
.

4.1. Ahmed Rifat’õn Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye’sinde 
Kürtler ve Kürdistan

Kürtler ve ülkeleri Kürdistan dört yüz yõlõ a kõn bir süre Osmanlõ 

Devleti sõnõrlarõ içinde yer aldõlar. Bu uzun zaman zarfõnda Kürtler, 

Osmanlõ nüfusunu olu turan önemli bir unsur oldu; Kürdistan da 

Osmanlõ’nõn ran ve Rusya sõnõrõnõ olu turan önemli bir bölge 

haline geldi. Çokuluslu ve çokdinli bir yapõsõ olan Osmanlõ 

Devleti’nin tarih ve co rafyasõnda Kürtlerin de önemli bir yeri 

vardõr. Bu önemden ötürü Osmanlõ ar iv ve kütüphanelerinde 

Kürtlerle ilgili çok fazla bilgi ve belge bulunmaktadõr. Bu bilgi 

ve belgeler meydana çõkarõlõp ara tõrmacõlarõn istifadesine 

sunuldukça Kürt tarihinin önemli bir evresini olu turan “Osmanlõ 

Devrinde Kürtler ve Kürdistan Tarihi” de aydõnlatõlmõ  olacaktõr. 

Biz de bu amaçla Ahmed Rifat’õn Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye 

adlõ eseri üzerine bu çalõ mayõ hazõrladõk.

Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye’yi Kürtler için önemli kõlan bu 

eserde yer alan “Kürd” ve “Kürdistan” maddeleridir. Ahmed 

Rifat, Kürt maddesinde Kürtlerin ya adõ õ co rafyanõn sõnõrlarõnõ 

belirttikten sonra Kürt halkõnõn özellikleri ve o günkü durumu 

hakkõnda kõsaca bilgi verir.

Yazar, “Kürdistan” maddesini ise iki ba lõ a ayõrmõ tõr. lki 

“Kürdistan-õ Osmânî” di eri ise “Kürdistan-õ Acemî” yani ran 

Kürdistanõ’dõr. Kürdistan co rafyasõ miladî 1639 yõlõnda Osmanlõ 

ve Safevi devletleri arasõnda imzalanan Kasr-õ irin Antla masõ ile 
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resmen ikiye bölünmü tür. Kürdistan’õn bir parçasõ Osmanlõ di er 

parçasõ ise Safevi Devleti’nin sõnõrlarõ içinde kalmõ tõr. 

Ahmed Rifat, Kürdistan’õn her iki parçasõnõn da co rafi sõnõrlarõnõ, 

yüzölçümünü ve nüfusunu belirttikten sonra yeraltõ zenginlikleri ve 

tarõm ürünleri hakkõnda bilgi vermi tir. Yazar, Osmanlõ Kürdistanõ 

hakkõnda bilgi verirken Emir Bedirhan olayõndan da söz etmi tir.

Ahmed Rifat Kimdir?

Ahmed Rifat, stanbul’da do mu tur. Ya lõkçõzade adõyla tanõnan 

abanzade ailesinden, Ispartalõ Mehmed Emin Efendi’nin o ludur. 

Küçük ya ta maliyeye girmi  farklõ memuriyetlerde görev aldõktan 

sonra emekli olmu tur. 1895 yõlõ ba õnda vefat eden Ahmed Rifat’õn 

kabri stanbul’un Fatih ilçesindeki Emir Buharî Tekkesi’ndedir 

(Özcan, 1989: 130-131).

Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye Nedir?

Devlet hizmetlerinin yanõ sõra ilmi çalõ malar yapan ve 

kaynaklarda ressam oldu u kaydedilen Ahmed Rifat Efendi, 

tarihe ve ahlaka dair bazõ eserler kaleme almõ , fakat daha çok 

Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye isimli kitabõ ile tanõnmõ tõr. Bu 

eser, aslõnda me hur ahõs ve müelliflerin biyografileri, önemli 

olaylar, tarih boyunca kurulmu  olan devletler, milletler ve belli 

ba lõ ehirlerin tarihleri ve co rafi özellikleri hakkõnda alfabetik 

maddeler halinde bilgiler vermektedir. Bu yönüyle bir tarih ve 

co rafya sözlü ü olarak de erlendirilse de öteki ilim dallarõna 

dair pek çok bilgiyi de içermesi bakõmõndan genel bir ansiklopedi 

niteli i de ta õmaktadõr. Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye, Osmanlõ 

Devleti’nde XIX. yüzyõlda hazõrlanmasõna ferdi olarak te ebbüs 

edilip tamamlanabilmi  ansiklopedi çalõ malarõnõn iyi bir örne i 

olarak kabul edilebilir.  Bazõ yanlõ  ve eksikliklerine ra men, 
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günümüzde bile bir ba vuru kayna õ olma özelli ini koruyan 

eser, ilk iki cildi H.1299/M.1881, son be  cildi ise H.1300/M.1882 

tarihlerinde olmak üzere, yedi cilt halinde stanbul’da basõlmõ tõr 

(Özcan, 1989: 130-131).

Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye’de verilen bilgiler önemli olmakla 

birlikte bilgilerde yanlõ lõk ve eksiklikler olabilir. Bilhassa yazarõn 

verdi i nüfus bilgileri ba ka kaynaklarla kar õla tõrõlmalõdõr. Ahmed 

Rifat, Osmanlõ Kürdistanõ’nõn nüfusunu tahminen üç yüz elli bin olarak 

veriyor. Bu sayõ Osmanlõ Devleti’ndeki Kürtlerin nüfusundan çok 

uzaktõr. Bu durum yazarõn Kürdistan tanõmõndan da kaynaklanõyor 

olabilir. Ba ka kaynaklarda Osmanlõ’da Kürt nüfusunun bir 

milyonun üstünde oldu u belirtilmektedir. Örne in emseddin Sami, 

Kamûsü'l-a‘lâm adlõ eserinin Kürdistan maddesinde Kürt nüfusun 

tahminen iki buçuk milyona yakõn oldu unu ve bunun bir buçuk 

milyonunun Osmanlõ ülkesinde ya adõ õnõ ifade eder ( emseddin 

Sami, 1896: 3840).  Örnek olarak 1897 yõlõnda Osmanlõ nüfusunun 

“milliyet itibariyle tasnifi” u ekildedir (Eldem, 1994: 16):

Rumeli stanbul Anadolu Suriye Irak Toplam

Türk 1.003.000 597.000 8.056.000 90.000 73.000 9.819.000

Arnavut 1.061.000 10.000 5.000 - - 1.076.000

Kürt - 5.000 1.061.000 44.000 368.000 1.478.000

Rum 808.000 236.000 871.000 140.000 - 2.055.000

Ermeni 23.000 162.000 1.036.000 149.000 - 1.370.000

Musevi 88.000 47.000 41.000 107.000 72.000 355.000

Sõrp 761.000 1.000 2.000 - - 764.000

Arap 

Müslim
- 1.000 238.000 1.187.000 1.024.000 3.080.000

Arap 

Hõristiyan
- - - 527.000 - 527.000

TOPLAM 5.594.000 1.181.000 11.430.000 3.001.000 1.550.000 22.756.000
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Nüfus sayõmõnõn yapõldõ õ devirdeki kitle ileti im araçlarõnõn 

zayõflõ õ, halkõn devletin vergi istemesi korkusuyla sayõmdan 

çekinmesi, Kürdistan co rafyasõnõn yer yer çok sarp ve engebeli 

olmasõ, Kürtlerin önemli bir kõsmõnõn yerle ik de il göçebe halde 

ya õyor olmasõ gibi etkenler göz önünde bulunduruldu unda 

yukarõdaki rakamõn bile tartõ õlõr oldu u söylenebilir. Bu iddiamõzõ 

kuvvetlendiren de yine Osmanlõ devrinde yazõlmõ  bir co rafya 

kitabõdõr. Cemiyet-i Tedrîsiyye-i slâmiyye azasõndan Yusuf Hafîd 

[Hantu ] tarafõndan yazõlõp stanbul’da yayõmlanan ( hsano lu, 

2000: 595) Muhtasar Co rafya-yõ Osmânî adlõ eserde öyle 

deniyor: “

Kürdler de Arnavudlar gibi bir kõt‘ada iskân eden ahâlîden 

bulunub bunlar da iki buçuk milyona yakõn bir nüfûsa 

mâliktir (sahiptir) (Yusuf Hafîd, 1329/1913: 12).

Safvet [Geylangil], Resimli ve Haritalõ Co rafya-yõ Osmânî adlõ 

eserinde Kürtlerle ilgili bilgi verirken nüfuslarõna da de iniyor: 

Asya-yõ Osmânînin husûsiyle Anatolinin cihet-i arkiyesin-

de yüksek da larla muhât arazi ve yaylalar üzerinde yayõlmõ  

olan Kürdler, ekser a îret halinde ya amakdadõrlar. Mik-

dârlarõ 2,5 milyon raddesinde tahmîn edilmekde ise de 

bunlarõn da üç milyondan fazla oldu unda übhe yoktur. 

Bu kavm dahi kendine mahsûs baz[õ] âdât ve i‘tikâdâta 

mâlikdir. ecâ‘atleri me hûrdur. Ata binicilikde ve silâh 

isti‘mâlinde mahâretleri vardõr (Safvet, 1331/1915: 5).

Kürt nüfusuyla ilgili son olarak bir Kürt aydõnõnõn da görü lerini 

aktarõp bu bahsi bitirece iz. 22 Nisan 1898’de ilk Kürt gazetesi 

Kurdistan’õ Kahire’de çõkaran Mikdat Midhat Bedirhan, gazetenin 
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ilk sayõsõyla beraber bazõ ki ilere Fransõzca bir kart gönderir. 

Kartõn ikinci paragrafõnda öyle der:

Ulusum, Kürt ulusu, bugün Küçük Asya’da çok eski bir dil 

konu an toplam altõ milyondan fazla nüfusa sahiptir (Fran-

sõzcadan çeviren ve aktaran: Malmîsanij, 2009: 116). 

Mikdat Midhat Bedirhan’õn verdi i bu rakam belli ki Osmanlõ 

Kürdistanõ- ran Kürdistanõ ayrõmõ yapõlmaksõzõn Kürtlerin genel 

nüfusunu belirtir. 

