 
her türlü mutluluğa l~yık görmenin, "Allah' ın Halifesiyim" diyerek kendi 
kendini insanlığın en yüksek doruğuna cıkarmak isteyen sizin gibi bir padi
şah için ne denli küçüklük olduğunu düşünebilir misiniz?! 

Padişahım, 

Sarayınızı dolduran haşerelerin,(122) iş başına getirmiş olduğunuz zalimle
rin ve hatta siz Padişahlarının değerli zatınızın şerrinden canını kurtarmak 
gibi masum bir amaçla evlerini ve yurtlarını terk edip Avrupa'ya çıkan ve 

(120) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
(121) Buradaki "çarptırılacak" sözcüğü, yazının aslındaki "lahik olacak" sözcüklerinin 

karşılığında kullanılmıştır. Arapça olan ve Osmanlıcadada kullanılan "lahik" sözcü
ğü, birkaç anlamının yanı sıra bir de "izleyen, ardından gelen, peşini bırakmayan" an
lamına da gelmektedir ve burada da kastedilen anlamı budur. Ancak bugünkü Türkçe
de, cezalandırma konusunda bu gibi sözcükler kullanılmamaktadır. Bu nedenle, biz de 
çeviride, o anlamı en iyi veren ve bugünkü Türkçede ceza konusunda bir terim olarak 
kullanılan "çarptırılacak" sözcüğünü kullanmayı uygun gördük. 

(122) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
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çıktıktan sonra adalet ümidiyle feryad eden mazlum insanları bir de mah
küm etmekle ayrıca incitmeniz, inanın ki, iyiliğinizi istediklerini sandığınız 
ve fakat aslında kötülüğünüzü isteyen çevrenizdeki kullarınızın, eskisinden 
daha çok saldırılara ve hakaredere hedef olmanızı sağlamak amacı yle, yürü
meniz için sizi kandırdıkları bir yanlış yoldur. 

"Her kim ki zahmet çekerse, elbette çığlık atar" 

hikmetli kuralı, siz Padişahlarınca biliniyor olsa gerektir. Bu doğal kuralın 
birçok örneğini tarih gösteriyor. Zulümden çığlık atmamak olanaklı değil
dir; zulümlerin etkisiyle yaralı olan kimse, doğal olarak yardım ister. Bu du
rumu gözleriyle görecek insanlık dünyası ise, doğal olarak, Tanrı tarafından 
da beğenilen, mazlumların yardımına koşup onları kurtarmak düşüncesiyle, 
o çaresizlere yardım elini uzatır. Ne var ki, sizin tüm uyruklarınızın, bugün 
zulüm ve diktatörlük silahıyle vurulmuş ve her birinin ayrı ayrı yaralar al
mış olduğunu ve her birinin bu etkiyle gözünü durumun sonucuna dikip 
durduğunu unutmayınız. Bunları birdenbire harekete geçirmek ise, zulmün 
bir kerte daha artırılınasına bağlıdır. O halde, inanın ki şu davranışınızla, 
kendiniz için bir yok olma çukuru hazırlamış oluyorsunuz. 

Ben acizleri, liselerde ve siyasal bilgiler okullarında öğrenimimi tamamla
dıktan sonra, yüce Eğitim Bakanlığı Liseler Yönetimi başkatipliği görevine 
atandım ve 6-7 yıl hizmet ettim. En özel arzum ve idealim, milletime bir 
yararlıkta bulunmaktı. Ne çare ki, yılanları ve çiyanları bile bezdirecek olan 
zulümleriniz, bu isteklerimi yerine getirmeme engel oluyordu. İstanbul'da 
durmaya benim için olanak kalmayınca, memurluğumu ve maaşımı, arzedi
len kutsal amacıma feda ettim ve kendimi özgürlüğün kucağına attım. Şim
di, zulüm ve zorbalığınızın etkisiyle yabancılara sığınmış olan özgürlükse
verler içinde, maliarına elkonulacağı korkusuyle kendisini pençenize düşü
recek hiç bir fert düşünebilir misiniz?! 

Padişahım, 

Siz Padişahları, Tanrı tarafından hak ve adaleti korumakla görevlendirilmiş 
olmanız ve böylece milletin bir hizmetçisi olmanız dolayısıyle, adalet iste
rnek konusunda yüksek sesle yakınan hakseverleri bozgunculukla suçlama
nız, zulmü sürdürmekteki arzunuzun belirtisidir. Bunun da Tanrı katındaki 
sorumluluğunu nitelemektense, sadece "bir mazlumü görüp de ona yardım 
etmeyene Allah lanet etsin" yüce hadisini amınsatınakla yetiniyorum. 

Fakat belki bir gün olur da, vatanın iyiliğini isteyenler hakkında reva gör
düğünüz şu canlar yakan durumlardan vazgeçersiniz; ve yine belki bir gün 
olur da, şu mücahitlere(123) kesin olarak gereklilik duyarsınız ve geçmişiniz-

(123) Buradaki "mücahit"lerden maksat, Abdülhamid rejimine karşı mücadele eden kim
selerdir. 
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den pişman olarak utanırsınız. Ama inanın ki o zaman hizmet için yer ve 
olanak kalmamış olacaktır. Bununla birlikte, zayıf olan bu ümide uyarak, 
hakkımda verilmiş olan mahkeme hükmünü reddederim ve tapınırcasına 
tutkunu olduğum vatanım adına siz Padişahlarını adalet ve merhamet yolu
na çağırırım. Ferman.(124) 

Abdurrahman Bedirhan 

KÜRDLER VE ERMENiLER 

Geçmiş yüzyılların tersine olarak tarih sayfalarını süsleyip yüceltecek olan 
şu XIX. uygarlık yüzyılının bir yandan da dörtte birinin Sultan Hamid dö
nemiyle kirlenmesi, o kan içici Padişahın gelecekte Haccac'ın zulümlerine 
benzeyen zulümleriyle(125) anıınsanacak olması, insanlığın hizmetçileri ve 
insanlığın koruyucuları olmakla kendilerini tanıtmak isteyen çağın adamla
rının ve zamanın siyasetçilerinin bu yoldaki kutsal ve yüce iddialarıyle bağ
claşmaya ve o iddialara uygundüşmeye layık olmasa gerektir. 
Şevketmeab(126) Efendimizin kişisel padişahlık çıkarlarını güvence altına 

almak yolunda işlediği zulümlerle birlikte, bir de, ibret alınacak ünlü "böl, 
yönet"(127) çarpık sözüne uygun olarak, her gördüğü birbirini seven iki ki
şinin ve birbirine destek olan iki kardeşin dahi arasını bozmak kötülüğüne 
tenezzül etmesi, birçok örnekle tanıtılmış ve kanıtlanmış bulunuyor. Bu ko
nuda, Kürdler ve Ermeniler gibi birbirini seven iki halkın, aralarına ektiği 
bozgunculuk tohumunun sonucu olarak bu iki yurttaşın bugün gördüğü
müz gibi birbirinden nefret etmelerinden daha büyük bir kanıt olamaz. 

Birkaç yıldan beri, Padişah Efendimizin kan dökme ve cinayet işleme ar
zusuna, bilgisizlik ve ayınazlığın etkisiyle, ne canların, ne ev ve barkların, ne 
ailelerin feda edilip yok edildiğini, ne kanların döküldüğünü düşünelim! 

Ermeni, Kürd'den bir fenalık mı görmüştü? Hayır! Ya Kürdler Ermeniler
den ne gördü? Hiç! 

Sonuç olarak, acı acı şöyle bir düşünecek olursak, her iki tarafın da, sadece, 
doğru yoldan saptıran bir kişinin(128) ancak şeytan tarafından beğenilen 

(124) 21. sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
(125) Bu sayıdaki 104 numaralı dipnota bakınız. 
(126) 20. sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
(127) "Böl, yönet" sözü, yazının aslındaki "ferrik, tesüd" sözünün karşılığı olarak kullanıl

mıştır. Aslında, Arapça olan ve Osmanlıcaya geçen "ferrik, tesüd" sözünün Türkçede
ki tam karşılığı "ayır, egemen ol"dur. Ancak Türkçede bu söz kullanılmamakta, buna 
karşılık "böl, yönet" sözü bir siyasal terim olarak Türkçeye yerleşmiş bulunmaktadır. 
Bu nedenle biz de, çeviride bu sözü kullanmayı uygun gördük. Kolonyalist yönetim
lerce uygulanan bir yönetim formülü olan bu sözün ingilizeesi de şöyledir: "Divide 
and rule". 

(128) Bu "kişi"den maksat, o dönemin padişahı Abdülhamid'dir. 
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kışkırtma ve azdırmalarına uyarak koyu bir karanlığın içinde körü körüne 
gittiklerini ve önlerinde, kendilerini yok olmaya vardıracak ne müthiş uçu
rumların, ne yok edici girdapların bulunduğunu ha tır ve hayallerine bile ge
tirmeksizin, tam yol ilerlemeye çalıştıklarını göreceğiz. 

* 

Şimdi, tabi! ki, bizim bu sözlerimize itiraz edecek birtakım çıkarcılar bu
lunacaktır. Ne var ki buna yer bırakmamak için, kesin kanıtlarla iddiamızı 
kanıtlamak gereğini duyduk. Şöyle ki: 

Ermeni kıyımlarının başlangıcında, bu kıyımlarakarşı çıkan Avrupa hü
kümetlerine karşı, Zıllullah'ın(129) "Kürdler vahşidir, cahildir, bana da kar
şı duruyor lar; bununla birlikte, terbiyelerine bakacağım" yolunda bir yanıt
ta bulundukları, açıkça bilinmektedir. 
Şimdi, insaf hakkı için, ülke ve milleti seven bir padişahın böyle bir yanıtta 

bulunması mı gerekirdi! Bundan başka, ülkeyi yıkıntıya götüren bu yanıtı 
gerçeğe aykırı değil miydi! Kendisi padişah olup tahta çıkmadan önce Kürd
ler bilgili ve uygar adamlardı ve Ermenilere saldırmaktan sakınarak onlarla 
kardeşçesine geçiniyorlardı da, Efendimiz tahtın üzerine oturunca onların 
uygarlığı vahşiliğe, bilgileri de cahilliğe mi dönüştü ki ayaklanmalar çıkar
maya kalkıştılar?! 

Kürdistan yörelerinde zulümler meydana getiren, Padişah tarafından(130) 
silahlandırılmış olan ve Padişahlarının ünlü adına bağlı olmakla övünen Ha
midiye Alaybrındaki kişilerden başka kimler vardır?! 
Örneğin, Diyarbekir ili içinde "M1ran" aşireti reisi Mustafa Paşa var. Bu 

adam, bireylerinden biri olduğu aşirette bundan 10 ya da 15 yıl önce koyun 
çobanıydı ve kendisine Kürdçe deyişle ''Mısto Keçelo' '( 131) derlerdi. Her ne 
yaptıyse yaptı, kendisi Efendimizin(132) gözüne girineeye kadar sürüleri 
sürdü. Bir de, rezillikler yapmaktaki becerikliliği Padişahın hoşuna gitmiş 
olmalı ki, kan dökmekte ve Allah' ın kullarına zarar vermekte kendisine pek 
büyük bir yardımcı olacağını duyumsayarak, üstüne bir "paşalık" taktı ve 
onu "Hamidiye Alayı Reisi" adıyle ortaya koydu. 
Şimdi, böyle bir adam ne yapmaz?! Oğlu bile kendisine düşman olan ve 

saldırgan elini gelininin ırzına bile uzatan bir hain, Ermeniyi mi kesmez, 
Müslümanı mı yağma etmez?! 

(129) 20. sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
( 130) Yazının aslında, o zamanki uygulamaya göre ve fakat alay lı bir biçemde, "taraf-ı eşref-i 

Şahanelerinden" denilmiştir. Bu da, o zaman, Abdülhamid'i yüceltmek için resmi ya
zışmalarda ve basında kullanılması zorunlu olan kalıplaşmış birçok deyimden biriydi. 
Bu söz Türkçeye tam olarak çevrildiğinde, "Padişahlarının şerefli tarafından" anlamı
na gelir. Oysa bugünkü Türkçede böyle bir söz kullanılmaz. Bu nedenle, biz de o deyi
mi sadece "Padişah tarafından" biçiminde çevirmekle yetindek. 

(131) Mısto Keçelo: Kel Mısto, Kel Mustafa. 
(132) "Efendimiz"den maksat, Abdülhamid'dir. 
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Bunun ve başka reisierin saldırı ve zulümlerinden bıkıp usanan halk, Ma
beyne(133) başvurur. Mabeyn haşereleri(134) tarafından şikayetçilere, "Hi
lafetpenah1nin(135) ünlü adına bağlı olanlar her hatadan arıtılmışlardır, bağ
lı bulundukları zat gibi melek türünden olmaları doğaldır, yapılan şikayeti
niz Padişahın gücenmesine neden oluyor" yolunda yanıtlar verilir. Şimdi, 
yakınmayı yinelemek kimin haddine düşer?! Padişah olacak bu adamın gö
rüş ve düşüncesiyle "yaptığından sorulmaz"( 136) durumuna getirilmiş olan 
bu gibi adamlar, ne yapmazlar?! 

Sözümüze bir tanık daha: 
Bir zamanlar "El-Müeyyed" gazetesinde, Ermeni kıyımlarına katıldığı 

için ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmış, Van ili sınırları için
de ikamet eden Haydaran aşireti reisi Emin Paşa'nın affedildiği yazılmıştı. 
Düşünülecek olursa, acınınaya layık görülen o zavallının(!) affedilmesinin 
haftasıydı ki, Sason kıyımının kanlı olayı meydana geldi ve yabancı basın 
feryada başladı. 

Şimdiye kadar da, şimdi de eşkıyanın bastırılması isteniyor; oysa ortada, 
Efendimizden başka hastınlmaya müstahak görülecek bir şaki düşünemiyo
ruz! Çünkü bu Emin Paşa affedilmeyi hakkedecek derecede suçsuz idiyse, 
onu mazlum olarak yıllarca hapsettiren yargıçlar kuruluna niçin bir soru yö
neltilmiyor? Yok, eğer yargıçlar kurulu hükmünde haklı idiyse, o zaman o 
mahküm niye affedildi? Acıma duygusunun zorlamasıyle affedilmiş olması 
olanaklı değildir. Çünkü Emin Paşa gibi bir katili, bir şak1yi, cinayet işlemiş 
birini affettirecek bir acımanın dünyada varlığı olanaklı olsaydı, 25 yıldan 
beri her türlü hakkından yoksun olarak ve mazlum, suçsuz, gadre uğramış 
olarak Çırağan Sarayında hapsedilmiş olan Sultan Beşinci Murad Efendimiz 
Hazretleri affedilirdi. Kardeşine acımayan "Kabil", Emin Paşa'ya mı 
acır?!(137) 

Bundan da vazgeçtik; bir katili, bir canavarı, kısacası eziyet verdiği için Şe
riata göre öldürülmesi uygun olan bir cinayet işleyicisini affedecek yerde, ha
pishanelerde, sürgün yerlerinde sefil ve ağlamaklı durumda kalmış, verem 
hastalığına yakalanmış, çürümüş, Marmara Denizine atılmış ve atılmakta 
olan vatanın yeni yetişenlerine, milletin taze fidanlarına acınırdı. 

(133) 20. sayıdaki 90 numaralı dipnota bakınız. 
(134) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
(135) HilMetpenahi: Halifeliğin dayandığı yer, Halifeliğin sığınıp korunduğu yer. Osmanlı

lar döneminde padişahlar için kullanılan bu unvan, bazen de "HilMetpenah" biçimin
de kullanılırdı; onun da anlamı, "Halifeliğin dayanağı, Halifeliğin koruyucusu" d~ 
mekti. Arapça "Hil5.fet" ile Farsça "penah" sözcüklerinden oluşan "Hil5.fetpenah1" 
sözcüğü, Türkçede karşılığı bulunmadığından, çeviride tarafımızdan aynen 
kullanıldı. 

(136) Bu sayıdaki 115 numaralı dipnota bakınız. 
(137) Bu sayıdaki 117 numaralı dipnota bakınız. 
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Bir cinayet işleyicisinin nefretli çağrısına acıyan bir yürek, doğal olarak, o 

cinayet işleyicisinin cinayet ortağı olmakla suçlanır; ve böylece o yüreğin sa

hibi olan insan da, insanlık dünyasının gözünde bir kan dökücü, bir cellat ol

makla tanınır. Şimdi, Şevketmeab Efendimiz, kendisinin gerçekten acımalı 

ve gerçekten insan olduğunu topluma göstermek istiyorsa, kendisinin acı

ması(!) sayesinde evlatlarını yitirmiş olan ana ve babaların, kocalarından ol

muş olan dul kadınların, babalarından yoksun kalmış olan öksüzlerin yaslı 

ağlayışlarından ve insan gücünü aşan feryatlarından etkilenip acı duyduğu

nu, ne gerekirse yapmakla lütfen kanıtlasınlar! 

Sonuç olarak, Ermenilere saldıran bu gibi adamlardır ve onlar daPadişahın 

has kullarındandır; Müslümanlar hakkında dahi yaptıkları çirkinlik ve iğ

rençlikler, Ermenilere yapılandan aşağı değildir. Ermeniler olsun, Kürdler 

olsun, bu durumlardan, bu zulümlerden kurtulmak istiyorlarsa, bunu, bir

leşip dayanışmakla başarabilirler. El-ele verip mutluluklarının gereklerini 

kardeşçe ararlar; bulunca da, o mutluluğa kavuşmakla refah ve rahatlıklarını 

güvence altına alabilmiş olmak için, üzerlerindeki ağır tutsaklık yükünü 

kaldırıp atmaya yine elbirliğiyle çalışıp çaba harcarlar. Yoksa, bu durumdan 

kurtulmanın olanaksız olduğuna lütfen inansınlar da her zorbalığa ve her sı

kıntıya tahammül etsinler. Ve yoksa, korku ve felaketierin somutlaşmış bir 

gövdesi olan bu zulüm ve despotluk heykelinin(138) Tanrı dileyineeye ka

dar karşılarında duracağına kesinlikle inansınlar ve o zulümlerden zevk ve 

tat almış olarak rahat buyursunlari 

(138) "Zulüm ve despotluk heykeli"nden maksat, Abdülhamid'dir. 

470 -VI-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Eded 27 Sala sise Rılper 1 

• Sahib ve KURDISTAN Address: 
Muharriri: Year Bay Crescent 
Bedirhan Paşaoğlu S Fast Cliff 

Abdurrahman 1315 FOLKSTONE 

* 
Angleterre 

Heyv& carek& derdikeve * Dere 
olunmayan 

cerideya Kurdf ye Her tabı'da 

evrak 200 nüsha 

iade Kürdleri tahsil-i ulı1m ve füm1na 
Kürdistan 

vülat-ı izamına 
olunmaz teşvik eder 

irsal olunur 
* 

nasayih ve edebiyat-ı 
Kürdiyeyi hM * 

Her car ayda bir neşrolunur 
Kürdistan haricinde du sed Kürdçe ve Türkçe gazetedir 

her yer için cerideya KURDiSTAN senelik abone bedeli 
ez'e rekim 80 kuruştur 
Kurdistan&, Gazetenin mesleğine muvafık Kürdistan dahilinde 
de belaş Arabça, Türkçe, Fariske mektublar hususi isteyenlere 
bidin xelke Kürdçe neşrolunur meccanen gönderilir 

Roja yekşembe de 22 Zilqe'de sene 1318 * Fi 28 Şubat-ı Evvel sene 1316(1) 

KÜRDÇE KISIM(ı) 

Geli Kurdno! U n dizanİn ku çi qasi milet hen e, h emi li qenciya xwe re dixebi
tin. Ev gelek xirab e ku Kurda, her(3) xizmeta biyaniya kiriye. Eve hev qasi 
sal e un xizmeta Tir ka dikin, we çi qenci dit? Muqabile hev qasi zulma huku
mete, weki we nişanek an rutbeyek stand, un mexdı1riyeta xwe ji bir dikin. 
Ri ya ve hukumete de hinde Kurd şeride hatin kuştin; lakin heta nuh o tu cara 

(ı) Li go ra tarfxa Miladf 13 Adar ı90 ı; (MiBdf tarihe göre 13 Mart ı90 ı; burada "Birinci 
Şubat" demek olan "Şubat-ı Evvel" denilmişse de, "evvel" sözcüğünün yanlışlıkla yer 
aldığı anlaşılmaktadır; çünkü Birinci Şubat ve İkinci Şubat yoktur, bir tek Şubat 
vardır). 

(2) Kürdçe kısım: Beş& Kurdf, pişka Kurdi. Nivfskar, ev sernivfsar bi Tirkf nivMye. 
(3) Her: Tim, her dem, tim ı1 tim. 
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yek mirovek Kurd, wetene xwe re tu xiret serf nekir. Goya ku( 4) em ser xiz

meta biyaniya xelq bine.( S) Beri penc sed sala tuTirkekli welate me de nebi. 
Ev Tirk hemi ji Turan(6) hatin welate me, u welate me de hakimiye li me di
kin. Padişahen wan, ku hemi xwinrej mustebid in,(7) unwane "Xelife" li 
xwe datinin u bi vi hali, çi qasi new' e zulm heye icra dikin.(8) Lakin heqiqete 

hal de(9) ew ne xelife ne; ew, wacibulxel'(10) padişahen zalim in. Un vi hali 
nizanin. Zira( ll) un cahil in; hukumete her un cahil hişt, da un waqife hal 

nebin.(12) 

* 
Tirk u Xunkar çi nam(13) u unwan biven, bilabidin xwe; lakin Xwede 

Kurd ji xizmeta wan re xelq nekiriye. Xunkare nuh o, qet' en( 14) xwe li mileti 
nake xweyi. Hetta(15) beri çend sali, ve(16) bajareki ji welate Arnawudista
ne( 17) bide neyara. Lakin Arnawuda ev hal qebul nekir, dest birin ser şir,( 18) 

itaete irada Xunkar nekirin u bi vi hali welate xwe, din u namus u jin u zaru
yen xwe muhafeze kirin. Min mewsuq( 19) bihistiye ku Ebdulhemid un, yani 

welate Kurdistane ji Rusyayere wa'd kiriye. Veca eger un nuho ve(20) nexebi
tin, paş çend salek de bikeve bine linge eskere Mosqof. 
Şuna un te' mine heyat u namuse re bixebitin, un xwe xwe dikujin, jin u za

ruyen Ermeniyen masum qetil dikin. Pexember goti:ye "beşşirulqatile 

bilqetli".(21) Dewama vi hale we, nihayetweb ibe muciba qitala we h emi ya. 

Un itaete emre Ebdulhemid dikin, Ermeni ya dikujin. Ma emre Ebdulhemid 
ji hedisa Pexember mestir e,(22) ji emre Xwede teala eqdemtir e!(23) Ebdulhe-

(4) Goya ku: Wek ku, mirov dibeje qey ku, ji mirov we ye ku. 
(5) Xelq bine: Afirine, çebı1ne, hatine afirandin. 
(6) Tı1ran: Welate Tirkan e eslf ye li Asya Navin. 
(7) Mustebid: Diktator, despot, hukumdare ku heqe azadiye nade kesen bine karghiya 

xwe. 
(8) İcra dikin: Pektinin, tinin ci. 
(9) Heqiqete hal de: Di rewşa esH da, di rewşa rastin da, di esle xwe da, bi rast!. 
(10) Wacibulxel': Hukumdare ku daxistina wi ji text wacib e, sereke ku derxistina wi ji sere-

kiye pewist e. 
(11) Zira: Lewra. 
(12) Waqife hal nebin: Haydare rewşe nebin, ji rewşe haydar nebin. 
(13) Nam: Nav. 
(14) Qet'en: Qutı1birr, be guman, hemin. 
(15) Hetta: Tewr, ew qas ku. 
(16) ve: Viya, xwest. 
(17) Arnawud: NeteweyekiEwrupi. Ji welate wi ra te gotin "Arnawudistan", ku li jere Ew

rupay&, li qeraxe deryaya Adriyatik dikeve. Di hin zimanan da ji wi neteweyi ra te gotin 
"Alban", ji welate wi ra ji te gotin "Albanya". 

(18) Şir: Şı1r. 
(19) Mewsı1q: Ewle, bi awayeki ku mirov pe ewle dibe ı1 bawer dike. 
(20) Nuho ve: Ji nuha ve. 
(21) Mana ve hedisa Pexember weha ye: Mizgina kuştine bidin kese qatil, kese ku mirovan 

bikuje bila bizane ku ew ji de be kuştin. 
(22) Mestir: Mezintir. 
(23) Eqdemtir: Peştir. 
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mid dibeje ku "Ermeni neyaren we ne", we ve xebere ixfal dike.(24) Ma un 
nizanİn ku Ermeni nikarin neyariya we bikin! Neyare we ew Xunkar e, ku 
we hemiya welate we ve Mosqof re wa'd dike. 

Ez dizanim ku beri çend sala Wane(25) meclis tertib bi,(26) da Ermeniya 
li Kurda bidin qetilkirin.(27) We meclise de Şex Ubeydullah merh~m hazİr 
bl.(28) Şexe merhum mirovek gelek alim ~ mutteqi bl.(29) İtlraze vi emre 
Xunkar kir, cewab da ku: "Heger ira em Ermeniya bllasebeb bikujin, rojeke 
bet ku miletek di we be me bikuje". 

Edi zernan e, dive em silarneta xwe ~ zar~yen xwe re bixebitin. Şerm e ku 
Kurden hinde bi merani ı1 semahet(30) meşh~r in, xizmetkariya hukumetek 
zalim bikin. Beri çend zernaneki em ji xweyhukumet bin, sahiburre'y(31) 
bin. Lakin heyfku me ew seadet(32) ji deste xwe revand, nuho em ketin deste 
s~tara de.(33) Betefaqiya me ji gelek dibe sebeb. Ku em Kurd neyare hevd~ ne, 
Tirk ji ji vi hale me istifade dikin, ... weha ... dikin.(34) N av me de haki
men qenc, muhib,(35) adil hene; bilareise me Kurd bit; çire(36) em bine deste 
Tirka de biminin! 

(24) We v~ xeber~ fxfal dike: We bi v~ xeber~ dixapfne. 
(25) Wan~: Li Wan&, li bajar~ Wan&. 
(26) Tertfb bf: Sererast bu, hat civandin, hat amadekirin. 
(27) Li Kurda bidin qetilkirin: Bi Kurdan bidin kuştin. 
(28) Ev, Şex Ubeydullah~ Nehrt ye. Kur~ Seyid Tahay~ Nehd ye. Di sala 1831'~ da li h~la 

Şemdfnan hatiye din&. Di şer~ Osmanfyan u Rusyay~ y~ 1877-1878'an da beşdar bu ye 
u li dij~ Rusyay~ bi merxasf şer kirfye. Pişt~ şer ji Kurdistan~ ra serxwebuna hundudn 
daxwaz kidye. U bel~ dewleta Osmanf daxwaza wf vegerandfye. Li ser w~ yek~ Şex 
Ubeydullah di sala 1880'yf da dest bi şoriş~ kirfye u li dij~ dewleta Osmanf kedye şer. 
H~la Şemdfnan u Hekarfy~ rizgar kirfye; paş&, ji ber ku dewleta Iran~ li Kurdistana 
Rojhilat gelek zulm li gel~ Kurd kirfye, ber~ xwe daye w~ hH~ u li dij~ Iran~ kedye şer, 
heta Mehabad~ standfye. Li ser w~ yek&, Osmanfyan u Iran~ li dij~ wf hevkarf kirine. 
Ji neçarf vegedyaye Şemdfnan. Hukumeta Osmanf li wir ew girtlye u ji Kurdistan~ dur 
xist!ye, şandfye S tan bol&. U bel~ ji wir revfyaye, dfsa çuye Şemdfnan. Osmanf tirsane 
ku careka df dest bi şoriş~ bike. Di sala 1883'yan da ew girtine u şandine bajar~ TaH&, 
ku li h~la H kaz~ dikeve. Ş~x Ubeydullah di sala 1900'f da li wir wefat kirfye. Seyid Ev
dilqadir, ku di sala 1918' an da bu ye serok~ Komela P~şketina Kurdistan~(Kürdistan Te
aH Cemiyeti) ıl di sala 1925'an da ji aHy~ rejima KemaHst a qolonyalfst ve li bajar~ 
Amed(Dlyarbekir) hadye idamkirin, kur~ Ş~x Ubeydullah e. 

(29) Mutteqf: Ke.s~ ku .x~e ji g~ne~an ~ipaı_:eze, li gora fermana dfn tevdigere. 
(30) Semahet: Cıwamerı, qencıkarı, meranı. 
(31) Sahiburre'y: Xwedfdftin, xwedfpeyv, xwedfy~ dftin u peyva xwe, bi ser~ xwe. 
(32) Seadet: Bextyari. 
(33) Sutar: Qeşmer, beradayf. 
(34) Li vir du peyvik, di esl~ rojnam~ da xira bune, nehatin xwendin. 
(35) Muhib: Xwedfevfn, dilgerm, kes~ ku ji mirovan hez dike, kes~ dilovan ~ku dil~ wf bi 

mirovan dişewite. 
(36) Çire: Çima, jibo çi. 
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Kurda tu cara miroven aciz nekuştine. Lakin me'muren Tirka un 1xfal ki
rin.{37) we çu ecezeye(38) Ermeni ya kuşt; we nam u namusa xwe, şuhreta he
maseta{39) ecdaden xwe reş kir. 

Ev hal, ev cahil1 edi bes e; aqile xwe b1nin sere xwe. Min hin axa u begle
ra( 40) re niv1s1ye, da 1ttlfaq bikin, dermaneki ji Vl derdi re bib1nin. Ez pe ve 
cer1da xwe j1 ji we re dibejim, dive un hem1 tefaq bikin.Ermen1 j1 w1 hall de 
we re 1ttlfaq dikin. Un hem! hev re 1st1qbalek qenc tehyie bikin,(41) hem! 
hev re xwe ji bine zulma Tirkaxilas bikin. Ez' e carna ji we rehin mirova biş1-
nim. Dive un 1taet li w1 re bikin. Ez xwe j1, 1nşaellah firset bib1nim, rojeke 
bem ser hudude Kurdistaneli nav Ecem. Bi 1zna XwedC, we hinge ez'e Kurda 
ji xulam1ya Rome(42) xilas bikim u ez'e n1şane alemebikim ku Kurd, wek 
Ebdulhem1d llan dike ne miroven zebunkuş in.(43)Ez'e 1sbat bikim ku wa
qia( 44) Kurda rebenen Ermen1ya qetil kir in, lakin ev ji teşw1qa Ebdulhem1d 
hasil bl. 

Ez ji alim u feql'hen Kurdistan e rica dikim ku her( 45) bi Kurda re cami ya 
de, mescida de van hala muzakere bikin. Muweffeqiyet ji XwedC. 

(37) Un 1xfal kirin: Hun xapandin. 
(38) Eceze: Piran1ya "aciz" e, ew jl bi mana "beçare, reben, behez" e. 
{39) Hemaset: Merxas1 u feris!ya ku di esle mirov da heye. 
( 40) Begler: Miran. 
( 41) Tehyie bikin: Arnade bi kin. 
{42) Rom: Dewleta Tirkan, dewleta Osman!. Ji ber ku beredinava Kurdan da ji dewleta 

Osman! ra hat! ye gotin "Rom", ni viskar j1 di ve ni visara xwe da bi nave "Rom" qala 
we dewlete kir!ye. Sernede ku Kurdan ji dewleta Osman! ra gotiye "Rom" ev buye ku, 
ew d ye ku dewleta Osman! te da hatiye sazkirin, yan! Anadol, wextek di deste 1mpera
tor1ya Romaye da buye u heremek ji heremen we dewlete bu ye. Hinge Kurdan ji we 
dewlere ra gotiye "Rom". Paşe ew 1mperator1 parçe bu ye u li hela we ya Rojhilat 1mpe
rator1ya Blzans hatiye sazkirin, ku je ra hatiye gotin "Roma Rojhilat" jl u Anadol j1 
beşek ji we buye; hinge j1 nave we dewlete dinava Kurdan da "Rom" buye. Paşe li here
ma Anadole dewleta Osman! hatiye sazkirin u ketiye şuna 1mperator1ya Bizans; hinge 
j1 Kurdan ji we dewlete ra gotiye "Rom". Ehmede Xan!ye nemir j1 di "Mem u Zin" e 
da ji dewleta Osman! ra gotiye "Rom". Yek ji peyven Xan1 yen di heqe dewleta Osma
n! da weha ye: 

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

Pişre ku dewleta Osman! hatiye hilweşandin u di şuna we da "Ko mara Tirk1ye" hatiye 
sazkirin jl, na ve "Rom" dinava Kurdan da jibo we dewlete hatiye k aran! n. Li hin helen 
Kurdistane jl ji dewleta Tirkan ra hatiye gotin "Roma reş" u gele Kurd bi peyvika 
"reş" zulm u zordestiya we dewlete daye zan1n. Di peyveka peş!yan a Kurd1 da j1 te go
tin "bexte Rome tune". Di straneka gell ya Kurd1 da jl te gotin "Rom xayin e". 

{43) Zebunkuş: Rebenkuj, kese ku miroven re ben u behez dikuje u bi kuştina wan dipesine, 
doza merxas!ye dike. 

(44) Waqia: Di esle xwe da, bi rast!. 
{45) Her: Tim, her dem. 
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KÜRDLERE 

Kürdler! İnsan şahıs itibarıyle temin-i hayat-ı hususiyesi için lazım olan esba
bın tehyie ve ihzarına nasıl ki mecburdur, münferiden yaşamak insan için 
mümkin olarnamasına ve bir cemiyete intisabla yaşamanın mecburiyet-i ta
biiyeden bulunmasına nazaran, her ferdin hayatı, menfaatı, saadeti, mensu
bu bulunduğu cemiyet ile olacak. Binaenaleyh, insan olan için de, en evvel 
o cemiyetin devam-ı bekasına çalışmakla, hayattan eazz olan namus ve şerefi
ni muhafaza etmek ve o cemiyetin hayatı ise, üzerinde yetişip büyüdüğü, ic
tima edebildiği toprağın -ki vatandır-zir-i pa-i a'dada çiğnetilmemesinde 
olabileceğinden, o halde insan-ı hakiki olan adam, her şeydan evvel, üzerin
de yetiştiği ve sayesinde tegaddi ve havasıyle teneffüs ettiği vatanının muhafa
zasına cansiperane ve fedakarane gayret eder ve ikinci derecede olarak, men
subu bulunduğu cemiyetin bekasına gayret ederek her türlü menfaatını o ce
miyetin saadetinden bekler ve üçüncü derecede olarak, o daire hududunu 
aşmaksızın efrad-ı ailesinin temin-i istikbaline bakar. 

İşte bu yüzdendir ki, her millet, daima menafi-i milliyesini narzar-ı itibara 
alaraktan hareket eder ve menafi-i şahsiyesini menafi-i umumiye-i milliyesin
de bulur. 

* 

Hal bu merkezde iken, sizler ise, sizi her türlü terakkiyat-ı medeniyeden, 
saadet-i maariften, nimet-i hürriyetten mahrum bırakan, menafi-i şahsiyesi
ni temin ve makasıd-ı gayri meşruasım tervic edinebiimiş olmak için, ifsada
tıyle nihayet birtakım Ermeni vatandaşlarınız acezesini ve hatta etfal-ü nis
vanını size katliam ettirerek, her iki dünyada bile sizi menfur ve bednam 
eden Abdülhamid ve zaleme-i memurl'n ve avenesine çalışıp hizmet etmek
ten başka bir şey yapmıyorsunuz. 
Padişahın aksa-i amalı, sizin içinde bulunduğunuz zulmet-i cehl-ü naclani

den bilistifade, irtikab ettiği bunca fenalıkları sizin bu gibi hareketlerinizle 
setretmek ve ona mukabil, içinizden intihab ettiği birkaç pespayeyi -artık 
köpeklerin bile kabulüne tenezzül etmediği- iki rütbe veya birkaç nişan 
parçasıyle avutup umumunuzun gözünü boyamaktır. 

Kürdler! Emin olunuz ki saika-i cehl-ü naclani ile gözlerinizi hakaikin 
rü'yetinden men' eden perde-i hırs-ü tama'ın size mucib-i şeref-ü izzet göster
diği şu rütbe ve nişan denilen şey, fam1s-ı millinizi söndürmekten, ikbal-ü is
tikbalinizi mahvetmekten başka bir şeye yaramıyor. Bilmiyorsunuz ki şu 
maden parçalarıyle(46) aba ve ecdadınızın hayatlarını, huzur ve rahatlarını 
feda ederekten size edindikleri, temin ettikleri şeref-ü haysiyet-i zatl'nizi satı
yonsunuz. 

(46) "Maden parçaları"ndan maksat, Abdülhamid'in kendisine bağlı olan kişilere verdiği 
rütbe işaretleri ve nişanlardır. 
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Kürdler! Siz ki akvam-ı Şarkiyenin en şed', en zeki, en faalısınız; üzerinde 

perverişyalı olduğunuz hak-i mukaddesin muhafazası yolunda bugüne ka

dar ne iş gördünüz! En büyük arzusu sizi ifna etmek olan Padişahın amal ve 

makasıd-ı nameşruası yolunda bunca canlar yaktığınız halde, Kürdistan'ın 

saadeti narnma ne harekette bulundunuz! 
Memleketinizi birtakım hırsız memurlara me'kel edip her türlü zahmeti

nizi, sa'y-ü ictihadınızı bir hükümet-i müstebiddenin harekat-ı kanunşike

nanesine feda ediyorsunuz; sonra da her fenalık gözünüz önünde olduğu hal

de görmemezlikten gelerek şu haşerata( 47) hadim ve muavin oluyorsunuz. 

Halifedir deyu kendisine itaat etmek istediğiniz Padişahın, vacibulhal'( 48) 

bir sultan-ı zalim olduğunu hala idrak edemediniz mi! Padişahın, halifelik 

nam-ı mukaddesini telv~s ederekten o nam altında irtikab ettiği mezalim, bu

gün Cengiz'lere, Timur'lara rahmet okutur oldu; buralarını herkes aniayıp 

gördüğü halde, siz henüz görmediniz mi! Farzedelim ki halifedir, acaba bu sı

fat, bizleri, onun bunca mezalimine koyun gibi boyun eğmeye, başımıza 

musallat ettiği zalim memurlarına hadim olmaya mecbur eder mi! 

Bunca küçük milletler var ki, mütemad\' sa' y-ü gayretleri neticesiyle niha

yet kendilerini hükümet-i metbualarının gadr-ü itisafından kurtardılar, 

mes'ud bir hale geldiler. Siz ise, bu gibi milletleri taklid ile saadetinizi, rahatı

nızı, namusunuzu, haysiyetinizi muhafaza ve temin edecek yerde, birbirini

zi öldürmek ve bu suretle kuvvetinizi kesretmekle, düşman-ı sah~h olan Pa

dişahın mezalimine daha ziyade meydan vermek gibi bir hareket-i amyanede 

bulunmakla elinizdeki hançeri kendi elinizle kalbinize sokar gibi bir cina

yette bulunuyorsunuz. Ermenileri katlettiniz. Bunları katletmek, meşhur 

olan şan-ı semahat ve şecaatinize sığar mı! Sığsa bile onların rahat ve refahla

rını muhafaza eden ve kendileriyle şu kadar senelerden beri kardaşçasına ge

çinen ecdadınızdan mahcub olmayacak mısınız! Acaba "bizim vatandaşları

mıza ne için eziyet ettiniz?" yolunda bir sual sorsalar, ne cevab verirsiniz! 

Yüzünüz kızarmaz mı! 
Şu halinizle sizi alem-iinsaniyete vahşi göstermek isteyen Padişahın bu de

rece ifsadatına kapılmak insanlığa yakışır mı! Birtakım Ermeni acezesini 

katliam etmek, kendi vatanınızı, hanenizi tahrib etmek değil midir! Sizi yağ

makerliğe sevk eden memurlar, valiler, mutasarrıflar,( 49) kaimmakamlar, el

lerinizde bir şey bıraktılar mı! Ellerinizdekilerle beraber namusunuzu da al

mış olmadılar mı! Allah' ın, Peygamber'in nehy huyurdukları kıtaldan, yağ
madan istifade sevdasına düşecek kadar cahil mi kaldınız! Bununla 

alıretinizi de malıvetmiş olmuyor musunuz! 

Birkaç sene evvel Van' daPadişahın emriyle in' ikad eden bir mecliste, Kürd

leri Ermenilerin katliamına sevk ve teşvik için karar verildikte, o mecliste 

(47) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
(48) Vacibulhal': Tahttan indirilmesi gerekli olan padişah, görevden uzaklaştırılması ge

rekli olan hükümdar. 
(49) 22. sayıdaki 81 numaralı dipnota bakınız. 
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mevcud bulunan Şeyh Ubeydullah merhum,(SO) Ermenilerin bu suretle 
katlinin evamir-i ilahiye hilafında bulunmasına nazaran, böyle bir iradeyi ıs
dar eden padişah ise zalim ve as~ olacağından ve zalim ise vacibulhal' olaca
ğından, bu gibi iradenin Padişah hakkında hayırlı olmayacağını bilbeyan 
meclisten çekilmiş idi. 

Kürdler! Şeyh-i müşarünileyhin şu hareket-i merdanesi, ne için size bir 
hüsn-i misal olmuyor! Mucib-i şeyn-ü nekbet olacak şu hareketleriniz, elver
ınedi mi! Ecdadınızın eelıd-i ceh~d ile kazandığı şan-ü şerefi kanlı lekeler le le
keletmeyi, vicdanınız nasıl kabul ediyor! Vasıta-i hayatınız olan hak-i 
mukaddes-ivatanın düşman ayağı altında çiğnendiğini görmek, hamiyetini
ze sığar mı! Hürriyet-i kad~menizin iadesine ve bu vasıta ile namus ve haysi
yetinizin muhafazasına artık gayret etmelisiniz, ki eslafınıza layık hayrulha
lef olduğunuzu isbat etmiş olasınız! Başınızdaki memurlar elinde alet-i 
gasb-ü nehb, vasıta-i katl-ü tahrib olmaktansa, kurtulmak çarelerini düşü
nüp o yolda kanınızı dökünüz, ki marrulbeyan ahval ve harekat-ı mü'lime
den mütevellid ar-ü lekeyi silmiş olasınız, bununla da aba ve ecdadınız, sizin 
kendilerinden olan tenasülünden mahcub olacak yerde, iftihar etmiş 
olsunlar! 

Maahaza diyebilirim ki, bu babda icab eden sa' y-ü himmet, Kürdlerin eka
bir ve meşayihinden beklenir olmağla, Kürdistan'da ~ka' edilegelen bunca fe
nalıklardan her du cihanda mes'ul anlardır. Küçükler, eelılleri itibarıyle her
halde mazur görülebilir ler; lakin ahvalın netaic-i vah~mesini derke muktedir 
olduğu halde adem-i l'kaına çalışmayanların, büyük bir kababati inikab et
miş olacakları tabi~dir. Hele Abdülhamid'in rütbe ve nişanına tarnaan şu 
tar~ k-i muharribe bilerek süluk edenlerin ise kabahati, cidden affı gayri kabil 
cinayattandır. Görülen mezalime netice verilmek için, Ermeni vatandaşları
nızın dahi muavenette bulunmaya müheyya bulunacakları tabi~dir. El-ele 
verip kardaşçasına geçinmeye gayret etmelisiniz. İttifak ve ittihada himmet 
ediniz. Bir iş ki hüsn-i niyete makrundur, tevfik-i Huda refik-i gayri mu
farıkıdır. 