19. yüzyõlõn en önemli ba vuru kaynaklarõndan olan Kamûsü’l-

a‘lâm’da Kürtlerle ilgili maddeler ara tõrmacõ Mehmet Emin 

Bozarslan tarafõndan günümüz Türkçesine çevrilerek kitap 

halinde yayõmlandõ ( emseddin Sami, 2001). Bozarslan, bu de erli 

çalõ masõ için “XIX. yüzyõla ait bir ‘Kürdistan Ansiklopedisi’” tabirini 

kullanõyor (Bozarslan, 2001: 36). Biz de hazõrladõ õmõz bu çalõ manõn 

o ansiklopediyi tamamlamasõnõ ve zenginle tirmesini diliyoruz.

Bu çalõ manõn kapsamõ, ba langõçta “Kürd” ve “Kürdistan” maddeleri 

ile sõnõrlõ iken, “Osmanlõ Kaynaklarõnda Kürtler Çalõ ma Grubu” 

tarafõndan proje olarak kabul edilmesiyle “Kürtlerle do rudan 

veya dolaylõ ilgili tüm maddeler” eklinde geni letilmi tir. Bundan 

sonra ilkin eser taranarak konuyla ilgili maddeler tespit edilmi  

ve sonrasõnda Osmanlõca olan metin Latin harflerine aktarõlmõ tõr. 

Bu aktarma esnasõnda transkripsiyon kurallarõ göz önünde 

bulundurulmu ; ancak katõ bir ekilde uygulanmamõ tõr. Metnin 

anla õlmasõ için daha esnek bir yöntem tercih edilmi tir. Bugün 

için anla õlmasõ zor olan kelimelerin anlamlarõ parantez içinde 

verilmi , ihtiyaç duyuldukça dipnotlarda açõklamalar yapõlmõ tõr. 

A a õda önce Kürt ve Kürdistan maddeleri verilecek, giri  yazõsõnõn 

ve bu maddelerin Kürtçe tercümesinden sonra di er maddeler 

alfabetik olarak sõralanacaktõr. 
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Kürd: Asyâda bir kavim olub Diclenin arkõnda vâki‘ (bulunan) 

da larda ve Vân ve Rûmiye (Urmiye) göllerinin cenûbunda 

(güneyinde) sâkindirler. Memleketlerine kendi nâmlarõna 

nisbetle “Kürdistan” tesmiye olunur (ismi verilir). Bunlar çabuk 

ve ecî‘ (cesur) olmakla beraber herbâr (daima) hür ya arlar. 

El-yevm (bugün) Kürdlerin bir kõsmõ Osmânlõ ve kõsm-õ di e-

ri Aceme tâbi‘ olarak ekseriyâ (ço unlu u) Sünniyü’l-mezheb 

(Sünni mezhebi) ve bazõlarõ iî ve Nastûrîdir. Bunlar kadîm 

Keldânî ve Partlara mensûb zann olunur (C: 6, s.77).

Kürdistan-õ Osmânî: Ermenistan, el-Cezîre1, Irâk-õ Arab2 
ve Acemistan beynindedir (arasõndadõr). ehrizor ve Mûsul 
vilâyetleriyle Ba dâd vilâyetinin bir kõsmõnõ te kîl eder. 
Tûlen (uzunlukça, boylamca) üç yüz seksen, arzen (geni -
likçe, ence) dört yüz kilometro ittisa‘õnda (geni li inde) olub 
mürtefi‘ (yüksek) da larõ ve mahsûldâr (verimli) vâdîleri 
hâvîdir (içerir). Mahsûlât-õ arziyyesi (tarõm ürünleri) pirinç, 
bu day, arpa, susam, yemi , tütün, pamuk, mazõ; kudret-i 
havasõ ve ma‘denleri kükürt ve ap misillü (gibi) eylerden 
ibâretdir. Ve üç yüz elli bin tahmîn olunan ahâlîsi e erçi 
(gerçi, her ne kadar) ekseriyâ cehl û nâdânî (cehalet ve 
bilgisizlik) içinde ve hâl-i bedevîde (bedevi yani göçebe 
halde) müte‘ayyi  (ya õyor) iseler de ecâ‘at (cesaret) ve 
kanâ‘at ve mihmân-nüvâzlõklarõna (misafirperverliklerine) 
diyecek yokdur.  Sultân Selîm-i Evvel (Yavuz, Sultan I. Selim) 
hazretleri Îrân seferinden sonra Kürdistanõn dahi Devlet-i 
Aliyyeye (Osmanlõ Devleti’ne) iltihâkõnõ (katõlmasõnõ) arzu 
eyledi inden Dersaadette ( stanbul’da) bulunan me hûr 
drîs-i Bidlîsî hazretlerini M.1515/H.921 târîhinde Kürdistan 

1 Fõrat ve Dicle nehirleri arasõnda kalan co rafi bölge; Mezopotamya da denir.

2 Ba dat’tan Basra’ya kadar olan bölge.
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ümerâsõna (mirlerine) gönderüb mûmâ-ileyh (adõ geçen yani 
dris-i Bitlisi) zaten Sünniyü’l-mezheb olan yirmi, otuz kadar 

kabâil-i Ekrâdõ (Kürd kabilelerini) nesâyih-i müessere (tesirli 
nasihatler) ile celb (tarafõna çekmek) ve âh smâil aleyhine 
te vîk eyledi ine binâen (etmesi üzerine) kabâil-i mezkûre 
(adõ geçen kabileler) memleketlerini Acemlerden harben 
(sava la) tahlîs (kurtarma) ve Devlet-i Aliyyeye ilticâ eylediler 
(katõldõlar). Yalnõz Diyârbekir ciheti biraz harb ile alõnmõ dõr.

Kürdler bir aralõk Devlet-i Aliyyenin bazõ tekâlifini (vergile-
rini) kabûlde tereddüd eylediklerinden M.1845/H.1262 târî-
hinde Mü îr Osmân Pa a epeyce bir kuvvet ile Kürdistana 
gönderilmi  idi. Mûmâ-ileyh biraz tazyîk (baskõ, sõkõ tõrma) 
ve ufak tefek muhârebelerden sonra birinci reîsleri Bedirhân 
Begi müte‘allikâtõyla (yakõnlarõ, akrabalarõyla) beraber tutub 
Dersaadete göndermekle o tereddüd dahi bertaraf oldu. Ve 
mîr-i mûmâ-ileyh (adõ geçen mir yani Bedirhan Beg) ve 
müte‘allikâtõ maa  tahsîsiyle memâlik-i sâire-i Devlet-i 
Aliyyede (Osmanlõ Devletinin çe itli yerlerinde) iskân edil-
di (yerle tirildi) (C: 6, s.77).

Kürdistan-õ Acemî: Acemistanda Azerbâycân3, Irâk-õ Acem4, 
Hûzistan5 ve Kürdistan-õ Osmânî ile tahdîd olunur (sõnõrla-
nõr) bir eyâlettir. Tûlen üç yüz yetmi , arzen iki yüz yirmi 
be  kilometro ittisâ‘õnda ve dört yüz bin nüfusu hâvî olub 
makarrõ Kirmân âhdõr. Yüksek da larõ ve geni  vâdîleri varsa 
da Kirmân âh sahrasõndan mâ‘adâ (ba ka) mahalleri zirâ‘ata 
sâlih (uygun) de ildir (C:6, s.78).

3 ran’õn kuzeyinde bir eyalet. 

4 ran’õn kuzeybatõ bölgesi.

5 Orta ran’õn batõ tarafõnda bir eyalet
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4.2. Di Lûgat-i Tarihiyye ve Co rafiyye De Kurd û Kurdistan

Kurdan û welatê wan Kurdistan ji çar sed salî zêdetir di nav sînorê 

Dewleta Osmanî de cih girtin. Di vî demê dirêj de Kurd, di nufûsa 

Osmanî de xelkekî girîng; Kurdistan jî ji ber ku sînorên bi Îran 

û Rûsya re pêk dianî di erdnîgariya Osmanî de herêmeke girîng 

bû. Di dîrok û erdnîgariya Osmanî de ku dewleteke pirr-netew û 

pirr-ole cihekî girîng ê Kurdan jî heye. Ji ber vê girîngiyê di ar îv û 

kitêbxanê Osmaniyan de derheqê Kurdan de pirr agahî û dokuman 

hene. Ev agahî û dokuman çiqas derkevin holê û lêkolînvan sûd ji 

wan bigrin, wê dîroka Kurd û Kurdistanê ya di serdema Osmanî 

de ew qasî zelal bibe. Me jî bi vê armancê berhema Ahmed Rifat 

a bi navê Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye (Ferhenga Dîrok û 

Erdnîgariyê) amade kir.

Ji ber ku di vê ferhengê de maddeyên “Kurd” û “Kurdistan” hene ev 

berhem ji bo Kurda girîng e. Ahmed Rifat, di maddeya Kurd de pê î 

sînorê erdnîgariya Kurdan diyar dike, dûv re derheqê taybetiyên 

gelê Kurd de û rew a wan ê wê demê de bi kurtasî hin agahiyan 

dide.

Nivîskar, maddeya Kurdistan kiriye du be : Kurdistana Osmanî û 

Kurdistana ‘Ecemî6 ango Kurdistana Îranê. Ji ber ku Kurdistan, 

bi Peymana Qasra êrîn ku di sala 1639an de di navbera Dewleta 

6 ‘Ecem: peyveke bo Îraniyan tê bikaranîn, ji bo welatê Îranê jî ‘Ecemistan tê 
gotin.
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Osmanî û Sefewî de hat îmze kirin bi fermî bû du perçe û perçeyeke 

Kurdistanê di nav sînorê Dewleta Osmanî de perçeyê din di nav 

sînorê Dewleta Sefewî de ma. 

Ahmed Rifat pi tî ku sînor, aqar û nufûsa her du perçeyê Kurdistanê 

diyar kir; di derheqê ma’den û dexlên wê de agahiyan dide. Dema 

behsa Kurdistana Osmanî dike qala bûyera Mîr Bedirxan jî dike.

Ahmed Rifat Kî Ye?

Ahmed Rifat, li Stenbolê hatiye dinê. Navê bavê wî Mehmed Emîn 

Efendî ye. Hê piçûkayî di maliyeyê de dest bi memûriyetê kir. Pi tî 

wezîfeyên curbicur teqawît bû. Di sala 1895’an de mir. Gora wî li 

Stenbolê, navçeya Fatîhê, li Tekkeya Emîr Buxarî ye (Özcan, 1989: 

130-131).