(50) Bu, Şeyh Ubeydullah-ı Nehrl'dir. Sayyid Taha-i Nehri'nin oğluydu. 1831 yılında 
Şemdinan(Şemdinli) yöresinde dünyaya gelmiş, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşına ka
tılmış ve Ruslara karşı kahramanca savaşmıştır. Savaştan sonra Kürdistan için iç bağım
sızlık istemiş, ancak bu isteği Osmanlı devletince reddedilmiştir. Bunun üzerine silahlı 
harekete başlayan Şeyh Ubeydullah 1880 yılında Osmanlı devletine karşı savaş açmış 
ve Şerndinan ile Hakkari yöresini kurtarmıştır. Sonra, İran devleti tarafından Doğu 
Kürdistan' da Kürd halkına çok zulmedildiği için o tarafa yönelmiş ve İran' a karşı sa va
şa girmiş, Mehabad'a kadar olan bölgeyi ele geçirmiştir. Bunun üzerine Osmanlılar ile 
İran kendisine karşı işbirliği yapmışlardır. Şemdinan'a çekilmek zorunda kalan Şeyh 
Ubeydullah, Osmanlı hükümeti tarafından yakalanmış ve Kürdistan'dan uzaklaştırı
larak İstanbul'a gönderilmiştir. Ancak oradan kaçıp yine Şemdinan'a gelince, Osman
lılar, bir kez daha silahlı harekete başlayacağından korkmuşlar ve 1883 yılında kendisi
ni yakalayıp Hicaz bölgesinde yer alan Taif kentine göndermişlerdir. Şeyh Ubeydul
lah, 1900 yılında orada vefat etmiştir. 1918'de kurulan Kürdistan Teall Cemiyeti'rie 
başkan olan ve 1925'te kolonyalist Kemalist rejim tarafından Amed(Diyarbekir) ken
tinde idam edilen Seyyid Abdülkadir, Şeyh Ubeydullah'ın oğludur. 
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İNTİŞAR-1 REZALET 

Abdülhamid'in bin hile ve desise ve hiç bir şehzadenin, ne hatta en zalimle
rinin bile irtikabına tenezzül ederneyeceği muamelat-ı haysiyetşikenane ile 
gasbına muvaffak olduğu taht-ı Osmaniye çıktığı günden beri, temin-i hayat 
ve saltanat hususunda hikmet-i hükümet diyerek ibraz edegeldiği ef'al ve ha
rekat, hayretbalış-ı ukuldur. Yiğirmi beş seneden beri idare-i hükümette gö
rülen fenalıklardan insanlık haya ediyor. Ne hiç bir akıl ve hikmete müste
nid olamayacak olan rezalat, artık Avrupa gazetelerinde de kemal-i hayretle 
görülmeye başladı. Ez an cümle, geçenlerde, Cenevre'de çıkan "Suiss" gaze
tesinde pek garib ve mucib-i hacalet bir fıkraya tesadüf olunmuştur, ki politi
ka alemindeki kuvve-i maneviyemizin, bir zamanlar tekmil Avrupa'yı titre
ten şevket-ü satvet-i Osmaniyenin Avrupa nazarında ne derecelere tenezzül 
etmiş olduğunu ve Abdülhamid'in şu biçare millet-i masumeyi -değil yal
nız kendi aralarında- avam nazarında bile ne kadar şermsar bir hale koydu
ğunu tafsl'l için bir misal olmak üzre, kari'lerimizin enzar-ı ibretine arzede
riz. Şöyle ki: 

Abdülhamid, zulmünden yakasım kurtaranların Cenevre'de ictimaını gö
rünce, bittabı' bunların ahvalına tamamen kesb-i vukuf etmeyi akdem-i 
umurdan görmüş ve İsviçre hükümetine yalvara yaltaklana, nihayet İsviç
re'nin payıtahtına değil, fakat mecma'i ahrar olan Cenevre'ye bir konsolos 
tayinine muvafakatını alır. Cenevre'yi kendi sarayının dahili gibi zanneden 
Padişah, gönderdiği konsolosların bir iş görernediğini gördükçe, hiddetin
den küplere biner ve her gün birini değiştirir; nihayet, Alman Yahudilerin
den olup, Cenevre'de şiddet-i ihtiyac ve zamretten nefesi kokan Richto
ven(51) isminde bir mendebur, Abdülhamid'in cinnetinden istifade emeliy
le her ne yaparsa yapar, kendisini Cenevre konsolosluğu vekaletine tayin 
ettirir. Bu herif, hükümetimiz tarafından vekaleten tayin edilip asaleti İsviç
re hükümeti tarafından kat'iyyen tasdik olunmamışken, kendini Konsolos 
diye ilan eder ve o suretle de icra-i vazifeye başlar. Ne !fa etmekte olduğu vazi
fesinin hükümetimizi, milletimizi ecanib nazarında terzl'l ve Abdülha
mid'in vehmini tahrik edecek yalanlarla kendisinden ihsanlar, nişanlar ko
parmaktan başka bir şey olmadığı büyük büyük teessürlerle görülüyordu. 

Nihayet Abdülhamid bunu da yaşatmaz ve Cenevre'ye, İtalya'nın "Je
ve"(52) Konsolosu Haydar Bey'i-isimlerdeki müşabeheti bir münasebet-i 
siyasiye addederek- bundan iki mah mukaddem tayin eder. Heyhat ki, Ce
nevre'ye konsol os tayin etmek, yalnız "Büyük Abdülhamid"in emr-ü irade
siyle olmayıp, Richtoven'in dahi inzimam-ı re'yiyle(!) olmalı ki, Haydar 
Bey, evrak-ı resmiyesi elinde olduğu halde gidip kendisini selefine takdim 
edince kemal-i hakareıle reddolunur. Neye uğradığını anlayamayan Haydar 

(51) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(52) Doğrusu "Cenova" diye okunan "Genova" olmalıdır. 
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Bey, vuku-ı hali Padişaha yazar. Lakin bir taraftan milyonları itlaf eden 
merhamet-i Şahane, Avrupa'daki bir medeniyet-i sarayda memurlarının böy
le sızıltı çıkardığını vahşet nev'inden bildiği için ve daha doğrusu Richto
ven' den korktuğu için, hiç bir cevab almaz. 

Haydar Bey ise, artık -Paris Sefiri olup m esav!-i ahvalına mükafaten İsviç
re sefareti dahi uhde-i liyakatına tevdi' olunan- Münir Bey' e müracaat eder. 
Münir Bey ise, Abdülhamid'in iradesine istinaden, Haydar'a icab eden emir
narneyi vererek bir mübaşire terfikan gönderir. Haydar bu sefer yine gider, 
selefinin evinde görünür. Lakin Abdülhamid'i tanımayan koca Richtoven, 
Münir'i bittabı' bütün bütün tanımayacağından, Haydar'ı bu sefer daha fena 
bir surette tahkir edip koğar ve ilaveten de, devam eden memuriyeti esnasın
da sarfettiği sekiz bin frank verilmedikçe mühr-i resmi yi halefine vermeyece
ğini ve o para mukabilinde Konsoloshane eşyasını zabtettiğini söyler. Hay
dar ise vak'ayı mufassalan tekrar İstanbul'a yazar. Fakat "la hayateli men te
nada".(53) Merhamet-i Şahane hiç bir memurun azlini arzu etmez olmalı ki, 
Haydar Bey, gerek Efendisinden ve gerek Sefir Münir'den aldığı emirname
leri hamilen, bir buçuk aydan beri Cenevre kahvelerinde me'yus ve malızun 
pinekleyip duruyor. Beri tarafta ise, Abdülhamid'in "azlettim" dediği Rich
tovan cebren, kahren memuriyeti başında oturuyor. 
Şu ahvalı kemal-i hayretle müşahade etmekte olan ecanib, acaba, idaresini 

bu derecelere !sal eden bir şahs-ı menfur ve münferidin(54) yiğirmi beş sene
den beri rebeka-i itaat-ü esaretinde zebun kalan bir millete( SS) ne nazarla ba
kar! Tabiat-ı hürriyetle meftur olan otuz milyona karib efradın,(56) rub'ı 
asırdan beri böyle bir adamın elinde kendisini mahveden millete acaba Avru
palılar ne der! Milletin şu meskenetine nefr1nhan olmayacak bir ferd-i aferi
de tasavvur olunur mu! Heyhad 

(53) Arapça olan bu sözün anlamı şöyledir: "Bağırıp çağıran kimseye yaşam yoktur". Gali
pa, Haydar durumu Padişaha yazdığı için kendisine hak verilmediğini anlatmak is
temiştir. 

(54) "Kendisinden nefret edilen ve tek başına davranan kişi" anlamındaki "şahs-ı menfur 
ve münferid"den maksat, Abdülhamid'dir. 

(55) Buradaki "millet"ten maksat, Osmanlı yurttaşlarıdır. 
(56) "Otuz milyona yakın kişiler" demek olan "otuz milyona kadb efrad"dan da maksat, 

Osmanlılardır. 
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480 

SULTAN MURAD-1 HAMis 
HAZRETLERİ LİSANINDAN 

Feyz alırken iltifatımdan esir-i kainat 
bekler oldum har-ü hasstan bir nigah-ı iltifat 

Söyleyin Allah için, meşrut-ı zilletse vücud 
istemem, lazım değil, ben hürre zincir-i hayat 

Lütf-ü kalırından şikayet, kerm-i verdinden figan 
elverir, dehr-i deninin cevrine ettim sehat 

Günde yüz bin kerre ölmektense, yeğdir bir ölüm 
Can verip üftaden oldum, nerdesin şehd-i memat! 

Ağlasın sevdiklerim, gülsün aduvv-ı nabekar 
Elveda ey ehl-i dünya, işte ben ettim vefat 

Öyle bir terk et cihanın bezmini, hakan-ı zar 
çıkmasın ru-yi zemine hak-i kabrinden nebat 

Bir Ciğerhun 
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27'NCİ SAYININ ÇEViRiLERİ 

KÜRDLERE 

Kürdler! İnsan kişi olarak özel yaşamını sağlamak için nasıl ki gerekli yol ve 
yöntemleri hazırlamak zorunda ise, tek başına yaşamak insan için olanaklı 
olmadığına ve bir topluma bağlanarak yaşamak doğal bir zorunluluk oldu
ğuna göre, her bireyin yaşamı, çıkarı ve mutluluğu, bağlı bulunduğu toplum
la olacaktır. Böyle olunca da, insan olan kişi için, her şeyden önce, o toplu
mun yaşamının sürekli olmasına çalışmak ve yaşamdan daha aziz olan na
mus ve onurunu korumak gelir; toplumun yaşamı ise, üzerinde yetişip 
büyüdüğü ve toplandığı, "vatan" olan toprağın düşmanların ayakları altın
da çiğnetilmemesinde olabilir. 

O halde gerçek insan olan adam, her şeyden önce, üzerinde yetiştiği ve sa
yesinde beslendiği, havasıyle soluklandığı vatanının korunmasına canını si
per ederek ve fedakarlık yaparak gayret eder; ikinci olarak, bağlı bulunduğu 
toplumun kalıcı olmasına gayret ederek, her türlü çıkarını o toplumun mut
luluğundan bekler; üçüncü olarak da, o çerçevenin sınırlarını aşmaksızın ai
le bireylerinin geleceğini sağlamaya bakar. 

İşte bu yüzdendir ki, her ulus, her zaman ulusal çıkarlarını göz önüne ala
raktan hareket eder ve kişisel çıkarlarını genel ulusal çıkarlarında bulur. 

* 

Durum böyle iken, siz ise, sizi her türlü uygarlık gelişmelerin den, bilginin 
mutluluğundan ve özgürlük nimetinden yoksun bırakan, kişisel çıkarlarını 
sağlamak ve meşru olmayan amaçlarını yürürlüğe koymak için, çıkardığı 
bozgunculuklarla zavallı birtakım Ermeni vatandaşlarınızı ve hatta çocukla
rını ve kadınlarını size katliam ettirerek her iki dünyada da sizi nefret edilen 
insanlar durumuna getiren ve adınızı kötüye çıkaran Abdülhamid ve onun 
zalim memurları ile yandaşlarına çalışıp hizmet etmekten başka bir şey yap
mıyorsunuz. 

Padişahın en büyük arzusu, sizin içinde bulunduğunuz bilimsizlik ve 
bilgisizlik karanlığından yararlanarak, işlediği bunca fenalıkları sizin bu gibi 
davranışlarınızla örtbas etmek ve ona karşılık, içinizden seçtiği birkaç alçağı, 
artık köpeklerin bile kabul etmeye tenezzül etmediği iki rütbeyle ya da 
birkaç nişan parçasıyle avutup, hepinizin gözünü boyamaktır. 
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Kürdler! inanın ki bilimsizlik ve bilgisizliğin itici gücüyle gözlerinizi ger
çekleri görmekten alıkoyan açgözlülük ve düşkünlük perdesinin, size onur 
getirici ve yüceitici olarak gösterdiği şu rütbe ve nişan denilen şeyler, ulusal 
ışığınızı söndürmekten, talih ve geleceğinizi mahvetmekten başka bir şeye 
yaramıyor. Bilmiyorsunuz kişumaden parçalarıyle,(57) babalarınızın ve de
delerinizin, yaşamlarını, huzur ve rahatlarını feda ederek sizin için edindik
leri, sağladıkları öznel( SS) şeref ve haysiyetinizi satıyorsunuz. 

Kürdler! Siz ki Doğulu(59) halkların en yiğidi, en zekisi, en çalışkanısınız; 
üzerinde büyüyüp yetiştiğiniz kutsal toprakların korunması yolunda bugü
ne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız! En büyük arzusu sizi yok etmek olan 
Padişahın meşru olmayan istek ve amaçları yolunda bunca canlar yaktığınız 
halde, Kürdistan'ın mutluluğu adına ne gibi davranışlarda bulundunuz! 

Yurdunuzu birtakım hırsız m em urlara arpalık( 60) durumuna getirip, her 
türlü zahmetinizi, çaba ve çalışınanızı despot bir hükümetin kanunları çiğ
neyen davranışiarına feda ediyorsunuz; sonra da, her fenalık gözünüzün 
önünde olduğu halde görmezlikten gelerek şu haşerelere(61) hizmetçi ve 
yardımcı oluyorsunuz. 

"Halifedir" diye kendisine itaat etmek istediğiniz Padişahın, tahttan in di
rilip görevden uzaklaştırılması gereken zalim bir sultan olduğunu hala anla
madınız mı! Padişahın, halifeliğin kutsal adını kirleterek o ad altında işlediği 
zulümler, Cengiz'lere ve Timur'lara rahmet okutur oldu; onun bu yönlerini 
herkes görüp anladığı halde, siz henüz görmediniz mi! Varsayalım ki halife
dir; acaba bu nitelik, bizleri, onun bunca zulümlerine koyun gibi boyun eğ
mek ve başımıza musaHat ettiği zalim memurlarına hizmetçi olmak zorun
da bırakır mı! 

Bunca küçük uluslar var ki, sürekli çalışma ve gayretlerinin sonucu olarak, 
bağlı bulundukları hükümetlerin acımasızlık ve zulmünden kendilerini 
kurtardılar ve mutlu bir duruma geldiler. Siz ise, bu gibi uluslara uyup mut
luluğunuzu, rahatınızı, namusunuzu, haysiyetinizi koruyup güvence altına 
alacak yerde, birbirinizi öldürmek ve böylece gücünüzü kırmakla, gerçek 
düşman olan Padişahın zulümlerine daha çok meydan vermek gibi köreesi
ne bir davranışta bulunmakla, elinizdeki hançerikendi elinizle kalbinize so
kar gibi bir cinayette bulunuyorsunuz. Ermenileri öldürdünüz. Onları öl-

(57) Bu sayıdaki 46 numaralı dipnota bakınız. 
(58) Buradaki "öznel" sözcüğü, yazının aslındaki "zat!" sözcüğünün karşılığı olarak kul

lanılmıştır ve "bir kişiye, bir halka, bir ulusa özgü olan, onun yapısında bulunan ve 
nesnel olmayan nitelikler" anlamına gelmektedir. Arapça olan ve Osmanlıcadada kul
lanılan "zat!" sözcüğünün anlamı da budur. 

(59) Buradaki "Doğu" dan maksat, "Doğu ülkeleri"dir. 
(60) Buradaki "arpalık" sözcüğü, yazının aslındaki "me'kel" sözcüğünün karşılığında 

kullanılmıştır. Arapça olup Osmanlıcadada kullanılan "me'kel" sözcüğünün tam 
Türkçesi, "yiyecek yeri, yemekhane" demektir. Ancak bugünkü Türkçede bu gibi 
durumlarda "arpalık" sözcüğü kullanıldığı ve bu sözcük Türkçeye bir deyim olarak 
yerleştiği için, biz de çeviride "arpalık" sözcüğünü kullanmayı uygun gördük. 

(61) 20. sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
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dürmek, ün salmış bulunan iyilikseverliğinizin ve babayiğitliğinizin şanına 
sığar mı! Sığsa bile, onların rahat ve refahlarını koruyan ve şu kadar yıllardan 
beri kendileriyle kardeşçesine geçinen atalarınızdan utanmayacak mısınız! 
"Bizim vatandaşlarımıza niçin eziyet ettiniz?" yolunda bir soru sorsalar, 
acaba ne yanıt verirsiniz! Yüzünüz kızarmaz mı! 

Bu durumunuzla sizi insanlık dünyasına "vahşi" göstermek isteyen Padi
şahın bozgunculuklarına bu ölçüde kapılmak, insanlığa yakışır mı! Birta
kım Ermeni güçsüzlerini katli~m etmek, kendi vatanınızı ve kendi evinizi 
yıkmak demek değil midir! Sizi yağmacılığa iten memurlar, valiler, mutasar
rıflar,( 62) kaymakamlar, elierinizde bir şey bıraktılar mı! Ellerinizdekilerle 
birlikte namusunuzu da almış olmadılar mı! Allah'ın ve Peygamber'in ya
sakladıkları vuruşmadan yararlanmak sevdasına düşecek kadar cahil mi kal
dınız! Bununla, alıretinizi de malıvetmiş olmuyor musunuz! 

* 

Birkaç yıl önce Van'da Padişahın emriyle düzenlenen bir toplantıda,(63) 
Kürdleri Ermenilerin katli~mına itip kışkırtmak için karar verildiğinde, o 
toplantıda bulunan rahmetli Şeyh Ubeydullah,( 64) "Ermenilerin bu şekilde 
öldürülmelerinin Tanrı'nın emirlerine aykırı olduğundan, böyle bir irade
yi(65) çıkaran bir padişahın ise zalim ve Tanrı'nın emirlerine karşı gelmiş 
olacağından, zalim bir padişahın ise tahttan indirilip görevden uzaklaştırıl
masının gerekli olacağından, bu gibi iradenin Padişah hakkında hayırlı ola
mayacağını" bildirerek toplantıdan çekilmişti. 

Kürdler! Sözü edilen Şeyhin bu yiğitçe hareketi, niçin size bir iyi örnek ol
muyor! Lekelenip ayıplanmaya ve fel~kete yol açan bu davranışlarınız yet
medi mi! Atalarınızın çok büyük çabalarla kazandıkları şan ve şerefi kanlı le
kelerle lekelemeyi, vicdanınız nasıl kabul ediyor! Yaşamınızın aracı olan 
kutsal vatan topraklarının düşmanın ayağı altında çiğneodiğini görmek, 
yurtseverlik duygularımza sığar mı! Eski özgürlüğünüzü geri almaya ve 
onun aracılığıyle namus ve haysiyetinizi korumaya artık gayret etmelisiniz 
ki, geçmişierinize l~yık hayırlı evlatlar olduğunuzu kanıtlamış olasınız! Ba
şınızdaki memurların elinde gasp ve talan aleti, öldürme ve yıkım aracı ol
maktansa, kurtulmanın çarelerini düşünüp o yolda kanınızı dök ün üz ki, sö
zü geçen acıklı durum ve davranışlardan doğan utanç ve lekeyi silmiş olası
nız ve bununla da, babalarınız ve atalarınız, sizin kendilerinden üremiş 
olduğunuzdan ötürü utanacak yerde, kıvanç duymuş olsunlar! 

(62) 22. sayıdaki 81 numaralı dipnota bakınız. 
{63) "Düzenlenen bir toplantı" deyişi, yazının aslındaki "in'ikad eden bir meclis" deyişi

nin karşılığında kullanılmıştır. Arapça olan "meclis" sözcüğü, Osmanlıcada hem 
"parlamento ve daha alt düzeydeki resmi kurullar" anlamında, hem de "toplantı" an
lamında kullanılmıştır. Ancak günümüz Türkçesinde bu sözcük "toplantı" anlamın
da kullanılmadığı için, biz çeviride onun yerine "toplantı" sözcüğünü kullanmayı uy
gun gördük. 

(64) Bu sayıdaki SO numaralı dipnota bakınız. 
( 65) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
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Bununla birlikte diyebilirim ki, bu konuda gereken çaba ve himmet, Kürd
lerin ilerigelenlerinden ve şeyhlerinden beklenir; bu nedenle, Kürdistan'da 
yapılagelen bunca fenalıklardan her iki dünyada da sorumlu olan, onlardır. 
Küçükler, bilgisizlikleri dolayısıyle herhalde mazur görülebilirler; ne var ki 
durumların vahim sonuçlarını kavrama yetenek ve gücünde olduğu halde bu 
fenalıkların yapılmaması için çalışmayanlar, doğaldır ki büyük bir suç işle
miş olacaklardır. Hele Abdülhamid'in rütbe ve nişanlarına göz dikerek ve 
bilerek bu yıkıcı yolda yürüyenierin suçu ise, gerçekten, affedilmesi olanak
sız olan cinayetlerdendir. Görülen zulümlere son verilmesi için, Ermeni va
tandaşlarınızın da yardımlaşmaya hazır bulunacakları doğaldır. El-ele verip 
kardeşçesine geçinmeye gayret etmelisiniz. İttifak etmeye ve birleşmeye 
himmet ediniz. Bir iş ki iyi niyetle birliktedir, Allah'ın başarısı ayrılmaz ar
kadaşı olur. 

REZALETİN YAYGlNLAŞMASI 

Abdülhamid' in bin hile ve entrika ile ve hiç bir şehzadenin,( 66) hatta en za
limlerinin bile girişıneye tenezzül ederneyeceği onur kırıcı davranışlarla 
gasp etmeyi başardığı Osmanlı tahtına çıktığı günden beri, yaşam ve saltana
tını sağlayıp güvence altına almak konusunda, "hikmet-i hükümet"( 67} di
yerek ortaya kayageldiği eylemler ve davranışlar, akıllara şaşkınlık verir. 25 
yıldan beri hükümetin yönetiminde görülen fenalıklardan insanlık utanç 
duyuyor. Hiç bir akıl ve hikmete dayanamayacak olan rezaletler, artık Avru
pa gazetelerinde de tam bir şaşkınlıkla görülmeye başladı. Bunlara örnek ola
rak, Cenevre'de yayınlanan "Suiss" gazetesinde geçenlerde pek garip ve 
utanç verici bir habere rastlanılmıştır. Politika dünyasındaki moralımızın ve 
bir zamanlar tüm Avrupa'yı titreten Osmanlı heybeti ve büyüklüğünün Av
rupa' nın gözünde ne derecelere kadar alçalmış olduğunu, ayrıca Abdülha
mid'in şu çaresiz ve masum milleti,( 68} değil yalnız kendi aralarında, sıradan 
insanların gözünde bile ne kadar utanacak bir duruma koyduğunu ayrıntılı 
olarak göstermesi bakımından bir örnek olmak üzere, o haberi okuyucuları
mızın ibret alacak olan gözlerinin önüne sunarız. Şöyle ki: 

Abdülhamid, zulmünden yakalarını kurtaranların Cenevre'de toplandık
larını görünce, doğal olarak, bunların durumları konusunda tümüyle bilgi 

{66) Şehzade: Padişah soyundan gelen erkek çocuklarına Osmanlılar zamanında verilen 
unvan. Sözlük anlamı "şah çocuğu, padişah çocuğu" olan bu sözcük, gerçi günümüz 
Türkçesinde kullanılmamakta ve aynı anlamı veren Fransızca "prens" sözcüğü kulla
nılmaktadır; ancak Osmanlılar döneminde ve Osmanlı prenslerine özgü olarak bu 
sözcük kullanıldığı ve bir deyim durumuna geldiği için, çeviride onu kullanmayı uy
gun gördük. 

{67) 22. sayıdaki 100 numaralı dipnota bakınız. 
{68) Buradaki "millet"ten maksat, Osmanlı yurttaşlarıdır. 
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elde etmeyi en öncelikli işlerden biri olarak görür ve İsviçre hükümetine yal
vara yaltaklana, sonunda İsviçre'nin başkentine değil de, özgürlükseverlerin 
toplandığı yer olan Cenevre'ye bir konsolasun atanması konusunda onayını 
alır. Cenevre'yi kendi sarayının içi gibi sanan Padişah, gönderdiği konsolos
ların bir iş görmediğini gördükçe, hiddetinden küplere b iner ve her gün biri
ni değiştirir. Sonunda, Alman Yahudilerinden olup, Cenevre'de büyük ihti
yaçtan ve sıkıntıdan ötürü nefesi kokan Richtoven( 69) adında bir mendebur, 
Abdülhamid'in deliliğinden yararlanmak isteğiyle her ne yaparsa yapar, ken
dinin Cenevre Konsolos Vekili olarak atanmasını yaptırır. Bu herif,(70) hü
kümetimizce vekil olarak atanıp İsviçre hükümetince asıl konsolos olarak 
henüz kesinlikle onaylanmamışken, kendi kendini "Konsolos" diye il:in 
eder ve öylece de görev yapmaya başlar. N e var ki, yapmakta olduğu görevin, 
hükümetimizi ve milletimizi yabancıların gözünde reziletmekten ve Ab
dülhamid'in kuşkularını kışkırtacak yalanlarla kendisinden iyilikler, nişan
lar koparmaktan başka bir şey olmadığı, büyük büyük üzüntülerle gö
rülüyordu. 

Sonunda, Abdülhamid onu da yaşatmaz ve bundan iki ay önce İtalya'nın 
Jeve(71) Konsolosu Haydar Bey'i -adlardaki benzerliği bir siyasal ilişki 
sayarak- Cenevre konsolosluğuna getirir. Ama ne yazık ki Cenevre'ye kon
solos atamak, yalnız "Büyük Abdülhamid"in emir ve iradesiyle olmayıp, 
Richtoven'in de görüşünün bu emre eklenmesiyle(!) olmalı ki, Haydar Bey, 
elinde resmi kağıtları olduğu halde gidip kendini selefine(72) tanıtınca, bü
yük bir hakaretle geri çevrilir. N eye uğradığını anlayamayan Haydar Bey, 
olup biten durumu Padişaha yazar. Ne var ki, bir yandan milyonları boşu bo
şuna harcayan Padişahın merhameti, Avrupa'daki bir uygarlık sarayında(73) 
bulunan memurlarının böyle sızıltı çıkardığını bir tür uygarsızlık saydığı ve 
daha doğrusu Richtoven'den korktuğu için, Haydar Bey kendisinden hiç bir 
yanıt almaz. 

Haydar Bey, Paris Elçisi olup da kötülüklerine ödül olarak İsviçre elçiliği 
de başarısının sorumluluğuna bırakılan Münir Bey'e başvurur. Münir Bey 
de, Abdülhamid'in iradesine dayanarak gereken emir yazısını Haydar'a verir 
ve bir hizmetçiyle(74) gönderir. Haydar Bey bu kez yine gider ve selefinin 
(69) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(70) Buradaki "herif" sözcüğü, yazının aslında kullanılmıştır. 
(71) Doğrusu "Cenova" diye okunan "Genova" olmalıdır. 
(72) Selef: Bir görevi yapan kimseden önce o görevi yapan görevli. Arapça olan bu sözcük, 

Türkçede tek sözcükle karşılığı bulunmadığı için, çeviride aynen kullanıldı. 
(73) Yazının aslındaki "medeniyet-i saray"ın karşılığı olarak kullanılan "uygarlık sa

rayı"ndan maksat, İsviçre olsa gerektir. 
(74) Buradaki "hizmetçi" sözcüğü, yuzının aslındaki "mübaşir" sözcüğünün karşılığında 

kullanılmıştır. Aslında "mübaşir" sözcüğü, "adliyede evrak getirip götüren ve 
duruşması olan kimseleri mahkeme salonuna çağıran görevli", bir de "merkezden 
gönderilen ve bir emri uygulama yetkisi bulunan görevli" anlamına gelmektedir. An
cak günümüz Türkçesinde "mübaşir" sözcüğü kullanılmadığından, onun karşılığın
da "hizmetçi" sözcüğünü kullanmayı uygun gördük. Belki de "görevli" sözcüğü daha 
uygun düşer. 
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evinde görünür. Ne var ki Abdülhamid'i tanımayan koca Richtoven, Mü

nir'i doğal olarak bütün bütün tanımayacağından, Haydar'a bu kez daha fe

na bir biçimde hakaret eder ve kendisini kovar, ayrıca da, devam eden me

murluğu sırasında harcadığı 8000 frank kendisine ödenmedikçe resmi' müh

rü halefine(75) vermeyeceğini ve o paranın karşılığında Konsolosluk 

eşyasına el koyduğunu söyler. Haydar da olayı ayrıntılı biçimde yine İstan

bul'a yazar. Ne var ki, "bağırıp çağıran kimseye yaşam yoktur". Padişahın 

merhameti hiç bir memurun görevden alınmasını arzu etmez olmalı ki, 

Haydar Bey, gerek Efendisinden ve gerekse Elçi Münir' den aldığı yazılı emir

leri üzerinde taşıyarak bir buçuk aydan beri Cenevre kahvelerinde ümitsiz 

ve üzüntülü bir biçimde pinekleyip duruyor. Beri yanda ise, Abdülhamid'in 

"görevden aldım" dediği Richtoven, zorla ve zorbalıkla memurluğunun ba

şında oturuyor. 
Bu durumları tam bir şaşkınlıkla görüp gözlemekte olan yabancılar, kötü 

yönetimini bu ölçülere vardıran, kendisinden nefret edilen ve tek başına dav

ranan bir kişinin(76) itaat ve tutsaklığının ilmekli ipinde 25 yıldan beri güç

süz bir biçimde düşkün kalan bir millete(77) acaba ne gözle bakar! Özgürlük 

niteliğini yapısında taşıyan 30 milyona yakın kişiye,(78) çeyrek yüzyıldan 

beri böyle bir adamın elinde kendi kendini yok eden millete, Avrupalılar aca

ba ne derler! Milletin şu uyuşukluğuna sövüp saymayacak bir yaratılmış kişi 

düşünülebilir mi! Yazık ki ne yazık! 

(75) Halef: Bir görevi yapan kimseden sonra o görevi yapacak olan görevli. Arapça olan bu 

sözcük, Türkçede tek sözcükle karşılığı bulunmadığı için, çeviride tarafımızdan ay

nen kullanıldı. 
(76) Sözü edilen kişiden maksat, Abdülhamid'dir. 

(77) Buradaki "millet"ten maksat, Osmanlı yurttaşlarıdır. 

(78) "30 milyona yakın kişi" den maksat da, Osmanlılardır. 
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SULTAN BEŞİNCi MURAD 
HAZRETLERiNiN DİLİNDEN 

Feyz alırken yakınlığımdan evrenin esiri(79) 
bekler oldum çer-çöpten dahi yakınlık gösteren bir bakış 

Söyleyin Allah için, alçalmaksa eğer varlığın koşulu 
istemem ben, gerekmez özgür kişiye yaşam zinciri 

Yeter artık şu alçak dünayanın zulmüne göğüs gerdiğim 
lütuf ve kalırından yakınıp gülünün dikeninden çığlık attığım 

Günde yüz bin kez ölmektense, yeğdir bir ölüm 
Can verip aşık oldum sana, nerdesin ey bal gibi ölüm 

Ağlasın sevdiklerim ve gülsün ahlaksız düşman 
Elveda ey dünya insanları, işte öldüm ben 

Öyle bir terk et ki dünya sevincini, ey inleyen padişah 
çıkmasın yeryüzüne mezarının toprağından bir bitki dahi 

Bir Ciğerhun(80) 

(79) Esir: Elektrik ve ı§ık gibi, her yere nüfuz eden ve evrendeki bo§luğu dolduran ve fakat 
ağırlığı olmayan varlık. Isının ve ı§ığın yayılma aracı olarak kabul edilen buradaki 
"esir" sözcüğünün "sava§ tutsağı" anlamındaki "esir" sözcüğüyle bir ilgisi yoktur. 
Buradaki "esir" sözcüğünde bulunan "s" harfi, Arapçaya özgü olduğu için Latin alfa
besinde karşılığı yoktur. Arapçada bu harf, dilin ucu üst di§lere değdirilerek sert bi
çimde okunur. İngilizcede bu ses, "th" harfleri bir araya getirilerek verilir. Yunanca
dan Arapçaya, Arapçadan da Osmanlıcaya geçen "esir" sözcüğü, Türkçede karşılığı 
bulunmadığı için çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(80) Ciğerhun: Ciğeri kanlı olan kimse, ciğeri kanlanan kimse. Bu sözcük dertliliği anlat
maktadır. 
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(1) 

• 
Sahib ve KURDISTAN Adress: 
Muharriri: Kurdistan 
Bedirhan Paşaoğlu FOLKSTONE 

Abdurrahman 1315 Angleterre 

* * 
Dere Heyve careke derdikeve Her tabı'da 
olunmayan 

cer~deya Kurd~ ye 200 nüsha 

evrak Kürdistan 

iade olunmaz 
Kürdleri tahsil-i ulum ve fünuna vülat-ı izamına 

teFik eder irsal olunur 
* nasayih ve edebiyat-ı 

Kürdiyeyi h:M * 
Her car 
du sed 

ayda bir neşrolunur Kürdistan haricinde 

cerideya 
Kürdçe ve Türkçe gazetedir her yer için 

KURDiSTAN senelik abone bedeli 
ez'e rekim 80 kuruştur 
Kurdistan&, Gazetenin mesleğine muvafık Kürdistan dahilinde 
de belaş Arabça, Faris~ce mektublar hususi isteyenlere 
bidin xelke aynen dere olunur meccanen gönderilir 

Roja sibte ı Cemazilaxir sene 13ı9 * ı Eylül sene 13ı7(2) 

İTİZAR(3) 
Eve eyarnek e(4) min nekari cerl'da xwe neşir bikim.(S) Zira gelek ewariz ı1 
mewani'& teb'& tesaduf kir.(6) Ez efwa wan ki cerl'da min dixwinin, 
gazi dikim.(7) 

(ı) Ev jimare, jimareya 28'an e; le hele di sere we da wek jimareyen ber~n jimara w&, her 
weha peyviken "sala sise" u "ruper ı" nehatine nivMn(bu sayı, 28. sayıdır; ancak ön
ceki sayılar gibi bunun numarası, "üçüncü yıl" demek olan "sala sise" ve "sayfa ı" de
mek olan "ruper ı" sözcükleri burada yazılmamıştır). 

(2) Li gora tanxa Milad~ ı4 İlon ı9oı(Milad~ tarihe göre ı4 Eylülı9oı). 
(3) It~zar: Xwestina uzir, ku mirov ji her qusurek uzir bixwaze. 
(4) Eyamek: Demek, pelek. 
(5) Neşir bikim: Biweş~nim, belav bikim. 
(6) Z~ra: Lewra. 

Ewariz: Tişten ne di hesab da, tişten ku mirov hesaba wan nekirlye u qewim~ne. 
Mewani': Piran~ya "mani" e, ew j~ bi mana "regir" e. 
Teb'e: Çap&, çapkirin&. 
Tesaduf kir: Rast hat, qewim~, peşkar bu. Yan~ "gelek tişten ne di hesab da u gelek r&gi
ren çapkirine qewim~n u peşkare min bun". 

(7) Gaz~ dikim: Dixwazim, tika dikim. 
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ALAYEN SİWAREN HEMİDİ(s) 

Ev Alayen Siwaren Hemidi, wek hemiicraaten Xunkar, bi niyetek fasid(9) 
hatine danin. Ez'e ve cerida xwe de we mesele teşrih bikim.(10) Ser ve xebe
r&,(ıı) ez'e ewwela ji ehemmiyeta cihe Kurdistan& behs bikim. 

Kurdistan ji dewleta me re ser hududa Rus u Ecem de minteqek(12) gelek 
fire u muhim teşkil dike. Ser !dama( 13) heyata hukumeta me, m uhafeza Kur
distan& gelek lazim e. Em Ecem herdin aliyekl. Zira ew ji wek hukumeta me 
ji ruye sefahet u bekaet&, maile inhldam biye.(14) Lakin em dive ji Rusyaye 
bitirsin; ew, neyare me ye kevn e. 

E w şere paşayike(15) me Rus re kir!, darulhereketa(16) me ser Tunay&,(17) 
Qeredeniz,(18) Kurdistan u Qafqasya bu. Paş wi şer!, Bulgaristan teşekkul 
kir.(19) Loma edi hucuma Rusyayeli Wl mill ve munqeti' bl.(20) Eve bist u 
penc sal e ev şer bi; vi zemani de, me beqaya(21) hukumeta xwe re tu xiret 
ne kir. 

Ev aşikar e ku Kurdistan e rojeke bibit meqtelek mezin mabeyna(22) Rus 
u me de.(23) Rusya, şere buri de nekari meqseda xwe !cra bike.(24) Ewe di ve 
hiçe ser Behre Muhlte Hindl.(25) Loma di ve wadiye(26) beyne Ferat u Dicle
ye taqib bike, hiçe ser Cizir&, Bexda u Besraye zebt bike, we dere eskere xwe 

(8) Alay: Yek!t!yeka eskeri ye. Bi Ereb1 je ra te gotin "11wa", bi İngllz! j1 re gotin 
"regiment". 
Alayen Siwaren Hem1d1: Alayen çekdar en ku Sultan Evdilhem!de 2'yan ji eşiren Kur
dan saz kiribun. E vdilhem!d, bi sazkirin u karan!na wan al ayan, ji aliye k ve dixwest ku 
kargeri ya xwe li ser Kurdistane zexm bike, ji allyek ve jl div!ya ku wan alayan di şeran 
da li dije Rusyaye wek hezeka çekdar u lede bi kar b!ne. 

(9) Fasid: Xirab. 
{10) Teşr!h bikim: Eşkera bikim, vekim, b!nim ber çavan. 
(ll) Ser ve xebe& Li ser ve yeke, ji ber Vl semedl. 
{12) Minteqe: Hel, herem. 
(13) İdame: Domandin. 
{14) Sefahet: Jlyana di kH u zewqe da. 

Bekaet: Kemay1, karnehat!, beker!. 
Maile 1nh1dam b!ye: Neze hilweş1ne buye, dike hilweşe. 

(15) Paşayike: Paş!n, duway!n. 
(16) Darulhereket: C!ye tevgere, merkeza tevge& 
(17) Tuna: Çemek1 Ewrupaye ye. Ji naveka Ewrupaye dize, di Macaristane, Yugoslavyaye, 

Bulgarİstane u Romanyaye ra derhas dibe, dirije Deryaya Reş. 
{18) Qeredeniz: Deryaya Reş. 
{19) Teşekkul kir: Pekhat, saz bu. 
{20) Munqeti' b!: Qut bu. 
(21) Beqa: Mayin, doruandina j!yan&. 
(22) Meqtel: Kuştegeh, dye kuştin&. 

Mabeyn: N avber. 
(23) Mexsed ji "me", dewleta Osman! ye. 
(24) İcra bike: B!ne d, pekb!ne. 
(25) Behre Muh!te Hind1: Oqyanosa Hindl. 
{26) Wad1: Panav. 
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re llmaneke te'sis bike.(27) Ü ser ve niyete ye ku eve eyarnek e li wan dera nu
fllza(28) Rusyaye gelek zede biye. Rusya, fikrek di ji heye; ew ji, ji Erzerome 
bet ser Sewase, ji wedere bikeve ser naveka Anadaliye u bi vi suret1(29) dew
leta me(30) ji esas ve hilweşine. 

Aha ew Kurdistana eve çend salek e buye mezbehek(31) insana, mewqi
en{32) hew qasi nazik e. N av van bist u penc salen hud de, diviya me gelek 
deren Serhede tehkim bikira, emedde şedda eskeri re şemendufer(33) teşkil 
bikira u mudafea hucuma Rusyere h eç! yelazimeme çekira. Tu hukumet, he
ta m uhafeza xwe bi halen lazım te'kid(34) neket, naçe ser neyad, teseli u te ne
yari nake u lewazimaten{35) hucume tehyie(36) nake. 

* 

Kurdistane de !ro tiştek nine. Beri hezar sala çawa bi, !ro d isa we ye. Re, kele, 
bur(37) ninin; hem! der ji ruye zulma Ebdulhemid xirab u metruk in.(38) 
Deste eskere me de(39) tert!bat u techizat nine. İro şerek biqewimit, em nika
rin xwe mudafee bikin. Siwaren Hemidi, zemane hucume de u hin diger ha
len ho de(40) lazim in. Te'sisa van alaya ji luzume betir, ser numayişe ye. Me 
di ve em xwe nexapinin.( 41) Xunkar di ve her milet!ixfal b ike.( 42) Lakin hu
kumeten Ewrupaye gelek ji me zedetir me tehqiq dikin.(43) Te'sisa van alaya 
de niyet qenc biya ji, disa ev hale em te de, ev himmet nuho himmetek zede 
ye. Zira ji hem! hala ewweltir, esbabe(44) mudafee lazim e; ji wan esbaba tu 
tişt deste hukumeta me de nine. 

(27) Liman: Ci'ye ku gemi' rewi' ı1 bar je digirin ı1 le dati'nin. 
Te'si's bike: Ava bike. 

{28) Nufı1z: Heza ku dikare peyva xwe bide qebı1lkirin ı1 birewi'ne. 
(29) Bi vi' sı1reti': Bi vi awayi. 
(30) Mexsed ji "dewleta me", dewleta Osman! ye. 
{31) Mezbehe: Qesabxane. 
(32) Mewqien: Li gora ci'ye xwe. 
{33) Emedde şedda eskerl: Direjkirin ı1 firekirina heza esked bi awayeki' tewr zede, firekiri

na heza esked li her der&. 
Şemendufer: Ri'yen hesinl, rlyen tren&. 

(34) Te'kld: Zexm, plt. 
(35) Tesellute neyari nake: Bela xwe di dijmin nade, misalete neyer nabe. 

Lewazimat: Tişten lazim, tişten pewi'st. 
{36) Tehyie: Amade. 
{37) Bı1r: Derbasok, ci' ye derbasbı1n&, ci' ye bı1ri'n&. W isa te zani'n ku mexsed je "pir" e. Belki 

jl peyvik di şı1na "pir" da bi şaşl "bı1r" derketi'ye. 
{38) Metrı1k: Berdayl, terkkid, lici'mayi', bexwedi'. 
(39) Mexsed ji "eskere me", eskere dewleta Osman! ye. 
{40) Hin diger halen ho de: Di hin rewşen di yen weha da. 
(41) Yani "dive em xwe nexaplnin, lazİm e em xwe nexaplnin". 
(42) Ixfal bike: Bixaplne. 
(43) Me tehqi'q dikin: Li ser me legedn dikin, di heqe me da legeri'n dikin. 
{44) Esbab: Wasite ı1 aleten pewi'st. 
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Ev siwar lazim in; lak~n wek~ me muhafeza welati' te'min kir, weki me 

ve(45) em tews1e memalik bikin,(46) we hinge lazim in. We illa, hole huku

met lazimi terdhe elzem dike.(47) 
Esil meqsed ji te'sisa van siwara ev e ku, weqta ku Ermeni ji zulma hukume

te gelek bezar bin, edalet xwestin, Zeki Paşa tirsa ku Kurd j1 ji zulma huku

mete xwe bidin mile Ermen1ya ı1 her du milet bi tefaq dest hillnin. Lo ma erze 

Xunkar kir,( 48) te'sisa wan alaya re Izin xwest. Xunkar j1 her di ve( 49) n1faqe 

bike mabeyna mllel(SO) ı1 efraden bine deste xwe de. Loma, fikra Zek~ Paşa 

gelek munasib d it, ı1 da Kurda eel be xwe ı1 ji Ermeni ya dılr bike,(51) zıl te's1sa 

van siwara ferman kir. 
Ev 1rada(52) Xunkar hew qas xllafe menafie hukumet b~ ku,(53) meqame 

Seresker1(54) heyiri ma. Lakin heyf ku nav mileti wez1rek nemaye ku xwe 

her ~st~bdada Ebdulhem1d bigire;(SS) 1caba 1stl'bdade j~ ew e ku hin 1mtl'

yazen(56) zede bide hinen d~, da nifaq ı1 hesed ı1 fesade(57) dane mabeyna 

unsure milet. 

* 

Eve çend salek e ku ev alay te's1s bin, vi zeman1 de mezerreta(58) ewan li 

welat ı1 milet kir!, naqabile tarif e.(59) Ne Kurd ı1 Ermen1tene, lakin 1ro Kur

distan b1ye se mil: Ermeni, Siwaren Hemidi ı1 Kurden ne Hem1dt Iro Kur

distan& de ev se mil b~ne neyaren hevdıl; hevdıl talan dikin, dikujin; welat b~

ye mezbehek Insana. Hetta gelek Kurd ı1 Ermen~yen waqife hal bılyin,( 60) 

itti'faq dikin, zulm ı1 ~sti'bdade hukumete re çareke digerin. Kurdistan& de tu 

(45) Weki me v&: Wexre me viya, dema ku me xwest. 

(46) Tewsi& memalik bikin: Welatan fire bikin, hin welat&n di ji bidin ser axa xwe. 

(47) We nla: Yan na, eger na, eger newisa be. 

Ho!&: Weha, bi vi awayl. 
Lazimi tercih& elzem dike: Tişt& lazİm dixe p&şiya tişt& lazimtir, tişt& p&wist bi ser tişt& 

p&wisttir ra digire. 
( 48) Erz& Xunkar kir: Ji Padişah ra p&şk&ş kir, p&şniyaz kir. 

(49) Her div&: Tim div&, tim dixwaze. 

(50) Nlfaq: Dubendi, pevçun, berahevdan. 

Milel: Piraniya "milet" e, ew ji bi mana "netewe" ye. 

(51) Yani "da Kurdan ber bi xwe bine u ji Ermeniyan dur bixe, jibo ku Kurdan bi ally& xwe 

ve bikişine u ji Ermeniyan dur bixe". 

(52) Irade: 1- V in, daxwaza xexm u plt. 2- Vin u daxwaza mir u padişahan di heq& şolek da 

u huyerek da. Li vir mexsed mana 2'yan e. 

(53) Xflaf& menafie hukumet: Li dij& menfeet&n hukumet&, li dij& lişren hukumete 

(54) Seresker: Serleşker, fermandar& giştl y& h&z&n çekdar. 

(55) Yani "xwe li ber dfktatoriya Evdilhemid ragire". 

(56) Imtiyaz: Hin heq u lişt&n ku ten& ji hin kesan ra t&n dayin. 

(57) Hesed: Dexesl. 
Fesad: Xirabl. 

(58) Mezerret: Ziyan, zirar, xesar. 
(59) Naqabil& tarif e: N ay& salixdan, wisa pirr e ku mirov neş& salix bide. 