Lûgat-i Tarihiyye ve Co rafiyye Çi Ye?

Ahmed Rifat, ji xeynî karên fermî bi lêkolînên zanistî re jî mijûl 

bûye. Wî di derheqê dîrok û exlaqê de hin berhem nivîsandiye. 

Lê berhama wî ya navdar Lûgat-õ Tarihiyye ve Co rafiyye ye. 

Ev berhem di eslê xwe de ferhengeke ku di derheqê kesayet û 

nivîskarên navdar, dewlet, milet û bajaran de bi awayeki alfabetîk 

agahiyan dide ye. Lê ji ber ku ji xeynî dîrok û erdnîgariyê agahiyên 

zanistên din jî dide wek ansîklopedî tê hesibandin. Ev di nav 

ansîklopediyên ku di sedsala 19. de ji aliyê yek kesî ve hatiye 

amadekirin de mînakeke ba  tê qabûl kirin. Tevî hin xeletî û 

kêmasiyên wê îro jî berhemeke rewacdar e. Her du cildên wê yî 

pê î 1881ê, pênc cildên dawî 1882yan de wekî heft cilda hemû li 

Stenbolê çap bûye (Özcan, 1989: 130-131).

Agahiyên ku berhem dide her çiqas girîng bin jî xeletî û kêmasiyên 

wê dibe ku hebin. Bi taybetî agahiyên nufûsê divê bi çavkaniyên 

din re bên rûberkirin. Ahmed Rifat, nufûsa Kurdistana Osmanî 
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wekî 350 hezar diyar dike. Ev hejmar ji nufûsa Kurdên ku di 

Dewleta Osmanî de dijîn dûre. Sedema vê çêdibe ku ji salixdana 

nivîskar a Kurdistana Osmanî jî be. Çavkaniyên din de nufûsa 

Kurdan di Dewleta Osmanî de ser milyonekê re tê nî an dayîn. 

emseddîn Samî di berhema xwe yî bi navê Kamûsü’l-a‘lam de 

dibêje ku nufûsa Kurda nêzî du milyon û nîv tê texmîn kirin. Ji 

vana milyonek û nîv dibin hikmê Osmanî de dijîn ( emseddin 

Samî, 1896:3840). Di sala 1897a de nufûsa Osmanî li gor netewan 

wek jêr tê tesnîf kirin (Eldem, 1994: 16):

Rûmelî Stenbol Enedol Sûriye Iraq Gi t

Tirk 1.003.000 597.000 8.056.000 90.000 73.000 9.819.000

Arnawud 1.061.000 10.000 5.000 - - 1.076.000

Kurd - 5.000 1.061.000 44.000 368.000 1.478.000

Rûm 808.000 236.000 871.000 140.000 - 2.055.000

Ermenî 23.000 162.000 1.036.000 149.000 - 1.370.000

Cihû 88.000 47.000 41.000 107.000 72.000 355.000

Sirb 761.000 1.000 2.000 - - 764.000

‘Ereb 

Muslîm
- 1.000 238.000 1.187.000 1.024.000 3.080.000

‘Ereb 

Fileh
- - - 527.000 - 527.000

Gi t 5.594.000 1.181.000 11.430.000 3.001.000 1.550.000 22.756.000

Li gor me ev hejmar jî kêm e. Sedemên wê ev in:

1. Wê demê alavên ragihandinê pirr qels bûn.

2. Xelkê ji ber tirsa xwestina bê an xwe ji jimartina nufûsê dûr 

digirt.

3. Erdnîgariya Kurdistanê cih bi cih pirr dijwar e, gihi tina hin 

deveran pirr zehmet e.

4. Be ekî girîng ji Kurdan koçerin, jimartina wan ne mimkun e.
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Ji ber van sedeman nufûsa Kurdan ihtîmaleke mezin ji vê hejmarê 

zêdetir e. Vê îddia me dîsa kitêbeke erdnîgariyê îsbat dike. Di 

berhema bi navê Muhtasar Co rafya-yi Osmânî de (Bi Kurtasî 

Erdnîgariya Osmanî) ku ji aliyê Yusuf Hafîd ve hatiye nivîsandin, 

weha dibêje: “Kurd jî wek Arnawudan di herêmekê de dijîn û 

nufûsa wan bi qasî du milyon û nîv e” (Yusuf Hafîd, 1329/1913: 12).

Di kitêba Resimli ve Haritalõ Co rafya-yi Osmânî (Erdnîgariya 

Osmanî ya bi Sûret û Xerîte) de ku ji aliyê Safvet [Geylangîl] 

ve hatiye nivîsîn, dema derbarê Kurdan de agahiyan dide qala 

nufûsa Kurdan jî dike:”Kurd, li Asyaya Osmanî bi taybetî jî li 

rojhilata Enedolê, li ser erd û zozanên ku bi çiyayên bilind hatine 

dorpêçkirin de belav bûne. Kurd pirranî e îr in. Nufûsa wan her 

çiqas nêzî du milyon û nîv bê texmîn kirin jî tê de qet ubhe nîne 

ku ev jî ji 3 milyonan zêdetir in. Adet û baweriyên taybet ê vî 

qawmî jî hene. Mêrxasiya van navdar e. Di suwarbûna hespê û 

bikaranîna çekan de hosta ne” ( Safvet, 1331/1915:5 ).

Bi nêrîna rew enbîrekî Kurd emê vê mijarê xilasbikin. Mîqdat 

Mîdhat Bedirxan ku rojnameya pê î ya Kurdan Kurdistan 

derxistiye, tevî hejmara pê î ya rojnameyê qertek ji hin kesan re 

andiye. Di benda duyemîn ya qertê de weha dibêje: “Miletê min, 

miletê Kurd li Asya Piçûk dijî; ew bi zimanekî pirr kevn dipeyivin 

û nufûsa wan a gi tî ji e  milyonan zêdetir e” (Ji bo wergera qertê 

binêrin: Malmîsanij, 2009:116).

Li vir xuyaye ku Mîqdat Mîdhat Bedirxan cudahî nexistiya nav 

Kurdistana Osmanî û Kurdistana Îranê, ev hejmara nufûsa gi tî 

ya Kurdan e.

Kamûsü’l-a‘lam ku di sedsala 19'yan de girîngtirîn berhema 

serîlêdanê ye, ji maddeyên tê de yê ku bi Kurdan re elaqadarin 

ji aliyê mamoste M. Emîn Bozarslan ve hatin tîpguhertin û wekî 
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kitêb hat çap kirin ( emseddin Sami, 2001). Mamoste vê xebata 

xwe wekî “Ansîklopediyeke Kurdistan ya Sedsala 19'an” bi nav 

dike (Bozarslan, 2001: 36). Em jî hêvî dikin ku ev xebata me wê 

ansîklopediyê temam û dewlemend bike.

Niha pê î emê maddeyên Kurd û Kurdistanê li jêr pê kê  bikin, 

dûv re maddeyên din li gor alfabeya Latinî rêz bikin.

Kurd: Li Asyayê qawmek e. Li çiyayê rojhilatê Dîcle û li ba ûrê 

golên Wan û Ûrmiyê dijîn. Navê welatê wan Kurdistan ji navê wan 

tê. Kurd, bilez û wêrek in û her tim azad dijîn. Îro qismekî Kurdan 

bi Osmanî ve qismek jî bi Îranê ve girêdayî ne. Kurd, pirranî Sunnî 

ne hin jî iî û Nastûrîne. Tê zen kirin ku ev ji Keldanî û Partên kevn 

in (C: 6, r.77).

Kurdistana Osmanî: Di navbera Ermenistan, Mezopotamya, 

Iraqa ‘Ereb û Îranê de ye. Ji wîlayetên ehrêzor û Musil û ji 

qismek wîlayeta Bexdayê pêk tê. Dirêjayiya wê 380 firehiya wê 

400 kîlometre ye. Çiyayên wê yên bilind, newalên wê yên bi xêr 

û ber hene. Mahsûlata erdê wê birinc, genim, ceh, kuncî, mewîj, 

titûn, pembû, mazî; ma’denên wê kukurd û ap in. Xelkê wê yê ku 

350 hezar tê texmîn kirin her çiqas di nav cahilî û nezaniyê de be 

jî di mêranî, çavtêranî û mêvanperweriya wan de kêmasî nîne. 

Siltan Selîmê I, pi tî sefera Îranê daxwaz dikir ku Kurdistanê jî 

tevlî Dewleta Osmanî bibe. Bi vê armancê Îdrîsê Bedlîsî ji Stenbolê 

iyande Kurdistanê ba mîrên Kurdan (Z.1515/K.921). Îdrîsê Bedlîsî 

bîst-sih e îrên Kurdan ku Sunnî bûn bi îretên bi bandor wan qayîl 

kir ku li hemberê ah Îsmaîl derkevin. Li ser vê van e îran welatê 

xwe bi er ji ‘Eceman xilas kirin û tevlî Dewleta Osmanî bûn. Tenê 

aliyê Diyarbekirê hinekî bi er hat standin.

Kurdan wextekî di qabûl kirina hin bê ên (bacên) Dewletê de di 

dudiliyê (tereddutê) de man. Ji ber vê Mu îr Osman Pa a bi hêzeke 
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mezin iyandibûne Kurdistanê (Z.1845/K.1262). Mu îr Osman Pa a 

bi hinek çewisan û pi tî çend erên biçûk serekê wan Bedirxan 

Beg û xizmên wî digre û di îne Stenbolê. Bi vî awayî ew dudilî bûn 

jî ji holê radibe. Ji Bedirxan Beg û xizmên wî re mea  tê girêdan û 

di welatê Osmanî de li cihên cûr bi cûr têne bicih kirin (C: 6, r.77).

Kurdistana ‘Ecemî: Li îranê di navbera Azerbaycan, Iraqa 

‘Ecem, Xûzistan û Kurdistana Osmanî de eyaletek e. Dirêjayiya 

wê 370 firehiya wê 225 kîlometreye, di nava xwe de 400 hezar 

kesî dihewîne û navenda wê kirman ah e. Çiyayên wê yên bilind, 

newalên wê yên fireh hene lê ji xeynî de ta kirman ah cihên din ji 

bo çandinê ne ba in (C: 6, r.78).
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4.3.Metnin Transkripsiyonu

A rõ: Asyâda bir da dõr. Ararat kelimesine nazar buyurula 

(bakõnõz) (C: 1, s.223).