(60) Waqif& hal buyin: Ji rewş& haydar bun. 
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qunc(61) nemane ku sed feryaden ellm je mesmu' nebit,(62) tu der nemane 
ku ji xw\'na masuma sor nebit. Kes ji ruhe(63) xwe, male xwe ne emin e.(64) 
Eve hew qas sal e Kurdu Ermeni bitefaq bin. Lakin iro Ebdulhemid nlfaqek 
we( 65) avet nav van her du unsura de ku tarix je fehet dike. Xeyre van xirabiya 
xirabiyek di gelek mezin heye, ku ew ji tenaqusa quwwee nizarniye ye.(66) 

N av desten efraden Siwaren Hemidi de çek hene, feramin( 67) u imtiyazen 
Xunkar hene. Ev efrad bi istinad u e'zara van imtiyaU,(68) diçin ser gund u 
pazaren ne Hemidl',( 69) wan talan dikin. Kurden mezlum u mexdure(70) 
wan buyin, muraceete hukumete dikin, gazi li Xunkar dikin, heqe xwe di
xwazin, istid'aye cdalet dikin.(71) Lakin ev istid'a wan tu cara is' af nabe;(72) 
zira munafiye istibdada Xunkar e.(73) Loma, çi qa erzehal(74) ve re de erze 
Xunkar bine,(75) hemi betal mane. Loma Kurd, ser muhafeza ruh u malen 
xwe(76) rica dikin, da wan ji qeyde Siwaren Hemidi bikin; bi vi hali ew ji 
xwey'imtiyaz dibin u ji teselluta(77) yen xwey'imtiyaz mehfuz diminin.(78) 
Bi vi hall çi qa Kurd hene, diven xwe qeyd bikin. Ev hal bittebi'(79) m\'qdara 
efraden qur'eye kcm dike.(80) Ev nuqte, meşhude erbabe daniş bi;(81) ev hal 

(61) Qunc: Kunc. 
{62) Elim: Azarde, tişte ku azar u eş dide mirov. 

Mesmu' nebit: Nehatibe bihistin. 
{63) Ruh: Giyan. 
(64) Emin: Ewle. 
(65) We: Wisa. 
{66) Tenaqus: Kemayi. 

Quwwee nizami: Hezen duzeni yen eskeri, hezen duzeni yen ku leşkere dewletek pek
tinin, hezen biduzen. 

(67) Feramin: Piraniya "ferman" e. 
( 68) Istinad: Pal dan, ku mirov pala xwe b ide kese k yan tiştek u xwe bispere wi kesi yan wi 

tişti. 
E'zar: Behane, destik, ku mirov tiştek ji xwe rabike behane u destik. Yani "ew ferden 
Siwaren Hemidi, pala xwe didin wan imtiyazen ku di deste wan da ne u wan imtiyazan 
ji xwe ra dikin behane u destik, pişt ji wan digirin". 

( 69) W isa te zanin ku mexsed ji "pazaran", bajar in. Belkiji peyvika "bajar" bi şaşi "pazar" 
derketiye. 

(70) Peyvika "mexdur" di esle rojname da bi şaşi "mehfur" derketibu, me ew bi awaye rast 
"mexdur" nivisi. 

{71) Istid'aye edalet dikin: Daxwaza edalete dikin, edalet dixwazin. 
{72) Is'af nabe: Naye ci, peknaye. 
(73) Munafiye istibdada Xunkar e: Ji diktatoriya Padişah ra çewt e. 
(74) Erzehal: Daxwazname, kaxide ku ji karbidesten resmi ra te nivisin. 
(75) Yani "di ve re da jiPadişah ra hatine peşkeşkirin". 
(76) Ser muhafeza ruh u malen xwe: Jibo parastina giyan u malen xwe. 
(77) Tesellut: Zordesti. 
(78) Mehfuz diminin: Parasti diminin, ren parastin. 
(79) Bittebi': Tebii, jixwe. 
(80) Qur'e: Kesen ku di navkişandine da naven wan derdikevin, da ku biçin eskeriye. Yani 

"ji ber ku her kes di ve xwe dinava Siwaren Hemidi da qeyd bike, kesen ku biçin eskeri
ya duzeni kem dibin". 

{81) Meşhude erbabe daniş bi: Jikesen xwedizanin dixuya, ji aliye kesen xwedizanin ve di
hat ditin, kesen haydar ew diditin. 
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ı1 mehazir(82) gotin Xunkar. Lakin ew mustebid,(83) ew zalime mezin, 
ehemmiyet neda van xebera. Peş dehşete isdbdada wi, ev feryaden hole nafie 
milk ı1 milet, meqhılr ı1 meskılt diminin.(84) 

* 

Zeki Paşa, xirabiya bi vi rılyi Kurdistane irs kiri, iktlfa nekir;(85) erze Xun
kar kir ku siwaren ho le ji eşireten Ereba jl te'sis bikin. Xunkare me, ku ji tew
si'e(86) zulm ı1 isdbdade ihdraz nake,(87) ev re'y teswib kir(88) we ittlfaqek 
mezin dani nav wan eşireta de; li ord ıl ya eyne emir kir, da wedere ew jl' Siwa
ren Hemidi te'sis bikin. Lakin erbabe daniş wedere ev mesele şerh kirin,(89) 
mehaziren webeyan kirin. Muşire(90) wedere ji wele bi ezmanek(9 1) muna
sib Xunkar re erz kir. Lakin ev fikra Muşir, ku muxayire(92) isdbdad ı1 nifaq
peresdya(93) Xunkar bi, qebıll nebi. We(94) Xunkar, ser 1craye meqseda 
xwe(95) ferman kir ku çi qas Erehan hene, hemi tabie Zeki Paşa kir. Nuho 
ji Erehan ji Zeki Paşa ye(96) Alayen Siwaren Hemidi teşkil b ike. Merkeza Ze
ki Paşa ji dye van Erebana hew qas dılr e ı1 wesaite neqllye ı1 muxabere hew 
qas mefqıld e ku,(97) rabhe ı1 iltihaq, ixdşaşen mezin tewlld bike.(98) 

Aha meqseda Xunkar ji siwaren Kurda, Ereba ev e. Ev hal, qeweta eskere 
hukumete re zu'fek(99) mezin e. Lakin hemi qeweta qurbana kefa xwe dike. 

(82) 
(83) 
(84) 

(85) 

(86) 
(87) 
(88) 
(89) 
(90) 
(91) 
(92) 
(93) 
(94) 
(95) 

(96) 
(97) 

(98) 

(99) 

494 

Mehazlr: Piranlya "mehzur" e. 
E w mustebid: E w d!ktator. Mexsed Evdilhemld e. 
Nafie milk u milet: Mefadeye welet u netewe, tişte kumefa dide welet u netewe. 
Meqhur: Qehrkid, perçiqandl, binling. 
Meskut: Huskut, bedeng, dengbirlyayl. 
Bi Vl ruy!: Bi Vl awayl, ji ruye wan siwaran, ji ruye Wl karl. 
Kurdistane lrs kir!: Ji Kurdistane ra miras hlşt. 
Iktlfa nekir: Bes nekir, qlma xwe nan!. 
Tewsl': Firekirin, belavkirin. 
Ihtlraz nake: Xwe dur nade, xwe napareze. 
Ev re'y teswlb kir: Ev d!tin qenc d!t, qenc dera, eciband. 
Şerh kirin: Vekirin, Izah kirin, dan famkirin, dan zanln. 
Muşlr: Mareşal. 
Ezman: Ziman. 
Muxayir: Çewt. 
Nlfagperest!: Hewes u xwestina xistina dubendlye di navbera mirovan da. 
We:U. 
Ser lcraye meqseda xwe: Li ser danina mexseda xwe, jibo pekanina daxwaza xwe, jibo 
ku daxwaza xwe bine cl. 
Ye: De. 
Wesaiten neqllye: Wasiteyen guhastine 
Muxabere: Dayin-standina xeberan, haydad. 
Mefqud e: Tune. 
Rab!te: Pewendl, hevgiredan. 
Ilt!haq: Giredana bi clyek ve, bi hezek ve, tekilbun. 
Ixtlşaş: Tekilhevl, gengeşe, keşmekeş. 
Tewlld bike: Biwelidlne, bine meydane 
Zu'f: Qelsl, kemhM. 

-6-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rusyaye siwaren Qazaq hene. Lakin Rusyaye lewazimaten ewweliye(100) 
h emi tehyie kirine; Qazaqa ji hucuma dihele. Siwaren me Wl hali we xizmete 
ifa bikin.(101) Meqame Sereskeri gelek itiraz kir. Lakin Xunkar u wuzera
yen(102) wl', ser ruh u male xwe tene dixebitin; welat u milet ji wan retişten 
ecnebi ne. 

ZİNÜMEM 

Zine ku bihistin ew meani(103) 
ev nexme ji perdee derani(104) 

Ev renge he gote dayeya pir: 
"Xalib te nemaye aql u tedbir(105) 

Te d'go ku 'bi dawet u ezaim(106) 
hale ku xefl bitin dizanim'(107) 

Şekle ku me di ne bemeal e 
tehqiq-i ne xewn e, ne xiyal e(108) 

Wan ger melek u eger beşer bun(109) 
ger qisme nisa'u ger puser bun(110) 

enguşterl'yed-i wan evan e(111) 
inaneme ew, jibo nişan e(112) 

(100) Lewazimaren ewweliye: Tişten lazim en bingehi, tişten ku di despeke da pewist in u 
dibin bingeh. 

(101) Yani "ma siwaren me de bi vi hali we xizmete binin d!" 
(102) Wuzera: Piraniya "wezir" e. 
(103) Meani: Stran. Mexsed je peyva dayeye ye. 
(104) Nexme: Stran. Mexsed je peyvaZine ye. 
(105) Xalib: Qey, wisa te texminkirin ku. 
(106) Dawet: Bangkirin, xundin. 

Ezaim: Fal. 
(107) Xefl bitin: Veşart! be, nepeni be. 
(108) Tehqiq: Be guman, hemin, muheqqeq, ekid. 
(109) Beşer: Mirov. 
(110) Nisa': Jin, pirek. 
(lll) Enguşterl: Gustil. 
(112) İnane me ew: Me ew anine. 
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Reml& tu bi rast eger dizani 
xatem ev e, d& bizan xwedani"(113) 

w~ şehire hllekar& cazı1(114) 
go "bine jibo me xateman zu 

da işeve remlek& bir&jim 
hetta sibe sahiban bib&jim"(115) 

Hazir Sitiy& nigin derani(116) 
da dest& ecuzeya zemani( 117) 

Zin& wehe gote Heyzebun&: 
"Min dil buye werteyek ji xı1n&(118) 

Gava we ku werte t&te coş& 
weqt& ku diket biket xuroş&(119) 

teskindiket ev nigin, dil& jar(120) 
dem dem ku didim bi çeşm& xwinbar(121) 

Zinhar-ı eger dibi nigin& 
zu bine ve bo me dilhezin& 

Lewra bi w& ye me sebr ı1 saman(122) 
Ew bo min e xatema Sileman"(123) 

(113) Xatem: Gustll. 
Xwedan: Xwedl. 

(114) Şehle: Çavzer. 
(115) Sahiban: Xwediyan. 
(116) Hazir: Tavil, di we gave da, be ku bipe 

Nigin: Gustil. 
(117) Ecuzeya zemani: Pirejina zemanan. Mexsed je daye ye. 
(118) Werte: Avzem. 
(119) Xuroş: Keldan u furina bi ser firaqe ra, ku tişteki ron e wek ave bikele u kel bide u bi 

ser firaqe ra bifUre. 
(120) Teskin diket: Amoş dike, digihlne aram&, hesa dike. 
(121) Çeşme xwlnbar: Çave ku xwin je dibare. 
(122) Saman: Saxl. 
(123) Xatema Sileman: Gustlla Silernan Pexember. 
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ITIZ AR 

Bir müddettir matbaaca tesadüf olunan müşkilit hasebiyle, "Kürdistan" 
neşrolunamıyordu. Bu babda beyan-ı mazeretle, karil'n-i kiramın afv-ü müsa
mahaları rica olunur. 

HAMİDİYE SÜVARİ ALAYLARI(tı4) 

Münhasıran vatanımızın bir köşesindeki yani Kürdistan ınıntıkasındaki zu
lüm ve işkencelerin istiknahı, kıtaBar fail-i hakiki'sinin vesaikiyle birlikte 
alem nazarında teşhirini vazife bilmiş "Kürdistan" gazetesinin meslek-i mu
ayyenine müteallik ve muvafık olup, o vasıta ile neşri arzu edilen Hamidiye 
Süvari Alaylarının garaib teşkilatı, kalb-i ümmeti tahrl'ş edecek derecelerde 
bedbin niyetlerle doludur. 

Bunun için evvelemirde, Kürdistan mıntıkasının sevkulceyşce ehemmiye
tini teşri'lı etmek l'cab eder. 

* 
Kürdistan, Devlet-i Aliyye'nin(125) hudud-ı şarkiyesinde Rusya ile İran 

devletlerinin mücaveretinde ve askerlikçe vatanımızın en nazik cihetinde, 
geniş, derin bir mıntakadır. 

Bugün hükümetimizin tamami'-i mülkiyesi ve idame-i hayat-ı siyasiyesi 
için Rumeli'nin(126) elde bul undurulmasına ne derecelerde mübrem bir ih
tiyac mevcudsa, Kürdistan ınıntıkası için de aynı ehemmiyet ve ihtiyac 
mahsustür.( 127) 
Hayatı tıbkı bizimki gibi sefahet ve israf seyyiesiyle mail-i zeval olmuş İran 

bir tarafa bırakılarak, mevcudiyetimizin a'sarlık düşmanı Rusyanazar-ı dik
kate alınacak, ona göre bast-ı makal edilecktir. 

( 124) Hamidiye Süvarİ Alay ları: Abdülhamid'in Kürdistan'da Kürd aşiretlerinden kurduğu 
askeri birlikler. Abdülhamid, bu alayları kurup kullanmakla, bir yandan Kürdistan 
üzerindeki egemenliğini pekiştirmek, bir yandan da savaşlar sırasında bu alayları 
Rusya'ya karşı özel bir askerr güç olarak kullanmak istiyordu. 

(125) Devlet-i Aliyye: Yüce Devlet. Bu ad, Osmanlılar döneminde Osmanlı Devleti için 
kullanılırdı. Bazen kısaca böyle denirdi, bazen de "Yüce Osmanlı Devleti" anlamına 
gelen "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye" denirdi. 

(126) Rumeli: Sözlük anlamı "Rum ülkesi" olan bu ad, Osmanlılar döneminde Osmanlı 
topraklarının Avrupa'daki bölümü için kullanılırdı. 

(127) Buradaki "mahsı1s" sözcüğünün, "özgü" anlamındaki "mahsus" sözcüğüyle ilgisi 
yoktur. "Duyu" anlamındaki "hiss" kökünden gelen "mahsı1s" sözcüğü, "duyulan, 
hissedilen" anlamına gelmektedir. 
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Ruslada yiğirmi dört sene evveline değin vuku bulmuş bütün muhareb~tı
mızda, darülharekatımız Tuna boyu, Karadeniz, Kürdistan ve Kafkasya ha
vaHsi idi. Berlin Kongresinde{128} Dobruca Romanya'ya verilerek, Tuna ile 
Balkanlar arasında da bir Bulgaristan vücuda getirildikten sonra, Rumeli'de 
doğrudan doğruya Rusya ile müsadememiz ihtimaline meydan verecek te
mas munkatı' olmuş ve fakat İsl~v{129} ~mMına Mdim olmaları istib'ad edil
meyen Balkan hüküm~t-ı sağ~resinin Ruslarla birlikte hareket ederek İstan
bul'u tehlikeye koymaları imkanı, sabıkı gibi yine kalmış idi. 
Hüküm~t-ı mezkı1renin böyle ittihadk~rane hareketleri hertaraf edilerek, 

yalnız bir müstakil Rus muharebesi vukuunda İstanbul'un ve sevahil-i Os
maniyenin muhafazaları için yiğirmi dört seneden beri birinci derecede 
gayret ve himmetimizi kuvvetli bir donanma teşkiline sarf edecek; ve yine 
aynı himmetle Kürdistan ınıntakasının tahkim-ü tarsiniyle, mahvımız za
manına kadar bizimle dost olamayacağı tarihle muhakkak Rusya'nın müd
hiş bir istil~-i hunrizine karşı koyacak vesait-i harbiyeyi vaktinden evvel ik
male çalışacak idik. 
Donanmasızlık yüzünden Karadeniz'de düşmanla çarpışmak değil, düş

man karşısına çıkmak bile nasib olmayacak. Herkesçe malum bu hakikati 
bir de şu makalede teşrih, sadedin haricindedir. 
Asıl maksad, Kürdistan' ın ehemmiyet-i sevkulceyşiyesini beyan ile, Hami

diye Alaylarının kadr-ü derecelerini anlatmak idi. 

* 

Kürdistan, Rusya'nın iki nokta-inazardan tahassul edecek istil~-i müstak
beline mecra olacak, bir harb-i müdhişin herhalde sahne-i fecayiini teşkil ede
cektir. Rusya, Balkanlar'dan Akdeniz' e uzanmak istediği halde, Avrupa'nın 
müdahal~tıyle maksadına nail olamamış, döktüğü kanların ufak hükümet
ler teşkilinden başka bir şeye yaramamış olduğunu bildiği halde, Bahr-i 
Muhlt-i Bindi'ye inmek için sakladığı fikr-i kadimden el'an ferağat etme
miştir. İşte şu maksada vusul ve İngiltere'nin Hind müstemlekesine Türkis
tan' dan( 130} olacak hecem~tını balıren de takviye için Dicle ve Fırat vadileri-

( 128) Berlin Kongresi: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Berlin' de toplanan kongre. 
Osmanlı sınırları içinde kullanılan Rumhakvime göre 1293 yılında patlak verdiği için 
"Doksanüç Harbi" adıyle tarihe geçen söz konusu sava~tan sonra Osmanlı devleti, 
Rusya ve Balkan ülkeleri arasında barı~ görü~melerinin yapılması için 1878 yılında 
toplanan Berlin Kongresinde Osmanlı devleti, Balkanlar bölgesindeki topraklarının 
bir bölümünü yitirmi~, Müslüman olmayan azınlıklara e~it haklar tanımı~ ve Bulga
ristan'a özerklik vermi~tir. 

(129) İslav: En kalabalık bölümünü Rusların olu~turduğu ve içinde Ukraynalıların, Beyaz 
Rusların, Bulgar ve Sırp gibi Balkan halklarının yer aldığı Slavlar, Slav ulusları 
topluluğu. 

(130) Buradaki "Türkistan" dan maksat, OrtaAsya'da yer alan ve çoğunlukla Türklerin ya
~adığı topraklardır. 
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ni takib ile Elcezire'ye( 131) yerleşmek ve bu tari k ile Bağdad ve Basra'ya ma
lik olarak, mühim ve mahfuz bir askeri liman tesisine muvaffak olmak, en 
muazzez emelidir. Son zamanlarda bu havallde Rusya nüfuz ve tahakkümü
nün pek açığa çıkarılmasındaki hikmet, bundan neş'et etmiştir. 
Diğer cihetten, birinci fikrin icrasında sm1bet ve usret görülerek vazgeçilse 

bile, Erzurum'dan Sıvas'a ve böyle asırlarca harb kokusu duymamış Anado
lu'nun göbeğine yürümek ve şu suretle devletimizi ta esastan sarsmak husu
suna bi eyyi halin müracaat edilecektir. 

Hayli zamandan beri insaniyet mezbahasından başka bir şey ile tavslfe ta
yık olmayan Kürdistan'ın ehemmiyet ve nezaket-i mevkiiyesi, bundan 
ibarettir. 

Bugün ıslah ve iman vatanımızın selamet ve saadetini de kafil şu ınıntaka-i 
vesianın bir istila-i vahimden vikayesi için, rehavetle, ataletle geçen seneleri
ınizde Rusya hududuna her şeyden ziyade nasb-ı enzar ederek, mevaki-i lazi
menin tahkimi, sevkulceyş şemenduferlerinin inşalarıyle bir mevcudiyet 
gösterilecek ve Rus taarruzatına mukavim bir kuvve-i tedafüiyenin bütün 
vesait-i mühimmesi kuvvede bırakılmayarak mevki-i fiile çıkarılacak idi. 
Hiç bir hükümet, dehşetli hücumları iktiham edecek tedabir-i tahaffuziyeyi 
icra ve ikmal etmezden evvel, taarruz ve istila fikr-i harnma düşmek cehale
tinde bulunmaz. 

Vatanımızın her tarafında olduğu gibi Kürdistan cihetlerinde de yollar, şe
mendüferler yok; fazla olarak kaleler, geçitler, sahiller hemen bir 
metrukiyet-i mühinane tesiriyle harab'alud, tedafüi ordumuzun bütün techi
zat ve tertibatı seyyie-i tesamüh ve ihanetle kamilen mefkud iken, taarruz ve 
istila devrinden başka zamanlarda pek o kadar faidesi mevcud olmayan Ha
midiye Süvari Alaylarının nevakıs-ı saireye tercihan llad-ü icadlarıyle derin 
bir gaflet ve cehalete mahküm milletimizi nümayişlerle avutmak ve bizi 
bizden daha müdekkik nazarlarla seyr-ü temaşa eyleyen Avrupalıları ca'll 
alayiş ve ihtişamlarla tehdid etmek, vatanperverlik sevda-i şedidinin en bü
yük hadimi olmakla muvazzaf bir hükümdan mes'uliyetten tebriye ede
mez. Bu alayların teşkillerinde hüsn-i niyetle de işe başlanılmış olsa idi, yine 
o mes'uliyet mevcud bulunacak idi. Çünkü ehemme mühimmin tercihi gibi 
bir vazifenaşinaslık, affedilir cürüm ve kabahatler sırasında bulundurula
maz. Askerlikçe bunlardan fevaid-i külliye intizarı kabil-i inkar değilse de, 
vücudlarına olan ihtiyac, munazzam ve muallem bir orduya pişdar olmaları 
suretiyledir. "Temel olmayınca, bünyan bekapezir olmaz". 

Hamidiye Alaylarının teşkili fikri, vatanımızın her noktasında feveran 
eden zulüm ve istibdada karşı koymak mecburiyetini hissederek, bu babda, 
vatandaşları olan Kürdleri de müstakbelen kendi fikr-i ihtilalcularına teşrik 

( 131) Elcezlre: Mezopotamya. Bu bölge Dicle ve Fırat ırmakları arasında yer aldığı için, eski
den, Araplar tarafından "ada" anlamına gelen "Elcezlre" adıyle adlandırılmı~tır. 
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edeceklerinde şübhe edilmeyen Ermeni kavminin ilk kı yarnlarını müteakib, 
Dördüncü Ordu Müşiri Zeki Paşa tarafından Mabeyn-i hümayuna arzedil
miş ve bittabı' anasır-ı muhtelife arasında ebedi bir nifak bulundurmak İsti
dadını muhtevi böyle bir fikir nezd-i Şahanede memduh görülerek ve 
menafi-ü mahaziri kat'iyyen düşünülmeksizin, hemen bilkabul, mer'iyeti 
için iradeler ısdar olunarak, esas-ı meseleden layıkıyle haberdar olmayan 
Makam-ı Seraskeri hayrete düşürülmüştür. 

İstibdad kuvvetle daim olduğu, ve hususiyle bir unsurun(132) ifnasına ça
lışabilmek için diğer unsura hak ve kanunundan fazla imtiyazlar bahş-ü ih
san etmek, icra-i istibdad için şart-ı azam bulunduğu cihetle, Mabeynin bu 
babdaki isti'caline taaccüb edilmez. 

Emr-ü kanun-ı hükümete her suretle muti' olmağa mecbur bir unsur-ı 
mahkümü büsbütün tazib ve ifna için elde müessir ve kavi bir alet-i intikam 
olmak üzre teşkil edilmiş şu alayların on seneden beri Kürdistan ınıntakasın
da ika' ettikleri cinayetler, fazahatler, bütün cihanın nazar-ı dikkatini eelbe
decek dereceyi bulmuş, Osmanlı ümmet ve vatanı için dalıilen pek büyük 
zarar verahneler tahaddüsüne sebeb-i yegane olmuştur. Ermeni kıtallarında 
düvel-i muazzama tebaasının zarar ve ziyanlarını tazmin için hazine-i mali
yeden nahak yere verilen binlerce liraların istihlaki gibi maddi zararları hiç 
mesabesinde gösterecek zayiat-ı maneviye pek çoktur. 

Vatan umran ve saaddetten tecrid edilerek her köşede kanlı bir harabe vü
cuda getirilmesi, binlerce ferd-i beşer hiç bir hükm-i kanun önünde zebun 
edilmeksizin ifna olunarak şanlı Osmanlı kılıcının isınet-i kanlarıyle bulaş
tırılması, Hamidiye namını taşımayan bilcümle ümmet-i Osmaniye hayat ve 
hürriyetinin tehlikeye maruz bulundurulması, asırlarca bir imtizac-ı uhuv
vetkari ile yaşamış muhtelif anasın yekdiğerine düşürmesi, vatanın müdafaa
sı için esas teşkil eden kuvve-i nizamiyeye za'f iras edilmiş olması. 

İşte Hamidiye Alaylarının şekl-i hazırlarındaki layezal fenalıklar! 
Bu mesavinin kaffesi hemen her gün çeşm-i rikkat-ü intibaha çarpmakta 

ise de, son maddenin yani kuvve-i nizamiyenin d uçar-ı za'f olması, iğmaz edi
lir şeylerden olmayacağından, biraz tafslle muhtacdır. 

Hamidiye Alaylarında silahlar, Şahane fermanlar var. Bunlar, mulga Yeni
çeri Ocağından(133) sanki kendilerine intikal ettirilmiş zorbalıkları şu 
devr-i medeniyette icraya meydan bularak köylere, kasabalara hücum eder 
birer müfreze-i eşkıya teşkili ile Kürdistan'ı halecanlara, şekavetlere gark 
ettiklerinden, muti' ve medeni ahali-i sairenin Mabeyne ve Makam-ı Ser
askeriye birçok şikayet telgrafları yağdırmalarına bais olmuşlardır. Bazen 

(132) Burada sözü edilen unsurdan maksadın Ermeniler olduğu anlaşılıyor. 
(133) Yeniçeri Ocağı: Osmanlı Padi~ahı İkinci Mahmud'un emriyle 1826 yılında dağıtılan 

Osmanlı ordusu. Osmanlı fetihleri döneminde çok saldırgan ve vurucu bir güç olan 
ve "acemi oğlanlar" denilen dev~irmelerden olu~turulan bu ordu, birçok kez padi~ah
lara kar~ı ayaklanmı~, talanlara ve yağmalara giri~mi~tir. Üçüncü Selim döneminde 
"Yeni Düzen" anlamına gelen "Nizam-ı Cedid" adlı yeni ordunun kurulmasından ve 
giderek geni~letilmesinden sonra, Yeniçeri Ocağı 1826'da İkinci Mahmud'un emriyle 
ve kanlı bir biçimde dağıtılmı~tır. 
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yüze karib imzayı havl' olan bu şikayetnameler, hemen daima aynı mealde; 
ya bu alayların zabt-ü rabt altına alınmaları veyahud Hamidiye narnından 
kendilerinin de müstefl'd olmaları için ayrıca alaylar teşkiline müsaade olun
masını müsterhim bir tarzda bulundukları, ve halbuki zabt-ü rabtın icrasıyle 
asayiş-i umumlyi zamın bir tarz-ı müstahsenin is'afı devr-i Hamidiye nasib 
olamayacağı cihetle, müracaat edenlerin ekserl'si Hamidiye alaylarına kayd-ü 
kabul edilmiş ve şu suretle kur'a efradının(134) mikdarına tari' noksandan 
atiyen tevellüd edecek mehaziri hisseden Erkan-ı Harbiye-i U mumiye Daire
si, şimdiye kadar ihtimal ki küflenmiş dosyalarla da sabit bazı mücmel ve 
ruhlu(135) Iayihalarla Mabeyni ikaz etmek istemişse de, dehşet-i istibdad 
karşısında makhuren sarnit kalmaktan başka bir şey istihsal edememiştir. 

* 
Esası bir maksad-ı mühimm-i askeri üzerine mevzu olmayıp, mücerred 

asayiş-i mahalli'yi tehdid ve anasır arasında şu devr-i menhuste bile muhafaza 
olunabilen ravabıt-ı muhadeneti teşviş ve ihlal etmek salahiyet ve iktidarını 
irade-i mülı1kanelerle haiz bulunmuş olan Dördüncü Ordu dairesindeki 
Kürd aşiretlerinin İcraat-ı şakavetkarl'leri teveccüh ve takdir-i hümayunu 
celb ederek, askerlik narnma şeynaver bu alaylar teşkilatının Beşinci Ordu 
dairesindeki Arahan ve aşaire de tatbiki emr-ü ferman edilmiş ve fakat tatbi
kat esnasında mahzurları aynıyle gören Erkan-ı Habiye zabitleri tarafından 
Beşinci Ordu Müşlrliğine takdim edilen raporlarla Arahan ve aşairin emr-i 
iskan ve temdl'nlerinin teminiyle Ahz-ı Asker Kanunnamesine tabi bulun
clurulmaları daha muvafık olacağı ve aksi takdirde menfaattan ziyade mazar
rat tahsil edeceği, bir lisan-ı muvafıkla arz ve isbat olunmuşsa da, alayiş-ü nü
mayişe temas etmeyen böyle sathi bir fikir nazar-ı Şahanede mazhar-ı hüsn-i 
kabul olmamış ve şu sebebden, Beşinci Orduya tabi Arahan da Hamidiye 
Alaylarına idhal edilmek için Dördüncü Ordu Müşl'ri Zeki Paşa' nın kuman
dası altına tevdl'' edilmişlerdir; ki iğtişaş içerisinde ihtilali andırır bu tarz-ı sa
kimden, ordular dairelerini ancak bir fikr-i istibdad için birbirine katmak
tan ne faide beklenilebilir! 

Askerlerimizin mabihilhayatı kuvve-i nizarniye tankl's edilecek de, mutlak 
maksad-ı Şehriyare muvafık gelen Hamidiye Alaylarının adedi ziyadeleştiri
lecek; müdafaa-i vatanla mükellef bir uzv-ı mühimme darbe urmak Sultanı
mızı zerre kadar dilgir etmeyecek ve bilakis vahşet-i Şahanelerinin vasıta-i ic
raiyesi Hamidiyelilerin mezalimi, tenşit-i hümayuna bad!' olacak. Ne ma
kes-i iftihar! 

Hamidiye Süvarİ Alayları hakkında Sarayın umuma tebliğinde mahzur 
değil, belkidefaide mevcud bazı esrar-ı garibesi bunlardır. 

{134) Kur'a efradı: Ad çekme yöntemiyle askerliğe alınıp düzenli orduda askerlik yapan er
ler. Sözlük anlamı, "ad çekme er leri" demektir. Yazıda demek isteniyor ki, herkes Ha
midiye Alaylarına girince, ad çekme yöntemiyle düzenli orduda askerlik yapacak 
olanların sayısında eksilme başgösterdi. 

{135) Buradaki "ruhlu"dan maksat, "içerikli, içerik bakımından canlı"dır. 
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Teessüf olunur ki, Rus kazaklarının tertibat ve teşkilatma takliden tesis 

edilen bu alaylardan beklenilecek istifade, bütün levazım-ı askeriyemizin is

tikmalinden sonra düşman mülküne olacak taarruzda istikşaf, ordunun se

ferberliğini ikmaliçin vakit kazanmak iken, şekl-i hazırlarına, tesislerindeki 

maksad-ı hümayuna göre serhadlerde iğtişaşat ve ihtilalatın temadisine alet 

olmakla Rusları dahil-i vatana mıknatısi bir tesirle çekecekler ve bütün ordu

nun perişanisini mucib olacaklardır. 
Bu mahzurlar, mükemmel bir ordunun bile inzibatının herhadisini intac 

edecek bütün bu mazarratlar, Makam-ı Seraskeri ve bilhassa Erkan-ı 

Harbiye-i Umumiye Dairesince tezahür etmişse de, Abdülhamid'le mes'uli

yette müşterek Seraskerle Erkan-ı Harb Reisinin nazariarında şu tezahürü 

görmek, mü'lim levhaları okumak meziyetleri kalmamıştır. Onlara, fela

ket-i vatanı mucib ahvalı arz, muhal ve belki de dai-i nekaldır. Mağlub-ı hırs 

olanlarca hubb-ı vatan da bir leke imiş! 

HAVADİS 
Geçen ay zarfında Kürdistan'ın her cihetinde feci kıtaHar olmuş, cehalet ve 

idaresizlik yüzünden bütün vatandaşlar yekdiğerine girmişlerdir. Eski Sason 

vukuatının mecrası olan aynı topraklar, bugün yine nifak kanlarıyle boyan

mış; kıyamda bulunan ahali, askerle ihata olunmuştur. Bu havalide bulunan 

düvel-i muazzama(136) konsoloslarının İstanbul'daki merciierine Ermeni 

vukuatına dair gönderdikleri mektublar, hükümet-i Osmaniye memurları 

tarafından gasbolunmuş ve idare-i örfiye ilan edilmiştir. 

Yalnız kıyam ve ihtilaller zamanında şiddet icrasıyle ortalığı yatıştırmak 

bir hükümet-i mütemeddine için kaH olmayıp, yatıştırılan kıyamların teker

rürünü men' için akıl ve insaf dairesinde idare-i hükümet etmenin yolunu 

bulmak, insan olarak yaratılmış ibadullaha insancasına muameleye teşebbüs 

etmek lazımdır. 

intikam Matbaasında tab'olunmuştur 

(136) Düvel-i muazzama: Sözlük anlamı "büyük devletler" olan bu sözler, Osmanlılar za

manında bir deyim olarak Almanya, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Fransa, 

İngiltere, İtalya ve Rusya için kullanılırdı. 
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28'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

ÖZÜRDİLEME 
Bir süredir matbaaca karşılaşılan güçlükler dolayısıyle, "Kürdistan" yayın
lanamıyordu. Bu konuda mazeret bildirilir, saygıdeğer okuyucuların af ve 
hoşgörüleri rica olunur. 

HAMİDİYE SÜVARİ ALAYLARI(137) 
Yalnızca vatanımızın( 138) bir köşesindeki yani Kürdistan bölgesindeki zu
lüm ve işkencelerin içyüzünü ve kökenini araştırmak, vuruşmaların gerçek 
failini belgeleriyle birlikte dünyanın gözleri önünde teşhir etmeyi görev 
bilmiş olan "Kürdistan" gazetesinin belirlenmiş olan tutumuna ilişkin ve 
uygundur; bu gazetenin aracılığıyle yayınlanması arzu edilen Hamidiye Sü
varİ Alaylarının gariplikler le dolu örgütlenmeleri, ümmetin yüreğini tırma
layacak ölçülerde kötümser niyetlerle doludur. 

Bunun için ilk iş olarak, Kürdistan bölgesinin askeri strateji açısından öne
mini ayrıntılı biçimde açıklayıp anlatmak gerekir. 

* 

Kürdistan, Yüce Devlet' in( 13 9) doğu sınırlarında Rusya ile İran dev !etleri
nin komşuluğunda ve askerlik açısından vatanımızın en nazik tarafında bu
lunan, geniş ve derin bir bölgedir. 

Hükümetimizin toprak bütünlüğü ve siyasal yaşamının sürekliliği için bu
gün Rumeli'nin(140) elde bulundumlmasına ne ölçüde zorunlu bir gereksi
nim varsa, Kürdistan bölgesi için de aynı önem ve gereksinim duyul
maktadır. 
Yaşamı tıpkı bizimki gibi aşırı eğlence düşkünlüğü ve savurganlığın yolaç

tığı kötülükler yüzünden yıkılınaya yüz tutmuş Iran bir yana bırakılarak, 
yüzyıllardan beri varlığımızın düşmanı olan Rusya göz önüne alınacak ve 
ona göre söz edilecektir. 

(137) Bu sayıdaki 124 numaralı dipnota bakınız. 
(138) Buradaki "vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
(139) Bu sayıdaki 125 numaralı dipnota bakınız. 
(140) Bu sayıdaki 126 numaralı dipnota bakınız. 
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Ruslarla 24 yıl öncesine değin patlak vermiş bütün savaşlarımızda, harekit 
merkezlerimiz Tuna boyları, Karadeniz, Kürdistan ve Kafkasaya dolayları 
idi. Berlin Kongresinde(141) Dobruca Romanya'ya verildiktenveTuna ile 
Balkanlar arasında da bir Bulgaristan kurulduktan sonra, Rumeli'de Rusya 
ile doğrudan doğruya çatışmamız olasılığına meydan verecek ilişki kesilmiş
ti; ne var ki Sliv isteklerine hizmet etmeleri uzak bir olasılık olmayan Bal
kan küçük hükümetlerinin Ruslarla birlikte hareket ederek İstanbul'u tehli
keye düşürmeleri olanağı, eskisi gibi yine kalmıştı. 

Sözü edilen hükümetlerin böyle birlikte hareketleri bir yana, yalnızca tek 
başına bir Rus savaşının patlak vermesi durumunda İstanbul'un ve Osmanlı 
deniz kıyılarının korunması için 24 yıldan beri birinci derecede gayret ve 
himmetimizi güçlü bir donanma kurmaya sarfetmeliydik; ve yine aynı him
ınetle Küridstan bölgesinin tahkimine(142) ve güçlendirilip sağlamlaştırıl
masına, bizi yok edinceye kadar bizimle dost olamayacağı tarihle gerçeklik 
kazanmış olan Rusya'nın korkunç ve kanlı bir işgaline karşı koyacak savaş 
araçlarının vaktinden önce tamamlanmasına çalışmalıydık. 
Donanmasızlık yüzünden, Karadeniz'de değil düşmanla çarpışmak, düş

manın karşısına çıkmak bile nasip olmayacak. Herkesçe bilinen bu gerçeği 
bir de bu yazıda ayrıntılı biçimde açıklamak, konumuzun dışındadır. 
Asıl amaç, Kürdistan'ın askeri' açıdan stratejik önemini açıklamak ve Ha

midiye Alaylarının değerlendirmesini yapıp konumlarını anlatmaktır. 

* 

Kürdistan, Rusya'nın iki açıdan başgösterecek olan gelecekteki işgaline 
meydan olacak, baş döndürücü bir savaşın mutlaka acılıklarla dolu sahnesini 
oluşturacaktır. Rusya, Balkanlar'dan Akdeniz' e uzanmak istediği halde, Av
rupa' nın müdahaleleri nedeniyle amacına ulaşamamıştır ve döktüğü kanla
rın ufak hükümetlerin kurulmasından başka bir şeye yaramamış olduğunu 
bilmektedir. Ama Hint O kyanusuna inmek için sakladığı eski fikrinden ha
li vazgeçmemiştir. İşte bu amaca ulaşmak ve İngiltere'nin Hindistan sömür
gesine Türkistan'dan(143) gerçekleştirilecek olan saldırılarını deniz yönün
den de takviye(144) etmek için Dicle ve Fırat vadilerini(145) izleyerek Elce
zire'ye(146) yerleşmek ve bu yoldan Bağdad ve Basra'yı ele geçirerek önemli 

(141) Bu sayıdaki 128 numaralı dipnota bakınız. 
{142) Tahkim: Bir yeri dü~man saldırısına kar~ı koyabilecek biçimde hazırlayıp, hem silih 

ve araç-gereçler le donatma ve hem de hendek, mevzi, si per gibi konumlada sağlaml~
tırıp peki~tirme i~i. Arapça olan ve asked bir terim olarak Türkçeye de geçen bu söz
cük, Türkçede kar~ılığı bulunmadığı için, çeviride tarafımızdan aynen kullanıldı. 

(143) Bu sayıdaki 130 numaralı dipnota bakınız. 
(144) Takviye: Peki~tirme, güçlendirme. Arapça olup Osmanlıcaya ve oradan da bugünkü 

Türkçeye geçen bu sözcük, askeri bir terim olarak Türkçeye yerle~tiği için, çeviride ta

rafımızda aynen kullanıldı. 
(145) Vadi: 1- İki dağ arasında yer alan ve Kürdçede "panav" denilen engin arazi. 2- Irmak 

boyu. Burada kast edilen, ikinci anlam dır. 

(146) Bu sayıdaki 131 numaralı dipnota bakınız. 
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ve korunabilir bir asked liman kurmayı başarmak, en büyük isteğidir. Son 
zamanlarda bu dolaylarda Rusya'nın etkinliğinin ve egemen olma girişimle
rinin pek açığa çıkarılmasındaki hikmet, bundan kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan, birinci fikrin yürütülmesindeki çetinlik ve güçlük görülerek 
o fikirden vazgeçilse bile, Erzurum'dan Sıvas'a ve böylece asırlarca savaş ko
kusu duymamış Anadolu'nun göbeğine yürümek ve bu şekilde devletimizi 
ta temelden sarsmak işine her ne olursa olsun başvurulacaktır. 

Uzun zamandan beri "insanlık kasaphanesi" niteliğinden başka bir şeyle 
nitelen dirilmeye layık olamayan Kürdistan'ın konumunun önem ve nazikli
ği, işte bundan ibarettir. 

Durumu düzeltilip bayındır duruma getirilmesi vatanımızın(147) esenli
ğini ve mutluluğunu da güvence altına alacak olan bu geniş bölgenin çok teh
likeli bir işgalden korunması için, gevşeklikle ve tembellikle geçen bunca yıl
larımızda, her şeyden çok Rusya sınırına gözlerimizi dikerek, gerekli yerle
rin tahkim edilmesiyle ve askeri açıdan stratejik önemi olan demiryollarının 
yapılmasıyle bir varlık gösterilmeliydi; ve Rus saldırılarına karşı koyacak bir 
savunma gücünün tüm önemli araçları düşünce ve tasanda bırakılınayıp so
mut gerçek durumuna çıkarılmalıydı. Hiç bir hükümet, baş döndürücü sal
dırıları gögüsleyecek olan koruyucu önlemleri yerine getirmeden ve tamam
lamadan önce, saldırı ve işgal gibi ham fikirlere düşmek bilgisizliğinde 
bulunmaz. 

* 
Vatanımızın her tarafında olduğu gibi, Kürdistan yörelerinde de yollar ve 

demiryolları yoktur; fazla olarak da kaleler, geçitler, sahiller hemen hemen 
ihanet edici bir terkedilmişliğin etkisiyle yıkılınaya yüz tutmuştur. Savun
ma durumundaki ordumuzun bütün donatım ve düzenlemeleri ilgisizlik ve 
ihanetin yarattığı kötülük nedeniyle yok derecesinde iken, saldırı ve işgal dö
neminden başka zamanlarda pek o kadar yararı olmayan Hamidiye Süvarİ 
Alaylarının diğer eksikliklere yeğlenerek ortaya çıkarılıp icat edilmeleriyle 
derin bir aymazlık ve bilgisizliğe mahküm edilmiş olan milletimizi gösteriş
lerle avutmak ve bizi bizden daha incelemeci gözlerle seyredip gözeten Avru
palıları düzmece gösterişler ve debdebelerle tehdit etmek, üst düzeydeki 
yurtseverlik aşkının en büyük hizmetçisi olmakla görevli bir hükümdan 
sorumluluktan temize çıkaramaz. Bu alayların kurulmasında iyi niyetle de 
işe başlanmış olsaydı, yine o sorumluluk var olacaktı. Çünkü önemlinin en 
önemliye tercih edilmesi gibi bir görevbilmezlik, affedilir suçlar ve kabahat
ler arasında bulundurulamaz. Askerlik açısından bu alaylardan büyük yarar
lar beklenmesinin yadsınması olanaklı değilse de, varlıklarına olan gereksi
nim, muazzam ve eğitilmiş bir orduya öncü olmaları biçimindedir. "Temel 
olmayınca, yapı kalıcı olmaz".(148) 

(147) Buradaki "vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
( 148) Başkasından alınmış olduğu anlaşılan, belki de bir şiir dizesi olan bu söz, yazının aslın

da tırnak içinde yazıldığı için, biz de çeviride tırnak içine aldık. 
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Hamidiye Alaylarının kurulması konusundaki düşünce, vatanımızın her 

noktasında dolup taşan zulüm ve diktatörlüğe karşı koymak zorunluluğunu 

duyarak, bu alanda, vatandaşları olan Kürdleri de ilerde kendi ihtilalci fikir

lerine katacaklarından kuşku duyulmayan Ermeni halkının ilk ayaklanma

larından sonra, Dördüncü Ordu Müşiri(149) Zeki Paşa tarafından Padişahın 

Mabeynine(150) sunulup önerilmiştir. Doğal olarak değişik unsurlar arasın

da sonsuza dek sürüp gidecek bir nifak bulundurmak niteliğini içeren böyle 

bir düşünce Padişah katında övülmeye değer görülmüş ve yararları ile sakın

caları kesinlikle düşünülmeksizin, hemen kabul edilmiş ve yürürlüğe konul

ması için hemen iradeler(151) çıkarılmıştır. Sorunun içyüzünden gerektiği 

gibi haberi olmayan Başkomutanlık Makamı(152) şaşkınlığa düşürülmüş

tür. 
Diktatörlük güç kullanmak sayesinde varlığını sürdürdüğünden, ve özel

likle bir unsurun( 153) yok edilmesine çalışahilrnek içinöbür unsura hakkın

dan ve kanunun tanıdığından fazla ayrıcalıklar vererek iyilikte bulunmak, 

diktatörlüğü sürdürmenin en büyük koşulu olduğundan, Mabeynin bu ko

nudaki aceleciliğine şaşılmaz. 
Hükümetin emirlerine ve kanunlara her bakımdan boyun eğmek zorunda 

olan ve baskı altında bulunan(154) bir unsuru büsbütün işkence altına al

mak ve yok etmek için elde etkili ve güçlü bir intikam aygıtı olmak üzere ku

rulmuş olan bu alayların 10 yıldan beri Kürdistan bölgesinde işledikleri cina

yetler ve çıkardıkları rezaletler, bütün dünyanın dikkatini çekecek ölçülere 

varmış, Osmanlı ümmeti ve vatanı için içerde pek büyük zararların ve gedik

lerin meydana gelmesinin tek nedeni olmuştur. Ermeni vuruşmalarında bü

yük devletlerin yurttaşlarının uğradıkları zarar ve ziyanlara karşılık, tazmi

nat olarak maliye hazinesinden haksız yere verilen binlerce liraların elden 

gitmesi gibi maddi zararları hiç niteliğinde gösterecek manevi kayıplar pek 

çoktur. 