Ahlât: Vân vilâyetinde ve Vân Gölünün imâl-i garbîsinde 

(kuzeybatõsõnda) ve Ercî  civârõnda bir ehirdir. Bu ehir imdi 

bin hâneden ibâret ise de mukaddemâ (önceleri) pek büyük ve 

ma‘mûr (bayõndõr) ve stanbul cesâmetinde (büyüklü ünde) bir 

pay-õ taht-õ me hûr (me hur bir ba kent) idi. Burasõ M.1228/H.626 

târîhinde Celâleddîn ve yirmi sene sonra zzeddîn ma‘rifetiyle 

teshîr (zapt, istila) olunub bir asõr sonra Devlet-i Aliyyeye intikâl 

eyledi. Ahlâtõn so u u ziyâde ise de elma ve ceviz gibi meyve ve 

mahsûlât-õ sâiresi (di er ürünleri) çokdur ve derûnunda (içinde) 

olan Süleymân Hân Türbesi me hûr ziyâretgâhdõr. bu Süleymân 

Hân hâl-i hayâtõnda (ya arken) Ravza-i Mutahharaya7 pek çok 

hidmet (hizmet) etmi  idi (C:1, s.105).

Ahtamâr: Asyâda Vân Gölünün sâhil-i arkîsinde (do u sahilinde) 

bir küçük cezîredir(adadõr) ve derûnunda bir küçük kal‘a (kale) 

ile M.653 târîhinde yapõlmõ  bir manastõr vardõr. bu manastõr 

M.1113/H.507 târîhinde dört Ermenî Patri inden birine makarr 

ittihâz olundu (kabul edildi) (C:1, s.104)

Amed: Diyârbekir kelimesine nazar buyurula (C: 1, s.259).

7 Ravza-i Mutahhara: Medine’de Hz. Muhammet’in türbesinin bulundu u yere 
verilen isim.
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Anatoli8: Yirmi dört ile otuz dokuz tûl (boylam) ve otuz altõ ile kõrk 

iki arz (enlem) arasõnda olan Asyâ-yõ Sugrânõn (Küçük Asya’nõn) 

kõsm-õ garbîsinden (batõ kesiminden) ibâret bulunan kõt‘a-i 

cesîmenin (büyük kõtanõn) ismidir. Bu kõt‘anõn üç tarafõ Akdeniz 

ve Karadeniz ve Adalar ve Marmara denizleri ile muhât (çevrilmi ) 

olub yalnõz ark ciheti Kürdistan ve Haleb vilâyâtõ (vilayetleri) 

hudûdlarõna (sõnõrlarõna) kesb-i ittisâl etmi dir (biti iktir). 

Anatoli nâmõ bazen Kürdistan ve Haleb ve Mûsul ve Sûriye 

vilâyeti dâhil oldu u halde cümlesine birden dahi õtlâk olunur 

(denilir).  Anatolinin garb cihetinde olan Hüdâvendigâr ve Aydõn 

ve ark cihetinde olan Erzurûm ve Harpût ve Diyârbekir ve imâl 

cihetinde (kuzey tarafõnda) olan Kastamonu ve Trabzon ve Sîvâs 

ve Ankara ve cenûb cihetinde (güney tarafõnda) olan Konya ve 

Adana vilâyetlerinin merâkiz (merkezleri) ve mülhakâtõ (merkeze 

ba lõ yerleri) mahallerinde mezkûr oldu undan (zikredildi inden) 

oralara mürâca‘at buyurula (C:1, s.267).

Anî: Karsõn ark-õ cenûbîsinde (güneydo usunda) ve otuz 

kilometro ba‘dõnda (ilerisinde) bir eski ehirdir. Bu ehir vaktiyle 

Ermenistan hükümdârlarõnõn pay-õ tahtõ oldu undan pek ma‘mûr 

ve kal‘asõ ol vakte göre birinci derecede metanetle (sa lamlõkla) 

me hûr ve yüz bin hâne ve bin kilîsâsõ (kilisesi) oldu u mütevâtir 

idi (rivayet edilirdi). Bu kal‘ayõ M.1045/H.437 târîhinde Yunânîler 

büyük gayretle zabt ve M.1063/H.456 târîhinde Alp Arslan Selçukî 

hendekler dolusu asker fedâsõyla istilâ ve daha sonra Gürcîler ve 

Acemler ve Ermenîler ve Mo ollar birbirini müte‘âkib (ard arda) 

hücûm ve senelerle muhâsara ve tazyîk eylediklerine binâen 

8 Bugün Anadolu dedi imiz co rafyanõn tarihi adõ Anatoli’dir ve Osmanlõcada 
bu isim Anatoli eklinde yazõlõr. Metin ne rinde bu ismin Anatoli mi yoksa 
Anadolu mu eklinde kullanõlaca õ ara tõrmacõnõn tercihine ba lõdõr. Biz bu 
yazõda bu kelimeyi Anatoli eklinde kullanmayõ tercih ediyoruz.
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ahâlîsi da õldõ ve M.1319/H.719 târîhinde dahi bir büyük hareket-i 

arz (deprem) vukû‘ buldu undan harâb olub iler tutar yeri kalmadõ.

imdi yalnõz bazõ âsârõ (eserleri) görülmekde ve mevcûd olan 

harâb sûrunun muhîti on altõ mil tahmîn olunmaktadõr (C: 1, s.286).