(149) Müşir: Mareşai. Bu unvan Osmanlılar döneminde "mareşal" için kullanıldığından ve 

bir asker~ terim olarak Osmanlıcaya yerleşmiş olduğundan, çeviride tarafımızdan ay

nen kullanıldı. Osmanlı ordusunda müşirin sahip olduğu asked rütbeye de "müşir

lik" denirdi, o da "mareşallik" demekti. Gerek "müşir" ve gerekse "müşirlik" söz

cükleri, Osmanlıcada birer asker~ terim olarak kullanıldığından, bundan sonra da geç

tiği takdirde her ikisi de çevirilerde tarafımızdan aynen kullanılacaktır. 
(150) 20. sayıdaki 90 numaralı dipnota bakınız. 
(151) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
(152) Buradaki "Başkomutanlık Makamı", yazının aslındaki "Makam-ı Serasker~"nin kar

şılığında kullanılmıştır. Osmanlıcada "Makam-ı Serasker~" deyimi, bir dönemde 

"Genelkurmay Başkanlığı", bir dönemde de "Savunma Bakanlığı" için kullanılmış

tır. Burada ikinci anlamın kastedildiği anlaşılmaktadır. 

(153) Buradaki "unsur" dan maksadın Ermeniler olduğu anlaşılmaktadır. 

(154) "Baskı altında bulunan" sözcükleri, yazının aslındaki "mahküm" sözcüğünün karşı

lığında kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye geçen "mahküm" sözcüğünün anlamla

rından biri, "başkasının hükmü altında bulunan" dır. Ermenilerin kastedildiği bu söz

cüğün buradaki anlamına en uygun düşen karşılık, kanımızca "baskı altında bu
lunan"dır. 
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Vatan bayındırlıktan ve mutluluktan uzak tutularak, her köşede kanlı bir 
yıkıntı meydana getirilmesi, binlerce insan bireyinin hiç bir kanun hükmü 
önünde mahküm edilmeksizin yok edilerek şanlı Osmanlı kılıcının masum 
kanlarıyle bulaştırılması, "Hamidiye" adını taşımayan tüm Osmanlı üm
metinin yaşam ve özgürlüğün ün tehlikeye uğratılması, yüzyıllarca kardeşçe
sine işleyen bir uyum içinde yaşamış değişik unsurların birbirlerine düşürül
mesi, vatanın savunması için temel oluşturan düzenli güce zaaf getirilmiş 
olması. 

İşte Hamidiye Alaylarının şimdiki niteliklerindeki bitip tükenmez fe
nalıklar! 

* 
Bu kötülüklerin tümü, hemen hemen her gün acımalı ve uyanık gözlere 

çarpmakta ise de, son madde yani düzenli gücün zaafa uğratılması, göz yu
mulacak şeylerden olmayacağından, biraz ayrıntılı biçimde anlatılması ge
reksinimi vardır. 

Hamidiye Alaylarında sil:ah ve Padişahın emirleri vardır. Bunlar, ortadan 
kaldırılmış olan Yeniçeri Ocağından(155) sanki kendilerine miras olarak bı
rakılmış zorbalıkları şu uygarlık döneminde yapmaya meydan bularak köy
lere ve kasabalara saldıran birer eşkıya müfrezesi oluşturup Kürdistan'ı pa
niklere ve eşkıyalıklara boğduklarından, uygarlık içinde hükümete itaat 
eden diğer halk kesimlerinin Mabeyne ve Başkomutanlık Makamına birçok 
şikayet telgrafları yağdırmalarına neden olmuşlardır. Bazen yüze yakın im
zayı içeren bu şikayet telgrafları, hemen hemen her zaman aynı fikre yöne
liktir: Ya bu alayların düzen ve disiplin altına alınmaları ya da "Hamidiye" 
adından kendilerinin de yararlanmaları için ayrıca alayların kurulmasına 
izin verilmesi, istirham edici bir biçernde isteniyor. Oysa düzen ve disiplinin 
sağlanması ile genel güvenliğin istenilip beğenilecek biçimde yerine getiril
mesi "Devr-i Hamidl:"ye(156) nasip olamayacaktır. Bu nedenle, başvuranla
rın çoğu, Hamidiye Alaylarına kaydedilip kabul edilmişlerdir. Böyle olunca 
da, ad çekme yöntemiyle askerliğe alınan erlerin( 157) sayısında meydana ge
len eksiklikten ilerde doğacak sakıncaları hisseden Erkan-ı Harbiye-i Uruu
miye Dairesi,( 158) şimdiye dek küflenmiş olması olası bulunan dosyalada da 
kanıtlanan bazı özlü ve içerik bakımından canlı incelemelerle Mabeyni 
uyarmak istemişse de, diktatörlüğün yarattığı korku karşısında ezilerek 
suskun kalmaktan başka bir şey elde edememiştir. 

(155) Bu sayıdaki 133 numaralı dipnota bakınız. 
(156) "Devr-i Hamidl": Hamidi dönem, Sultan Hamid dönemi. Bu deyim, gerek Sultan 

Hamid döneminde rejime muhalif çevrelerce ve gerekse Sultan Hamid'in tahttan indi
rilmesinden sonra tüm siyasal çevrelerce ve basınca yaygın bir biçimde kullanıldığı 
için, biz de çeviride onu orijinal biçimiyle yazmayı uygun gördük. 

(157) Bu sayıdaki 134 numaralı dipnota bakınız. 
(158) Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi: Genelkurmay Dairesi, Genelkurmay Ba~kanlı

ğı. Bu ad Osmanlı dönemine özgü olduğu için, çeviride eynan kullanmayı uygun 
gördük. 
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Temeli önemli bir askeri amaç üzerine kurulu olmayıp, sadece yöresel gü
venliği tehdit etmek ve bu uğursuz dönemde( 159) bile unsurlar arasında ko

runabilen dostluğu bulandırıp karışıklığa uğratmak ve bozmak yetkisini ve 
gücünü Padişahın iradesiyle elinde bulunduran Dördüncü Ordu bölgesinde
ki Kürd aşiretlerinin eşkıyalık girişimleri padişahın beğenisini ve takdirini 

çekerek, askerlik adına yüzkarası olan bu alaylar örgütünün Beşinci Ordu 
bölgesindeki Araplara ve aşiretlere de uygulanması emir ve ferman edilmiş

tir; ne var ki uygulama sırasında sakıncaları gözleriyle gören Erkan-ı Harbi
ye subayları tarafından Beşinci Ordu Müşirliğine sunulan raporlarla, Arap
ların ve aşiretlerin yerleşik yaşama geçirilip uygarlaştırılmaları işinin gerçek

leştirilmesiyle Asker Toplama Kanununa bağlı bulundurulmalarının daha 
uygun olacağı, tersi durumda yarardan çok zarar getireceği, uygun bir dille 
arzedilip kanıtlanmıştır; ancak debdebe ve gösterişe değinmeyen böyle "yü
zeysel bir fikir" Padişahın gözünde iyi kabul görmemiş ve o nedenden ötü
rü, Beşinci Orduya bağlı( 160) Araplar da, Hamidiye Alaylarına alınmak için 
Dördüncü Ordu Müşiri Zeki Paşa'nın kamutası altına verilmişlerdir; oysa 

kargaşalık içindeki bir ihtiıali andıran bu sağlıksız ve yanlış yöntemden, or
duların bulundukları bölgeleri yalnızca bir diktatörlük fikri için birbirine 
katmaktan ne yarar beklenebilir! 

Askerlerimizin(161) yaşam kaynağı olan düzenli güç eksihilecek de, Padi
şahın amacına tamı tamına uygun gelen Hamidiye Alaylarının sayısı çoğaltı

lacak; böylece vatan savunmasıyle yükümlü bir önemli organa(162) darbe 
vurmak Sultanımızın gönlüne zerre kadar sıkıntı vermeyecek; tersine, padi

şahça vahşetinin yürütme aracı olan Hamidiyelilerin zulümleri, Padişahları
nın neşelenmesine neden olacak! Ne kıvanç verici şey! 

Hamidiye Süvari Alayları hakkında Sarayın kamuoyuna bildirilmesinde 

sakınca değil de yarar bulunan bazı garip sırları, işte bunlardır. 

* 

Ne yazık ki, Rus kazaklarının düzenlenme ve örgütlenmeleri taklit edile
rek kurulan bu alaylardan beklenilecek yarar, tüm asker\' gereçlerimizin ta

mamlanmasından sonra düşman ülkesine yapılacak saldırıda bilgi toplamak 
için keşifte bulunmak ve ordunun seferberliğini tamamlaması için zaman 
kazanmak iken, şimdiki şekillerine ve Padişahın kurulmalarındaki amacına 

göre sınır boylarında kargaşalıkların ve düzensizliklerin sürüp gitmesine 
alet olmaktadırlar; böylece de, bir mıknatıs etkisiyle Rusları vatanın içlerine 
çekecekler ve bütün ordunun perişan olmasına yolaçacaklardır. 

Bu sakıncalar, eksiksiz bir ordunun bile düzen ve disiplininin berbat olma
sı sonucunu doğuracak bütün bu zararlar, Başkomutanlık Makamınca ve 

{159} Buradaki "uğursuz dönem"den maksat, Sultan Hamid dönemidir. 
{160} Be~inci Orduya bağlı: Be~inci Ordunun bulunduğu bölgede bulunan, orada ya~ayan. 
(161} Buradaki "Askerlerimiz"den maksat, Osmanlı askerleridir. 
(162} Sözü edilen "önemli organ" dan maksat, Osmanlı düzenli ordusudur. 
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özellikle Erkan-ı Harbiye-i U mumiye Dairesince ortaya konulmuşsa da, Ab
dülhamid'le sorumlulukta ortak olan Başkomutanın ve Erkan-ı Harbiye 
Başkanının gözlerinde bu görüntüyü görmek ve bu acıklı tabloları okumak 
erdemleri kalmamıştır. Vatanın fel:aketine yolaçacak olan durumları onlara 
arzetmek olanaksızdır ve belki de cezalandırılmanın nedenidir. Hırslarına 
yenik düşmüş olanlarca vatan sevgisi de bir leke imiş! 

OLAYLAR 

Geçen ay içinde Kürdistan'ın her tarafında feci vuruşmalar olmuş, bilgisizlik 
ve yönetimin beceriksizliği yüzünden bütün yurttaşlar birbirlerine girmiş
lerdir. Eski Sason olaylarının geçtiği yerlerdeki aynı topraklar, bugün yine 
nifak kanlarıyle boyanmış ve ayaklanmada bulunan halk, askerlerle kuşatıl
mıştır. Bu dalaylarda bulunan büyük devletler(163) konsoloslarının Erme
ni olayları konusunda İstanbul'dakimakamlarına gönderdikleri mektupla
ra Osmanlı hükümetinin memurları tarafından el konulmuş ve sıkıyönetim 
kurulmuştur. 
Yalnız ayaklanma ve ihtiıaller zamanında şiddet kullanarak ortalığı yatış

tırmak uygar bir hükümet için yeterli değildir; yatıştırılan ayaklanmaların 
yinelenmelerini önlemek için akıl ve insaf sınırları içinde hükümeti yönet
menin yollarını bulmak ve insan olarak yaratılmış Tanrı kullarına insanca 
davranmaya girişrnek gereklidir. 

(163) Bu sayıdaki 136 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 29 S ala çihare (ı) Rılper ı 

• 
Sahib ve KURDISTAN Adress: 
Muharriri: Kurdistan 
Bedirhan Paşaoğlu FOLKSTONE 

Abdurrahman 1315 Angleterre 

* * 
Dere 

Heyve careke derdikeve Her tabı'da 
olunmayan 

cerideya Kurdi ye 200 nüsha 

evrak Kürdistan 

iade olunmaz 
Kürdleri tahsil-i ulum ve fünuna vüL1t-ı izamına 

teşvik eder irsal olunur 
* nasayih ve edebiyat-ı 

Kürdiyeyi hM * 
Her car ayda bir neşrolunur Kürdistan haricinde du sed 
cerldeya 

Kürdçe ve Türkçe gazetedir her yer için 
KURDiSTAN senelik abone bedeli 

ez' erekim 80 kuruştur 
Kurdistan&, Gazetenin mesleğine muvafık Kürdistan dahilinde 
de belaş Arabça, Parislee mektublar husus! isteyenlere 
bidin xelke aynen dere olunur meccanen gönderilir 

Duşemb 2 Recebe Şerif sene 1319 * 1 Teşrin-i Evvel sene 1317(2) 

WEZİYETA HAZİR Ü MUSTEQBEL 
A KURDİSTANE(3) 

Van zemanen paşayik&,(4) nav ı1 dor Kurdistane hew qas xirabl' dibin, nufuz 
ı1 hakiml'yeta dewleta me( S) hew qas tune bl'ye ku, xelq heml' hevl'ya belake 
mezin mane. Loma ez'e ve cerl'da xwe de hinek ji vi hall behs bikim. 

(1) Sala çiharf: Sala çaran, sala 4'an. Peyvika "çar" di zimane Farisi da bi awaye "çihar" 
te karanin. Ni viskar jl li vir ew peyvik bi awaye Farisi nivisiye. 

(2) Li gora tarixa Mlladl14 Çiriya Peşin 1901(Miladi tarihe göre 14 Ekim 1901). 
(3) Wezlyeta hazir u musteqbel a Kurdistane: Rewşa nuha u peşedeme ya Kurdistane, rew· 

şa Kurdistane ya nuha u ya peşedeme 
(4) Paşayik: Paşin, duwayin. 
(5) Nufuz: Heza ku dişe peyva xwe bide qebulkirin u birewine, bimeşine. 

Hakimiyet: Fermanrewayi, ku fermana dewletek li ciyek birewe, bimeşe. 
Dewleta me: Mexsed je dewleta Osmaniye. 

-ı- 511 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Eve deh sal e ji lfsad(6) u teşwiqa Xunkar, qitalen mezin li Kurdistane di
bin. Huzur u asayiş(7) li kes nemaye. Edi kes tu um!da qendye nake. Xelq he
mi muntezir in(8) ku J'dara(9) hukumete biguhere. We llla,(10) silarneta me 

~ re tu re nemaye. 
Ji milek1(11) ew Kurden hinde zernan e ji ruye hukumete nav cehl u nada

niye(12) mayin, bi tehrika(13) Xunkar heçi Ermeniye rast ten, dikujin. Ji 
xeyre van, h eç! Kurde muxayire van qitala( 14) he bin, ew j 1 wek Ermeni'ya dij
min texmin dibin u maruze teselluta Siwaren HemJ'dJ'ye ne.(15) Ji vi: sebebi, 
bixeyri heq(16) Kurdistan hem! nefrete amme celb kiriye.(17)Ji allyeki: ji: hin 
Ermeni hene ku J'stiqlala xwe teleb dikin.(18) Zalime xwe, ku Xunkar u hu
kumeta w! ye, vedişerin u eleyha( 19) Musulmaniye u mileti hereket dikin u 
ser meqseda xwe gelek ehwalen xllafe J'nsaniyet u muruwwet J'cra dikin.(20) 
E w ji zulma hukumete di b inin, J'stid' aye edalete de(21) gele k xweyheq in.(22) 
Lakin hin ji vi hududi diburin, halen mezmum(23) dikin. 

Ji allyeki ve ji Rusya ser J'stiqbal u seadeta(24) xwe, vi: şer u nlfaqa,(25) nav 
her du unsuren heta nuho birayi u hevall umir kirin, J'xlal u lfsad dike,(26) 
her du milanneyar nişane hevudu dike,(27) qitala mabeyna wan zede dike. 

(6) İfsad: Xirabkirin. 
(7) Huzur: Aram, amoşl. 

Asayiş: Hesayl, ewleti'. 
(8) Muntezir: Çavlire, çavner. 
(9) İdare: Karg&rl. 
(lO) We llla: Yan na, eger na. 
(ll) Ji milekl: Ji allyek ve. 
(12) Cehl u nadanl: Her du jl bi mana "nezanl" ne. 
(13) Tehrlk: Flt, fltkirin. 
(14) Muxayir: Muxalif, dijkar, li dij. 

Qi'tal: L&kdan, hevkuştin. Yani' "Kurden ku li dije van lekdanan in". 
(15) Yani' "ji desdirejl u zordesti'ya Siwaren Hemidi'ye ra dibin hedef, dibin amanc". 
(16) Bl xeyrl heq: Be ku heq hebe, be ku heq kiribe. 
(17) Nefrete amme: Nefreta gişti', nevi'na giştl. 

Celb kirlye: Kişandlye, her bi xwe anlye. 
(18) Isti'qlal: Serxwebun, xweserl. 

Teleb dikin: Dixwazin. 
(19) Eleyha: Li dij&. 
(20) Ehwalen xllafe lnsanlyet u muruwwet: Rewşen çewte mirovlye u ciwamerly&, rewşen 

ku ji mirovl u ciwamerlye ra çewt in. 
İcra dikin: Tlnin cl, pekti'nin. 

(21) İsti'd'aye edalete de: Di xwestina edalete da, di daxwazkirina edalete da. 
(22) Xweyheq in: Xwedlheq in, heqdar in, heqe wan heye. 
(23) Halen mezmum: Rewş u karen xirab u nefretkirl. 
(24) İsti'qbal: Peşedem. 

Seadet: Bextyarl. 
(25) Nlfaq: Dubendl, pevçun. Yani "bi vi' şer! u bi ve dubendlye". 
(26) İxlal u lfsad dike: Xira dike. Yani' "Rusya jibo peşedema xwe u bextyarlya xwe, bi vi' şer! 

u bi ve dubendly&, navbera her du gelen ku heta nuha bi birati u hevall bi hev ra umir 
kirine, xira dike, pewendlyen di navbera wan da xira dike". 

(27) Her du milanneyar nlşane hevudu dike: Her du allyan wek neyar nlşane hev dide, wek 
ku dijminen hev bin nlşane hev dide. 
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Van ehwalen ha de çihar nuqte hene ku şayane tedqiq:(28) 
Beqeyd1ya hukumeta me{29) ı1 minafiq1ya Ebdulhem1d, bi bela cehalete 

wesateta Kurda bi qital ı1 talane,( 30) betedbir1ya Ermeni ya ı1 sewdaye isdqlala 
wan, her hala de mudaxela Rı1syaye 

* 
1- Paş qitalen salen bı1ri zuhı1r kirin,(31) şuna hukumet bi tedabiren mues

sir(32) tekrara wan men' bike, bi 1daree meslehet hişt{33) ılioma heta nuho 
agire fesade dewam dike. Hukumet, da qusı1r ı1 nuqsana(34) xwe ketim bi
ke,{35) fesadavet nav her du unsura ı1 ser ması1miyeta xwe nezera Ewrupaye 
de Kurd 1tham kir.(36) Ser ve meqsede Xunkar her ilan kir ku ewi div& milke 
xwe islah bike; lakin Kurd asi ne,{37) diven wehşeta{38) xwe de biminin. 
Xunkar, isbate muddea re,(39) gel ek hi yel ı1 desais terdb kir,( 40) ev fikir li 
Ewrupaye da qebı1lkirin. Qitalen heta nuh o li Kurdistanedi bin, hemi te'sira 
va tedabiren Ebdulhemid in. 

Lo ma, geli Kurdno, edi qital ı1 talane berdin, Ermeniya re itdfaq bikin. He-
" "f " k k" " E " b"l'" " (41) 1 " ' " ger un ve nı aqe ter ne ın u rmenıya re ı ıctıma, ze emee me mu-

ren(42) Ebdulhemid redike ser we def' nekin,(43) muheqqeq bizanin ku un 
ı1 Ermeni hemi un'e yekcar paymal bibin.(44) 

{28) Şayane tedqlq: Liyaqe humerine ne, liyaq u heja ne ku mirov h ur li wan binere u wan 
di çave xwe ra derhas bike. 

(29) Beqeydl: Sersarl, guhnedan, tevgera beberpirsyarl. 
Hukumeta me: Mexsed je hukumeta Osman! ye. 

(30) Yani "ji bela cehalere ku Kurd bun wasite u alet jibo lekdane u talan&, ji ruye nezanlye 
Kurd di deste hukumete da bun alet u wasite jibo lekdane u talan&, hukumete ji nezanl
ya wan Istifade kir u ew bi kar anin u bere wan da lekdane u talane". 
Peyvika "cehalet" di esle nivlsare da bi şaşl "cehat\'" hatibu çapkirin. Me ew bi awaye 
rast "cehalet" niv\'sl. 

{31) Zuhur kirin: Derketin, peyda bun. qewim\'n. 
{32) Tedablren muessir: Tedblren te'slrkar, tedb\'ren ku te' sir dikin. 
{33} İdaree meslehet: Ev ldyomek e, di dewra Osman\' yan da dinava kargere n dewlete da ha

tlye gotin, bi mana "ku mirov karan Idare bike u ji hinek tiştan ra çave xwe bigire, tiş
tan li ser rewşa wan bihele" hatiye karan\'n. Li vir j\' bi we maneye hatiye niv\'s\'n. Yani 
"hukumet&, ew lekdanen bere li ser rewşa wan h\'ştin, tedblr nestandin". 

{34) Nuqsan: Kemayl. 
(35) Ketim bike: Veşere, bipoşe, nepenl bigire. 
(36) Ser masumiyeta xwe: Li ser besuel'ya xwe, di heqe besud u er\'tlya xwe da. 

Nezera Ewrupaye de: Di çave Ewrupaye da, li ber çave Ewrupaye. 
İtham kir: Gunehkar kir, sucdar n\'şan da. 

(37) Asi ne: Serhilde ne, Isyankar in. 
{38} Wehşet: Hov\'tl. 
{39) İsbate muddea re: Jibo lsbatkirina doza xwe, jibo ku peyva xwe lsbat bike, jibo lsbatki

rina doza xwe ya di heqe Kurdan da. 
{40) Hiyel u desais: Dek u dolab, hile u xurde, fen u fut. 

Tertlb kir: Ukanl, li hev ani. 
{41) Bll'lctlma: Bi tevayl, pekve, digel hev. 
(42) Zelemee me'mur: Me'muren zalim 
(43) Def' nekin: Paş ve navejin, neqewitlnin, ji sere xwe navejin. 
{44) Paymal bibin: Bikevin bine lingan, di ber lingan da biçin. 
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2- Kurd van qitala 1cra dikin, lakin ne çiku Kurd meyyal& qetl ı1 zulm 
in.( 45) Heger Kurd te b' en( 46) meyyal& van hala bi ya, eve hew qas esr e( 47) ew 
ı1 Ermeni hev re umir dikin, ezman& sabiqe ji emsal&n qital&n hol& bl'ya.(48) 
Lakl'n bl'l'ekis,(49) heta nuho eve hew qas zernan e Kurd ı1 Ermeni' her bi he
vali ı1 bi biratl' hev re bılrandine. Lakl'n !'ro jl' wek hem!' zemana, Kurd Xunka
rl' xellfe nas dikin, emr ı1l'radey&n(50) wi muqeddes dizanin, 1crakirina !rada 
Xunkar ferz dizanin. Bi cehl ı1 naclani ye, nizanin ku ev Xunkar sultanek xa
sib e(51) ku şev ı1 roj 1nq1raza(52) mileta xwe ı1 himaya nefs ı1 text~ xwe 
dixebite.(53) 

3- Va mesail&n(54) qitala de hin Ermeni ji hene ku gelek şayan& muaxeze 
ne.(55) E w ji ew qism& Ermeni ne ku isyan& xwe de sebeba zulma dibinin, is
nacl~ Musulmaniy& kirin(56) ı1 bi vi sı1ret1(57) çi qas Musulman hene, Tirk 
ı1 Kurd hem! ji xwe tebrl'd kirin;(58) hol& nifaqek, kinek mezin danin nav 
xwe u heval ı1 biray&n xwe. Tu wllayet ninin ku Ermeni ji milet&n di yani an 
ji Kurda an ji Tirka zooetir bin. Loma, sewday& istiqlala Ermeniya xiyalek 
mustehll e; ı1 ser husılla sewdake hol&,(59) iftiray&n wanser Musulmaniy& ı1 
mileti, tiştek gelek feh&t e.( 60) Heger Ermeni ji ewil Kurda re l'ttlfaq kiribi ya, 
b& şu b he( 61) heta nuh o mezher& edalet& bi bin( 62) ı1 hew qas Ermeni jl qetil 
nedibin. 
İbtiday& hall de(63) hetta İngllz tesewwur kir(64) ku ev isyan umı1m1 

ye.(65) Çiku İngllz qewet ı1 isiaha me divl', iane(66) Ermeniya re kir. İngllz 

( 45) Çiku: Ji ber ku. 
Meyyal: Heweskar. Yani "ne ji ber ku Kurd heweskaren kuştine u zulme ne". 

(46) Teb'en: Bitebiete xwe, bi xwiye xwe. 
(47) Hew qas esr e: Ev qas sedsal e. 
(48) Ezmane sabiqe: Zemanen burf, zemanen çuyf. 

Emsalen qitalen hale: Numuneyen lekdanen weha. 
(49) Bil'ekis: Çewteve yek&. 
(50) İrade: Fermana Padişah. 
(51) Xasib: Xesbkar, keleş, kese ku tiştek bi zore distine. 
(52) İnqiraz: Tunebun, rabuna ji meydan&. 
(53) Yani "jiba tunebuna milete xwe u jiba parastina şexse xwe u texte xwe dixebite". 
(54) Mesail: Piraniya "mesele" ye. 
(55) Şayane muaxeze ne: Liyaqen legirtine ne, liyaq in ku mirov li wan bigire u li qusuren 

wan binere, wan heq kiriye ku mirov wan gunehkar bike u sucdar bidere. 
(56) İsnade Musulmaniye kirin: Sipartin Musulmaniye, avetin stuye Musulmaniye, iddia 

kirin ku ew zulm ji ruye Musulmaniye te sere wan. 
(57) Bi vi sureti: Bi vi awayl. 
(58) Tebrid kirin: Sar kirin, dur xistin, dilgiran kirin. 
(59) Ser husula sewdake hale: Li ser desketina sewdayeka weha, jiba ku sewdayeka weha bi-

keve deste wan, jiba ku xwe biglhlnin sewdayeka weha. 
( 60) Fehet e: Fedl ye, şerm e, neng e. 
(61) Be şubhe; Be guman. 
(62) Yani "heta nuhade bigihana edalete, heta nuhade edalet bidltina". 
(63) İbtldaye hall de: Di despeka rewşe da. 
(64) Tesewwur kir: Fikir!, da hişe xwe. 
( 65) U muml: Giştf. 
( 66) İane: Allkarf. 
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we( 67) tesewwur dikir ku ev isyan eleyha hukumete Xunkar de be. Lakin 
weqta ku dl't Ermeni: eleyha mileti de ne, deste wan berda. 

4- Rusya dizane ku l'xtilal -ı1 nl'faq, welatekl' zel'f dike. Lo ma, hinek islahaten 
hukumete divl'ya çeke, bi her hl'le R-ılsyaye men' kir. Ew Ermeniyen diç-ıln 
R-ılsyaye l'ltl'ca dikir, R-ılsyaye tesll'me hukumeta me dikir. Xunkar çi qa zulm 
dikir, ewe tehsl'n -ıl teqdl'r dikir.( 68) Emir dikir qonsolosen xwe ye wl'layeten 
me, bi l'hsan -ı1 l'krama( 69) -ı1 bi teşwl'qa hedl'ya, Kurda eleyha Ermeni'ya de teş
wl'q dike; -ı1 ji milek di: ve jl' dibeje Ermeni'ya ku ew deste hukumeta Xunkar 
de gelek mezl-ılm in, dive l'ltl'ca dl'ne "Ortodoqs"(70) bikin, da ew bikaribe 
wan hibe bine himaya xwe de. 

Lakin dive Ermeni: bizanibin ku dal'ına R-ılsya gelek bi qencl' l'btidar di
ke,(71) h eta m ilke welatekl' dike deste xwe de. Weqta ku ket le pe wi de, hem\' 
s-ı1reta(72) mill'yet -ı1 usbetiya(73) wl' mileti mehw -ı1 Hna dike, tu hurriyet des
te wan de nahele.(74) Ev heql'qetek aşikar e ku tu cara R-ılsyaye nave hukume
tek musteqilek(75) Ermeni'ya ber mile wl' de teşekkul bike.(76) 

Ermeni:, nihayet di ve bi dewleta me re seadeta xwe teherrl' bikin.(77) We 1'1-
la, deste R-ılsyaye de tu seadete nabl'nin. Heger dewleta me baql' biml'ne(78) 
Ermeni: jl' baql' diml'nin. Heger ne, Ermeni: yekcar mehw di bin. Heger Erme
ni: ji dewleta me l'nfl'kak bikin(79) dewleta me dl'sa bi sere xwe kare dewam 
bike; bes teessufek(80) jimere diml'ne; ew jl' ew teessuf e ku, ew Ermeniyen 
ji hinde zemanl' ve me re umir kirin, we ji me veqetin. 

(67) We: Wisa. 
(68) Tehsfn: Qencderan, ku mirov tiştek qenc bidere, qenc bibfne, biecibfne. 
( 69) İhsan u fkram: Qendkirin, dayina dfyarfyan, ku mirov li hinekan qend bike, xelat u 

dfyarfyan bide wan. 
(70) Ortodoqs: Mezhebekf Filetfy& ye. Yunanf u gel&n Silavf li ser wf mezhebf ne. Gerçi ni

vfskar li vir gotiye "dfn& Ortodoqs", 1& bi rastf Ortodoqs ne dfn e, mezhebek ji mezhe
b&n dfn& Filetfy& ye. 

(71) Ibtidar dike: Dest dav&je kar u şolan, di kar u şolan da fnsfyatH& digire dest& xwe. 
(72) Hemf sureta: Bi hemf awayan. 
(73) Milfyet: Neteweti, qewmfyet. 

Usbeti: Esil, nejad, kok, reh. 
(74) Mehw u Hna dike: Tune dike, ji hol& radike, ji meydan& hiltine. 

Hurriyet; Azadf. 
(75) Musteqil: Serbixwe, xweser. 
(76) Teşekkul bike: Saz bibe. 
(77) Seadeta xwe teherrf bikin: Li bextyarfya xwe bigerin. 
(78) ~aqf bimfne: Jfyana xwe bidomfne, jfndar bimfne. 
(79) Inffkak bikin: Veqetin. 
(80) Teessufek: Xemgfnfyek, tiştekf ku dibe semed& xemxwarin&. 
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ZINÜMEM 

TEFEHHUS Ü TEFAULA DAYEE Jİ REMMALi 
Jİ KEŞFA HEQiQETA Wi EHWALI(8t) 

We dellee befesale muhtal(82) 
sibhe xwe gihande peşe remmal(83) 

Zerek-du birin di dest xwe bo pir 
Ev renge he kir zemir-i teqrir(84) 

Go "min du kurik heyin di masum 
bebab u yedm u jar u mehrum 

Roja we ku buye id u sersal(85) 
ew ji bi tedqe teb'e etfal(86) 

rabune ve her du çune geşte(87) 
xulan xelitandibun li deşte(88) 

İro he dema ku buna peyda 
din in, teles in, cunun u şeyda(89) 

{81) Manav~ sernivisar~ weha ye: "Legerin u h~viya dayey~ ji falav~j, jibo eşkerakirina rasti
ya w~ rewş~". Peyvika "remmal", ku bi mana "falav~j" e, di kovar~ da bi şaşi "sersal" 
derketibu. Me li gora çap~n di, wek çapa Stanbol~ ya 1919'an, ew bi awaye rast "rem
mal" nivisi. 

{82) Delle: Jina tol a çavlider. Li vir mexsed je daye ye. 
Befesal: Bepivek, a ku çu pivek je ra tunin, li ber sinoran naweste. 
Muhtal: Hilekar, dekzan, xasuk. 

{83) Remmal: Falavej. 
{84) Zemir: Tişte veşarti u neheni. Li vir mexsed je niyetadil e. 

Teqrir: Qalkirin, gotin. Yani "bi vi renge ha u bi vi awayi niyeta dile xwe je ra qal kir, 
je ra got". 

{85) İd: Cejn. 
{86) Bi teriqe teb'e etfal: Bi riya tebiete zarukan, li gora xwiye zarukan, bi te'sira xwiy~ 

zarukiye. 
{87) Geşt: Ger. 
{88) Xul: Pirhevok. 

Xelitandibun: Şaş kiribun. 
{89) Teles: Sermest, gej. 

Cunun: Beaqil, din. 
Şeyda: Gej~ evin&. 
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Hatine ve beılbas u tazi 
Geh geh dikirin flxan u gazi 

Behiş dikevin, gelek diminin 
gava we ku radibin di din in 

Ev xateme ne ewan di dest in 
goya tu dibe bi van di mest in 

Ey waqife remz u kaşife raz(90) 
beçare me ez, tu çareperdaz(91) 

İhsan bike, qenc-i je xeber de 
kane biçukane min çi derd e(92) 

mecnuni ye, ser'e ya hewa ye(93) 
çawa merez e, çi bo dewa ye?(94) 

Ey murşid u peşewaye muqbil!(95) 
hellale uqud u helle muşkil(96) 

sirrek heye we di van niginan 
peyda ye li nik we durebinan 

Eshabe nigin, bibeje ki ne(97) 
cinni ne, peri ne, ademi ne?" 

(90) Waqife remz: Haydare ji \'şaretan, zanaye bi \'şaretan, kese ku haya w\' ji \'şaretan heye 
ıl bi wan dizane. 
Kaşife raz: Eşkerakiroxe razan, kese ku razan eşkera dike, kese ku siran derdixe meyda
ne ıl eşkera dike. 

(91) Çareperdaz: Çarezan, havilzan, havilbin, kese ku bi çare ıl havila şolan dizane, ji şolan 
ra havil dibine. 

(92) Di çapen d\' da ev malik weha der ket\' ye: "Kane sebiyed-i min çi derd e". 
(93) Mecnıln\': D\'n\'t\'. 

Ser': Nexweşiya ser'aye ku carna li hin kesan peyda dibe ıl wan behiş dixe. 
Hewa: Evin, eşq. 

(94) Merez: Nexweşi. 
Dewa: Derman. 

(95) Murşid: Rhan, renas. 
Peşewaye muqbil: Peşewaye peşb\'n, peşewaye kupeşedeme dibine ıl dizane ku di peşe
deme da de çi biqewime. 

(96) Hellal: Veristox, bişkaftox, kese ku dikare girekan verese ıl bibişkefe. 
Uqıld: Piraniya "eqd" e, ew j\' bi mana "girek" e. 
Helle muşkil: Veristina alılziyan, bişkaftina alılz\'yan. Yan\' "ey falaveje ku tu dikari gi
rekan veresi ıl bibişkefl ıl aluziyan veres\'". 

(97) Eshab: Piraniya "sahib" e, ew j\' bi mana "xwedl" ye. 
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KÜRDISTAN'IN VAZIYET-l HAZIRA VE 
MÜSTAKBELESI 

Bu son haftalarda Kürdistan'ın dahil ve muhitinde vuku bulan ahval ve feca

yiin tahammül olunamayacak dereceyi bulmuş ve Devlet-i Aliyye'nin(98) 

havali-i mezk-&redeki hakimiyet ve nüfuzunun hiçlik hükmüne tenezzül et

miş olması, başımıza büyük ve mühlik bir bel~nın inmek üzre olduğunu 

ima ve işrab ediyor; ki bu münasebetle vukuatın menşe' ve masdarına yeni

den göz gezdirmek lüzum ve mecburiyeti hissolunmuştur. 

On seneden beri Kürdistan' da bil~ inkıta devam eden kıtalların, Kürdler ve 

Ermeniler arasına "lütf-ı mahsus-ı Şehriyari olmak üzre" serpilen tuhm-ı ni

fakın ihl~l ettiği huzur ve ~s~yiş artık kat'iyyen mahv olmuş ve idare-i hükü

mette bir te beddül-i azim olmadıkça saadet-i mülkiyenin avdet ederneyeceği

ne kanaat-i kamile h~ıl edilmiştir. 
Bir taraftan mana-i tamınıyle cehl-ü gaflette p-&yan olarak ancak memu

rin-i Hamidiyenin iğva~t-ü tahrikatıyle vatandaşları aleyhine sil~ha sarılan 

Kürdler, rast geldikleri Ermenileri ve fikr-i ihtimc-&larına muarız efrad-ı 

saire-i Osmaniyeyi ezerek, çiğneyerek nefret-i umumiyeyi her zamandan zi

yade üzerlerine bi gayri hak celb etmekte devam; diğer cihetten, fikr-i 

istiklal-ü infirada nasılsa saplanmış Ermeniler, hükümetten gördükleri me

zalimi saklayarak, İsl~miyet ve Osmanlılık aleyhine hareketle insaniyete 

şeyn~ver etvar-ı bağiye ile Kürdlere ve saireye h ücum eylemek suretiyle fena

lığın, zulmiin, şu hepimizi yakıp kavuran şikak-ü buğz-ı menfurun ne taraf

tan geldiğini anlamamakta ibram gösteriyorlar. Aynı vatanda asırlarca arka

daşlık, kardaşlık etmiş bu iki unsurun yekdiğerini anlamamazlık, dinleme

mezlik yüzünden mütehassıl mücadelat-ü mukatelatına, iş görmek için 

bütün cihanın fesadlar içerisinde karışıp gitmesini arzu eden Rusya'nın 

müdahal~t-ü ifsadatı munzam olarak, mevcud buhran-ü teşviş büsbütün 

vüs'at ve vahamet kesb edip gidiyor. 
Şu tarif~t-ı mücmeleye göre, nazar-ı dikkate alınacak dört şey vardır: 

Devlet-i Aliyye'nin kayıtsızlığı ve Sultan Abdülhamid'in nifakçılığı, Kürd

lerin zulüm ve istibdada seyyie-i cehaletle alet ve vasıta olmaları, Ermenile

rin kısa düşünmek ve tecrübe-i tali' kabilinden olan münferiden hareket ve 

kıyamları, Rusya'nın her vak'ada başka türlü arz-ı mevcudiyet etmesi. 

1- Hükümet-i Osmaniyenin, ciddi ve hakiki bir himmet ve gayretle 

vuku~t-ı maziyeyi teskin ve itfa etmesi elzem ve bunu müteakib ahalinin 

{98) 28. sayıdaki 125 numaralı dipnota bakınız. 
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hüsn-i muaşeret ve imtizacı noktasından bir idare-i ~dile tesis ve tanzimi ak
len vacibeden ve mümkin~ttan iken, iyilik cihetine külliyyen imale-i ehem
miyet etmeyerek, vakayi-i hazıranın sathice def'ü ref'inden sonra, gt1ya iler
de daha dehşetli ve şiddetli mus~betlerin zuhur etmeyeceğine hükmoluna
rak, idare-i maslahada iktifa etmesi, her zaman takb~h ve teşn~'e sezadır. 

Hususiyle Zat-ı Şahane, mücerred hükümetin bozukluğundan münbais 
ihtilru ve fenalıkları setr-ü ihfa maksadıyle iki unsuru yekdiğerine kata
rak,(99} Avrupa nazarında beraet kazanabilmek için kendi meas~ ve metayi
bini(lOO) Kürdlere adetmek ve "ne yapalım! Biz ıslaMt yapmak ister ve bü
tün cihan-ı medeniyetin sitayiş ve takdirine seza görülecek teşebbüs~t-ı insa
niyeyi kuvveden fiile çıkarmak arzu ederiz. L~kin şu mutaassıb ve vahş~ 
Kürdler, kanun ve nizarn tanır insanlardan olmadıkları cihetle, hükümetin 
men'ü icbarına rağmen Ermenileri katl-ü itlaf ile hem asayişi ihlal ediyorlar 
ve hem de dağlara iltica ederek hükümeti aylarca muharebat-ı dahiliye ile 
duçar-ı ta'b-ü meşak eyliyorlar" demek için hud' alar, iftiralar tasn~' etmek 
hı yanetinden hazer etmiyor; ve bilakis mülkün, bütün ahal~nin hürriyet ve 
hayatını temin edecek bir hükümet-i muhikka ve m~kule teşkiline yanaşma
mak üzre a'vec-i turuk ve hiyel-i siyasiye takib ederek, anasır-ı muhtelife ara
sına serpilmiş kin-ü buğzları yekdiğerini hurdahaş edecek derecede artır
maktan bir zevk-i mahsus hissediyor. 

Fecayi-i maziyenin bekayası olan bugünkü fenalıklar, vicdandılz kıtallar, 
hep bu fikr-i fesad ve şenaatle hükümet-i Hamidiyenin meslek-i sahH ve na
meşruundan tevellüd edip, bir an evvel beynelanasır hak tezahür ettirilerek, 
menha-i fazayıh olan memurin-i zalimeye ve bilhassa Mar-ü iz' an memurlar 
istihdamıyle mukaddes vatanımızı(101) mezbaha-i beşeriyet etmeye ahd-ü 
peyman etmiş Saray-ı Şahane aleyhine ref'i sada-i hak ve hürriyet etmedikçe 
işlerimizin daha müessir ve muvahhiş bir raddeye sukut edeceğine, müzeb
zeb halimizin karanlık ve ümidsiz bir istikbale müncer olacağına kani ol
mak zaruridir. Maz~den b ila ıslah akıp gelen fenalıklar, hatta cereyan-ı tabi~
ye de terk edilmeyerek hissedilir bir zulm-ü itisaf tesiriyle teşeddüd eder ve 
şimdiki müzahref~t idareyi sürükleyip giderse, geçmiş zamanı değil, bu sUt-ı 
menfureyi bile arattıracak matemriz günler göreceğimize teessüf etmemek, 
bugünden ağlamamak gayri kabildir. 

2- Kürdlerin kan dökmeye olan inhimakları, şayi olduğu gibi ci b illi ve fıtri 
bir şey olmayıp, yukarıda da tasrih ol unduğu üzre hükümetin ve Padişahın 

(99) İki unsuru yekdiğerine katarak: İki unsuru birbirine dü§Ürerek, birbiriyle çarpı§tıra· 
rak. Sözü edilen "iki unsur" dan maksat, Kürdlerle Ermenilerdir. 

(100) Metayib: Kanımızca doğrusu, "güçlükler" anlamına gelen Arapça "metaib" olmalı
dır. Ondan önceki "measl" sözcüğü de "günahlar" demektir. Böylece yazar demek is
tiyor ki "Abdülhamid, Avrupa'nın gözünde kendini temize çıkarabilmek için, kendi 
günahlarını ve kar§ıla§tığı güçlükleri Kürdlerin üzerine atmak, onların yüzündenmi§ 
gibi göstermek istiyor". 

(101) Buradaki "mukaddes vatanımız"dan maksat, Kürdistan'dır. 
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kim ve ne demek olduğundan bl'haber şu bl'çareler, ezmine-i sabıkadaki saf

vet ve uluvv-ı cenablarını yalnız bu devr-i menhusta telvis etmişler ve çünkü 

emr-i hükümeti emr-i hatif makamında telakki ettikleri cihetle, irade-i seniy

ye ile katliam edercesine olan bu hunharlıklardan mazarrat ve vahamet tevel

lüd edeceğini düşünmekten sarfınazar, Halife Makamına kaid bir muhar

rik-i cinayatın heves ve keyfine liyakat kesbedebilmek ümidiyle her şeyi 

göze aldırmaktan mütehassıl bir gafletle icra-i fazayıh eylemişlerdir; ki emr-i 

mücbir mevcudken bu kabll vasıtaları mes'~l tutmak, vicdan-ı beşere giran 

gelir. "Ennasu aLi sul~ki müMkihim"(102) kavl-i marufu medeniyet-i hazı

raca mer'iyyülhüküm olamazsa da, henüz ilm-ü irfanın ziyapaş olamadığı 

manatık-ı hab'al~dda tamamıyle ve aynıyle kabil-i tatbik olduğu, biz Şarklı

larca(103) itiraz kabul etmez bir hakikattir. "Cahil kavimler, koyun sürüsü 

gibi çoban arkasından yürürler". 
3- Ermenilerden bir kısmının isyan etmelerini müteakib gösterdikleri 

mesleksizlik ve hele şu asr-ı insaniyete yakışmaz bir kizb-ü mefsedetle, bil

cümle fazayıhı Müslümanlık ve Osmanlılık üzerine tahmll ederek vatandaş

larını kendilerinden tebrid etmelerincieki mantıksızlık, şiddetle taaccüb ve 

tenkide çarpacak bir hareket-i gayri makbuledir. Devlet-i Aliyye'nin asr-ı 

ahlrki za'f-ü aczinden milel-i saire gibi istifade ederek, hiç bir hak ve 
salahiyet-i siyasiyeleri olmadığı halde, mücerred cihan-ı beşeriyeti velveleye 

düşürmek ve efkar-ı umumiyeyi iğlak ederek, hükümat-ı hazıra arasına bir 

de Ermenistan karıştırmak sevda-i hamına d uçar olmaları da ayrıca bir nakl'

sedir. Anadolu'daki vilayat-ı Osmaniyenin hiç birisinde nüfusça unsur-ı isla

ma galib ve faik olamadıkları bedihiyattan ibaret olmasına göre, bir Ermenis

tan'ın teşkili müstahll görülmeli ve şu kadar var ki bütün tebaasına zulüm ve 

cebir kullanan idare-i zalime( 104) aleyhine tevdh-i hecemat ederek, adalet ve 

hakkaniyet talebi için ümmet-i Osmaniyenin nazar-ı istihsanı kazanılınalı 

idi. 
Bidayeten bu harekat-ı ihtilaliyeye zahl'r gibi görünen İngiliz rical-i siyasi

yesi, Kürdistan'da ıslahatın sür'at-i tatbikini istilzam fikriyle Ermenilere ol

dukça imdad ve muavenette bulunmuş idi. Bu babda İngiltere, Ermenilerin 

saadetini düşünmekten ziyade, kendi menafi-i müstakbelesini düşünmek 

mecburiyetinde idi. Herkesçe malum olduğu üzre, Rusya'nın cenuba doğru 

istilasıyle kendi ati'sinin de vahim ve fenapezl'r olacağını vaktiyle teyakkun 

etmiş ve mülk-i Osmaninin hey'et-i umumiyesinde göremediği teall ve te

kemmülü hiç olmazsa Kafkasya hududunda görmek ve muntazam-ü müs

tahsen bir idare teşkiline Mdim mevadd-ııslahiyeyi kuvveden fiile çıkarmak 

için her şeyi feciaya hazırlanmış idi. Kürdistan'da intizam olunca, bittabı' 

mücavir olan Rusya'nın müdahalesine meydan kalmayacak ve şu yüzden bi

zimle birlikte İngiltere de tehlikeden kurtulmuş olacaktı. 

(102) "İnsanlar, krallarının yolları üzerinedir" demektir. 
(103) Buradaki "Şarklılar"dan maksat, Doğu halkları, Doğu ülkelerinin insanlarıdır. 

(104) "Zalim yönetim" demek olan "idare-i zalime"den maksat, Abdülhamid yönetimidir. 
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Ne faide ki Ermeniler bir hatt-ı hareket-i makul takib ederek zulmü yık
maktan ziyade, insaniyet ve İslamiyeti tahribe çalıştıkları ve istinadg~hları 
olan İngiltere mahafil-i siyasiyesi ve matbu~tı zalim-i hakiki olan Abdülha
mid'i mes'ul tutarken, onlar, anasır-ı umumiye-i İsl~miyeye hücum edebil
mek için Sultanı beriyüzzimme tanıdıkları cihetle ~kıbet İngiltere'nin hi
mayesinden mahrum oldular. Ve şu suretle, o cihetten ümid olunan sel~met 
ve sıyanet, kamilen tayeran etti gitti. 

Halbuki Berlin Ahdnamesindeki madde-i mahsusaya(105) İstinaden altı 
sene evvel vukua getirilen kıyamları hüsn-i niyet ve safvet ile takib etselerdi, 
va' d olunan ıslahitı şimdiye kadar İstİhsal ederek, anasır-ı saireye bu cihetten 
hakk-ı takaddüm kazanacaklar ve ihtimal ki hemşerileriyle(106) birlikte 
şimdi saadetagin bir toprakta yaşayacaklardı. O fırsatlar kaçırıldı. Ve İsl~mi
yet ve Osmanlılık pay-i tahkir altında tezln edilmek suretiyele, İngiltere hi
mayesinden İstiğna getirilerek Petersburg(107) mahafiline atf-ı enzar-ı ümid 
edilmeye başlanıldı; ki bugünkü ahval, bu tebeddül-ü tahavvulun se
merntıdır. 

4- İsliv( 108) kuvve-i imdadiyesinden İstİhsal edilebilecek neticeleri zikret
mezden evvel, Rusya'nın mevzu-ı bahsimiz olan kıt'a(109) hakkında kullan
dığı politikayınazar-ı im'ana almak l~zımdır. 

Hükümet-i mezkurenin tali' ve ikbali asr-ı ahirde pek şa'şaadar olduğun
dan, her noktada teşebbüs ettiği işleri muvaffakıyetle hitama erdirmesine gü
venerek, evvelce yapmak İstediğimiz ıslahattan bizi men' etmiş ve memalik-i 
Osmaniyeden firar ederek kendi cenah-ı sıyanetine iltica eden Ermeni ihti
Lilcilerini İstanbul'a, "alın öldürün, hakk-ı hakimiyetinizdir, dilediğiniz gi
bi muamele edin" tarzında mütebasbısane sözlerle iadeten teslim eder ve Sa
ray-ı Şahanenin cinay~tını alkışlar; Kürdistan' da Rus konsolosları, mükafat
lar tevzii, va'dler nisanyle nik-ü bedi tefrikten aciz bazı rüesa-i Ekradı Erme
niler ve hükümet aleyhine teşvik ederek, bir an evvel iğtişaş ve tuğyanların 
taaddüd ve tekessürüyle Kürdistan' ı emvac-ı isyan ile bulandırır; ve ayrıca da, 
Ermenilere, Ortodoks Kilisesine perestişten başka çare-i sel~met olamayaca
ğını, Rumeli'de(110) istikl~l kazanmış hüküm~t-ı sağirenin ahval-ı ha7.ıraları 

(105) Berlin Ahdnamesindeki madde-i mahsusa: Berlin Antla§masındaki özel madde. Sözü 
edilen bu antla§ma, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava§ından sonra 1878 yılında toplanan 
Berlin Kongresi sonucunda imzalanan antla§madır. Söz konusu antla§maya eklenen 
bir özel madde ile, Osmanlı sınırları içindeki Müslüman olmayan azınlıklara ve o ara
da Ermenilere e§itlik temeline dayalı birtakım haklar tanınmı§ ve bu amaçla gerekli re
formların yapılması öngörülmü§tÜr. 

(106) Buradaki "hem§ehrileri"nden maksat, Kürdlerdir. 
(107) Petersburg: Rusya'nın o zamanki ba§kenti. Rus Çarı Büyük Petro tarafından kuruldu

ğu için hem bu adla ve hem de "Petrograd" adıyle anılan bu kente 1924'ten sonra "Le
ningrad" adı verilmiştir. 

(108) İs!.1v: Sl:lv. 
(109) Burada sözü edilen "kıt'a"dan maksat, Kürdistan' dır. Kürdistan çok geniş bir ülke ol

duğu için, burada "kıt'a" diye nitelendirilmiştir. 
{110) Rumeli: Osmanlıların Avrupa'daki toprakları. 
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misal gösterilerek merci-i insaniyet ve re'fet olmak üzre Petersburg intihab 
olunursa, artık bu desaisin menbamdan hayır ve salalı beklemek için son de
rece bir k-atehbinlik icab eder. 

Fakat Rusya'nın ıslahatın adem-i tatbiki hususundaki mevaidi, sefahet ve 
istibdaddan baş kaldırmayan Saray-ı hümayunun tab'ı zeliline fevkalhad 
muvafık gelmiş ve bu suretle Balkan hükümetlerine müşabih bir Ermenis
tan teşkili ümidi de Ermenileri pek güzelce avutmuş olduğundan, işler arzu 
edilidği gibi gitmiş ve şimdi Avrupa'nın teveccüh ve rikkatinden mahrum 
Ermeni vatandaşlarımız, Ortodoks Kilisesine tabi olmak üzre tebdil-i mez
hebi bile göze aldırmışlardır; ki Rusya himayesine olan bu derece itimad, 
sezavar-ı hayrettir. 

Rusya, malık-am-ı istibdadı olacak milel ve anasır-ı muhtelifeyi bidayeten 
tatlı va'dlerle oyalayarak, birer birer pençe-i delışet-ü şiddetine aldıktan son
ra milliyetlerini kimilen imha ve ifnaya çalışmakta olduğu, hakayık-ı bahire
den bulunduğu cihetle, Ermenilerin o taraftan istikW ve hürriyet-ü saadet 
beklemeleri şiddetle takbih ve ta'yib olunur. 

Vakıa, eyyam-ı ahirede Kürdistan'daki ahvaldan naşi' hükümet-i Hamidi
yeyi mes'-al ve muateb tutan bir heyet-i kavimenin( lll) himayesine mazhari
yet, giriftar-ı azab-ü esaret olanlarca badi-i tesliyet ise de, vaktiyle İshiv 
muavenetiyle nail-i nimet-i istikıal bulunan ve aynı familyeye(112) mensub 
olan bugünkü Sırbistan,(113) Karadağ(114) ve Bulgaristan Rusya hududun
da bulunsalardı, şimdi bile idare-i dahiliyelerini teşevvüş ve iğtişaşa uğratan 
Rusya hükümetinin pençe-i tahakkümüne munkad olmak mecburiyetini 
hissedeceklerdi. Hatta Balkan şübh-i ceziresinin birer köşesine sıkışmış bu 
hukumat-ı sağire, Rusya'dan mevkien pek uzak oldukları halde bile onun 
nüfuz ve cebrinden azade kalamadıklarına bakılırsa, Petersburg mahafil-i in
saniye ve medeniyesinin teşvikiyle Kafkasya hududunda bir Ermenistan 
teşkil etmek isteyenlerin maruz olacakları bela-i müstakbeli şimdiden gör
memek, istiğrab olunur. 

Hulasa, Osmanlılık li va-i hürriyet ve istiklali altında sair unsurlarla birlik
te ihraz-ı saadet için çalışılmazsa, Ermeniler, bugünkü hal-ü şanlarından da
ha bedterine giriftar olarak, Sibirya menfa-i mu'limini karargah ittihaz et
meye şimdiden arnade olmalıdırlar. Osmanlılık mazhar-ı adl-ü aman olursa, 

(111) Heyet-i kavime: Ayakta duran topluluk, sağlam kurul, ayakta durup güven ve güç ve
ren kurul, topluluk. Maksat, güçlü bir devlet ve hükümettir. "Kavime" sözcüğü, dizgi 
yanlışlığı sonucu böyle çıkmış ve doğrusu "kaviyye" de olabilir; o da "güçlü" anlamı
na gelmektedir. O takdirde de her iki sözcüğün birlikte anlamı, "güçlü kurul, güçlü 
topluluk" olur. Yine maksat güçlü devlet ve hükümettir. 

(112) Buradaki "familye"den maksat, aynı kök, aynı soy, aynı uluslar topluluğudur. 
{113) Sırbistan: Bugünkü Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten en büyüğü. 
(114) Karadağ: Bugünkü Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri. Batı dillerindeki 

adı "Montenegro"dur. 
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Ermenilik yaşayabilir. Fakat Rusların va'd-i kazibierine aldanarak Kürdis
tan'ı İslav efldr-ı mütegallibe ve zalimesinin makhuru etmek isterlerse, hür
riyet yerine maruz kalacakları, Iayezal bir beliyye-i esarettir. Ermenilik, Os
manlılık olmazsa sönebilir. Halkbuki Osmanlılar, Ermenileri elden kaçır
makla hayat-ı siyasiyeden mahrum olmazlar; ancak, a'sarlık bir kavmi gaib 
ettiklerinden, kalbierinde acı bir keder-i iftirak duyarlar. 

MESAIL-i MÜZ'İCE 

Sultan Abdülhamid, mıknatısasa, bütün fenalığı memalik-i Osmaniyeye 
celb-ü cezb ederek anasır-ı muhtelife-i Osmaniyenin zarar ve ziyanma Avru
pa devletlerine müsaadatta bulunuyor. Verilen imtiyazların istikbalde \'ka' 
edecekleri hatar ve tehlikeler nazar-ı intibaha alınmadığından, ecnebilerin 
vatanımızın servet-ü samanından istifadelerine son derece haifane bir tesa
müh gösterilmekte ve adeta denilebilir ki keyf-i hümayunun sekteden vika
yesi maksadıyle, "varsın ecnebiler kazansın, meskenet ve aczimizden millet 
haberdar olmasın, nefs-i Şahane müsterih bulunsun da isterse bütün cihan-ı 
İslamiyet yansın" gibi nefretengl'z bir hatt-ı hareket takib olunmaktadır. 

İşte bu meslek-i sakl'm, son aylarda başımıza iki müz'ic ve mühim vak'a-i 
siyasi ye çıkardı. Efrad-ı ümmet, sefalet ve mazlumiyet yüzünden mahv-ü te
balı olmakta iken, ellerinden gasb olunan hukuk-ı mülkiye kamilen Padişa
hımızın emr-ü iradesiyle harice bahş-ü ihsan edilmek Saray-ı hümayunun 
kaide-i kat'iyyesi olduğundan, bu iki vak'anın da bizim zararımıza hall-ü fasl 
edileceği, daha bidayet-i huduslarında anlaşılmıştır. 

Birincisi, beş sene evvel İstanbul rıhtımları imtiyazını alarak ikmal-i inşaat 
etmiş olan bir Fransız şirketine mezkı1r rıhtımların tapu senedatının veril
mesiyle hukuk-ı tasarrufiyelerinin tasdik edilmesi ve aks-i takdirde 
hükümet-i Osmaniye tarafından mubayaa olunması hususatını beyan eden 
Fransa'nın Dersaadet(115) Sefiri Mösyö Fonstan'ın(116) bu matalibe, Loran
do ve To bini( 117) gibi bankerierin vaktiyle ikraz ettikleri paraların bugün fa
hiş faizleriyle baliğ oldukları büyük yekünlerin mutlaka tesviye edilmeleri
ni ve daha bunlara mürnasil menafi-i şahsiyeyi de ilave ederek, ticari bir 

(115) 20. sayıdaki 4 numaralı dipnota bakınız. 
(116) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(117) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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vak'aya bir hadise-i siyasiye rengi vermekten ibarettir. Sefir-i müşaruniley

hin, bir ay kadar İstanbul'da Saray ile Babıal1'yi(118) tehdid eyledikten son

ra, daha mühlik ve zehirnak imtiyazlar alabilmek için kat'ı münasebet sure

tiyle Efrenci 26 Ağustosta Paris'e çekilmesi, işe büsbütün ehemmiyet vermiş 

ve ahvalın suret-i cereyanından, zararımıza neticeleneceği hissedilmekte bu

lunmuştur. 
İkincisi, İngiltere tarafından Basra Körfezi sahilinde vaki Kuveyt Sultanlığı 

üzerine hakimiyet iddia olunmasıdır ki, Alman kumpanyasına imtiyazı ih

san edilen Bağdad Şemendüferinin müntehasına müsadif ve ileride büyük 

bir bendergah olacak bu kasaba, otuz sene mukaddem tabiiyetimize alın

mışken, bu ana kadar ehemmiyet verilmemesi, İngiltere'nin şu iddiasını 
intac etmiştir. 

intikam Matbaasında tab' olunmuştur 

(118) 23. sayıdaki 93 numaralı dipnota bakınız. 
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29'UNCU SAYININ ÇEVİRİLERİ 

KÜRDiSTAN'IN ŞİN.lDİKi VE GELECEKTEKi 
DURUMU 

Şu son haftalarda Kürdistan' ın içinde ve dolaylarında meydana gelen durum
ların ve acıklı olayların dayanılamayacak ölçülere varmış olması ve Yüce 
Devlet' in( 119) söz konusu olan yörelerdeki egemenlik ve etkisinin hiçlik ni
teliğine inmiş olması, başımıza büyük ve öldürücü bir beLinın inmek üzere 
olduğunun işaretini vermekte ve bunu sezdirmektedir. Böyle olunca, olayla
rın kökenine ve kaynağına yeniden göz gezdirmeye gerek ve zorunluluk du
yulmuştur. 

On yıldan beri Kürdistan'da aralıksız olarak sürüp giden vuruşmaların ve 
Kürdlerle Ermenilerin arasına "Padişahın özel bir iyiliği olmak üzere" ser
pilen nifak tohumunun bozduğu huzur ve güven artık kesin olarak yok ol
muş ve hükümet yönetiminde büyük bir değişiklik olmadıkça ülkenin mut
luluğunun geri gelemeyeceği konusunda tam bir inanç meydana gelmiştir. 

Bir yandan, tam anlamıyle bilgisizlik ve aymazlıkta uyuklayarak ancak 
Sultan Hamid'in memurlarının kandırmacaları ve kışkırtmalarıyle vatan
daşlarına karşı silaha sarılan Kürdler, rastladıkları Ermenileri ve karışıklık 
çıkarmaya yönelik görüşlerine karşı çıkan öteki Osmanlı bireylerini ezerek 
ve çiğneyerek, her zamankinden çok genel nefreti, buna hakları olmadığı 
halde, üzerlerine çekmeye devam ediyorlar; öbür yandan, bağımsızlık ve ay
rılma(120) fikrine her nasılsa saplanmış olan Ermeniler, hükümetten gör
dükleri zulümleri saklayarak, Müslümanlığa ve Osmanlılığa karşı harekete 
geçip insanlık için yüzkarası olan cinayet işleme tavırlarıyle Kürdlere ve 
başkalarına saldırarak, fenalığın ve zulmün, hepimizi yakıp kavuran şu bo
zuşmanın ve herkesin nefretini kazanan kinin, düşmanlığın ne taraftan gel
diğini anlamamakta can sıkıcı bir biçimde ısrar ediyorlar. Aynı vatanda 
yüzyıllarca arkadaşlık, kardeşlik etmiş olan bu iki unsurun birbirini anla
mazlık ve dinlemezlik yüzünden meydana gelen çekişip vuruşmalarına, işi
ni yürütmek için bütün dünyanın kargaşalıklar içinde karışıp gitmesini iste
yen Rusya'nın müdahaleleri ve karıştırıcılıkları da eklenerek, var olan buna
lım ve karışıklık büsbütün genişliyor ve vahim bir durum kazanıp gidiyor. 

(119} 28. sayıdaki 125 numaralı dipnota bakınız. 
(120} Buradaki "ayrılma" sözcüğü, yazının aslındaki "infirad" sözcüğünün kar~ılığında 

kullanılmı~tır. Arapça olan ve Osmanlıcadada kullanılan "infirad" sözcüğü, "tek ba
~ına olma, topluluktan ayrılıp yalnız b~ına kalma, b~kalarının yanında olmama" an
lamlarına gelmektedir. Kanımızca burada, Türkçedeki en uygun kaqılığı "ay
rılma"dır. 
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Özet olarak yapılan bu tanıdamaya göre, göz önüne alınacak dört etmen 
vardır: Yüce Devlet'in kayıtsızlığı ve Sultan Abdülhamid'in nifakçılığı, 
Kürdlerin kötü bilgisizlik nedeniyle zulüm ve diktatörlüğe alet ve aracı ol
maları, Ermenilerin kısa düşünmek ve talihlerini denemek türünden olan 
tek başlarına hareket edip ayaklanmaları, Rusya'nın her olayda başka türlü 
varlık göstermesi. 

1- Osmanlı hükümetinin, ciddi' ve gerçek bir himmet ve gayretle geçmiş 
olayları yatıştırıp söndürmesi en gerekli görev iken ve ondan sonra da halkın 
iyi geçinip uyum içinde yaşaması noktasından hareket ederek adaletli bir yö
netim kurup düzenlemesi akıl yoluyle gerekli ve olanaklı iken, iyilik yönü
ne tümüyle önem vermeyerek mevcut olayları yüzeysel bir biçimde savuştu
rup ortadan kaldırdıktan sonra, sözde ilerde daha korkunç ve şiddetli fel.i
ketlerin meydana gelmeyeceği yargısına vararak, idare-i maslahatla( 121) 
yetinmesi, her zaman kınanınaya ve kötülenmeye l.iyıktır. 

Özellikle Padişah, yalnızca hükümetin bozukluğundan kaynaklanan kar
gaşalık ve fenalıkları örtbas edip gizlemek amacıyle iki unsuru( 122) birbiri
ne düşürerek, Avrupa'nın gözünde kendi kendini temize çıkarmak için ken
di günahlarını ve ayıplarını Kürdlerin üzerine atmak ve "ne yapalım, biz re
form yapmak istiyoruz ve tüm uygarlık dünyasının övgü ve takdirine l.iyık 
görülecek olan insan\' girişimleri düşünce ve tasarı durumundan çıkarıp so
mut gerçek durumuna getirmeyi arzu ediyoruz; fakat şu bağnaz ve vahşi' 
Kürdler, kanun ve düzen tanır insanlardan olmadıkları nedeniyle, hüküme
tin yasaklamasına ve zor kullanmasına karşın Ermenileri öldürüp yok edi
yorlar ve böylece hem güvenliği bozuyarlar ve hem de dağlara sığınarak hü
kümeti aylarca iç savaşlada yorgunluklara ve güçlüklere uğratıyorlar" de
mek için aldatmacalar, iftiralar uydurmak hıyanetinde bulunmaktan sakın
mıyor. Ve tersine, ülkenin, bütün halkın özgürlük ve yaşamını güvence altı
na alacak, adalet ve akıl yolunda işieyecek bir hükümetin kurulmasına 
yanaşmamak için en eğri yolları ve siyasal emrikaları izleyerek, değişik un
surlar arasına serpilmiş kin ve düşmanlıkları birbirlerini hurdahaş edecek öl
çüde artırmaktan özel bir zevk duyuyor. 
Geçmiş faciaların kalıntıları olan bugünkü fenalıklar ve vicdan sızla

tan(123) vuruşmalar, hep bu bozgunculuk ve iğrenç fikirlerle Sultan Hamid 

(121) 22. sayıdaki 99 numaralı dipnota bakınız. 
(122) Buradaki "iki unsur" dan maksat, Kürdlerle Ermenilerdir. 
(123) Buradaki "vicdan sızlatan" sözcükleri, yazının aslındaki "vicdanduz" bileşik sözcü

ğünün karşılığında kullanılmıştır. Bu sözcük Arapça olan "vicdan" ile Farsça olan 
"duz" sözcüklerinden oluşmuştur. "Duz" sözcüğü, "bir şeyi diken, dikici" demek
tir. Örneğin, Farsça olup "Türkçeye "çuvaldız" biçiminde geçen "çuvalduz" sözcüğü, 

"çuval diken, çuval dikmekte kullanılan" anlamına gelmektedir. Buna göre, buradaki 
"vicdanduz" sözcüğünün Türkçedeki tam karşılığı "vicdan diken" olmaktadır. An

cak Türkçede böyle bir söz kullanılmadığı için, çeviride bu anlamı en iyi veren "vic

dan sızlatan" sözcükleri kullanıldı. 
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hükümetinin meşru olmayan akılsızca tutumundan doğmaktadır. Bir an ön
ce unsurlar arasında(124) hak ve adalet kurulup belirgin duruma getirilerek, 
kötülüklerin kaynağı olan zalim memurlara karşı ve özellikle utanmaz ve 
anlayışsız memurlar kullanınakla kutsal vatanımızı( 125) insan mezbahasına 
çevirmeye ant içmiş olan Padişah Sarayına karşı hak ve özgürlük isteyen sesi
mizi yükseltmedikçe, işlerimizin daha dokunaklı ve korkutucu bir düzeye 
düşeceğine ve kargaşalık içindeki durumumuzun karanlık ve ümitsiz bir ge
leceğe doğru sürükleneceğine inanmak zorunludur. Düzelmeye uğramaksı
zın geçmişten akıp gelen fenalıklar, hatta doğal akışına da bırakılmayarak 
hissedilir bir zulüm ve zorbalığın etkisiyle daha da şiddetlenirse ve şimdiki 
süprüntüler yönetimi sürükleyip giderlerse, geçmiş zamanı da değil, nefret 
edilen bugünkü saatleri bile aratacak matem saçan günler göreceğimize 
yazıklanmamak ve bugünden ağlamamak olanaksızdır. 

2- Kürdlerin kan dökmeye olan düşkünlükleri, yaygın biçimde söylendiği 
gibi huylarından ve yaratılışlarından gelen bir şey değildir. Yukarıda açıklan
dığı gibi hükümetin ve Padişahın kim ve ne demek olduğundan bile habersiz 
olan bu zavallılar, geçmiş zamanlardaki temiz karakterlerini ve yüce mert
liklerini yalnız bu uğursuz dönemde( 126) kirletmişlerdir. Çükü hükümetin 
emrini, görünmeden sesi işitil en meleğin emri( 127) düzeyinde anladıkları 
için, yüce irade(128) ile yapılan ve katliam edercesine gerçekleştirilen bu kan 
dökücülüklerden doğacak zarar ve tehlikeleri düşünmeleri şöyle dursun, 
Halife Makamında oturan bir cinayet kışkırtıcısının(129) heves ve keyfine 
layık olabilmek ümidiyle her şeyi göze almaktan ileri gelen bir gafletle o iğ
rençlikleri meydana getirmişlerdir; böyle olunca ve zorunlu kılan emir de 
varken bu tip aracıları sorumlu tutmak, insan vicdanına ağır gelir. "İnsanlar, 
krallarının yolları üzerinedir" ünlü sözünün etkisi şimdiki uygariıkça yü
rürlükte bulund urulamazsa da, bilim ve bilginin henüz ışıklarını saçamadığı 
uykudaki bölgelerde tümüyle uygulanabilir olduğu, biz Doğulularca(130) 
itiraz kabul etmez bir gerçektir. "Bilgisiz halklar, koyun sürüsü gibi çobanın 
arkasından yürürler".( 131) 

3- Ermenilerin bir bölümünün isyan ettikten sonra gösterdikleri usulsüz
lük ve hele şu insanlık çağına yakışmaz bir yalan ve bozgunculukla, tüm iğ
rençlikleri Müslümanlığın ve Osmanlılığın üzerine atarak vatandaşlarını 
kendilerinden soğutmalarındaki mantıksızlık, şiddetli bir şaşkınlığa ve eleş
tiriye çarpacak kabul edilemez bir davranıştır. Yüce Devlet'in son yüzyılda
ki güçsüzlüğünden ve çaresizliğinden öbür uluslar gibi yararlanarak, hiç bir 

(124) Unsurlar arasında: Halklar arasında. 
(125) Buradaki "kutsal vatanımız" dan maksat, Kürdistan' dır. 
(126) Buradaki "uğursuz dönem" den maksat, Abdülhamid dönemidir. 
(127) "Görünmeden sesi işitilen meleğin bildirdiği Tanrı'nın emri" demek istiyor. 
(128) 20. sayıdaki 89 numaralı dipnota bakınız. 
(129) Buradaki "cinayet kışkırtıcısı"ndan maksat, Abdülhamid'dir. 
(130) Buradaki "Doğulular"dan maksat, Doğu halkları, Doğu ülkelerinin insanlarıdır. 
( 131) Bir yerden alındığı anlaşılan bu son tüm ce, yazının aslında tırnaklar içinde yazıldığı 

için, biz de çeviride onu tırnaklar içinde verdik. 
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siyasal hak ve yetkileri olmadığı halde, yalnızca insanlık dünyasını velveleye 
düşürmek ve kamuoyunun önünü kapatarak, şimdiki hükümetlerin arasına 
bir de Ermenistan katmak ham sevdasına kapılmaları da ayrıca bir eksiklik
tir. Anadolu'daki Osmanlı illerinin hiç birinde nüfusça Müslüman unsur
lardan üstün ve çoğunlukta olmadıkları açıkça bilinen gerçeklerden olduğu
na göre, bir Ermenistan'ın kurulması olanaksız görülmeliydi; ve şu kadar 
var ki bütün uyruklarına karşı zulüm ve zor kullanan zalim yönetime(132} 
saldırılar yönelterek, hak ve adalet isternek için Osmanlı ümmetinin beğeni
si kazanılmalıydı. 
Başlangıçta bu ihtilalci hareketleri destekleyici gibi görünen İngiliz siyaset 

adamları, Kürdistan'da reformların hızla uygulanmasını gerektireceği dü
şüncesiyle Ermenilere oldukça destek sağlamış ve yardımda bulunmuşlardı. 
Bu konuda İngiltere, Ermenilerin mutluluğunu düşünmekten çok, gelecek
teki kendi çıkarlarını düşünmek zorundaydı. Herkesçe bilindiği gibi, 
Rusya'nın güneye doğru istil~sıyle kendi geleceğinin de çok tehlikeli bir du
ruma düşeceğine ve yok olacağına çok eskiden inanmış olan İngiltere, Os
manlı ülkesinin genelinde göremediği gelişme ve evrimleşmeyi hiç olmazsa 
Kafkasya sınırında görmek ve düzgün, beğenilir bir yönetimin kurulmasına 
hizmet edecek reform işlerini tasarı durumundan çıkarıp somut gerçek du
rumuna getirmek için her şeyi fedaya hazırlanmıştı. Kürdistan' da düzen sağ
lanınca, doğaldır ki komşu olan Rusya'nın müdahalesine meydan kalmaya
cak ve bu nedenle bizimle birlikte İngiltere de tehlikeden kurtulmuş 
olacaktı. 

Ne fayda ki Ermeniler akıl yoluna uygun bir hareket çizgisi izleyerek zul
mü yıkmaktan çok, insanlığı ve Müslümanlığı yıkmaya çalıştıkları ve daya
nakları olan İngiltere' nin siyasal çevreleri ve basını gerçek zalim olan Abdül
hamid'i sorumlu tutarken, onlar, tüm Müslüman unsurlara saidırabilmek 
için Sultanı suçsuz günahsız tanıdıkları için, sonunda İngiltere' nin koruma
sından yoksun kaldılar. Ve böylece, o yönden umulan kurtuluş ve koruma, 
tümüyle uçup gitti. 

Oysa Berlin Andaşmasındaki özel maddeye(133} dayanılarak altı yıl önce 
meydana getirilen ayaklanmaları iyi niyetle ve temiz tutarak izleselerdi, ya
pılacağına söz verilen reformları şimdiye dek elde ederek, öbür unsurlar kar
şısında bu yönden öncelik hakkını kazanmış olacaklardı ve olasılıkla hem
şehrileriyle(134} birlikte şimdi mutluluk dolu bir toprakta yaşıyor olacak
lardı. O fırsatlar kaçırıldı. Ve Müslümanlık da, Osmanlılık da bakaretle 
ayaklar altına alınarak ve küçük düşürülerek, İngiltere'nin korumasına ge
reksinmezlik tavrı gösterildi ve ümit dolu bakışlar Petersburg'a(135} çevril
meye başlandı. Bugünkü durumlar, işte bu değişikliğin ve bu dönekliğin 
meyveleridir. 

(132) Buradaki "zalim yönetim" den maksat, Abdülhamid yönetimidir. 
(133) Bu sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 
(134) Buradaki "hemşehrileri"nden maksat, Kürdlerdir. 
(135) Bu sayıdaki 107 numaralı dipnota bakınız. 
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4- Slavlar imdada çağrılarak onların gücüyle elde edilebilecek sonuçları an
latmadan önce, sözümüze konu olan geniş toprak parçası(136) hakkında 
Rusya'nın kullandığı politikayı dikkatle ve inceden ineeye gözden geçirmek 
gerekir: 

Sözü edilen hükümetin(137) talihive şansı son yüzyılda pek parlak oldu
ğundan, her noktada giriştiği işleri başarıyle sona erdirmesine güvenerek, 
önceleri yapmak istediğimiz reformlardan(138) bizi alıkoymuştur. Bir de, 
Osmanlı ülkelerinden kaçarak kendisinin koruyucu kanatlarının altına sığı
nan Ermeni ihtiWcilerini, "alın öldürün, egemenliğinizin hakkıdır, diledi
ğiniz gibi işlem yapın" biçiminde dalkavukça sözlerle İstanbul'a geri verip 
teslim eder ve Padişahın Sarayının cinayetlerini alkışlar. Kürdistan' da Rus 
konsolosları, dağıttıkları ödüllerle ve saçtıkları vaatlarla, iyiyi ve kötüyü 
ayırt etmekten aciz olan bazı Kürd reislerini(139) Ermenilereve hükümete 
karşı kışkırtarak, kargaşalıkların ve taşkınlıkların bir an önce büyük sayılara 
ulaşıp çoğalmasını ister ve böylece Kürdistan'ı ayaklanma dalgalarıyle bu
landırır. Ayrıca da, Ermenilere, Ortodoks Kilisesine tapınarak bağlanmak
tan başka kurtuluş çaresinin bulunamayacağını, Rumeli'de(140) bağımsızlık 
kazanmış küçük hükümetlerin şimdiki durumlarını örnek göstererek "baş
vurulacak insanlık ve merhamet yeri olan Petersburg seçilirse" der.(141) 

Bu entrikaların kaynağından artık hayır ve iyilik beklemek için son dere
cede kısa görüşlü olmak gerekir. 

Ne var ki Rusya'nın reformların uygulanmaması konusundaki uyarıları, 
zevk içinde yaşamaktan ve diktatörlükten başını kaldıramayan Padişahın Sa
rayının aşağılık karakterine olağanüstü biçimde uygun gelmiş olduğundan, 
bir de bu şekilde Balkan hükümetlerine benzer bir Ermenistan'ın kurulması 
ümidi Ermenileri pek güzel avutmuş olduğundan, işler istendiği gibi gitmiş 
ve şimdi Avrupa'nın ilgisinden, yürek yumuşaklığından yoksun kalan Er
meni vatandaşlarımız, Ortodoks Kilisesine bağlanmak üzere mezhep değiş
tirmeyi bile göze almışlardır. 
Rusya'nın korumasına olan bu ölçüde bir güven, şaşkınlık vericidir. 
Rusya, despotizminin egemenliği altına girmeye mahküm olacak ulusları 

ve halkları başlangıçta tatlı vaatlada oyalayarak, birer birer korkunç ve şid
detli pençesine aldıktan sonra, milliyetlerini tümüyle yok edip ortadan kal
dırmaya çalışmaktadır. Bu, apaçık ortada olan gerçeklerden olduğuna göre, 
Ermenilerin o taraftan bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk beklemeleri, şid
detle kınanır ve ayıplanır bir davranıştır. 

(136) Yazının aslındaki "kıt'a" sözcüğünün karşılığında kullanılan "geniş toprak parça· 
sı"ndan maksat, çok geniş bir ülke olan Kürdistan' dır. 

(137) Rus hükümetini kasdediyor. 
(138) Osmanlı hükümetinin uygulamak istediği reformları kasdediyor. 
(139) "Kürd reisleri"nden maksat, Kürd aşiret liderleridir. 
(140) Rumeli: Osmanlıların Avrupa'daki toprakları. 
(141) Yani "Rus hükümeti, Ermenilere, başvurulacak bir insanlık ve merhamet yeri olarak 

gösterdiği başkenti Petersburg'u seçip oraya başvurdukları takdirde kurtulacaklarını 
öne sürer". 
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Gerçi, son günlerde Kürdistan'da meydana gelen durumlardan dolayı Sul

tan Hamid hükümetini sorumlu tutup azarlanmaya müstahak bulan bir sağ

lam kurulun( 142) korumasını kazanmak, işkence ve tutsaklığa yakalanmış 

olanlarca avunma gerekçesidir; ne var ki, bir zamanlar Slav yardımıyle ba

ğımsızlık nimetine kavuşan ve aynı soydan gelen bugünkü Sırbistan,(143) 

Karadağ( 144) ve Bulgaristan Rusya sınırında bulunsalardı, şimdi bile iç yöne

timlerini karışıklık ve kargaşalıklara uğratan Rusya hükümetinin zorbaca 

egemenliğine boyun eğmek zorunluluğunu duyacaklardı. Hatta, Balkan ya

rımadasının birer köşesine sıkışmış olan bu küçük hükümetlerin, Rusya'dan 

konum olarak pek uzak oldukları halde bile onun etkisinden ve baskısından 

yakalarını kurtaramadıklarına bakılırsa, "Petersburg'un insancıl ve uygar 

çevreleri"nin teşvikiyle Kafkasya sınırında bir Ermenistan kurmak isteyen

lerin gelecekte uğrayacakları belayı şimdiden düşünmemeleri, garipsenen 

bir şeydir. 
Özet olarak, Osmanlılığın özgürlüğü ve bağımsızlığı bayrağı altında diğer 

unsurlada birlikte mutluluk kazanmak için çalışılmazsa, Ermeniler, bugün

kü durumlarından ve şanlarından daha beterine yakalanarak, Sibirya' daki 

acıklı sürgün yerini karargah edinmeye şimdiden hazır olmalıdırlar. Osman

lılık adalet ve güvenliğe kavuşursa, Ermenilik yaşayabilir. Fakat Rusların ya

lancı vaadarına aldanarak Kürdistan'ı zalim ve zorba Slav fikirlerinin ezilmi

şi ve yenilmişi durumuna düşürmek isterlerse, özgürlük yerine uğrayacakla

rı şey, hiç bir zaman sona ermeyecek olan bir esaret belası olacaktır. 

Osmanlılık olmazsa, Ermenilik sönebilir. Oysa Osmanlılar, Ermenileri el

den kaçırınakla siyasal yaşamdan yoksun kalmazlar; ancak, yüzyıllarca 

birlikte oldukları bir halkı kaybettiklerinden, yüreklerinde bir ayrılık 

üzüntüsü duyarlar. 

CAN SlKlCI SORUNLAR 
Sultan Abdülhamid, bütün fenalığı Osmanlı ülkelerine mıknatıs gibi çeke

rek değişik Osmanlı unsurlarının zarar ve ziyanma olarak Avrupa devletleri

ne müsaadelerde bulunmaktadır. Verilen imtiyazların gelecekte meydana ge

tirecekleri tehlikeler dikkate alınmadığından, yabancıların vatanımı

zın( 145) zenginliklerinden yaradanmalarına son derece korkakça bir 

hoşgörü gösterilmektedir. Bayağı denilebilir ki Padişahın keyfinin bozulma

ması amacı yle, "varsın yabancılar kazansın, uyuşukluğumuzdan ve becerik

sizliğimizden milletin haberi olmasın, Padişahın gönlü rahat olsun da isterse 

bütün İslam dünyası yansın" gibi, nefret edilecek bir hareket çizgisi izlen

mektedir. 

(142) Bu sayıdaki 111 numaralı dipnota bakınız. 
(143) Bu sayıdaki 113 numaralı dipnota bakınız. 
(144) Bu sayıdaki 114 numaralı dipnota bakınız. 
(145) Buradaki "vatanımız" dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
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İşte bu sağlıksız tutum, son aylarda başımıza can sıkıcı ve önemli iki siyasal 
olay çıkardı. Ü mmet bireyleri yoksulluk ve zulüm altında olmak yüzünden 
yok olup tükenirken, ellerinden gasp edilen mülk edinme haklarının(146) 
Padişahımızın emir ve iradesiyle, iyilik olarak tümden dışarıya bağışlanması 
Padişah Sarayının kesin kuralı olduğundan, bu iki olayın da bizim zararımız
Ia sonuçlanacağı, meydana gelişlerinin daha başlangıcında anlaşılmıştır. 

Birincisi, beş yıl önce İstanbul rıhtımları imtiyazını alarak inşaatını ta
mamlamış olan bir Fransız şirketine söz konusu rıhtımların tapu senetleri
nin verilmesiyle kullanım haklarının onaylanması, eğer bu gerçekleşmezse 
rıhtımların Osmanlı hükümetince satın alınması konularını belirten Fran
sa'nın İstanbul Elçisi Mösyö Fonstan'ın(147) bu isteklere, Lorando ve Tobi
ni( 148) gibi bankerierin bir zamanlar ödünç verdikleri paraların bugün yük
sek faizleriyle birlikte ulaştıkları büyük tutarların da mutlaka ödenip kapa
tılmasını ve bunlara benzer daha başka kişisel çıkarları da ekleyerek, ticari 
olan bir olaya siyasal bir olay rengini vermesinden ibarettir. Adı geçen Elçi
nin, İstanbul'da bir ay kadar Saray ile Babı~li'yi(149) tehdit ettikten sonra, 
daha öldürücü ve zehirli imtiyazlar alabilmek için ilişkileri keserek Mil~di 
takvime göre 26 Ağustosta Paris' e çekilmesi, işi büsbütün önemli kılmıştır. 
Durumların oluş biçiminden, bunun zararımızia sonuçlanacağı sezinlen
mektedir. 

İkincisi, Basra Körfezi kıyısında yer alan Kuveyt Sultanlığı üzerine İngilte
re tarafından egemenlik iddia edilmesidir. Alman şirketine imtiyazı iyilik 
olarak bağışlanan Bağdad Demiryolunun bitimine rastlayan ve ilerde bü
yük bir liman olacak olan bu kasaba, 30 yıl önce egemenliğimizin altına alın
dığı halde, şu ana kadar önem verilmemesi, Ingiltere'nin bu iddiasına 
yolaçmıştır.( 150) 

(146) Buradaki "mülk edinme hakları" sözcükleri, yazının aslındaki "hukuk-ı mülkiye" 
sözcüklerinin karşılığında kullanılmıştır. Arapça olup Osmanlıcaya geçen "mülkiye" 
sözcüğü, ayrıca '"sivil" anlamında da kullanılmıştır. Eğer yazar o anlamı kasdetmişse, 
o zaman Türkçe çevirisi "sivil hakları" olur. 

(147) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(148) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
{149) 23. sayıdaki 93 numaralı dipnota bakınız. 
{150) Yazar burada Kuveyt'in ilerde büyük bir liman olacağını belirtmekle, bu küçük ülke

nin önemini daha o zaman görmüştür. Irak'ta iktidarda bulunan Arap faşizmi, Ku
veyt'in petrollerini ele geçirmek ve nüfuzunu bölgeye yaymak için 2 Ağustos 1990 
tarihinde bu ülkeyi işgal edince tüm dünya büyük bir bunalımın içine düştü. Batılı 
ülkeler ve Mısır, Suriye gibi bazı Arap ülkeleri, Kuveyt'i kurtarmak için Suudi Arabis
tan'da askeri yığmak yaptılar. Biz bu satırları yazarken, Ortadoğu kanlı bir savaşın 
eşiğinde gözüküyor. 
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Eded 30 Sala çihare Ruper ı 

• Sahib KURDISTAN Adresse: 

ve "KURDiSTAN" 

Muharriri: 1315 GENEVE 

Bedirhan Paşaoğlu Heyv& carek& derdikeve 
(Suisse) 

Abdurrahman cer~deya Kurd~ ye 
>f 

Kürdleri tahsil-i ulı1m ve fünuna 
* teşvik eder Kürdistan haricinde nasayih ve edebiyat-ı 

her yer için Kürdiyeyi hM 
Dere ayda bir neşrolunur senelik abone bedeli 
olunmayan Kürdçe ve Türkçe gazetedir 

80 kuruştur KÜRDiSTAN 
evrak Kürdistan dahilinde 
iade Gazetenin mesleğine muvafık 

husus! isteyenlere Arabça, Faris~ mektublar 
olunmaz aynen dere olunur meccanen gönderilir 

In 4 Zllhlcce sene 1319 '' 1 Mart sene 1318(1) 

e A. A A 

KURDISTANE DE ESASA NIFAQE 

Ev malum e kurahiben Jezwita,(2) ser fesad u nHaqa neşr u tamim dikin{3) 
ji hemi memleketen Ewrupaye nefl u te b' id bin;( 4) eve zemanek e mustewli
ye Şerqe bine.( S) Xirabiya wan mirova li welate me de ji gelek zede ye. Lakin 

(1) Li gora tarfxa Mllad~ 14 Adar 1902(MiUdl' tarihe göre 14 Mart 1902). 
(2) Rahib&n Jezwl'ta: Papas&n Jezwl'tan, keşey&n Jezwl'tan, keşey&n mezheb& Jezwl'tan. 

Gerçi nav& wl' mezhebi di v& nivl'sar& da "Jezwlt" hatiye nivl'sl'n, 1& di hin serçavl'yan 
ı1 ferhengan da wl navl' bi away& "Cizwlt" d girtl'ye. Mezheb& Cl'zwl'tan, di sala 1540'1' 
da ji all'y& Keşe Ignatyus de Layola ve hatiye sazkirin. Ji ber tevgerc~n xirab &n keşeyen 
wl' mezhebi, li welat&n Ewrupay& zede p&girtl' peyda nekirine ı1 bi awayekl' fire d negir
tl'ye. Paş& keşeyen wl' mezhebi ber& xwe dane welat&n Rojhilat ı1 li gelek dyan der ava 
kirine, propagandey&n mezhebe xwe kirine ı1 xebitl'ne ku p&girtl'y&n xwe li wan wela
tan zede bikin. N av& mezheb& wan bi mana "Isayl'yan" t&. 

(3) Ser fesad ı1 nl'faqa neşr ı1 taml'm dikin: Li ser xirabl' ı1 du bendi ı1 pevçuna ku belav dikin, 
ji rı1y& xirabl' ı1 du bendi ı1 pevçı1na ku derdixin ı1 bel av dikin. 

(4) Nefl' ı1 teb'l'd bin: Nefl ı1 dur bun, hatin dı1rxistin, hatin qewitandin. 
(5) Mustewlly& Şerq& bine: Li Rojhilat belav bı1ne, welat&n Rojhilat l'stlla kirine, welaren 

Rojhilat dane ber xwe. 
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ewwela, da ez qenc mahiyeta wan tayin bikim, ez' e hinek ji fesada wan ali 
Çine icra kiri,(6) behs bikim. 

Eve hemane(7) du sal e Çine( S) gelek qital ı1 yexma iqa' bin,(9) gelek zulm 
ı1 xedir li xelqe Çine kirin. Hemi weq'enivisa,(10) xasma Baron Bazan
qor,(11) nav esera xwe ya ser vi şeri teb' ı1 neşir kiri,(12) temamen itiraf di
ke(13) ku sebeba felaketa Çine dudu ne.(14) Yek je Ingliz e, ku ser menfee
ta( 15) xwe ya maddi, her peleke wi memleket! dide her top ı1 tifinga. Se heba 
di ji ew rahib in ku bi himaya F ranseye( 16) hinde ehwalen xllafe edl ı11nsan1-
yet{17) li wi welati icra dikin. Hinga eskere dewleten muttefiq(18) xelebe li 
Çiniya kir,(19) beri hemi kesa rahiba dest yexmaye kir. Weqta ku eskeri dit 
ku rahib Çiniya talan dikin, ewan ji dest pe kir. 

Misyoner(20) ji bere ve li wedere ne. Loma ewan dizani ku male zede li ku 
dera veşartiye; bi delalet{21) ı1 qeweta eskeren xwe ı1 bi wan eskeren Çini ku 
bi telqinaten(22) xwe kiribin File, paş şeri ketin nav bajer; esker emwal(23) 
talan dikir ı1 rahiba re tani;(24) ewan we itiqad dikir(25) ku emelek(26) xer 
dikirin. 

N av eskeren Fransiz en çılyi Çine de, yek re demir; eşayayen Wl teftiş ki
rin,(27) çekek şest hezar zer li ser ditin; ev miqdar bedela eşayaye mesrılqe 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 

(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

534 

Fesada wan a li Çin& icra kir!: Xirabiya wan a ku li Çin& anine ci, xirabiya wan a ku li 
Çin& p&kanine. 
Hemane: Hema hema. 
Çin&: Li Çin&. 
Qital: Ukdan, hevku~tin. 
Yexma: Talan. Ev peyvikeka Tirki ye, ketiye ziman& Kurdi. 
Iqa' bin: Qewimin, hatin qewimandin. 
Weq'enivis: Bı1yernivis, kese ku bı1yeran dinivise ı1 qeyd dike. 
Ev nav, li go ra ni visina wi ya bi tip&n Ere bi had ye wergerandin bo tip&n Ladni ı1 weha 
hadye nivisin. Dibe ku away& wi y& orijinal & bi dp&n Latini ji vi awayi cuda be ji. 
Teb' ı1 ne~ir kir!: Çap ı1 belav kir!, esera xwe ya ku çap kiriye ı1 belav kiriye, esera xwe 

ya ku çap kiriye u we~ndiye. 
Temamen: Bi tevayi. 
Idraf dike: Li xwe t& mikurC. 
Dudu ne: Didu ne, du ti~t in. 
Menfeet: Li~t. 
Bi himaya Frensay&: Bi parastina Fransay&, di bin& parastina Fransay& da. 
Xllaf& edi ı1 insaniyet: Çewre edalet& ı1 miroviy&, li dij& edalere u miroviye 
Dewleren muttefiq: Dewleren hevgirti. Mexsed dewlet&n Ewrupay& ne. 
Xelebe li Çiniya kir: Zora Çiniyan bir, Çini zorbiri kirin. 
Misyoner: Belavkar&n din& Filetiy&, kes&n ku diçin hin welaren ne File ı1 dixebitin ku 
din& Isa di nava gel&n wan welatan da belav bikin. 
Delalet: Rebiri, r&ni~andan. 
Telqinat: Piraniya "telqin" e, ew ji bi mana "iqna'kirin" u "propagande" ye. 
Emwal: Piraniya "mal" e. 
Tani: Daniya. 
We itiqad dikir: Wisa bawer dikir. 
Emel: Kar. 
E~yay&n wl: Ti~ren wi. 
Tefti~ kirin: Qontrol kirin. 
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bt(28) Hasill, gelek emsal ı1 ehwalen(29) di kifş kir ku misyoner, van wuqı1a
te mu'llme de sebebek musteqil b1n.(30) 

Ew tefsllat tayin dike ku(31) ev misyoneren ha, meqseda wan a esll ew e 
menfeeta xwe digerin; dewleten Ewrupaye ji, meqseden xwe ye nameşrı1(32) 
re wan dikin alet. 

* 

Gelek wuquaten d11sbat dike ku muamelaten(33) misyonera temamen bi 
musaeda wuzerayen(34) wan dibe. Ixtilafa nav hukumeta me ı1 Fransayede 
teheddus kir1,(35) bi suretek we neticepezir b1(36) ku, ew penc şeraiten(37) 
li me dayin qebı1lkirin,(38) paşayika hale Kurdistane de gelek muzir e.(39) 
Ew penc şerait ji ev in: 

1- Qebı1lkirina hem! mektebe(40) Fransız en li milke me mewcı1d(41) ı1 
muaflyeta wan ji ha&( 42) 

2- Qebı1lkirina hem! mebaniyuddin ı1 xestexaneyen(43) mewcı1d ı1 muafl
yeta wan ji gumrike 

3- Tamira( 44) hem! mekteb, xestexane ı1 emakinen saire( 45) yen li salen 
1894, 95, 96'e de weq'a Ermeniya texrib ı1 an zererdide bı1y1n.(46) 

(28) Mesrılqe: Dizl'kir1, ti~t& ku hatiye dizin. 
(29) Hasill': Duwayl'ka peyve, bi peyveka kurt. 

Emsal: Pirani'ya "misal" e, ew jl' bi mana "numune" ye. 
Ehwal: Pirani'ya "hal" e, ew jl' bi mana "rew~" e. 

(30) Wuquat& mu'll'me: Buyer&n azarde, buyer&n ku azar didin mirov, buyer&n ku mirov 
d&~l'nin. 
Musteqil: Serbixwe, xweser. 

(31) Tefsl'lat: Qalkirina hin buyeran bi awayekl' dir&j u fire. 
Tayin dike: Nl'~an dide, kif~ dike, tine ber çavan. 

(32) Name~rı1: Nebicl', neheq. 
(33) Muamelat: Pirani'ya "muamele" ye, ew jl' bi mana "deskarl, tevger, kar" e. 
(34) Wuzera: Pirani'ya "wezir" e. 
(35) Teheddus kir!: Peyda bu. 
(36) Bi suretek we: Bi awayeki wisa. 

Netl'cepezlr bl: Neticede bu, duwaylkde bu, netice u duwayl'k da. 
(37) Şerait: Pirani'ya "~ert" e, ew jl' bi mana "merc" e. 
(38) Li me dayin qebulkirin: Bi me dane qebulkirin. 
(39) Pa~ayik: P~l', duwayl'. 

Muzir e: Ziyande ye, ziyan dicle, ziyan tl'ne. 
( 40) Mekteb: Dibistan. 
( 41) Milk& me: Welat& me. 

Mewcud: Hey!', ti~t& ku heye. 
( 42) Muafiyet: Azadkirin. 

Bac: B&~, dirav&n ku dewlet ji hin sazgehan u kesan distl'ne. 
( 4 3) Xestexane: N exwe~xane. 
( 44) Tamir: Veavakirin, veç&kirin, ku mirov avayl'yek yan ji ti~tekl' di y& ku hinek cl'y&n wl' 

xira bune, ji nu ve ava bike yan ç&ke. 
( 45) Emakin&n saire: Cl'y&n di. 
(46) Zererdide: Zirardl'ti, xesardl'ti. 
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4- Her car weki(47) hukumeta Fransaye dest kir binane inşa ı1 an bike 

mewcı1d tamir ı1 an tewsi' b ike,( 48) heger heta şeş heyva hukumeta me tu iti
raz tebllx nekir,( 49) edi tu heqe ltiraz ji me re namine. 

5- Wek Fransaye dive, tesdiqa intixaba(50) Emanuel rahibiya Keldaniya 

re.(51) 
* 

Ji van her penc madda kifş dibe ku, ew mesleka(52) Fransa li Kurdistane ta

qib dike, istiqbale de Kurdistane de we gelek mudhiştir(53) hibe ı1 misyone
ren we dere, yekcar bi van şeraita mutlequl'inan(54) dibin. Fransiza, misyo
ner ji welate xwe derkirin. Lakin ew mufsid nuho çun li milke me, we dere 
bi himaya Fransizade ne. Binaen'eleyh,(55) Fransiza tu qenciinsaniyete re 
nekir. E w bela rekirin ser çave ması1men Anadoliye; ı1 Fransaye bi quwwe

tulbehra(56) xwe hew qas imtiyaz(57) da misyonera ku, paş nuho qitalen ge
lek xwinrej zuhı1r bikin.(58) Çi qas muessesaten(59) Fransaye welate me he

ne, hemi deste misyonerade ne. E w ji ya we xelqen cahil binin ser dine xwe, 
ı1 an yen neyen ser dine wan, we bi lfsad ı1 teşwiqa wan( 60) bi deste tewabien 
wan ben qetilkirin.(61) 

Hasill, Kurdistana reben, mehza bi tedabiren(62) Fransaye ı1 bi ittlfaqa 

{47) Weki: Dema ku, wexre ku. 
{48) Li vir rekilheviyek heye, wisa re zanin ku ev rekilhevi ji şaşiya r&zkirin& qewimiye. Bi 

ditina me, away& rast weha ye: "Her car weki hukumeta Fransay& dest p& kir ku bina· 

yek inşa u ana mewcud tamir u an tewsi' bike". Mana w& ji bi Kurdeiyka xweru weha 

ye: "Her car dema ku hukumeta Fransay& dest p& kir ku avayiyek ava bike u yan yeka 

heyi veava bike u yan ji fire bike". 
{49) Teblix nekir: Neda zanin, neda diyarkirin. 
{50) Tesdiq: Qebulkirin u qencd&rana tiştek, karek, tevgerek; ku tiştek, karek, tevgerek ji 

aliy& meqam&n resmi ve yan ji aliy& karg&rek ve b& qebı1lkirin u qenc b& d&ran, ew me

qam&n resmiyan ji ew karg&rji witiştira yan ji wikarira yan ji w& tevger& ra b&je "er&" 

u qebul bike, qenc bid&re. 
İntixab: Bijartin. 

{51) Rahibiya Keldaniya: Keşet!ya Keldaniyan, keşetiya Filey&n Keldanl. 

{52) Meslek: R&, awa, tevger. 
{53) İstiqbal& de: Di p&şedem& da. 

Mudhiştir: Z&detir bitirs, redetir azarde, zortir. 

{54) Mutlequl'inan: Serberadayi, serazad, serbest. 
{55) Binaen'eleyh: Li ser v& yek&, ji ber vi semedl. 

{56) Quwwetulbehr: H&za deryayi ya ku ji gemiy&n eskeri p&kt! 
{57) İmtiyaz: Girtina bi ser hinek&n di ra, ku mirov kesek yan hin kesan yan ji h&zek yan 

ji hin h&zan bi ser &n di ra bigire, bixe p&şiya wan. 
{58) ZuhUr bikin: Diyar bibin, peyda bibin, biqewimin. 
{59) Muessesat: Piraniya "muessese" ye, ew ji bi mana "sazgeh" e. 

{60) İfsad: Xirabkirin, şopandin, avar&kirin, derxistina ji riya rast. 

Teşwiq: Fitkirin, hewisandin, ku mirov hin kesan jibo tiştek Ht bike u hewes rexe dil& 

wan, wan jibo wi tişti bihewisine, hewes bide wan. 
Wan: Misyoneran. 

{61) Tewabi&n wan: P&girtiy&n wan, p&girtiy&n misyoneran, hevalbend&n wan. 

B&n qetilkirin: B&n kuştin. 
{62) Mehza: Ten&, sirf. 

Tedabir: Piraniya "tedbir" e. 
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Rılsyay&, ql'talen gelek mudhiş re musteqbelen muheyya maye.(63) Ü ji vl' rıl
yi, e w Ermeni ı1 Kurden hinde zemana wek b ira imtizac kirin,( 64) paş nuh o 
heta hevdıl xilas bikin we ji misyonera re xizmet bikin. 

Misyoneren welate me, miroven ixfal kirin( 65) her teşwl'qe herekaten 
we( 66) dikin ku, ni hayete de( 67} Mdeyek ji hukumeten wan re derkeve. We
kl' miroven wan de( 68) dest tecawuze( 69) kir, mileta li ser wan hakim bl'tte
bi'(70) we heqarete tehemmul nake; ew jl' dest daveje çek ı1 bi saiqa(71) ern 
ı1 şl'ddet&, ji luzılme zedetir digire dikuje. Loma name me(72) be heq zalim ı1 
xeddar derdikeve. Lakl'n esil mutesebbib(73) hinen dl' ne; yanl' misyoner ı1 eş
xasen l'xfalkirl' ne.(74) Çi qasl' ql'tal bl'ne, her wekl' em tehql'q(75) bikin em'e 
bibl'nin ku nav meseleye de misyoner ı1 murewwicen efkaren wan xwe l'zhar 
dikin.(76} 

* 
Ev hucılm ı1 ev xedra ml'syonera ı1 hukumeten wan, he ml' ser wl' xelql' ye ku 

ji rılye zulma Ebdulhemid ji bere ve jar ı1 re ben mane. Lakl'n benl'adem xilqe
ten l'nt1qamcı1 ye.(77) Ne miroven wek Kurda bi pirrl' cahil, hetta eqwamen 
sahibmarl'fet j\'(78) nikarin bine tehql're de biml'nin. Loma Kurda jl' heyfa 
xwe kir.(79) Hew qas zernan e Ermenl'ya tecawuz li Kurda nedikir. Bl'na
en'eleyh Kurda jl' wan re qenc l'mtizac dikir. Eve çend salek e l'mtl'zace qe
dl'm(80}temamen muxtel bl'ye.(81) Bl'naen'eleyh se bebek heye, ew sebeb jl'fe
sada ml'syonera ye. 

(63) Musteqbelen: Di pe~edeme da. 
Muheyya ye: Arnade ye, hazir e. 

{64) Imt!zac kirin: Pekve jryan, digel hev jryan, pekve bı1n. 
(65) Ixfal kidn: Xapandin, kesen ku mrsyoneran ew xapandin. 
(66) Herekaten we: Hereketen wisa, tevgeren wisa. 
{67) Nihayet& de: Di p~rye da, di dı1wayrye da. 
{68) Miroven wan de: Bi drtina me peyvika "de" zede ye ı1 bi ~a~rya rezkirine li vir derket!

ye, awaye rast "miroven wan" e. Yanr "miroven mrsyoneran, peginr ı1 hevalbenden 
wan". 

( 69) Tecawuz: Desdirejl. 
{70) Brttebi': Tebrr, jixwe, bi awayekr tebrl. 
(71) Saiq: Heza pejnr ya ku ji dile mirov dikele ı1 mirov her bi ti~tek daf dicle. 
(72) Name me: Nave me, nave Kurdan. 
{73) Mutesebbib: Kese ku dibe sebebe ti~tek, re dicle karek, ~olek. 
{74) E~xasen rxfalkirr: Kesen xapandr, kesen ku hatine xapandin. 
(75) Tehqrq: Legedn. 
(76) Murewwicen efkaren wan: Kesen ku drtinen wan direwrnin, dime~rnin, belav dikin, 

kesen ku jibo dgirtina fikren wan dixebitin. 
Xwe rzhar dikin: Xwe e~kera dikin, xwe nr~an didin, derdikevin meydane ı1 dryar 
di bin. 

(77) Intrqamcı1: Tolexwaz, kese ku dixwaze tole bist!ne. 
(78) Sahibmarifet: Xwedrmarifet, xwedrzanrn, serwext, zana. 
(79) Heyfa xwe kir: Heyfa xwe stand, toleya xwe stand. 
(80) Imt!zace qedrm: ]ryana pekveya bedn, jryana wan adigel hev a berrn. 
{81) Muxtel brye: Xilxiliye, verisrye, bi~kiHye, xira bı1ye. 

-5- 537 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Zemane Teymur Leng(82) Rusyaye diviya ji Qafqasyaye tecawuze Kurdis
tan& bike; Ermeni ya ji hevalen xwe ye Musulman zedetir Kurdistan mudafee 
kir. Eve ji van delila jimalum dibe ku ev nifaqa iro, ne ji sebebek diger e;{83) 
nedca meseleye de, weki hukumeten Ewrupaye dawa dikin, em dibinin ku 
her merkeza teleba wan, ser menfeeta xwe, tebee u misyoneren xwe ye,( 84) ne 

~ E ~ 
xwına rmenıya ye. 
Paş şere dewleta me u Rusyay&, ew muaheda li Berllne hat eqidkirin,(85) 

Rusyaye şeraiten we dan qebulkirin ku, eve bist sal e ji ruye wan şeraitali he
mi deremilke me de eve bist sal e qital kem nabe. Paş wi şed, paş we muahede
y&, me Qanune Esasi(86) ilan u qebul kiribt Lakin Rusyaye dizani ku ew he
qe me de xer e, lo ma li Xunkare me da lexukirin.(87) Muaheda Beriine de hin 
şerait hene ku, heger me ehkame{88) wan temamen kra bikira,{89) welate me 
de nHaq u fesade zedetir bibiya. Gelek mewadden(90) we muahedey&, sebeba 
fesada nav xelqe dewleta me de ye. Hingi ev hale n1faqe dewam bike, em'e be
tir kem bikevin. 

Ve care Fransaye j1 ev riya Rusyaye ji xwe re girt.{91) Mesela paşayike de 
ewe ji penc şerten di li hukumeta me da qebulkirin. Ji ruye wan şeraita, zerna
neki yi(92) ew Asyaya weqtek1 me'hede tefeyyuz,(93) we b1ye mezbehek, 
melhemek we(94) ku dine he emsal ned1d. 

(82} 

(83) 
(84) 

(85} 

(86) 

(87) 
(88} 
(89) 
(90) 
(91) 

(92) 
(93) 

(94) 
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Teym-&r Leng: Pad~şahe Moxol b-&. Nev~ye Ceng~z b-&. Di sala 1336'an da li Tirkistane 
li bajare Keş hat dine. Pişte ku ç-& ser text, dest bi dagirkirina welatan kir. Iran, sar~ye, 
Misir, iraq dagir kirin, di 1386'an da Bexda weran kir, paşe Mosqwa dagir kira bere 

xwe da dewleta Osman~, di 1402'yan da dişere Enqere da Pad~şahe Osman~ yan Bayez~
de 2'yan e bi nave "Bir-&sk" naskir\', zorbir\' kira dil girt. Serbajare dewleta w~ Semer
qend b-&. Di sala 1405'an da li wir mir. Gora w~ li wir e. 
Sebebek d~ger: Sebebek dt semedek~ dt 
Yan~ "tim merkeza daxwaza wan, giran~ya daxwaza wan li ser menfeeta wan e, li ser p&

girt~yen wan e ali ser m~syoneren wan e". 
Şere dewleta me a R-&syaye: Şere Osman~yan a R-&syaye ye ku di salen 1877-1878'an 

da qewimt 
Muaheda li Berl~ne hat eqidkirin: Peymana ku li Berllne hat pekan~n, hat lmzakirin. 
E w peyman di sala 1878'an da, hema pişre kutab-&na şer pekhat. 
Qan-&ne Esas~: Serqan-&n, qan-&na bingehl ya ku awaye karger!ya dewletek, heq a wez~

feyen hevwelaten we sererast dike a kifş dike. Di dewra Osmanlyan da ji serqan-&ne ra 

dihat gotin "Qan-&ne Esas~". 
Li Xunkare me da lex-&kirin: Bi Xunkare me da lexukirin, da hilan~n, da rakirin. 
Ehkam: Piran~ya "hukm" e. 
Icra bikira: Pekban~ya, han~ ya d. 
Mewadd: Piran~ya "madde" ye. 
Di esle nivisare da ev peyvika "girt" u peyvika "kirin" adi paş~ya peveka pey viya da, 
bi şaş~ d bi hev guhartine; li vir "ji xwe re kirin", li wir jl "qeb-&lgirt" derketiye Me 

ew şaş~ rast kira her du peyvik ji bi awaye rast niv~s~n; me li vir "ji xwe re girt", li wir 
j~ "qeb-&lkirin" nivisi. 
Zemanek~ yi: Zemanek~ ye, demek e. 
Me'hede tefeyyuz: Ci ye feyze b-&, dyek~wisa b-& ku bi feyza xwe, bi xer u bera xwe hati
b-& naskirin. 
We b~ye mezbehek, melhemek we: Wa ye buye qesabxaneyeka wisa. 
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Hasili, çara van bela hemiya Qanune Esas! ye. Weqta ku welate me de ev qa
nun teessus kir,(95) edi we hinge xelq hem! ji huquqen xwe emin dibe, teseliu
ta Xunkare mustebid(96) u me'muren w! namine u edi misyoner jHfsada xel
qe re tu çara nabinin, hetta duwele ecneb1ye(97) j1 mudaxele muamelaten 
me(98) nakin. 

Beri sih u penc sala dewleta Japonyaye j1 maruze mudaxelaten duwele ecne
biye bl.(99) Lakin ji we hinge ve 1dara xwe kir bine 1nt1zame u bi Vl sureti xwe 
ji teerruza ecaniba xilas kir.(100) Iro ji xunkare wan heta kemtire wan, hem! 
her qanune wekhev, musaw1 ne.(101) 

Dive em j1 wek wan bikin, da em xwe ji neyaren xwe xilas bikin. Çara ve 
j1 ew e, xwe dive em zulma xwe 1zale bikin,(102) da sebebe mudaxeleye 

A 
nemıne. 

(95) Teessus kir: Saz bu, bid bu. 
(96) Tesellut: Desdireji, zordesti. 

Xunkare mustebid: Padişahe diktator. 
(97) Duwele ecnebiye: Dewleten biyani. 
(98) Mudaxele muamelaren me: Tekiliya karen me, tekiliya şolen me. 
(99) Marı1ze mudaxelaten duwele ecnebiye bi: Li peşbere tekiliyen dewleten biyani bu, ji 

tekiliyen dewleren biyani ra bubu amanc. 
( 1 00) Idara xwe kir bine imizam e: Kargeri ya xwe kir bine duzen&, kargeri ya xwe xist duzene, 

idara xwe bi duzen u qanune ve gireda. 
Bi vi sureti: Bi vi awayi. 
X we ji teerruza ecaniba xilas kir: X we ji erişa bi yaniyan rizgar kir, xwe ji hucuma biya
niyan filitand. 

(101) Musawi ne: Wekhev in, di navbera wan da wekhevi heye. 
(102) Yani "dive ku em bi xwe zulma xwe ji meydane hilinin, rakin, duwayi li zulma xwe 

b inin". 
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ZİNÜMEM 

DEWLET Ü TEQRIRA REMMALi JİBO PIRE(103) 

E w warise ilme Daniyall(104) 
gava fikir! di şekle fali 

Hlhal-i di rehme ummehatan(105) 
be wez'e tewelluda benatan(106) 

lehyan t1 neqiyye pekve ditin(107) 
Taedin t1 Sidyye pekve ditin 

şekle ferehe digel xeme dh(t08) 
be perde w1 Zin digel Meme dit 

Ev renge he gote qasida pir: 
"Meqst1d-i bi mekr t1 kizb t1 tezwir(109) 

ma qet dibitin jibo te hasil!(110) 
Be rasterewi muhal e menzil(111) 

(103) Yani "dewlet ı1 qalkirina falav&j jibo pir&". Mexsed ji "pir&", dayeya Siti ı1 Zin& ye. Ev, 
niv& sernivisara vi beşi ye; temam& sernivisar&, li gora çapa Stanbol& ya 1919'an weha 
ye: "Dewlet ı1 teqrira remmali jibo pir&, muwafiq& ma Hddamir ı1 muxalif& teqrir&". 
Mana w& ji weha ye: "Dewlet ı1 qalkirina falav&j jibo pir&, li go ra niyeta dil& w& ı1 li çew
t& qalkirina w&". 

(104) Waris& ilm& Daniyal: Waris& zanyariya Danyal. Danyal, p&xembereki Cihudan bı1ye. 
T& gotin ku fal ji wi maye. 

(105) Hlhal: Tavil, di w& gav& da, hema w& gav&. 
Ummehat: Piraniya "umm" e, ew ji bi mana "d&, dayik" e. 

(106) Yani "beri welidina keçikan, beri ku keçik welidibı1n". Mexsed ji "keçikan", her du 
xuşk Siti ı1 Zin in. 

(107) Lehyan: Her du aliyan. 
Neqiyy: Paqij. 

(108) Fereh: K&fxweşi. 
( 109) Meqsı1d: Tişt& daxwazkiri, aman c, tişt& ku mirov w i daxwaz dike ı1 div& w i bi dest& xwe 

bigihine. 
Mekr: Dek, hile. 
Kizb ı1 tezwir: Derew. 

(110) Hasil: Desketi, tişt& ku dikeve dest& mirov. Manav& malik& digel malikaberin p&kve 
weha ye: "Ma bi dek ı1 derewan daxwaza te qet bi dest& te dikeve!" 

(lll) Rasterewi: Rewina rast, meşa rast a b& fetl ı1 fitı11. 

Muhal e menzil: B&mikı1n e gihanek, ne mimkun e ku mirov bigije gihanekek. Yani 
"eger mirov raster& neçe ı1 rast li r& nemeşe, b&mikı1n e ku mirov bigije gihanekek". 
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Te d'go ku kured-i min di din in 
N abejiye min Sit! u Zin in 

Roja we ku çune geşt u seyran 
wan dineli re du dideheyran(112) 

Yani du kured-i serweqamet(113) 
Rahuye li wan kuran qiyamet 

Filhal-i evan du afltaban(114) 
dil çuye ve bal du mahitaban(115) 

Ew bune ji işqe van di behuş(116) 
ev bune ji husne wan di medhuş(117) 

Ev şifetee belaye işq in(118) 
ew teşnee Kerbelaye işq in( 119) 

Ev xatemeyed-i wan kuran in 
van ji du nigin di deste wan in 

Çawa xemillne ev kurani( 120) 
ew ji geriyane cilkeçani"(121) 

(112) Dldeheyran: Kese ku mirov ji çave wi ra heyran dimine, çavxweşik. 
(113) Serweqamet: Kese ku bejna wi wek bejna dara serwe zirav ıl direj e, bejnzirav. 
(114) Afitab: Roj. Mexsed Siti ıl Zin in. 
(115) Mahitab: Tavehiv. Mexsed Taedin ıl Meme ne. 
(116) İşq: Evin, eşq. 

Behılş: Behiş. 
(117) Medhılş: Gej, serlegeriyayi. 
(118) Şifete: Nexweşe evine, kese ku ji ber evine nexweş ketiye. Esle peyvike "şifte" ye, jibo 

wezna helbeste li vir bılye "şifete". 
(119) Teşne: Ti. 
(120) Kurani: Wek kuran, wek lawan, bi awaye kuran, kurki. 
( 121) C ilkeçan i: Di c ilen keçan da, bi c ilen keçan, wergirtiyen cilen keçan, kesen ku cil en ke

çan wergirtine. 
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KÜRDiSTAN'DA ESAS-I NİFAK 

Sütre-i riya ve insaniyete bürünmüş Jezvit(122) papaslarının, Avrupa'nın 
cihat-ı muhtelifesinde bais oldukları fesad-ü şikak mülabesesiyle hemen her 
memleketten koğuldukları halde, gerek Aksa-i Şark'ta ve gerekse Şark'ta ve 
hususiyle Okyanusadalarında nüfuz-ü tahakkümü dest-i inhisara aldıkları, 
hakayık-ı sabitedendir. Maksad-ı asllleri, cahil ve gafil yaşayan hemcinslerini 
serair-i diniyeye agah etmeyerek pençe-i istibdad-ü tagallüblerinde ezmek ve 
bu suretle semere-i mesa\'lerini zerre kadar ta'b-ü meşakkate duçar olmaksı
zın hazine-i esrarengizlerine cem' etmekten ibaret olan bu kab\'1 memurl:n-i 
ruhaniyenin mülk-i Osmanide insaniyet ve medeniyet namıyle ika' ettikleri 
fazayıhtan evvel, haklarında daha kat'! ve eel! mah1mat verebilmek azmi yle, 
kıtaat-ı meskunenin en baldierinde çevirmekte oldukları dolab-ı fesad ve in
tifaı tasvir ve izah, herhalde faidesiz addolunmaz. 

Çin muharebatının misyonerierin tahrikcitıyle vaki olduğu ve neticenin 
de yalnız onların menafi-i keyfiyelerine muvafık surette takarrur ettiği, 
birçok muharrirler tarafından yazılıp durmakta ve mesela bu muharebeler
de vakanüvislik memuriyet-i resmiyesiyle bulunmuş olan Baron Bazan
kor,(123) "Çin ve Kuşanşin Muharebatı" namıyle yazdığı eserde, 
"hükümet-i semaviyenin(124) kapılarını layenkatı' sarsan iki müdhiş düş
mandan birisi menafi-i ticariyenin temini için İngiltere tarafından edilen 
tazyik-i maddi, diğeri de Fransa himayesiyle devam ve icra olunan neşriyat-ı 
diniyedir" mukaddimesiyle başladığı sahifelerde, misyonerierin ne insani
yetşiken menfaat ve denaetler irtikcib etmekte olduklarını beyan ediyor ki 
Fransa generallerinden Waro'nun( 125) raporu da bu beyanatı aynıyle, anane
siyle tasdik etmektedir: 

"Çin' de ahalinin kıymetli emval ve eşyasını ilk yağmavegaret ve bu husus
ta askerlere rehberlik eden, misyonerlerdir. Bunlar müddet-i medide Pe
kin'de oturdukları cihetle, altun külçelerinin mevzu oldukları bankaları ta
nıyorlardı. Muhasara kalkar kalkmaz askerlerimizi bizzat sevk ettiler ve 
Hristiyan dinine idhal ettikleri Çiniileri bunların yanlarına katarak en gizli 

(122) Jezvit: Hristiyanlığın bir mezhebi. Türkçede "Cizvit" biçiminde yazılır. 1540 yılında 
İgnatyus de Loyola adlı bir papas tarafından kurulan bu mezhep, mensubu bulunan 
papasların yaptıkları kötülükler yüzünden Avrupa'da fazla mensup bulamamış ve faz
la yayılamamıştır. Sonra, mezhebe bağlı papaslar Doğu ülkelerine yönelmişler ve 
birçok ülkede kiliseler yapmışlar, mezheplerinin propagandasını yaparak o ülkelerde
ki mensuplarını çoğaltınaya çalışmışlardır. Mezheplerinin adı, "İsacılar" anlamına 
gelir. 

(123) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(124) Hükümet-i semaviye: Semavi hükümet, göksel hükümet. O hükümetin neden böyle 

nitelendirildiği konusunda elimizde bir bilgi yoktur. Belki de "semaviye" sözcüğü ya
zının aslında yanlışlıkla böyle çıkmış ve doğru biçimi, "Çin hükümeti" anlamına ge
len "hükümet-i Siniye"dir. 

(125) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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köşeleri araştırttılar. Bu Çinliler, misyoneriere yardım ederek ve gasb-ü sir
kat ettikleri emvalı ruesa-i ruhaniyenin ellerine teslim eyleyerek, Cenab-ı 
Hak indinde hayırlı ve mukaddes bir iş yaptıklarına kani idiler. 

İşte bizim askerlerimiz ve bahriyelilerimiz, bu sayede zengin oldular. Kıy
metli şeyleri mahallerinde satarak, Fransa'ya Pekin'de aldıkları büyük mik
clarlı çekleri e avdet eden bu yağınacılardan birisinin yolda vefat etmesi, hayli 
esrarın meydana çıkmasına yardım etti. Muharebe hitamında Fransa'ya dö
nen kıtaattan birisine mensub bu neferin vefatını müteakib alelusul evrakı 
araştırılırken, Fransa'da tediye olunmak üzre Pekin Piskoposu Fawye(126) 
tarafından mumza, altmış bin franklık bir çek çıkar; ki bu sayede, tari: k-i hak
kı irae maksadıyle neşriyat-ı muğfilede bulunan papasların, Çiniiierin hu
kuk ve servetine edilen taarruzdan başka, askerlerde ve umumiyet üzre in
sanlarda mevcudiyeti elzem hakşinaslığı ve dolayısıyle ahlak-ı fazılayı ifsad 
ettikleri, bu halleri b~tarafane görenler nazarında tamamen tezahür etti". 

Okayanus adalarındaki istibdad-ü ifsadları Aksa-i Şark'takinden daha fena 
olup, adeta oralarda yaşayan zavallıları emr-ü nehylerinin mahkümü etmek
te ve toprağı feodalite devrindeki cebr-ü şiddetin daha müdhiş bir tar~kiyle 
sürdürmekte oldukları,Jorj Peren(127) narnındaki muharrir-i dakikaşinasın 
raporları ile müeyyed ve musaddaktır. 

* 

Bu mukaddimatı serd etmekten maksad, Avrupa'nın ekser-i hükümetleri 
arazisinden bir buğz-ü nefret ile tard edilen misyonerlerin, cihanın kıtaat-ı 
sairesine şerare-i fesad gibi yayıldıklarını anlatmak ve insaniyet-ü medeniyet 
namıyle hareket eden Avrupa hükümetlerinineydi-i siyaset ve nüfuzlarında 
nameşru bir vasıta-i müdahale ve intifa' olduklarını izah etmektir. Misyo
nerierin ızrar-ı ibaddaki meslek-i sak~mleri, kendi dindaş ve vatandaşları ta
rafından nazar-ı dikkate alındığı halde, Avrupa'dan başka mahallerdeki in
sanları ifsad etmek fikr-i sahlfini yine o vatandaşların meclis-i mebusanlarda, 
umum~ ve husus~ konferanslarda saklayamadıkları, matbuatın her gün ifşa 
ettiği dosyalardan, delillerden mütezahir olmasına nazaran, Devlet-i Aliy
ye(128) ve Fransa beyninde, mütekevvin rıhtımlar ve sair ihtilafatın misyo
nerierin menfaatına muvafık olarak Osmanlı şeref ve şanını muhill, aşağıda 
muharrer beş madde ile 10 Teşrin-i San~de(129) hitam bulmuş olması, Kür
distan'ın at1si noktasından pek mühliktir: 

1-Osmanlı toprağındaki Fransız rnekatih-i hazırasının mevcudiyet-i kanu
niyelerinin tanınması ve mer'iyyül'icra muahede ve kanunlar mucibince 
gümrük resminden muafiyetlerinin muteber tutulması. 

{126) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
{127) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(128) 28. sayıdaki 125 numaralı dipnota bakınız. 
(129) Teşrin-i Sani: Kasım ayı. 
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2- Fransız hastahaneleriyle ebniye-i diniyesinin mevcudiyet-i kanuniyele
rinin tanınması ve keza mer'iyyül'icra muahedat ve mukavelat mucibince 
arazi ve gümrük resimlerinden muaf tutulması. 

3- 1894,95,96 senelerinde memalik-i Osmaniyenin muhtelif cihetlerinde 
ve İstanbul'da tahaddüs eden Ermeni vak'alarında harab olan veya zarara uğ
ratılan Fransız mekteb, hastahaneler ile emakin-i diniyenin inşa, tamir ve 
tevs]"lerine müsaade olunması. 

4- Fransa hükümetinin atiyen kabına göre yapmak isteyeceği müessesatın 
tevsiat, inşaat ve tamiratın başlangıcından itibaren geçecek altı ay esnasında 
hükümet-i Osmaniyece mucib-i şübhe bir şey hissolunarak şayed itiraz edil
meyecek olursa, bu teşebbüsatın da re' sen müsaadeli add-ü itibar olunması. 

5- Keldan1(130) patrikliğine müntahab Emanuel'in memuriyet-i ruhani
yesinin Fransa'nın arzu ve talebi vechile bilkabul tasdiki. 
Fransa'nın Şark'ta kapitülasyonların(131) kabul ettirilmesinden beri ta

kib ettiği meslek-i siyasi-i dininin şüun-ı Kürdistan'da istilzam eylediği mü
dahalatın müstakbelde daha müdhişleri !ka' edileceğini vazıhan is bat eden şu 
beş maddenin hemen her noktasından Katolikliğin, misyonerierin son dere
ce bir sahabet ve himayete mazhar edilmiş oldukları hiss-ü derk olunur. 

Serbesd-i vicdanın umumen muteber tutulduğu şu asr-ı medeniyette Ak
sa-i Şark ve Okyanus cezairi gibi dini müdahatat ve münakaşata makarr-ü 
memerr olan vatanımızda daJezvitlerin kanun-ı mahalllfevkına bir kuvve-i 
bahriye vasıtasıyle ıs'ad edilmeleri, üçüncü maddede zikredilen, 1894 tari
hinde başlamış dehşetli kıtalların bundan böyle daha şiddetle zavallı Şark 
ahalisine cebren tasllt edileceğini işrab ediyor. 

Fransa'dan koğulan misyonerler, başka yerlerde İcra-i mefsedet ettikten 
sonra insaniyete bir hizmet edilmiş olmaz. Anadolu'da Fransa himayesinde
ki mekteb, hastahane, emakin-i diniye gibi müessesatın kaffesi misyonerie
rin zir-i nezaret ve idarelerine tevdi' edilmiş olduğu ve badema da istenildiği 
zaman ve mekanda müceddeden tevsiatın müsaadeli tanınması, şerait-i sulhi
yeden bulunduğu cihetle, buna istinaden Fransız papaslarının cehl-ü gaflette 
bulunan insanları, ya "bu dini kabul edin, dediğimizi tutun" gibi tahrik ve 
teşviklerle muhakeme-i vİcdaniyelerinden inhiraf ettirecekleri veya kabul et
meyenleri imha için kendi taraftarlarına, "Katolik olmayanların mal ve m ül
kü helaldir, hususiyle hamimiz Fransa' dır, darb ve tahkir edin, tarziye ve taz
minat diğer taraftan yani mağlub ve muhakkar olan cihetten verilir" gibi na
hak ve nameşru sözlerle, asırlarca kardaş ve hemşehri yaşamış anasır-ı 
muhtelife arasınanifak tuhmunu maa ziyadetİn serpecekleri şübhesizdir. 

Ecnebiler, Garb'da mazhar olamadıkları müsaadat ve imtiyazatın kaffesi-

(130) Keldanl: Mezopotamya asıllı bir Hristiyan topluluğu. 
( 131) Kapitülasyonlar: Bir ülkede o ülkenin ve o ülke insanlarının zararına olarak yabancıla

ra verilen haklar ve ayrıcalıklar. Fransızcadan Osmanlıcaya geçen "kapitülasyon" söz
cüğü genellikle çoğul olarak "kapitülasyonlar" biçiminde kullanılırdı. Osmanlıcada 
"kapitülasyonlar"a ayrıca, "yabancıların ayrıcalıkları" demek olan" imtiyazat-ı ecne
biye" de denilirdi. 
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ni Şark'ta elde etmiş olduklarından, ahall-i Müslime maruz olduğu esaret ve 
isaeti kayıdsızlıkla görerek, yalnız Hristiyan olan unsurları hürriyet ve me
deniyete !sal ümid-i muğfili ile teşvik etmekten ve bu suretle ed yan-ı muhteli
feye mensub akvam arasına büyük bir rekabet-i nifakkarl' ilka eylemekten 
hiç bir zaman boş kalmamışlardır. 

Misyonerler, gerek müesseselerinde ve gerekse malıall-ı sairede alude-i 
fikr-inifakları olmuş insanları daima Avrupa'nın nazar-ı dikkat-ürikkatini 
celbedebilecek vak'aları ihdasa tahrik ve sevk edip, bittabı' bu tarikle hece
mat ve savelata uğrayan anasır-ı hakime zillet-ü hakarete tahammül getirme
yerek, bidayeten def'i saıl ve sonra da tevsl'-i kıtal ve tahribatta cahilane ve 
mağrurane devam ettiklerinden, sahaif-i matbuat ve mahafil-i siyasiyede 
mes'uliyeti pek o kadar haklı olmayarak üzerlerine alıyorlar. İyice tedkik 
edilsin; Kürdistan' da ve sair cihetlerde siyaset noktasından vukua getirilmiş 
fazayılım ilk sahnelerinde misyonerler le bunların meftun-ı fikir ve fatanet
leri olan alıallnin bir kısm-ı masumu görülmektedir; ki bu kuvve-i muhaci
menin icraat ve ifadesi, kamilen asudegl'-i gaflete bürünmüş ve bilhusus 
hükümet-i zalime-i Hamidiyenin en tahammülgüclaz bar-ı cebr-ü itisafı al
tında iniernekte bulunmuş olan ahall-i İslamiye aleyhine tevcih edilmiştir. 
Tab' ı beşer daima intikama meyyal bulunduğundan, ikinci sahne, Kürdlerin 
ve sair anasır-ı İslamiyenin gerek Kürdistan'da ve gerekse payitahtta Ermeni
ler aleyhine kıyam ve hareketleriyle hitam bulmuştur. Sebebsiz hücum ve 
tahrib olamayacağı ve kaide-i külliye olmak üzre hücuma maruz olanlar da 
sahife-i muhakemeden uzak bulundurulamayacağı malum olmasına göre, 
esas-ı nifak ve cinayetin ne olduğunu araştırmak tabil'dir. 

Kürdistan'a misyonerierin duhulünden, Rusya ve Fransa konsoloslarının 
menafi-i ticariye ile iştigal yerine Hristiyan ahali'ye kıyam ve ihtilali telkl'ne 
başlamazdan evvel ne Kürdistan' da, ne da sair cihetlerde hiç bir Ermeninin 
burnu kanamadığı gibi, umur-ü muamelat-ı ticariyeyi taht-i inhisara alacak 
derecelerde kendilerine umum tarafından bir emniyet-i kimile verilmiş ve 
hatta bugün Osmanlılıktan bl'zar tanınan Rusya'nın muharebat-ı maziyesin
de Kafkasya hududunda büyük bir geçidi, vaktiyle Timurlenk'le gelerek Sı
vas' ta kalmış olan bir unsur-ı İslamdan yani Karatatar aşiretinden daha kah
ramanane müdafaa etmişlerdi. 

Bu gibi ahval-ı maziye ve hakayık-ı tarihiye beş-on senelik nifak ve ihtilal
ler le unutularak, Ermenileri son ferdine kakadar mahv-ü itlaf, hangi dine 
mensub olursa olsun hiç bir kavmin mizac-ı takdiri'sine tevafuk ederneyecek 
garaibdendir. 

Zaten son zamanlardaki vak'alarda en ziyade zarardicle olan ecnebi tebaa 
yüzünden hükümet-i Osmaniye-i acizeden musırran taleb ve istihsal edilen 
tazminatın mevzuları da tedkik edilse, tahakkuk eder ki hecemat-ı müntakı
maneyi kendilerine bir kuvve-i anilmerkeziye gibi cezb eden, misyonerler 
müesseseleridir. Sebebsiz intikam alınmaz. 

(Mabadı var) 
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ZIYA-İAZIM 

Serfirazan-ı alırar-ı Osmaniyeden, yar-i mukaddes ve muhteremimiz, Diyar
bekirli İshak Sükuti: Efendi, mill eti, vatanı maruz kaldığı tehlikeden istihlas 
fikr-i gayretperveranesiyle ittihaz ettiği meslek-i alam ve meşakkatı neticesi 
olarak giriftar olduğu illetten ruhayab olamayıp, İtalya'da vaki San Remo 
şehrinde teslim-i ruh eylemiştir. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten. 

Merhum, cemiyet-i ahrara(132) hakikaten hidemat-ı mühimmede bulun
muştur. O zalim, gaddar hafiyeler arasında harikulade bir zeka ve cesaretle 
maksadına bütün akranından ziyade lfa-i hizmete muvaffak olurdu. Fıtratın
da merkuz zeka, vefa, fütüvvet, cesaret gibi malıasın-ı ahlak, bütün ecanib 
nezdinde dahi kendisini en mümtaz bir mevkide bırakmıştır. Bin beş yüz 
frank maaşla İtalya Sefareti tababetini kabul etmekle kendisini itharn etmek 
isteyen bazı erbab-ı hased nezdinde dahi malumdur ki merhum un kabul etti
ği o memuriyet, öteden beri takib eylediği meslek-i hamiyetperveranesine 
devam edebilmekten başka bir sebebe mübteni: değil idi. Kendisinin daima 
sefalet içinde yaşaması ve mustağrık-ı düyun olarak vefat etmesi, buna pek 
büyük bir delildir. Hasılı, İshak Sükuti: merhum, cidden milletimiz için taz
mini müşkil zayıattandır. O, milleti için can verdi. Millet de bugün onun 
yad-1 haziniyle eşkri:z-i derd-ü elemdir. 

(132) 

546 

İntikam Matbaasında tab'olunmuştur 

Cemiyet-i ahrar: Özgürlükçüler topluluğu, özgürlük için çalışanların oluşturdukları 
topluluk. Bu topluluktan maksat, İshak Sükı1ti"nin de kurucuları ve aktif üyeleri ara
sında yer almış olduğu "İ ttihad ve Terakki Cemiyeti"dir. Buna göre ve "cemiyet" söz
cüğü aynı zamanda "dernek" anlamında da kullanıldığı için, "cemiyet-i ahrar" söz
cükleri," Özgürlükçüler Derneği" anlamında da kullanılabilir ve o takdirde sözcükle
rin baş harfleri büyük olarak şöyle yazılır: "Cemiyet-i Ahrar". Maksat yine "İttihad 
ve Terakki Cemiyeti"dir. Yani "özgürlükçülerin oluşturdukları dernek". 
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30'UNCU SAYININ ÇEVİRİLERİ 

KÜRDiSTAN'DA NİFAKIN TEMELi 

Riyakarlık ve insanlık perdesine bürünmüş olan Cizvit papaslarının,(133) 
Avrupa'nın değişik yörelerinde yolaçtıkları bozgunculuk ve bölücülükler 
dolayısıyle hemen hemen her ülkeden kovuldukları halde, gerek Uzakdo
ğu'da ve gerekse Doğu'da(134) ve özellikle de Okyanusadalarında etki ve 
zorbalığı tekellerine aldıkları, kanıtlanmış gerçeklerdendir. Asıl maksatları, 
bilgisiz ve dünyadan habersiz olarak yaşayan türdeşlerini( 135) dinin sırların
dan haberli kılmayarak kendi despotluklarının ve zorbalıktarının pençesin
de ezmek ve böylece emek ürünlerini zerre kadar yorulup zahmete katlan
maksızın, akıl sır ermeyen hazinelerinde toplamaktan ibarettir. Bu tip din 
görevlilerinin Osmanlı ülkesinde insanlık ve uygarlık adına meydana getir
dikleri kötülükleri anlatmadan önce, haklarında daha kesin ve açık 
bilgiler verebilmek isteğiyle, barınılan toprakların en uzak köşelerinde çe
virmekte oldukları bozgunculuk ve çıkarcılık dolaplarını ayrıntılı biçimde 
anlatıp açıklamak, herhalde yararsız sayılmaz. 

Çin'deki çarpışmaların misyonerierin kışkırtmalarıyle meydana geldiği 
ve sonucun da yalnız onların keyH çıkarlarına uygun biçimde karara bağlan
dığı, birçok yazar tarafından yazılıp durmaktadır. Örneğin bu çarpışmalarda 
olayları saptayıp yazmakla resmi görevli olarak bulunmuş olan Baron Ba
zankor,(136) "Çin ve Kuşanşin Çarpışmaları" adıyle yazdığı eserde, "gök
sel hükümetin(137) kapılarını kesintisiz biçimde sarsan iki müthiş düşman
dan biri, ticari çıkarlarının güvence altına alınması için İngiltere tarafından 
yapılan maddi baskı, öbürü de Fransa'nın koruması altında yapılan ve sürüp 
giden dinsel yayınlardır" girişiyle başladığı sayfalarda, misyonerierin insan
lığı çiğneyen ne çıkarcılıklar ve alçaklıklar yapmakta olduklarını açıklıyor. 
Fransız generdierinden Waro'nun(138) raporu da bu açıklamaları aynen ve 
zincirleme olarak onaylamaktadır: 

{133) Bu sayıdakı 122 numaralı dipnota bakınız. 
{134) Buradaki "Doğu" dan maksat, Doğu ülkeleridir. 
{135) Türdeşler: Aynı türden gelenler, aynı türden ve kökenden olanlar. Burada maksat, in

sanlardır. "Türdeşler" sözcüğü, yazının aslındaki "hemcinsler" sözcüğünün karşılı
ğında kullanılmıştır. 

{136) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
{137) Bu sayıdaki 124 numaralı dipnota bakınız. 
{138) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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"Çin' de halkın değerli mallarını ve eşyasını ilk yağmavetalan eden ve bu 
alanda askerlere öncülük eden, misyonerlerdir. Onlar uzun süre Pekin'de 
oturdukları için, altın külçelerinin konulmuş oldukları bankaları biliyorlar
dı. Kuşatma kalkar kalkmaz askerlerimizi kendileri sevk ettiler ve Hristiyan 
dinine girmelerini sağladıkları Çiniileri de yanlarına katarak en gizli köşele
ri araştırttılar. Bu Çinliler, misyoneriere yardım ederek ve gasp ettikleri ya da 
çaldıkları malları dini lideriere teslim ederek, Allah katında hayırlı ve kutsal 
bir iş yaptıklarına inanıyorlardı. 

İşte bizim askerlerimiz ve denizcilerimiz, bu sayede zengin oldular. Değer
li şeyleri yerlerinde satarak, Pekin'de aldıkları büyük tutarlı çeklerle Fran
sa'ya dönen bu yağınacılardan birisinin yolda ölmesi, birçok gizli şeyin mey
dana çıkmasına yardım etti. Çarpışmaların bitmesinden sonra Fransa'ya dö
nen askeri birliklerden birine bağlı bu erin ölümü sonunda olağan olduğu 
gibi kağıtları araştırılırken, Fransa'da ödenmek üzere Pekin Piskoposu 
Fawye(139) tarafından imzalı, 60 bin franklık bir çek çıktı. Bu sayede, hak 
yolu göstermek amacıyle kandırıcı yayınlarda bulunan papasların, Çiniiie
rin haklarına ve zenginliklerine saldırdıklarından başka, askerlerde ve genel 
olarak bütün insanlarda var olması en gerekli olan haktanıdığı ve dolayısıyle 
erdemli ahlakı bozdukları, bu durumları görenlerin gözünde tümüyle belir
gin bir duruma geldi". 

Okyanus adalarındaki despotlukları ve bozgunculukları Uzakdoğu'da
kinden daha fenadır. Oralarda yaşayan zavallıları emir ve yasaklarına bayağı 
mahküm etmekte ve toprağı feodalite dönemindeki zorbalık ve şiddetin da
ha müthiş bir yöntemiyle işietmekte oldukları, Jorj Peren( 140) adındaki in
celemeci yazarın raporları ile pekişmekte ve onaylanmaktadır. 

* 

Bu girişlere yer vermekten maksat, Avrupa'nın çoğu hükümetlerinin top
raklarından öfke ve nefretle kovulan misyonerlerin, dünyanın öbür bölgele
rine bozgunculuk kıvılcımları gibi yayıldıklarını anlatmak ve insanlık adı
na, uygarlık adına hareket eden Avrupa hükümetlerinin siyaset ve nüfuzları
nın ellerinde kanunsuz bir müdahale ve çıkar aracı olduklarını açığa 
çıkarmaktır. Misyoneri erin, Tanrı'nın kullarına zarar vermek konusundaki 
yanlış tutumları, kendi dindaşları ve vatandaşları tarafından göz önüne alın
dığı halde, Avrupa'dan başka yerlerdeki insanlar arasında kargaşalıklar çıkar
mak doğrultusundaki akılsızca düşünceleri, yine o vatandaşların parlamen
tolarında, genel ve özel konferanslarda saklayamadıkları, basının her gün açı
ğa vurduğu dosyalardan ve kanıtlardan ortaya çıkmaktadır. Böyle olunca da, 
Yüce Devlet(141) ile Fransa arasında, oluşmuş rıhtımlar anlaşmazlığının ve 

(139} 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(140) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(141) 28. sayıdaki 125 numaralı dipnota bakınız. 
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başka anlaşmazlıkların misyonerierin çıkarına uygun olarak, Osmanlı şeref 
ve şanını çiğneyici biçimde, aşağıda yazılı beş madde ile 10 Kasımda son bul
muş olması, Kürdistan'ın geleceği açısından pek tehlikelidir: 

1- Osmanlı topraklarındaki var olan Fransız okullarının yasal varlıkları
nın tanınması ve yürürlükteki antlaşma ve yasalar gereğince gümrük vergi
sinden bağışlanmasının geçerli tutulması. 
· 2- Fransız hastaneleriyle dinsel yapılarının yasal varlıklarının tanınması ve 

yine yürürlükteki antlaşmalar ve sözleşmeler gereğince arazi ve gümrük ver
gilerinden bağışık tutulması. 

3-1894,95,96 yıllarında Osmanlı ülkelerinin değişik yörelerinde ve İstan
bul'da meydana gelen Ermeni olaylarında yıkılan ya da zarara uğratılan 
Fransız okullarının, hastanelerinin ve dinsel yerlerinin yapım, onarım ve 
genişletilmelerine müsaade edilmesi. 

4- Fransa hükümetinin gelecekte gereksinime göre oluşturmak isteyeceği 
kurum ve kuruluşların genişletilme, yapım ve onarımlarının başlangıcından 
itibaren altı ay içinde Osmanlı hükümetince şayet kuşkuyu gerektirecek bir 
şey duyulmayacak ve itiraz edilmeyecek olursa, bu girişimlerin de kendili
ğinden müsaadeli sayılıp geçerli kılınması. 

5- Keldan1(142) patrikliğine seçilmiş olan Emanuel'in dinsel görevinin 
Fransa'nın arzu ve istemi doğrultusunda kabul edilip onaylanması. 

Fransa' nın, kapitülasyonların( 14 3) kabul ettirilmesinden beri Doğu' da iz
lediği siyasal ve dinsel tutumun Kürdistan'la ilgili işler konusunda öngördü
ğü müdahalelerin gelecekte daha müthişlerinin meydana getirileceğini açık
ça kanıtlayan bu beş maddenin hemen hemen her noktasından, Katolikliğe 
ve misyoneriere son derece sahip çıkıldığı ve bunların koruma altına alındık
ları duyulup anlaşılmaktadır. 

Vicdan özgürlüğünün genellikle geçerli olduğu bu uygarlık çağında, 
Uzakdoğu ve Okyanusadaları gibi dinselmüdahalelereve tartışmalara ka
rargah ve geçit olan vatanımızda da Cizvitlerin, bir deniz gücünün aracılığıy
le yöredeki kanunların üstüne çıkarılmaları, üçüncü maddede belirtilen, 
1894 tarihinde başlamış korkunç vuruşmaların bundan böyle daha şiddetli 
biçimde zavallı Doğu halkına zorla musallat kılınacağını üstü kapalı olarak 
anlatmaktadır. 

Fransa'dan kovulan misyonerler, başka yerlerde bozgunculuk yaptıktan 
sonra insanlığa bir hizmet yapılmış olmaz. Anadolu'da Fransa'nın koruma
sındaki okul, hastane, dinsel yerler gibi kurum ve kuruluşların tümü misyo
nerierin denetim ve yönetimi altına verilmiştir; bundan böyle de istendiği 
zaman ve istendiği yerde bunların yeniden genişletilmesinin müsaadeli ola
rak tanınması, barış koşullarındandır. Bu nedenle, buna dayanan Fransız pa
paslarının, bilgisizlik içinde bulunan dünyadan habersiz insanları, ya "bu di
ni kabul edin, dediğimizi tutun" gibi kışkınınalar ve özendirmeleri e vicdan! 

{142) Keldanl: Mezopotamya asıllı bir Hristiyan topluluğu. 
(143) Bu sayıdaki 131 numaralı dipnota bakınız. 
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düşüncelerinden saptıracakları, ya da kabul etmeyenleri ise imha etmek için 
kendi yandaşlarına, "Katolik olmayanların mal ve mülkü heıaldir, özellikle 
koruyucumuz Fransa' dır, vurun ve hakaret edin, özür dilemek ve tazminat 
ödemek karşı tarafa yani yenilgiye ve hakarete uğratılan tarafa düşer" gibi 
haksız ve kanunsuz sözlerle, yüzyıllarca kardeş ve hemşehri olarak yaşamış 

olan değişik unsurların arasına nifak tohumunu fazlasıyle serpecekleri 
kuşkusuzdur. 
Yabancılar, Batı'da elde edemedikleri müsaade ve ayrıcalıkların tümünü 

Doğu'da elde etmiş olduklarından, Müslüman halkın uğradığı tutsaklığı ve 
kötülüğü umursamazlıkla görerek, yalnız Hristiyan olan unsurları özgür
lük ve uygarlığa kavuşturmanın kandırıcı ümidiyle teşvik etmekten ve böy
lece değişik diniere bağlı halkların arasına nifak sokucu büyük bir rekabet 
sokmaktan hiç bir zaman boş kalmamışlardır. 

* 

Misyoner ler, gerek kurum ve kuruluşlarında ve gerekse başka yerlerde ni
fakçı fikirlerine bulaşmış olan insanları, her zaman Avrupa'nın dikkatini ve 
merhametini çekebilecek olaylar çıkarmaya kışkırtıp itiyorlar. Böylece sal
dırılara ve şiddete uğrayan egemen unsurlar, küçük düşürülmeye ve hakarete 
uğramaya dayanamayarak, başlangıçta saldıranı püskürtürler ve sonra da vu
ruşmayı ve yıkımı bilgisizce ve böbürlenerek sürdürdüklerinden, gazete say
falarında ve siyasal çevrelerde pek o kadar hak etmedikleri biçimde sorumlu
luğu üzerlerine alırlar.(144) İyice gözden geçirilip incelensin; Kürdistan'da 
ve başka yörelerde siyasal açıdan meydana getirilmiş olan kötülüklerin ilk 
sahnelerinde misyonerlerle onların fikirlerine ve zekalarına tutkun olan 
halkın masum bir bölümü görülmektedir. Bu saldırgan gücün eylemleri ve 
sözleri, tümüyle aymazlık rahatlığına bürünmüş olan ve özellikle Sultan 
Hamid'in zalim hükümetinin tahammül gücünü en büyük ölçüde yok eden 
şiddet ve baskısının yükü altında iniernekte bulunan Müslüman halka karşı 
yöneltilmiştir. İnsan yaratılışı her zaman öç almaya eğilimli bulunduğun
dan, ikinci sahne, Kürdlerin ve öbür Müslüman unsurların gerek Kürdis
tan'da ve gerekse başkentte(145) Ermenilere karşı ayağa kalkmaları ve hare
kete geçmeleriyle son bulmuştur. Nedensiz saldırı ve yıkım olamayacağı ve 
genel kural(146) olduğu üzere saldırıya uğrayanlar da yargılama sayfasından 
uzak bulundurolamayacağı bilindiğine göre, nifak ve cinayetin temelinin ne 
olduğunu araştırmak doğaldır. 

Kürdistan'a misyonerierin girmesinden, Rusya ve Fransa konsoloslarının 
ticari çıkarlada uğraşacakları yerde Hristiyan halka ayaklanma ve kargaşalık 

(144) Yani "gazete sayfalarında ve siyasal çevrelerde sorumlu duruma düşerler, sorumluluk 

onların üzerinde kalır, onlar sorumlu gösterilirler" demek istiyor. 
(145) Buradaki "başkent"ten maksat, Osmanlı başkenti olan İstanbul' dur. 
( 146) Buradaki "genel kural" sözcükleri, Arapça olan ve Osmanlı ca bir hukuk terimi olarak 

kullanılan "kaide-i külliye"nin karşılığında kullanılmıştır. 
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çıkarmayı öğütlernelerinden önce ne Kürdistan' da, ne de başka yörelerde hiç 
bir Ermeninin burnu kanamadığı gibi, ticar1 işleri ve işlemleri kendi tekelle
ri altına alacak ölçülerde çoğunluk tarafından kendilerine eksiksiz bir güven 
verilmişti. Hatta, bugün Osmanlılıktan bezmiş olmakla tanınan Rusya'nın 
geçmiş savaşlarında Kafkasya sınırında yer alan büyük bir geçidi, bir zaman
lar Timurlenk'le birlikte gelerek Sıvas'ta kalmış olan Müslüman bir unsur
dan yani Karatatar aşiretinden daha kahramanca savunmuşlardı. 

Bu gibi geçmiş durumlar ve tarihsel gerçekler beş-on yıllık nifak ve karga
şalıklada unutularak, Ermenileri son bireylerine kadar yok ve telef etmek, 
hangi din e bağlı olursa olsun hiç bir halkın değerbilir karakterine uygun düş
meyecek garipliklerdendir. 

Zaten son zamanlardaki olaylarda en çok zarar gören yabancı uyruklar yü
zünden güçsüz Osmanlı hükümetinden ısrarla istenip elde edilen tazmina
tın konuları da incelense, şu gerçek ortaya çıkacaktır ki, öç alıcı saldırıları 
kendilerine bir merkezkaç güç{147) gibi çeken, misyoner kurumlarıdır. 
Nedensiz olarak öç alınmaz. 

(Devamı var) 

( 147} Merkezkaç güç: Bir merkez çevresinde hareket eden bir cismi o merkezden uzaklaştı
ran güç. Bir fizik terimi olan" merkezkaç güç", yazının aslında kullanılan "kuvve-i 
anilmerkeziye" teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır. Arapça olan ve Osmanlıcada 
bir fizik terimi olarak kullanılan "kuvve-i anilmerkeziye", öyle anlaşılıyor ki burada 
yanlışlıkla "kuvve-i cazibe" teriminin yerinde kullanılmıştır. Çünkü "kuvve-i anil
merkeziye" terimi, Türkçe karşılığı olan "merkezkaç güç"ten de anlaşılacağı gibi, 
"cismi merkezden uzaklaştıran güç" demektir. Oysa burada, misyoner kurumlarının 
öç alıcı saldırıları kendilerine çektikleri anlatılmaktadır. Bunu belirten terim ise Os
manlıcada "kuvve-i cazibe" dir, Türkçe karşılığı da "çekim gücü" dür. 
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BÜYÜKKAYlP 

Osmanlı özgürlükçülerinin yücelerinden olan kutsal ve saygıdeğer dostu
muz Di yarbekir li İshak Sükuti Efendi, milleti ve vatanı uğradığı tehlikeden 
kurtarmak fikir ve gayretiyle tuttuğu acılı ve yorucu yolun sonucu olarak 
yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp, İtalya'da yer alan San Remo kentinde 
ruhunu teslim etmiştir. Allah'ın geniş rahmeti, üzerine olsun. 

Rahmetli, özgürlükçüler topluluğuna( 148) gerçekten önemli hizmetlerde 
bulunmuştu. O zalim, gaddar gizli polisler arasında olağanüstü bir zeka ve 
cesaretle, bütün benzerlerinden daha çok amacına hizmet etmeyi başarmış
tl. Yaratılışında bulunan zeka, vefa, mertlik ve cesaret gibi ahlak iyilikleri, 
bütün yabancıların yanında dahi kendisini en seçkin bir konumda bırakmış
tl. 1500 frank maaşla İtalyan Elçiliğinin doktorluğunu kabul etmekle kendi
sini suçlamak isteyen bazı kıskançlarca dahi biliniyor ki, rahmetlinin kabul 
ettiği o görev, öteden beri izlediği yurtseverce tutumunu sürdürebilmekten 
başka bir nedene dayanmıyordu. Kendisinin sürekli olarak yoksulluk içinde 
yaşaması ve borçlara boğulmuş olarak vefat etmesi, buna pek büyük bir ka
nıttır. Özetçe, rahmetli İshak Sükuti, milletimiz için gerçekten telafisi güç 
kayıplardandır. O, milleti için can verdi. Millet de bugün onun hazin anısıy
le dert ve acı gözyaşlarını döküyor. 

(148} Bu sayıdaki 132 numaralı dipnota bakınız. 
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Eded 31 Sala çihan~ Rı1per 1 

• Sahib KURDISTAN Adresse: 

ve "KURDiSTAN" 

Muharriri: 1315 GENEVE 

Bedirhan Paşaoğlu Heyve careke derdikeve 
(Suisse) 

Abdurrahman cerldeya Kurd~ ye 
·~ 

Kürdleri tahsil-i uh1m ve fünı1na 
~ı- teşvik eder 

nasayih ve edebiyat-ı Kürdistan haricinde 
Kürdiyeyi hav~ her yer için 

Dere ayda bir neşrolunur 
senelik abone bedeli Kürdçe ve Türkçe gazetedir 

olunmayan 
KÜRDiSTAN 80 kuruştur 

evrak Kürdistan dahilinde 
iade Gazetenin mesleğine muvafık 

husus! isteyenlere Arabça, Faris~ mektublar 
olunmaz aynen dere olunur meccanen gönderilir 

Duşemb 6 Muherrem sene 1320 * 1 Nisan sene 1318(1) 

QONGRE 

Ber~ salek& law&n Mehmı1d Paşa ilan kir ku w& mu'temerek& teşkil bikin.(2) 
Ev wada wan lawa, gelek xelq memnun kir. Z~ra(3) eve hew qas sal e hinde 
mirov& m&r nav welat& xwe de ı1 nav welaten Ewrupay& de hinde dixebitin, 
eve hew qas eyam e(4) gelek semere ~qdtaf nekirin.(5) Em hem~, indzara(6) 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 

Li gora tarlxa Miladl14 N~san 1902(Miladl tarihe göre 14 Nisan 1902). 
Mu'temer: Kongre, civ~na gisxi. 
Teşkil bikin: Pekb~nin, vekxin. 
Z~ra: Lewra. 
Hew qas eyam e: E w qas zernan e, ew qas dem e. 
Semere: Ber, feki. 
Iqdtaf nekirin: Neçin~n. 
Int~zar: Payİn, re pan, çavn&d, ku mirov tiştek bi pe u çavnerlya wl tişt~ b ike, rlya w~ tiş
d bipe. 
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w~ wad~ wan lawa b~n. Axir bed du heyva, wan encal~n(7) Mehmıld Paşa Se

bahedin Beg ı1 Lutfullalı Beg hatin Paris, dawetname li gelek ehrar~n Osma

niye( S) re r~kirin. Ehrar hem~ li Pads ictima' kirin.(9) Sala Efrenci(10) hezar 

ı1 neh sed ı1 duy~(11) de li Paris mu'temer teşekkul kir.(12) Em çil aza(13) he

Mn. E w milet~n hukumeta me teşkil dikin, Muslim ı1 xeyr~ Muslim ji hem~

ya du-s~ aza heb~n. Ji qongrey~ esil meqseda me ew bıl ku çi qas ehrar hene 

h emi ~ttifaq bikin ı1 meqseda xwe ya eyni re( 14) hem i ji ye k r~ b için, da roje k~ 

ewiltir nail~ emel bibin.(15) 
Me şeş jara(16) ktima' kir. Lakin ew çil aza ku meqseda wan hemiya yek 

bi, muzakerat~n(17) wan şeş ktimaa de zernan hemibi mucadela efkara ı1 

hetta munaqeşata bılri. Ewan aza, neyl~ emela xwe re(18) intixaba tedabira 

de( 19) ji hevdıl cuda man. Mu'temer bi du para inqisam kir.(20) Es bab~ inqi

sam yek nuqte bi, ew nuqte ji teleb ı1 ya redkirina mudaxela ecnebiya bi.(21) 

* 

Ez'~ nuho ji sılret~ teşekkul ı1 dewama mu'temer~ bikim:(22) 

Mu'temer li bin~ riyaseta(23) Sebahedin Beg~ de ktima' kir. Çihar madde 

ji meqam~ riyaset wez'~ mewqi~ m uzakere bt(24) Ji derba ewil(25) gelek mu

dafeat ı1 mutaleat tewellud kir.(26) Lakin ji naehliya(27) wan~n cem'iyet(28) 

(7) Encal: Piran~ya "necl" e, ew ji bi mana "kur, law, pis" e. 

(8) Ehraren Osmaniye: Azad~xwazen Osmaniyan. 

(9) İcdma' kirin: Civiyan, kom bun. 
(10) Efrend: Mlladt 
(11) Duye: Diduyan, 2'yan. 
(12) Teşekkul kir: Pekhat. 
(13) Aza: Piran~ya "uzw" e, ew j~ bi mana "endam" e. 

(14) Meqseda xwe ya eyni re: Ji mexseda xwe ya yek ra, ew mexseda wan a ku eyn~ ye u 

yek e, ji we mexseda xwe ra. 
(15) N aile emel bibin: Big~jin daxwaza xwe. 
(16) Şeş jara: Şeş caran. Wisa te zan~n ku peyvika "car" bi şaş~ "jar" hatiye çapkiriri. 

(17) Muzakerat: Piraniya "muzakere" ye, ew j~ bi mana "peyv~na tevayi, hevpeyvin" e. 

(18) Neyle emela xwe re: Ji g~hana daxwaza xwe ra, jibo gihana daxwaza xwe. 

(19) İntixaba tedab~ra: Bijartina tedb~ran. 
(20) Bi du para ~nq~sam kir: Li du beşan belav bu, li du beşan cuda bu, bu du beş. 

(21) Telebu redkirina mudaxela ecneb~ya b~: Daxwaz u vegerandina tekil~ya b~yan~yan bu. 

Yani "beşe k daxwaz dikir ku dewleten b~yan~ tekile kar u baren dewleta Os m ani bi bin 

u jibo sazkirinarejimeka terazad~ bi bin al~kar, beşe k j~ ev d~tin vedigerand u li dije teki

liya biyan~yan derdiket". 
(22) Yani "ez'e nuha ji awaye pekanin u domkirina kongreye behs bikim, qala we bikim". 

(23) Riyaset: Serok~, sereki. 
(24) Wez'e mewqie muzakere b~: Di ciye peyv~na tevay~ da hatibun dan~n; hatibun peş

keşkirin, da ku li ser wan peyv~na tevayi bihata kirin. 

(25) Ji derba ewil: Ji cara peş~n ve, ji despeke ve. 
(26) Mutaleat: Piraniya "mutalee" ye, ew ji bi mana "ditin, ray" e. 

Tewellud kir: Welid~, peyda bu, çebu. 
(27) Naehll: Neheginl, bek&ri. 
(28) Cem'iyet: Civln. 
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idare dikir, gel ek ehwalen muesslfe zuhur kir.(29} Rayengel ek aza hatin tez
yifkirin.(30} Hetta mutaleaten gelek deqiq en Ferl'd Bege nihayet is
tl'ma'kirin.( 31} 

Ve mu'temere de halek di, gelek ye's u ink1sara azaya mucib b1;(32} ew j1 
ew bi ku muzakerat bi ezmane(33} Tirki u Frensewi cereyan kir.(34} Hetta 
nihayete de para gelek muzakere, bi Frensewi bl.(35} E w mu'temer ictl'maek 
Osman! bi, azayen we dere hem! Osmanli' bin; loma, cereyana muzakerate 
bi ezmane Frensewi gelek kiret bi. Waqia(36} li meclis tercuman heb\', muza
keraten Frensizi bi Tirki tercume dikir; lakin qisme kull1(37} nedihat tercu
mekirin. Azayen Frensizi nedizan\'n, ji azayen Frensizi dizanin gelektir bin; 
loma, tu sebebe meşru'(38) ji vi hall re ne mewcud bl. 

* 

Halek di gelek kiret li mu'temere mewcud bi: 
Nav azayen mewcud de hinek aza hebin, ne miroven kifş bin.(39) Weqta 

ku nav muzakerate de li ser teleba muaweneta ecnebiya mubahese gelek kes
be şiddet dikir,(40) ewan azayen nekifş gelek \'ltizama(41} fikra teleba mua
wenete dikir. Meclise de mesela ji hemiya muhimtir, ev fikra muawenete bl'; 
h ~ ~ ~ ~ ' ~ d k ı· ~ ~ k' G 1 k emııctımaen mu temere e muza erat ı ser ve nuqteye cereyan ır. e e 
aza terefdaren(42) muawenete bin. N av van azayen talibe(43) muawenet çen
dek hebin, zede terefdari telebe ve fikre dikirin. Evi halinezere d\'qqet celb 

(29} 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
(34) 
(35) 
(36} 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 

(41) 
(42) 
(43) 

Ehwalen muess~fe: Rew§en xemde, rew§en ku xem didin mirov, rew§en ku mirov xem
gln dikin u behna mirov teng dikin. 
Zuhur kir: Awaye rast "zuhlır kirin", yan~ "derketin, hatin meydane". 
Rayen gelekaza hatin tezy~fkirin: Dhinen gelek endaman biçlık hatin xistin, rumeta 
wan hat kemkirin, tinaz bi wan hat kirin. 
Mutaleaten gelek deqlq: Dhinen gele k baldar ki, dhinen ku gele k bi baldarl u dlqet ha
tibun amadekirin. 
Nihayet ~stlma'kirin: Nehat guhdarlkirin, guhdarlya wan nehat kirin, guh li wan ne
hat dayin. Wisa te zanln ku peyvika "nehat", bi §a§~ "nihayet" hatiye çapkirin. 
Ye's: Behevitl. 
İnkisar: Şikestin, §ikestina hevlye. 
Mucib bi: Bu semed. Yani "bu sernede gelek behevitl u §ikestina heviya endaman". 
Ezman: Ziman. 
Cereyan kir: Ciriya, bu, me§iya. 
Yani "tewr di pa§iye da be§e pirani ye peyven tevayi, bi Fransiz! bu". 
Waqia: Di esle xwe da, bi rast!. 
Qisme kulli: Be§e pirani. 
Sebebe me§ru': Sernede heqdar, sernede di c\' da, sernede bic\'. 
Ne miroven kif§ bin: Ne miroven naskiri bun, ne kesen naskiri bun. 
Teleb: Daxwaz. 
Muaweneta ecnebiya: Alikariya biyanlyan. 
Mubahese: Peyvina tevayi, dayin-standin, hevpeyvin. 
Kesbe §iddet dikir: Dijwar dibu, germ dibu. 
İltizam: Pi§tgiri. 
Terefdar: Pi§tgir, aligir. 
Talib: Xwestox, daxwazkar. 
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kir.(44) Loma, yek aza ji nav azay&n neterefdar& teleb& muawenet, ji rel:s rica 
kir ku huwiyeta çi qas azay&n mewc-ı1d hene, Ham bike.( 45) Ev suala v1 azay1, 
li ser rel:s te'sl:rek gelek xirab l:cra kir.(46) Zira ewl: dizani ku nav azay&n da
wetkirl:( 47) de du-s& hebl:n ku ddden ne şayan& dawet bin.( 48) Lo ma bi ern, 
ev cewab da wl: azayl:: 

-Ev azay&n ha he ml: min dawet kirine, huwiyeta wan ji min mes'-ı11 e,( 49) 
tu kes heq nlne wan bipirse, xirab1-ı1 qendya wan ez dizanim, ne lazim e ku 
tu kes& di bizanibe. 

Ew teleba wl azayl:, bi vi s-ı1retl(50) b&te'slr ma. Teleba w1 gelek muhiq 
bl.(51) Weqta ku çend mirovek li ser meqsedek muhim muzakere dikin, div& 
ew mirov heml hevd-ı1 nas bikin. Ev gelek tiştek tebl:l ye ku cem'iyetek& de 
div& aza heml hevd-ı1 nas bikin. Wekl(52) mirov li hevd-ı1 blyan1 ye, nikare 
hevd-ı1 re mudawele& efkar bike(53) -ı1 hetta ne caiz e.(54) Heta mirov hevd-ı1 
nas neke, nikare raya xwe eşkera b&je. Lakin re1s ev heq nas ne kir, ev suala bin
de muhiq red kir, hetta bi gelek ern cewab da, yani bi rastl ew aza ser w& tele
b& tekdir kir. Zira nedikarl: huwiyeta wan kifş b ike. Rel:s dizani ku ew aza ne 
mirov&n ternam in.(55) E wl: dizani ku nav wan de hinek hebin ku ji hurriye
t&(56) zooetir, l:ndsab liSefareta me ya li w& der& dikirin.(57) 

* 
Hasil,(58) muddeta heml: ict!maa de muzakere, mubahese, munaqeşe, mu

cadele hemili ser teleba muawenet& tewellud kir. Axir eyan bi(59) ku aza li 
sebeba v& meseley& nekarl:n l:ttl:faq bikin. N av çil azay&n mewc-ı1d de yanzde 
aza ji meclis& l:ft!raq kir,( 60) li y&n di: re l:ttl:faq nekirin. Zira ewan digo: 

(44) Nezere diqqet celb kir: Bal kişand, balkfş bıl. 
( 45) Ilam bike: Ragihine, eşkera bike, bide zanin. 
(46) İcra kir: Çekir. 
(47) Dawetkiri: Xundi, vexundi. 
(48) Cidden: Bi rast!. 

Ne şayane dawet bin: Ne liyaqe xundine bıln, ne heja bıln ku bihatina vexundin. 

(49) Ji min mes'ıll e: Ji min te pirsin, ez ji huwiyeta wan berpirsyar im. 
(50) Bi vi sureti: Bi vi awayi. 
(51) Muhiq bi: Heqdar bıl, di ci da bıl. 
(52) Weki: Eger. 
(53) Mudawelee efkar bike: Fikran bide ıl bistine, ditinen xwe bide ıl bistine, ditinen xwe 

ji hev ra beje. 
(54) Hetta ne caiz e: Tewr ne rast e, tewr ne durust e. Yani "ji bil ku mirov nikare ditinen 

xwe ji hev ra beje, tewr ne durust e ji ku mirov ditinen xwe ji hev ra beje; ku mirov hev 

nas neke, ne rast e ku mirov digel hev dayin-standin bike". 

(55) Wisa te zanin ku mexseda wi ew e ku ew zilam ne kesen wisa nin ku mirov bikare bi 

temaıni bi wan bawer bike, ne hejaye baweriye ne. 
(56) Hurriyet: Azadi. 
(57) Yani "pegirtiyen Sefareta me ya wedere bıln, bi Sefareta me ya we dere ve giredayi 

bUn''. 
(58) Hasil: Dılwayika peyve, paşiya peyve 
(59) Eyan bi: Kifş bıl, eşkera bıl, diyar bıl. 
(60) Iftiraq kir: Veqetiya, cuda bıl. 
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"Heta nuho çi qas cara ecaniba mudaxele li hal~ me kiribe, her bi ziyana 
me m un tic b iye.( 61) Eve bist-sih sal e ji milk~ me( 62) niv~ b~tir tefriq bi, hemi 
bi mudaxela ecnebiya bl. Em muaweneta wan teleb bikin, em'~ izmihlala 
xwe tesbil ı1 tadl bikin.(63) Xasma ku ev teleb, jimileti re gelekar e. Tadxa 
me de( 64) em rast~ misale k~ nay~n ku bi yani ya li ser menfeeta me muawenet 
li me re kirt( 65) Waqia, du-s~ cara yek-du dewlet zeman~ şed de esker ı1 sair 
esbab& muawenet{66) jimere r&kirin; lakin ev nay& inkarkirin ku muawene
ta wan dewleta ne li ser menfeeta,( 67) lakin mehza( 68) ser qendya wan, ser 
emniyet ı1 selameta wan xwe bt( 69) Hetta ew bi teleba me muawenet nakin; 
weki ew ji xwe re lazim dibinin, w~ hing~ muawenet dikin". 

Eve fikra wan yanzde aza ev bl. D~ v~ca meclis bi du mila inqisam kir.(70) 
Milek ekser!yet b!, mil& d! j1 eqelllyet bl.(71) Ev her du mil ser v& nuqtey& 
herçend ku meqsed~ esll de muttehid b1n,(72) 1ndxaba tedab!ra h usul& meq
sed re{73) yekcar ji hevdı1 cuda bin. Meclisa şeş~(74) de, ku axir~ meclis~ 
b1,(75) eqelllyet~ dit ku 1tt1faq nabe; eksedyet~ j1 raya eqelllyet~ tens!b ne
kir.(76) Nihayet, medisa roja şeş, ku axir~ meclis~ b!, wan yanzde aza ku eqel
llyet teşkil dikir, bi ye's ı1 teessurek(77) gelek mezin fikra xwe ya muddeta şeş 
medisa de cereyan kir!, bi muxteser beyan kirin(78) ı1 ji meclis~ derketin, cu
da bin. 

Eve ev mu'temer ji bi w! sılred netkepez!r bl.(79) Nuho her milek!, r!ya 
1nt1xabkir1{80) de dixebite. Meqseda her du mila j!, selameta mileti ye. X wed~ 
heval& her du mila bit! 

(61) Muntie blye: Netlee daye, duwaylk daye, duwaylle hatlye. 
(62) Mexsed ji "milke me", axa dewleta Osman! ye. 
(63} İzmlhlala xwe: Weranbuna xwe, dimbuna xwe, berzebuna xwe. 

Teshll: Hesankirin. 
Tadi: Lezandin, ku mirov ti§tek bilezlne, bi lez ti§tek bike. 

(64) Mexsed ji "tarlxa me", dlroka Osmanlyan e. 
(65) Li me re kir!: Awaye rast, "ji me ra kir!" ye. 
(66} Sair esbabe muawenet: Ti§ten di yen allkarly&. 
(67) Li vir kemaylyek heye, awaye ternam weha ye: "Ne li ser menfeeta me". 
(68) Mehza: Ten&, sirf. 
(69) Ser emniyet u selameta wan xwe bl: Li ser ewletl u silametlya wan bi xwe bu. 
(70) Bi du mila lnqlsam kir: Li du be§an parçe bu, li du be§an euda bu, bu du be§. 
(71) Ekserlyet: Piranl. 

Eqelllyet: Keman!. 
(72) Muttehid bin: Yek bun, pekve bun. 
(73) Intixaba tedablra husule meqsed re: Jibo bi janina tedblren gihana amanee; jibo biiarti-

na tedblren ku mirov diglhlnin mexsed&, diglhlnin amane&. 
(74) Şe§e: Şe§an. 
(75) Axire meclise bl: Pa§lya eivlne bu, eivlna pa§ln bu. 
(76) Tenslb nekir: Munasib nedlt, rast nedera, rast nedlt, durust nedera. 
(77) Ye's: BehMtl. 

Teessur: Xemglnl. 
(78) Bi muxteser: Bi kurt!, bi awayekl kurt. 

Beyan kirin: Raglhandin, e§kera kirin, dan zanln. 
(79) Netleepezlr bl: Netlee da, duwaylk da, giha duwayik&. 
(80) Riya intlxabkirl: Riya bijarti, riya ku hatiye bijartin. 
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KÜRDiSTAN'DA ESAS-I NİFAK 
-Mabad-

İşte misyonerierin girdiği, dolaştığı topraklarda rahat ve asayiş-i kadim zail, 
hilkaten yekdiğerine marbut yerliler arasına mutlak bir husumet tari olur. 

Rusya ve Fransa gibi, Şark'taki(81) huzur ve asayişi ihlal ederek zuhur ede
cek teşettüt ve tezebzübden istifade emelini besleyen bazı hükümetler, bu 
fikr-i menfaatı kuvveden fiile getirecek neşriyat ve müdahalat-ı diniyeden da
ha faal ve müsmir bir vasıta bulamadıklarından, birincisi vazaif ve neşriyat-ı 
diniyeyi siyasi memurları vasıtasıyle, ikincisi kendi toprağından koğduğu 
misyonerierin gayretiyle netice-i matlubeye vusula hasr-ı makderet etmek
ten hali kalmıyorlar. 

Bu o kadar kat'i hakayıktandır ki harbden sonra(82) cihana müstevli ol
ması arzu edilen sulh un devam edeceği zamanlarda, bir harb-i müdhiş-i müs
takbelin alaim-ü emaratını hazırlamak üzre Berlin Ahidnamesine(83) birta
kım mevadd-ı istisnaiye ilave ettiren Rusya'nın Kürdistan'da Ermenilere, 
Makedonya'da Bulgadara ve sair cihetlerde münhasıran Hristiyanlara 
imtiyazat-ı fevkalade bahşettirerek, millet-i hakimeyi iğzab eylemeye cehdi 
ve bu vechile silinmez, zeval bulmaz bir nefret-i daimenin es bab-ı evveliyesi
ni bütün devletlere kabul ettirmesi, cidden şaşılacak ahvaldandır. 1293{84) 
Muharebesinden akdem mülk-i Osmanide ilan ve kabul edilmiş olan Ka
nun-ı Esasi, Müslim ve gayri Müslim bütün tebaa-i Osmaniyeyi seyyan bu
lundurduğu halde, Rusya'nın Hristiyanlara ekseriyeti teşkil eden Müslü
manlardan ziyade hukuk bahşettirmesi mazur görülemez. Hele Kanun-ı 
Esasi'nin lağvına hükümetimizi icbar etmesi, hiç affolunmaz. 

Berlin Muahedesinin 23 ve 61'inci maddelerindeki şerait-i ıslahiye kuvve
de bırakılınayıp da Rusya'nın arzu ve talebi gibi mevki-i icraya vaz'edilse idi, 
hiç bir vechile Şark'ta sulhun şimdikinden daha ziyade idamesi kabil olmaz 
ve belki vaki olmuş kıtaUar daha hunriz muharebat-ı dahiliyeye tahavvül ey
lerdi. Çünkü unsur-ı esasi birçok hukuktan tecrid edilerek, anasır-ı mahku
me, mahza Hristiyan olduklarından, kavanin-i memleket nazarında 

mümtaz-ü müstesna tutulacak olursa, buna havsala-i beşer tahammül etmez; 
belki en bitaraf düşünen eazım-ı rical-i Osmaniye bile, "Kanun-ı Esasi ahka
mı, bütün tebaa-i Osmaniye için her türlü saadet-ü müsavatı kafildir; bu 
m er' i tutulmalı, imtiyazat-ı hususiye lağvedilerek iğtişaşata vesile olacak hiç 
bir şey bırakılmamalıdır" der ve muhik olarak, muahedenamenin hususi ıs
lahata müteallik mevaddını redd-ü cerh ederdi. 

(81) Buradaki "Şark"tan maksat, Doğu ülkeleridir. 
(82) Burada "harb" diye sözü edilen savaş, 1877'de patlak veren Osmanlı-Rus savaşıdır. 
(83) Berlin Ahidnamesi: Osmanlı-Rus savaşından sonra 1878'de Berlin'de imzalanan 

Berlin Antlaşması. 
(84) Miladi takvime göre 1877. 
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İşte ecnebilerin memleketimizin ıslahına dair serd edecekleri mütalh ve 
tavassutlar, hep böyle cidalı mucib olacak tarzda olup, hiç bir zaman umum 
anasırın müsavat-ı kamilesini temin edecek bir netice veremez. 
Rusya'nın ilka-i nifak yüzünden takib ettiği hatt-ı hareketi, Fransa da ay

nen misyonerierin himayesi bahanesiyle güderek, yeniden kapitülasyonla
ra(85) beş madde ilave ettirdi; ki bunlar sayesinde, medeniyet-i kad!menin 
mehd-i tefeyyüzü olan Asya-i Suğra,(86} büsbütün mezabaha-i beşer kesi
lecektir. 

i< 

Hulasa olarak denilebilir ki bilcümle alıallnin selametini ancak Kanun-ı 
Esas! temin edebilip, o zaman ed yan-ı muhtelifeye mensub bütün tebaa ecne
bllerden ziyade hukuka mazhar olarak, ne misyonerierin iğvaatı, ne de 
düvel-i hariciyenin müdahalatı tahrib-i vatan edemez. Otuz beş sene evveli
ne değin düvel-i m edeniye haricinde tanınan Japonya, bugün alem-i terakkİ
de attığı adımlarla, eskiden beri mahkum kaldığı kapitülasyonları lağvede
rek harice karşı imparatorundan son ferdine değin kanun nazarında müsav1 
tutulur büyük bir yekvücudluk husule getirdi. 

Biz de biz olabilmek için, insaniyete muğayır yalnız baladaki beş maddeyi 
feshetmek değil, belki adalet-i tammeyi ilan ederek, kanımızı emmek, vücu
dumuzdan müntefi' olmak isteyen haridierin ribka-i tagallübünden kurtu
labilmeliyiz. Fakat bunun için de, o kötü ve ağır müdalıalata sebebiyet veren, 
esas-ı nifakı teşkil eden misyonerierin serbestt-i harekatıarına bad1-i yegane 
olan mezalim-i Hamidiye, lakayd1-i Şahane hertaraf edilmeli, ortadan evvela 
ebuzzulüm veşşenae mündefi' olup gitmeli(87) ki Şark'ı fuyı1zat-ı hak ve 
hürriyetle şa'şaadar edecek !d-i ekber-i umum!nin hulı1lüne muntazır ve 
arnade olabilelim. 

(85) 30. sayıdaki 131 numaralı dipnota bakınız. 
(86) Asya-i Suğra: Küçük Asya. Bu ad, eskiden Kürdistan' ı ve Anadolu'yu içine alan bölge 

için kullanılan coğrafi bir addı. Ulusal olmayan ve fakat sınırları içindeki halkların 
ulusal kimliklerine de kendi değer ölçütlerine göre saygılı olan Osmanlı imparatorlu
ğunun yıkılmasından ve Türkiye Askerf Cumhuriyeti'nin bir ceberrut devlı::t olarak 
Türk ırkçılığı ve Türk militarizmi temeli üzerine kurulmasından sonra, o ırkçı ve mi
litarist rejimin kurucusu ve Türk faşizminin babası olan Kemal Paşa ve arkadaşları ta
rafından "Kürd" ve "Kürdistan" adları yasaklandı; "Anadolu" adı Kürdistan 'ı da içi
ne alacak biçimde genişletildi ve Kürdistan'ın Türk işgali altındaki bölümüne "Doğu 
Anadolu" adı verildi; Kürd halkının varlığı da inkar edilerek Kürdlere "dağ Türkleri" 
denildi. Böylece hem tarihsel ve hem de coğrafi gerçekler inkar edilip değiştirilmek is
tendi. Bir yandan da Kürd halkının assimile edilip Türkleştirilmesi siyaseti yürürlüğe 
konuldu. Kürd halkının o insanlık dışı siyasete karşı giriştiği bütün direnişler de silah
la, ateşle, kanla bastırıldı. O ırkçı ve inkarcı siyasetin silah zoruyle uygulama alanına 
konulmasından sonra, "Küçük Asya" adı da artık kullanılmaz oldu. Böylece, ceberrut 
bir devlet olan Türkiye Askeri Cumhuriyeti, birçok alanda olduğu gibi halklar soru
nu konusunda da Osmanlı devletinin gerisine düştü ve ondan çok daha gerici bir nite
likle ortaya çıktı. 

(87) Ebuzzulüm veşşenae: Zulmün ve iğrençliğin babası. Bundan maksat, Abdül
hamid'dir. 
Mündefi' olup gitmeli: Def'olup gitmeli, savuşup gitmeli. 
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AHRAR-1 OSMANİYE KONGRESİ 

Milleti maruz kaldığı felaketlerden kurtarmak niyet-i hayırbahanesiyle 
birkaç seneden beri gerek dahil-i mülkümüzde ve gerek memalik-i ecnebiye
de ibzal-ı sa' y-ü gayret eden alırarı bir yere cem' ve bir an evvel istihsal-ı mak
sad için ne yapmak lazım geldiğini tezekkür etmek emeliyle, Damad-ı Dev
Iedu Mahmud Paşa Hazretlerinin mahdumları Necabetlu Sahahaddin ve 
Lütfuilah Beyefendiler tarafından bir kongre lüzumu, bundan bir sene mu
kaddem bir beyanname ile neşr-ü ilan olunmuş ve cidden bir lüzum-ı kavl' 
tahtinde bulunan bu kongrenin in'ikadına tehalükle intizar olunmakta bu
lunmuş idi. 

Nihayet mezkur kongre, bin dokuz yüz iki sene-i Efrendsi Şubatının dör
düncü günü akşamı Trokadero(88} Caddesinde, Fransa Encümen-i Daniş 
azasından Mösyö Lufer Potalis'in(89} 24 numrolu hanesinde teşekkül etti. 

Kongrede, devlet-i Osmaniyeyi teşkil eden Müslim ve gayri Müslim 
akvam-ı muhtelifenin hemen kaHesinden bir veya birkaç kişi mevcud idi. 
Kongrenin mecmu azası, kırkı tecavüz etmiş idi. 

Bir seneden beri vücuduna intizar olunan şu kongreden başlıca bir ittihad 
ve ittifak-ı umumi' ümidi herkesin fikrinde caygl'r olmuş ise de, altı defa icti
ma eden bu kongre müzakeratı neticesinde aza-i mevcude, bir mühim nokta 
hakkında dur-ü dıraz birçok mübahasat ve hatta münakaşattan sonra, biri bi
rinden ayrı iki fırkaya ayrıldılar. Fakat şu iki fırka, yine kalben müttehiddir. 
İnkısamı mucib olan nokta, müdahale-i ecnebiyeyi taleb etmek mesele-i 

mühimmesi idi. 
Aynı maksada hizmet eden bir cemiyetin bu suretle ikiye inkısamı hadi'-i 

emirde mucib-i teessüf gibi görünüyorsa da, bunların kalben müttehid ve 
yalnız hedefe isabet için ittihaz olunacak tedabirin intihabında re'yen muha
lif olmalarına nazaran, "ihtilafu ümmeti' rahmetun"(90} hadis-i şerifinin 
muhtevi olduğu mazmun-ı hikmetnumuna masadak olabilecek ihtilaf-ü in
kısam olduğu tebeyyün eder. 

Şimdi, kongrenin suret-i teşkiliyle orada cereyan eden ahval hakkında 
mücmel bir malumat verelim: 
Damad-ı Devletlu Mahmud Paşa Hazretlerinin mahdumları Necabetlu 

Sahahaddin ve Lütfuilah Beyefendiler Hazaratı, icrasını tasmim ettikleri 
kongre için İtalya'dan Paris'e gelerek, oradan, muhtelif cihetlerde bulunan 
alırar-ı Osmaniyeye, 15 Kanun-ı San11902'de teşekkül edecek kongrede hazır 

(88) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(89) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(90) Bu hadisin Türkçe çevirisi şöyledir: "Ümmetimin anlaşmazlığı rahmettir". 
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bulunmak için tarih-i mezkurde Paris'te bulunulması lüzumuna dair davet
nameler gönderdiler. Bunun üzerine herkes Paris'e müteveccihen hareket 
ederek, davetnamelerde mezkur tarihte Paris'te isbat-ı vücud etti. Müstesna 
olarak, yalnız İsmail Kemal Bey Hazretleriyle Ermeni milletinden davet 
olunan aza, bu kongreye iştirakta biraz mütereddid olduklarından, on beş 
gün kadar geciktiler. İşte bu sebebden, kongreye vakt-i muayyeninde baş
lanılmadı. 

Bu aralık, kongrenin men' i teşekkülüne dört el ile çalışmakta olan Paris Se
firi Münir Bey, şu teahhurdan bilistifade, hayli mefsedet icrasıyle kongrenin 
teşekkülünü men'etmeye muvaffak olabilecek gibi oldu. Hatta Paris Polis 
Nazırı Mösyö Lepin,{91) prensleri(92) nezdine celb ile, kongrenin Paris'te te
şekkülüne müsaade edemeyeceğini sarahaten beyan etti. Fakat bir hüküme
tin taht-i istibdadında her gün bir suretle musab olan bir millet-i masumenin 
felaket-i cangüdazına netice vermek emeliyle teşekkülü arzu olunan bir icti
maa müsaade etmemek, nev'ama o hükümetin istibdadına müsaade etmek 
demek olacağı zemininde serdolunan mukaddimat ile, Paris hey' at-ı hükü
metinin bazı aslıab-ı nüfuzu elde edilerek, bunların inzimam-ı muavenetiyle 
FransaDahiliye Nazırının muvafakatı İstİhsal ve bu babdaki müsaadenin ia
desi hakkında oradan Polis Nezaretine evamir-i lazime ita olunmuştur. 

* 

Kongre, Prens Sahahaddin Beyefendi Hazretlerinin taht-i riyasetinde ola
rak teşekkül etti. Esas maksad, anasır-ı muhtelife arasında bir ittifak ve itti
had akdederek, kongrede umumiyet veya ekseriyet-i ara ile kabul olunan me
vaddı mevki-i icraya vaz' için bir heyet-i daime azası intihabından ibaret idi. 

Birinci ictimada müzakere edilmek üzre makam-ı Ri yasetten dört madde
yi havi bir program, kongrenin nazar-ı tedkikine kondu. Mezkur programın 
havi olduğu mevad, birkaç aza tarafından şiddetle itiraza uğrayarak buna dair 
ariz-ü amik tafsilat verildi ise de, maatteessüf kongrede Riyasete geçenler, 
kongrenin lazım geldiği vechile şiraze-i imizamında cereyanını temin ede
mediklerinden, haklı-haksız söz söyleyenierin gürültüye uğraması, bazıları
nın bila sebeb-i meşru söz söylemekten men'edilmesi gibi garaibler görül
müş ve hatta bu m eyan da, azadan Ferid Bey'in pek müdekkikane olan müta
laatı istima' bile edilmediği teessüfle müşahede olunmuştur. 

Kongrenin en ziyade mucib-i esef bir hali de, azası umumen Osmanlı olan 
şu hey'ette birkaç Ermeni azanın Türkçe bilmemesi sebeb-i meşru addolu
narak, lisan-ı resmimiz olan Türkçeden ziyade Fransızca lisanı üzre müzake
ratın cereyan etmesi idi. Orada mevcud birçok aza, Fransızcaya adem-i vu
kufları hasebiyle cereyan eden müzakeratın tercüme olunabilen ancak bir 
cüz'ünü anlamışlar, kısm-ı küllisine külliyyen bigane kalıp mütalaalarını 

(91) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(92) "Prensler"den maksat, Sahahaddin ve Lütfullah'tır. Padişahın yeğenieri oldukları için 

kendilerine "prens" denilmiştir. 
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dahi beyan edememişlerdir. Fransızca bilmeyenler Türkçe bilmeyenlerden 
daha çok ve esasen kongre Osmanlı ümmetine mahsus bir kongre olup, 
ümmet-i mezkılrenin lisan-ı resmisi dahi Türkçe olmasına nazaran, makam-ı 
Riyasetten Fransızca müdavele-i efldr edilmesine müsaade olunması pek çir
kin görülmüş ve Fransızca bilen ve bilmeyen pek çok azanın ye's-ü inkisarını 
mucib olmuştur. Hatta İstanbul'da uzun müddet Şura-i Devlet azalığında 
bulunan Mozoros Kikis Efendi dahi bir defa beyan-ı re'y için ayağa kalkıp 
Fransızca söze başladıkta, Türkçe lisanının lüzum-ı istimali, kendisinin 
Şura-i Devlet azasından olmasına göre Türkçe ifade-i merama muktedir bu
l unacağı düşünülerek, azadan biri tarafından ayrıca makam-ı Ri yasetten rica 
olunmuş ise de, Mozoros Efendi Türkçe bilmediğini beyan ile Fransızca ifa
de etmekte devam etmiştir. 

* 

Kongrenin şayan-ı muahaze diğer bir hali de, hüviyeti gayri malum ve 
Alırar-ı Osmaniye silkinde olmayan birkaç kişinin orada aza sıfatıyle mev
cud bulunması idi. Hatta İsmail Kemal Bey ve prensler tarafından tensib edi
len müdahale-i ecnebiyeyi taleb fikrinin, kim oldukları malum olmayan bu 
aza tarafından alkışlanmasına ve fikr-i sakim-i mezkılrün bu suretle ekseri
yet kazanması üzerine, kongreyi teşkil edenlerin kimler olduğunun resmen 
kongrede beyan edilmesi lüzumu, "Meşveret" Gazetesi Sahibi Ahmed Rıza 
Bey tarafından dermeyan edildi ise de, mumaileyhin şu sual-i musibine Reis 
Beyefendi, umum azanın kendileri tarafından davet edildiği ve binaenaleyh 
hüviyet is batına lüzum olmadığı cevabı hiddetle verilmiş ve bu cevaba mez
kılr aza tarafından terfik edilen gürültü-patırtı, mumaileyh Ahmed Rıza 
Bey'i sükılte mecbur bırakmıştır. 

Son ictimaların kaHesinde umum azanın zihnini işgal eden müdahale-i ec
nebiyeyi taleb fikri, gittikçe aza beyninde gerginliği mucib oldu. Müdahale-i 
ecnebiyeyi kabul edemeyen azanın Hffesi ve alelhusus Erkanıharb Ferid, 
Erkanıharb Yusuf, Erk:inıharb Silistreli Hamdi, Mösyö Foa,(93) Ahmed Rı
za, N:izım, Hoca Kadri ve Abdurrahman Bedirhan Beyler tarafından müte
madiyen ve şiddetle reddedildi. Fakat bunların itirazlarına daima, "ekseriyet 
müdahaleyi istiyor" cevabı verildi. Ekseriyeti teşkil edenler içinde Damad-ı 
Devletlu Mahmud Paşazadeler(94) ve İsmail Kemal Bey'ler gibi maruf zev:it 
mevcud idi. Fakat ekalliyeti teşkil edenlerin her biri, gerek İstanbul hapisha
nelerinde, gerek Afrika ve Kıbrıs menfalarında bin türlü fel:iket gördükten 
sonra Avrupa'ya kaçabilip senelerden beri bin türlüsefaletiçinde pılyan ola
rak sarf-ı mesai etmekle vatandaşlarına kendisini tanıttırmış, birçok tarafdar 
kazanmış ve binaenaleyh bir fırka vekili demek olan zinılfuz zev:it-ı mukte
direden idiler. 

(93) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(94) Mahmud Paşazadeler: Mahmud Pa§a'nın oğulları. Maksat, Prens Sabahhaclin ile kar

de§i Lütfullah'tır. 
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İşte şu hale nazaran, ekalliyet denilen, hakikatte ekseriyet idi. 
Beş kişiden ibaret olan Ermeni aza, kongrenin ilk ictimalarında rey ver

mekten istinkaf ettiler. Beşinci ictimada ekseriyetle, yani müdahale-i ecnebi
yeyi kabul edenlerle beraber olduklarını ve müdahale-i mezkl1re aleyhinde 

bulunanlar tarafından taleb olunan Kanun-ı Esasi'yi kabul edemeyecekleri
ni ve düvel-i muazzama(95) tarafından Berlin Kngresinde(96) ve şu son sene

lerde kendilerine vadolunan imtiyaz~ttan istifade etmek istediklerini beyan 

ettiler. Ermeni azanın şu mütalhları, umum tarafından şiddetle muahaze 
olundu. Ermeniler son sözlerinde, müdahale-i ecnebiye meselesinin kongre 

azasımeyanında bıraktığı adem-i ittihadı sebeb göstererek, "ne vakit siz itti
fak eder iseniz, biz de o vakit gelip sizinle görüşürüz" deyip bir infial ile mec

lisi terk ettiler. 

* 
Altıncı ve son olan ictimada, adem-i müdahale tarafdaranı,(97) meselenin 

ibtidasından beri müdahale-i ecnebiyeyi red yolunda vuku bulan müdafaala
rının tesirsizliğini görerek me'yus bir halde idiler. Müzakeclta hitam veril
miş gibi idi. Yalnız, kongrede kabul olunan mevaddın mevki-i icraya vaz'ı 

için lazım gelen Heyet-i Daime azasının intihabı hakkında rey vermek ciheti 
kalmış idi. Bunun için Reis Beyefendi kongreye müracaat etti. Adem-i müda
hale tarafdaranı, fikir ve vicdanları hil~fına müretteb bir maddenin mevki-i 
icraya vaz' ı için aza intihabında mazur olduklarını bilbeyan, şu zirdeki nu

tuk onlardan biri tarafından müteessiren okunarak ayrılınmış ve bu suretle 
kongreye nihayet verilmiştir: 

Sevgili vatandaşlarımız! 

Kongreye iştirak ederken, neticesinde müttehidürrey olarak ictimaımıza 
hi tam vermeyi kalben arzu ediyorduk. İttihadımızın hasıl edeceği kuvvetten 
istifade, en birinci emelimiz idi. Hatta bu hususta ne kadar itil~f tarafdan ol

duğumuzu, son teklifimiz isbat eder. Teklifimiz şu idi: 
"Kongre, vatanımızda(98) Kanun-ı Esasi'yi istihsal suretiyle terakkiy~t-ı 

m edeniye ve ıslahat-ı umumiyeye sa'y edeceğini ve bu hususta Avrupa devlet
lerinin hüsn-i teveccüh ve hayırhalılığını ümid ettiğini bir kıt'a beyanname 
ile düvel-i muazzamaya bildirecektir". 

(95) 28. sayıdaki 136 numaralı dipnota bakınız. 
(96) 28. sayıdaki 128 numaralı dipnota bakınız. 
(97) Adem-i müdahale tarafdaranı: Müdahalesizlik taraftarları, müdahalenin yapılmaması 

yanlıları, müdahalenin yapılmamasından yana olanlar, müdahalesizlik yandaşları. 
Buradaki "müdahale" sözcüğü, yazının aslında, "müdafaa" biçiminde çıkmıştır. An

cak bunun yanlış olduğu açıktır. Çünkü söz konusu olan, yabancıların müdahale et
memesinden yana olan gruptur; "savunma yapılmaması" anlamına gelen "adem-i 

müdafaa"nın ise, buraya uygun düşmediği ortadadır. Bu nedenle, biz sözcüğün doğru 
biçimi olan "müdahale" yazdık. 

(98) Buradaki "vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
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Fakat maatteessüf bu arzumuza muvaffak olamadık; ittihad-ı efkar hasıl 
olmadı. Kongrenin ekseriyeti, memleketimizde ıslahat-ı lazime icrası için 
düvel-i müşarünileyhimin um ur-ı dahiliyemize müdahalelerini tanıyan mu
ahedata istinaden onları vazifelerinin İcrasına davet ve bu suretle hakkını is
temek tarafını iltizam etti. Teşkil edilecek komitenin vazaif-i madudesinden 
en mühimmi bu husus olacağı takarrur etti. Hulasa, tanzim ve kabul edilen 
nizamnamenin ruhu, "muamele-i muavenetkarane'!i ecnebiyeyi taleb et
mek oldu. 

Biz, medeniyetin bulunduğumuz devrinde, el'an hükümatın en birinci sa
ik ve muharriki menfaat olduğunu zannediyoruz. Devletler menafiinin ısla
hat hususunda bizimki ile daima müşterek bulunacağına emin değiliz. Biz, 
müdahale-i ecnebiyenin menafiimize, muhafaza-i istiklal ve tamami-i mülki
mize muzır olduğunu kabul ederiz. Ekseriyet de tasdik eder ki vakt-i sulhta 
vuku bulacak müdahalat-ı ecnebiyenin bir tarz-ı nafiine misal gösteremedi. 

Saniyen, Avrupa müdahalesinin menafiimize muvafık surette sevk edilme
sinin ne demek olduğunu anlayamadık. Paris'te teessüs edecek hürriyetper
ver bir Osmanlı cemiyetinin ne suretle mesail-i Şarkiyede düvel-i muazzama 
siyasetlerini idare edeceğine akıl erdiremedik. 

Biz, bize nahak yere isnad olunduğu vechile Avrupa'ya muarız değiliz. 
Bilakis, onların terakkiyat-ı medeniyelerini memleketimizde tamim etmek, 
en birinci ve mukaddes emelimizdir; maarifleriyle halkımızı tenvir, 
müessesat-ı nafialarıyle, meşrutiyetleriyle hükümetimizi techiz etmek isti
yoruz; bilcümle hususat-ı nafiada milel-i mütemeddinenin mesleğini takib et
mek arzusundayız. Binaenalayh, aramızda ihtilafı badi, bu değildir; 
müdahale-i ecnebiyenin kabul ve adem-i kabulüdür. Biz, vatanperverliği, bu 
müdahaleyi kat'iyyen reddetmekte buluyor ve bu vatanperverliğimizin me
nafiimize muvafık ve sevgili milletimizin ve Avrupa'nın mazhar-ı takdiri 
olacağını ümid ediyoruz. 

Binaenaleyh, ayrı çalışmak mecburiyetinde bulunduğumuzu arzeder ve 
ekseriyetin teşkil edeceği komitenin vatanımıza hıdemat-ı nafia Ha etmesini 
an sam!milkalb temenn1 eyleriz. 

intikam Matbaasında tab'olunmuştur 
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31'İNCİ SAYININ ÇEVİRİLERİ 

KÜRDiSTAN'DA NİFAKIN TEMELi 
(Devam) 

İşte misyonerierin girdiği ve dolaştığı topraklarda eski esenlik ve güven orta
dan kalkar, yaratılış bakımından birbirlerine bağlı bulunan yerliler arasında 
mutlak bir düşmanlık başgösterir. 
Doğu'daki(99) huzur ve güveni bozarak, meydana gelecek dağınıklık ve 

karışıklıklardan yararlanma ümidini besleyen Rusya ve Fransa gibi bazı hü
kümetler, çıkar sağlamayı öngören bu düşünceyi düşünce aşamasından çıka
rıp pratiğe geçirecek olan dinsel yayınlardan ve dinsel müdahalelerden daha 
etkin ve yararlı bir araç bulamıyorlar; bu nedenle, birincisi dinsel görevleri 
ve yayınları dağıtan siyasal görevlilerinin aracılığıyle, ikincisi de kendi top
raklarından kovmuş olduğu misyonerierin gayretiyle istenen sonuca ulaş
mak için güçlerini yoğunlaştırmaktan boş kalmıyorlar. 

Bu o kadar kesin gerçeklerdendir ki, savaştan sonra(100) dünyayı kaplama
sı arzu edilen barışın devam edeceği zamanlarda, gelecekteki korkunç bir sa
vaşın belirtilerini ve ipuçlarını hazırlamak amacıyle Berlin Antlaşması
na(101) birkatım kuraldışı maddeler ekleyen Rusya'nın Kürdistan'da Erme
nilere, Makedonya'da Bulgadara ve başka yörelerde de yalnızca Hristiyanlara 
olağanüstü ayrıcalıklar bağışlattırarak, egemen ulusu öfkelendirmeye yöne
lik çabası ve böylece silinmez, ortadan kalkmaz bir sürekli nefretin ilk ne
denlerini bütün devletlere kabul ettirmesi, gerçekten şaşılacak durumlar
dandır. 1293(102) Savaşından önce Osmanlı ülkesinde ilin ve kabul edilmiş 
olan Kanun-ı Esas1,(103) Müslüman olan ve Müslüman olmayan bütün Os
manlı uyruklarını eşit bulundurduğu halde, Rusya'nın, çoğunluğu oluştu
ran Müslümanlardan daha çok Hristiyanlara haklar bağışlattırması mazur 
görülemez. Hele hükümetimizi Kanun-ı Esasi'yi yürürlükten kaldırmaya 
zorlaması, hiç affedilmez. 

Berlin Antlaşmasının 23. ve 61. maddelerindeki reform koşulları tasarla
nan bir düşünce durumunda bırakılınayıp da Rusya'nın arzu ve istemi gibi 

(99) Buradaki "Doğu" dan maksat, Doğu ülkeleridir. 
(100) Bu savaş 1877 yılında patlak veren Osmanlı-Rus savaşıdır. 
(101) Osmanlı-Rus savaşından sonra 1878'de Berlin'de imzalanan antlaşma. 
(102) Milad! takvime göre 1877. 
(103) 20. sayıdaki 103 numaralı dipnota bakınız. 
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yürürlüğe konulsaydı, Doğu'da(104) barışın hiç bir zaman şimdikinden da

ha fazla sürdürülmesi olanaklı olmazdı; belki de meydana gelmiş olan vuruş

malar, daha kanlı iç çarpışmalara dönüşürdü. Çünkü çoğunluktaki un

sur(105) birçok haktan yoksun bırakılırken, egemenlik altındaki unsurlar, 

yalnızca Hristiyan olduklarından, ülkenin kanunları gözünde ayrıcalıklı ve 

uygulamanın dışında tutulacak olurlarsa, buna insanlığın kavrama yeteneği 

dayanamaz; tersine, en tarafsız düşünen Osmanlı büyük devlet adamları bile, 

"Kanun-ı Esas~'nin hükümleri, bütün Osmanlı uyrukları için her türlü 

mutluluğu ve eşitliği güvence altına almıştır; bu yürürlükte tutulmalı ve özel 

ayrıcalıklar yürürlükten kaldırılarak karışıklıklara yolaçacak hiç bir şey bı

rakılmamalıdır" derler ve antlaşmanın özel reformlara ilişkin maddelerini 

haklı olarak reddedip çürütürlerdi. 
İşte yabancıların ülkemizin düzeltilmesine ilişkin öne sürecekleri görüş ve 

aracılıklar, hep böyle çekişmelere yolaçacak biçimdedir ve hiç bir zaman bü

tün unsurların tam eşitliğini sağlayacak bir sonuç veremez. 

Rusya'nın nifak sokmak için izlediği hareket çizgisini, Fransa da eynen 

misyonerierin korunması bahanesiyle izledi ve kapitülasyonlara(106) yeni

den beş madde ekletti; eski bir uygarlığın geliştiği bir beşik olan Küçük 

Asya,(107) bu maddeler yüzünden büsbütün insan mezbahası kesilecektir. 

* 

Özet olarak denilebilir ki, tüm halkın esenliğiniancak Kanun-ı Esas! sağla

yabilir. O zaman, değişik diniere bağlı bütün uyruklar, yabancılardan daha 

çok haklar elde ederler ve ne misyonerierin kandırmacaları, ne de dış devlet

lerin müdahaleleri vatanı yıkıntıya uğratabilir. 35 yıl öncesine değin uygar 

devletlerin dışında olmakla tanınan Japonya, bugün gelişme dünyasında at

tığı adımlarla, eskiden beri tutsak kaldığı kapitülasyonları yürürlükten kal

dırarak, dışarıya karşı imparatorundan son bireyine değin kanun gözünde 

eşit tutulan büyük bir birlik oluşturdu. 
Biz de biz olabilmek için, insanlığa aykırı olan yukarıdaki beş maddeyi or

tadan kaldırınakla yetinmemeliyiz; daha da öteye giderek, eksiksiz bir adale

ti ilan etmeliyiz ve kanımızı emmek, varlığımızdan yararlanmak isteyen dış 

güçlerin zorbalıktarının ilmiğinden kurtulabilmeliyiz. Ancak bunun için 

(104) Buradaki "Doğu"dan maksat, Osmanlı devletinin Doğu bölgesini oluşturan Kür

distan'dır. 

(105) Çoğunluktaki unsur: Çoğunluğu oluşturan halk, çoğunlukta olan halk. "Çoğunluk

taki unsur" sözcükleri, yazının aslındaki "unsur-ı esasi" sözcüğünün karşılığında kul

lanılmıştır. "Temel unsur" demek olan "unsur-ı esas!" den maksat, "ülke nüfusunun 

temelini oluşturan ve çoğunlukta olan unsur" dur. Türkçede bu anlamı vermek için 

"temel unsur" kullanılmadığından, çeviride "çoğunluktaki unsur" sözcüklerini kul

lanmayı uygun gördük. 
(106) 30. sayıdaki 131 numaralı dipnota bakınız. 

(107) Bu sayıdaki 86 numaralı dipnota bakınız. 

566 -II-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de, o kötü ve ağır müdahalelere yolaçan ve nifakın temelini oluşturan misyo
nerierin hareket özgürlüklerinin tek nedeni olan Sultan Hamid'in zulmü, 
Padişahın kayıtsızlığı ortadan kaldırılmalı; önce, zulmün ve iğrençliğin ba
bası{ lOS) ortadan savuşup gitmelidir, ki Doğu'yu hakkın ve özgürlüğün 
feyizleriyle aydınlatacak olan büyük ve geniş kapsamlı bayramın doğmasını 
bekleyebilelim ve buna hazır olabilelim. 

{108) "Zulmün ve iğrençliğin babası"ndan maksat, Abdülhamid'dir. 
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OSMANLI ÖZGÜRLÜKÇÜLERİ KONGRESİ 

Milleti, uğradığı felaketlerden kurtarmak iyi niyetiyle birkaç yıldan beri ge

rek ülkemizin(109) içinde ve gerekse yabancı ülkelerde çalışıp çabalayan öz

gürlükçüleri biraraya toplamak ve bir an önce amaca ulaşmak için ne yap

mak gerektiğini görüşmek ümidiyle, Devletlu(110) Darnacl Mahmud Paşa 

Hazretlerinin oğulları N ecabetlu( 111) Sahahaddin ve Lütfullah Beyefendiler 

tarafından bir kongrenin toplanması gerekliliği, bundan bir yıl önce bir 
bildiriyle açıklanıp yayınlanmış ve gerçekten güçlü bir gereklilik görülen bu 

kongrenin toplanması can atılırcasına bir istekle beklenir olmuştu. 
Nihayet söz konusu kongre, Milad~ 1902 yılının Şubat ayının dördüncü 

günü akşamı Trokadero(112) Caddesinde, Fransız Akademisi üyelerinden 

Mösyö Lufer Potalis'in(113) 24 numaralı evinde toplandı. 
Kongrede, Osmanlı devletini oluşturan değişik Müslüman ve gayri Müs

lüm halkların hemen hemen hepsinden bir ya da birkaç kişi hazır bulunu

yordu. Kongrenin tüm delegelerinin(114) sayısı 40'ı aşıyordu. 
Bir yıldan beri toplanması beklenen bu kongreden başlıca bir genel birlik 

ve ittifak ümidi herkesin düşüncesine yerleşmiş idiyse de, altı kez yapılan bu 

kongre toplantılarındaki görüşmeler sonucunda, hazır bulunan delegeler 

bir önemli nokta hakkında uzun uzadıye birçok karşılıklı konuşmalardan 

ve hatta tartışmalardan sonra, birbirinden ayrı iki gruba ayrıldılar. Fakat o 

iki grup, yine de gönül birliği içindedirler. 
Bölünmeyeneden olan nokta, yabancı müdahale isteminde bulunmak so

runuydu, ki önemli bir sorundu. 
Aynı amaca hizmet eden bir topluluğun( llS) bu şekilde ikiye bölünmesi 

işin başlangıcında üzülmeye neden gibi görünüyorsa da, bunlar gönülce 

(109) Buradaki "ülkemiz" den maksat, Osmanlı devletinin egemenliğindeki topraklardır. 

(110) 20. sayıdaki 99 numaralı dipnota bakınız. 
(lll) Necabetlu: Soylu, soyu temiz olan kimse. Bu sözcük, Osmanlılar döneminde Osman

lı prensleri için kullanılan resmi bir unvandı. Türkçeye "soylu" diye çevrilebilirse de, 

o dönemde yerleşip kullanıldığı için, biz de çeviride aynen kullandık. 

(112) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(113) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(114) Buradaki "delege" sözcüğü, yazının aslındaki "aza" sözcüğünün karşılığı olarak kul

lanılmıştır. Arapça olup Osmanlıcaya da geçen "aza" sözcüğü "üye" demektir. Ancak 

Türkçede "üye" sözcüğü, "bir partinin, bir derneğin, bir ailenin ya da bir parlamento

nun içinde yer alan birey" için kullanılmaktadır; kongrelere katılan kişilere ise "üye" 

denilmemekte, "delege" denilmektedir. Gerçi "delege" sözcüğü de Türkçe değil, Fran

sızcadır; ama Türkçeye girmiş ve yerleşmiştir. Bu nedenle, biz de çeviride hem burada 

ve hem de yazının bundan sonraki paragrafiarında "delege" sözcüğünü kullandık. 

(115) Buradaki "topluluk" sözcüğü, yazının aslındaki "cemiyet" sözcüğünün karşılığı ola

rak kullanılmıştır. Arapça olan "cemiyet" sözcüğü Osmanlıcada hem "toplum" ve 

"topluluk", hem de "dernek" anlamlarında kullanılmıştır. Burada söz konusu olan 

ise, Abdülhamid rejimine karşı mücadele eden aydınlardan oluşan bir grup, bir toplu

luktur; toplumun tümü ya da bir" dernek" değildir. Bu nedenle biz de çeviri de "toplu

luk" sözcüğünü kullandık. 
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birlik içinde bulunduklarına ve yalnız hedefe vurmak için alınacak önlemle
rin seçilmesi konusunda görüş ayrılığı içinde olduklarına göre, anlaşmazlık
larının, "ümmetimin anlaşmazlığı rahmettir" anlamındaki yüce hadisin 
içerdiği hikmetli içeriğe uygun olabilecek bir anlaşmazlık ve bölünme oldu
ğu ortaya çıkar. 

Şimdi, kongrenin oluşturulması biçimi ile orada olup biten durumlar ko
nusunda özet bir bilgi verelim: 

Deviedu Darnacl Mahmud Paşa Hazrederinin oğulları Necabetlu Saha
haddin ve Lütfullah Beyefendiler Hazretleri, yapmayı kararlaştırdıkları 
kongre için İtalya'dan Paris' e gelerek, oradan, değişik yörelerde bulunan Os
manlı özgürlükçülerine, ıs Ocak ı902'de toplanacak olan kongrede hazır 
bulunmak üzere sözü edilen tarihte Paris'te bulunulması gerektiği konusun
da davet mektupları gönderdiler. Bunun üzerine herkes Paris' e doğru hare
ket ederek, davet mektuplarında yazılı tarihte Paris'te hazır bulundu. Bun
dan ayrı olarak, yalnız İsmail Kemal Bey Hazretleri ile Ermeni ulusundan 
davet edilen delegeler, bu kongreye katılmakta biraz tereddütlü oldukların
dan, ıs gün kadar geciktiler. İşte bu nedenle, kongreye, belirlenmiş zamanın
da başlanılmadı. 

Bu arada, kongrenin toplanmasının yasaklanması için dört elle çalışan 
Paris Elçisi Münir Bey, bu gecikmeden yararlanarak yaptığı hayli bozguncu
luklarla kongrenin toplanmasının yasaklanmasım başarabilecek gibi bile ol
du. Hatta Paris Polis Müdürü{116) Mösyö Lepin,(117) prensleri(118) yanına 
çağırarak, kongrenin Paris'te toplanmasına izin veremeyeceğini açıkça 
bildirdi. N e var ki, bir hükümetin diktatörlüğü altında her gün başka bir bi
çimde darbe yiyen suçsuz günahsız bir milletin( 119) canlar yakan fehiketine 
son vermek isteğiyle yapılması arzu edilen bir toplantıya izin vermemenin, 
o hükümetin diktatörlüğüne bir çeşit izin vermek demek olacağı anlamında 
sunulan görüşlerle, bir de Paris'teki hükümet çevrelerinden bazı etkililer el
de edilerek,(ı20) onların yardımının da eklenmesiyle Fransa İçişleri Baka
nının onayı alındı ve bu konudaki iznin yeniden verilmesi hakkında oradan 
Polis Müdürlüğüne gereken emirler verildi.~ 

(116) Buradaki "müdür" sözcüğü, yazının aslındaki :;nazır" sözcüğünün karşılığında kul
lanılmıştır. "Gözeten, bakan, nezaret eden" demek olan Arapça "nazır" sözcüğü, Os
manlıcada bir terim olarak "bakan" anlamında kullanılmıştır. Ancak burada sözü edi
len yönetici bir bakan değil, Paris polis örgütünü yöneten bir şeftir. Bu nedenle bu yö
neticiye "müdür" demenin daha yerinde olacağı kanısındayız. Gerçi bu sözcük de 
"yönetici" demek olan Arapça "müdlr" sözcüğünün Türkçede bozulmuş biçimidir, 
ancak Türkçeye girmiş ve yerleşmiştir. Bu nedenle çeviride bu sözcüğü kullanmayı 
uygun gördük. 

(117) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(118) Bu sayıdaki 92 numaralı dipnota bakınız. 
(119) Buradaki "millet"ten maksat, Osmanlı yurttaşlarıdır. 
(120) Buradaki "elde edilerek" sözcükleri, yazının aslında aynen böyle yer almıştır. 
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Kongre, Prens Sahahaddin Beyefendi Hazretlerinin başkanlığı altında 

oluştu. Temel amaç, değişik unsurlar arasında bir ittifak ve birlik oluştura

rak, kongrede oybirliğiyle ya da oyçokluğuyle kabul edilen maddeleri uygu

lama alanına koymak için kurulacak bir yürütme kuruluna(121) üye seç

mekten ibaretti. 
İlk toplantıda, Başkanlık makamı tarafından, 4 maddeyi içeren bir prog

ram, incelenip görüşülmek üzere kongreye sunuldu. Söz konusu programın 

içerdiği maddeler, birkaç delege tarafından sert itirazlara uğrayarak, bu ko

nuda geniş ve derin ayrıntılar verildiyse de, kongrede Başkanlığa geçenler, 

kongrenin gerektiği gibi düzen ölçüleri içinde geçmesini ne yazık ki sağlaya

madıklarından, haklı-haksız söz söyleyenierin gürültü ye uğraması ve bazıla

rının haklı bir neden olmaksızın söz söylemelerinin engellenmesi gibi garip

likler görüldü; hatta bu arada, delegelerden Ferid Bey'in pek inceleyici olan 

görüşlerine kulak bile verilmediğine üzülünerek tanık olundu. 

Kongrenin en çok üzüntüye neden olan bir durumu da, delegeleri tü

müyle Osmanlı olan bu kurulda birkaç Ermeni delegenin Türkçe bilmemesi 

haklı bir neden sayılarak, görüşmelerin resmi dilimiz olan Türkçeden çok 

Fransız diliyle yapılmasıydı. Orada bulunan birkaç delege, Fransızca bilme

dikleri dolayısıyle, yapılan görüşmelerin çevrilebilen ancak küçük bir bölü

münü anladılar ve büyük bölümüne hepten yabancı kalarak, görüşlerini da

hi açıklayamadılar. Fransızca bilmeyenler, Türkçe bilmeyenlerden daha 

çoktu; aslında kongre de Osmanlı ümmetine özgü bir kongreydi; söz konu

su ümmetin resmi dili de Türkçe olduğuna göre, Başkanlık makamı tarafın

dan görüşmelerin Fransızca yapılmasına izin verilmesi pek çirkin görüldü ve 

Fransızca bilen ve bilmeyen birçok delegenin ümitsizliğe düşmelerine ve düş 

kırıklığına uğrarnalarına neden oldu. Hatta İstanbul'da uzun süre Danıştay 
üyeliğinde bulunan Mozoros Kikis Efendi bile bir kez görüşünü bildirmek 

için ayağa kalkıp Fransızca konuşmaya başladığında, Türkçenin kullanılma

sı gerektiği ve kendisi Danıştay üyesi olduğuna göre meramını Türkçe olarak 

anlatabileceği düşünülerek, delegelerden biri tarafından bu konuda Başkan

lık makamından ayrıca ricada bulunulduyse de, Mozoros Efendi Türkçe 

bilmediğini bildirerek Fransızca konuşmaya devam etti. 

* 

Kongrenin eleştirilecek bir başka durumu da, kimlikleri bilinmeyen ve 

Osmanlı özgürlükçüleri saflarında yer almayan birkaç kişinin orada delege 

sıfatıyle hazır bulunmalarıydı. Hatta, İsmail Kemal Bey ve prensler tarafın
dan uygun görülen yabancı müdahalenin istenmesi fikrinin, kim oldukları 

(121) "Yürütme kurulu" terimi, yazının aslındaki "heyet-i daime" deyiminin karşılığında 

kullanılmıştır. Sözcükleri Arapça olan ve Farsça tamlama biçiminde kullanılan 

"heyet-i daime"nin Türkçesi, "sürekli kurul" demektir. Ancak Türkçede böyle bir 

söz kullanılmadığı, buna karşılık "yürütme kurulu" bir terim olarak yaygın biçimde 

kullanılıp yerleştiği için, çeviride bu terimi kullanmayı uygun gördük. 
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bilinmeyen bu delegeler tarafından alkışlanması ve söz konusu olan o yanlış 
fikrin bu şekilde çoğunluk kazanması üzerine, kongreyi oluşturanların kim
ler olduğunun resmen kongrede açıklanması gerektiği, "Meşveret"(122) 
Gazetesi Sahibi Ahmed Rıza Bey tarafından ortaya konulup önerildi; ne var 
ki kendisinin bu haklı sorusuna Başkan Beyefen di, bütün delegelerin kendisi 
tarafından çağrıldıkları ve bu nedenle kimliklerini kanıtlamaya gerek olma
dığı yanıtını sert bir biçernde verdi ve bu yanı ta sözü edilen delegeler tarafın
dan eşleştirilen gürültü-patırtı, adı geçen Ahmed Rıza Bey' i susmak zorunda 
bıraktı. 

Son toplantıların hepsinde bütün delegelerin zihnini işgal eden yabancı 
müdahalenin istenmesi fikri, delegeler arasında gittikçe gerginliğe neden ol
du. Bu fikir, yabancı müdahaleyi kabul edemeyen delegelerin hepsi tarafın
dan ve özellikle Kurmay(123) Ferid, Kurmay Yusuf, Kurmay Silistreli Ham
di, Mösyö Foa,( 124) Ahmed Rıza, Nazım, Hoca Kadri ve Abdurrahman Be
dir han Beyler tarafından sürekli olarak ve şiddetle reddedildi. Ne var ki 
bunların itirazlarına, sürekli olarak, "çoğunluk müdahaleyi istiyor" yanıtı 
verildi. Çoğunluğu oluşturanlar içinde Devletlu Darnacl Mahmud Paşa'nın 
oğulları(125) ve İsmail Kemal Bey gibi ünlü zatlar bulunuyordu. Fakat azın
lığı oluşturanların her biri, gerek İstanbul hapishanelerinde ve gerekse Afri
ka ve Kıbrıs'taki sürgün yerlerinde bin türlü felaket gördükten sonra Avru
pa'ya kaçabilip yıllardan beri bin türlü yoksulluk içinde koşuşup durmakla 
ve çalışıp çabalamakla yurttaşlarına kendilerini tanıtmış, birçok yandaş ka
zanmış bulunan ve bu nedenle de topluluğun birer vekili demek olan etkili 
ve yetenekli zatlardandı. 

İşte bu duruma göre, azınlık denilen, gerçekte çoğunluktu. 
Beş kişiden ibaret olan Ermeni delegeler, kongrenin ilk toplantılarında oy 

kullanmaktan çekimser kaldılar. Beşinci toplantıda da çoğunlukla, yani ya
bancı müdahaleyi kabul edenlerle birlikte olduklarını ve sözü edilen müda
haleye karşı olanlar tarafından istenen Kanun-ı Esasi:'yi kabul edemeyecekle
rini ve büyük devletler(126) tarafından Berlin Kongresinde(127) ve şu son 
yıllarda kendilerine söz verilen ayrıcalıklardan yararlanmak istediklerini 
bildirdiler. Ermeni delegelerin bu görüşleri, herkes tarafından şiddetle eleşti
rildi. Ermeniler son sözlerinde, yabancı müdahalesi sorununun kongre dele
geleri arasında yolaçtığı bölünmeyineden göstererek, "ne zaman siz ittifak 
ederseniz, biz de o zaman gelip sizinle görüşürüz" deyip küskün bir biçimde 
toplantı yerini terk ettiler. 

(122) O dönemde Abdülhamid rejimine karşı olanlarca yayınlanan en önemli gazetelerden 
biri olan "Me§veret"in anlamı, "danışma" demektir. 

(123) Burada adları yazılı olan üç subayın rütbeleri yazının aslında belirtilmemiş, sadece ad
larının önünde "kurmay" demek olan "erk~nıharb" unvanı yazılmıştır. Bu nedenle, 
biz de o sözcüğü Türkçeye çevirerek "kurmay" demekle yetinmek zorunda kaldık. 

(124) 20. sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(125) Prens Sahahaddin ile kardeşi Lütfuilah kasdediliyor. 
(126) 28. sayıdaki 136 numaralı dipnota bakınız. 
(127) 28. sayıdaki 128 numaralı dipnota bakınız. 
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Altıncı toplantı olan son toplantıda, müdahalenin yapılmamasından yana 

olanlar, sorunun başlangıcından beri yabancı müdahalesini reddetmek 

yolunda savundukları görüşün( 128) etkisizliğini görerek ümitsiz bir durum

daydılar. Görüşmelere son verilmiş gibiydi. Yalnız, kongrede kabul edilen 

maddelerin uygulama alanına konulmaları için gerekli olan Yürütme Kuru

lu(129) üyelerinin seçilmeleri hakkında oy kullanılması işi kalmıştı. Başkan 

Beyefendi bu iş için kongreye başvurdu. Müdahalenin yapılmamasıridan 

yana olanlar, fikir ve vicdaniarına aykırı biçimde düzenlenen bir maddenin 

uygulama alanına konulması için üye seçmekte mazur olduklarını belirtti

ler; aşağıdaki konuşma onlardan biri tarafından üzüntüyle okunarak ayrı

lındı ve böylece kongreye son verildi: 

Sevgili vatandaşlarımız! 

Kongreye katılırken, sonunda görüş birliği içinde olarak toplantımıza son 

vermeyi gönülden arzu ediyorduk. Birliğiınİzin meydana getireceği güçten 

yararlanmak, en birinci isteğimizdi. Hatta bu konuda ne denli anlaşıp uyuş

ma yanlısı olduğumuzu, son önerimiz kanıtlamaktadır. Önerimiz şuydu: 

"Kongre, vatanımızda(130) Kanun-ı Esasi'yi elde etmek yoluyle uygarlık 

gelişmeleri ve genel reformlar için çalışacağını ve bu konuda Avrupa devlet

lerinin olumlu ilgilerini ve iyilikseverliklerini ümid ettiğini bir parça bildi

riyle büyük devletlere bildirecektir". 
Ama ne yazık ki bu arzumuzda başanya ulaşamadık; görüşbirliği gerçek

leşmedi. Kongrenin çoğunluğu, ülkemizde gerekli olan reformların yapıl

ması için söz konusu devletlerin içişlerimize müdahalelerini tanıyan antlaş

malara dayanarak onları görevlerini yapmaya çağırmaktan ve böylece hakkı

nı istemakten yana tavır aldı. Kurulacak komitenin sayılan görevlerinin en 

önemlisinin bu iş olacağı kararlaştırıldı. Özetçe, düzenlenip kabul edilen tü

züğün ruhu, yabancıların "yardım edici tutumu" nu isternek oldu. 

Biz, uygarlığın içinde bulunduğumuz döneminde, hükümetlerin en birin

ci itici ve hareket ettirici etmenlerinin hala çıkar olduğunu sanıyoruz. Dev

letlerin çıkarlarının, reformlar konusunda bizimkiyle her zaman ortak ola

cağına emin değiliz. Biz, yabancı müdahalenin çıkarlarımıza, bağımsızlığı

mızın ve toprak bütünlüğümüzün korunmasına zarar vereceğini kabul 

ediyoruz. Çoğunluk da onaylar ki barış zamanında meydana gelecek yaban

cı müdahalelerin yararlı bir çeşidine örnek gösteremedi. 

(128) Buradaki "savundukları görüş" sözcükleri, yazının aslındaki "vuku bulan müdafaala

rı" sözcüklerinin karşılığında kullanılmıştır. O sözcüklerin Türkçeye tam çevirisi, 

"meydana gelen savunmaları"dır. O da, daha çok bir mahkemede ya da bir saldırı kar

şısında yapılan savunmanın çağrışımını yapıyor. Oysa söz konusu olan, böyle bir sa

vuma değil, ısrarla savunulan bir tezdir, bir görüştür. Bu nedenle, aniatılmak isteneni 

en iyi biçimde veren "savundukları görüş" sözcüklerini kullanmayı uygun gördük. 

(129) Bu sayıdaki 121 numaralı dipnota bakınız. 

(130) Buradaki "vatanımız"dan maksat, Osmanlı topraklarıdır. 
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İkinci bir konu da şudur: Avrupa müdahalesinin çıkarlarımıza uygun bi
çimde gönderilmesinin ne demek olduğunu anlayamadık. Paris'te kurula
cak özgürlükçü bir Osmanlı derneğinin, Doğu'ya ilişkin sorunlarda büyük 
devletlerin siyasetlerini nasıl yönlendirip yöneteceğine akıl erdiremedik. 

Biz, bize haksız yere yöneltildiği gibi Avrupa'ya karşıt değiliz. Tersine, on
ların uygarlık alanındaki gelişmişliklerini ülkemizde yaygın duruma getir
mek, en birinci ve kutsal isteğimizdir; bilim alanındaki gelişmişlikleriyle 
halkımızı aydınlığa kavuşturmak ve yarar sağlayan kurumları yle, meşru tl' re
jimleriyle hükümetimizi donatmak istiyoruz; bütün yararlı konularda uy
gar ulusların gidişlerini izlemek arzusundayız. Bu nedenle, aramızdaki an
laşmazlığın nedeni bu değildir; yabancı müdahalenin kabul edilmesi ve ka
bul edilmemesidir. Biz, yurtseverliği, bu müdahaleyi kesinlikle reddetmekte 
buluyoruz ve bu yurtseverliğiınİzin çıkarianınıza uygun olacağını ve sevgili 
milletimizin de, Avrupa'nın da takdirini kazanacağını umuyoruz. 

Bu nedenle, ayrı çalışmak zorunda bulunduğumuzu arzeder ve çoğunlu
ğun kuracağı komitenin vatanımıza yararlı hizmetler yapmasını gönlümü
zün tüm içtenliğiyle dileriz. 
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