Ararat: Revân ehrinin altmõ  be  kilometro cenûb-õ garbîsinde 

(güneybatõsõnda) ve dört bin metro irtifâ‘õnda bir da õn ismidir. Bu 

nâmõn mülûk-õ Erâmineden (Ermeni hükümdarlarõndan) Aram’õn 

o lu Ara’ya nisbetle tesmiye olundu u bazõ tevârîhde (tarihlerde) 

görülmü dür. Hõristiyânlar Tûfânda Nûh aleyhisselamõn sefînesi 

(gemisi) i bu da õn üzerine indi[ ine] i‘tikâd ederler (inanõrlar) 

ve civâr ahâlîsi A rõ Da [õ] derler. Zirvesinde dâim kar mevcûd ve 

volkan a õzlarõ me hûrdur. Kurân-õ Kerîmde zikr olundu u vechle 

(denildi ine göre) Nûh sefînesinin müstekarrõ (yeri) Cebel-i Cûdî 

(Cudi Da õ) olub bu ise Diyârbekir ve Mûsul beyninde (arasõnda) 

mümtedd (uzanan) bir da dõr (C: 1, s.115).

Asûryâ: arken Kürdistan ve imâlen Harpût ve Diyârbekir ve 

garben el-Cezîre ve cenûben Bâbil arâzîsiyle mahdûd (sõnõrlõ) olan ve 

bazen Bâbil ve el-Cezîre dahi dâhil bulunan arâzî-i vesî‘anõn (geni  

arazinin) ismidir. Bu arâzîsinin cihet-i cenûbunda Sâmîler sâkin iken 

Y.T. 4294 târîhinde yani mîlâdõn bin üç yüz sene mukaddeminde 

(öncesinde) Belus nâmõnda bir zat Sâmîleri tard ederek (sürerek) 

Birinci Asûr Devletini tecdîd (yenileme) ve tevsî‘ (geni letme) 

eyledi ve yirmi be  sene sonra cülûs eden (tahta geçen) o lu Ninos 

dahi pay-õ tahtõnõ tevsî‘ ve tezyîn edüb (süsleyip) Ninova nâmõnõ 

verdi ve Bâbil Hükümetini ortadan kaldõrub Bakteryân ve Medyâ 

ve Ermenistan vilâyâtõnõ taht-i himayesine (himayesi altõna) aldõ. 

Mûma-ileyhin tecdîd eyledi i i bu Birinci Asûr Devleti Y.T. 4806 

târîhinde yani mîlâdõn yedi yüz seksen sekiz sene mukaddeminde 

Bâbil Vâlîsi Belezis ile Medya Vâlîsi Arpaksis’in isyân ve galebesiyle 
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munkarõz olub (yõkõlõp) Belezis ark ve cenûb cihetlerinde kinci 

Asûr Devletini ve Arpaksis Medyâ Devletini te kîl etmi tir.

Y.T.4888 târîhinde Asûryâ hükümdârõ olan Senherib dahi Medyâ 

ve Ermenistan ve Sûriye memâlikini (memleketlerini) memâlik-i 

Yahûdiyye ve Mõsriyyeyi istirdâd (geri alma) ve istilâ eyledi ve ahlâfõ 

(halefleri) hayli i ler gördüyse de Y.T. 4988 târîhinde Bâbil hükümdârõ 

bulunan Nabopolassar ile Medya Vâlîsi Birinci Seyazar (?) metbû‘-õ 

müfahhamlarõ (hükümdarlarõ) Sardanapal aleyhine kõyâm ederek 

(ayaklanarak) seraskerleri me hûr kinci Buhtunnasar ma‘rifetiyle 

bîçareyi ma lub ve Ninovayõ ya ma ve tahrîb ettiklerinden koca 

kinci Asûryâ Devleti dahi mahv ve berbâd oldu.

Ve müte‘âkiben merkûm (adõ geçen) Buhtunnasar pederi Seyazarõn 

ferâ õyla (bõrakmasõyla) Bâbil ve Asûryâ hükümdârlõ õna geçti ve 

Y.T. 5034 târîhinde yani mîlâdõn be  yüz altmõ  sene mukaddeminde 

Medyâ hükümdârlõ õnõ ihrâz eden (ele geçiren) me hûr Keyhüsrev 

dahi yirmi iki sene zarfõnda Bâbil ve Asûryâ ve Lidyâ ve Ninova 

hükümetlerini kâmilen mahv ve mülklerini zabt edüb umûmuna 

birden Fars Devleti nâmõnõ verdi.

Keyhüsrevin te kîl eyledi i i bu Fars Devleti tevârîh-i arkiyede 

(Do u tarihlerinde) Devlet-i Keyâniye nâmõyla me hûr ve 

müte‘ârifdir (bilinir) (C: 1, s.91).

Ayntâb: Halebin 77 kilometro imâlinde yirmi bin nüfûsu hâvî 

bir ehir olub egerçi havasõ latîf ise de ikide birde velvele veren 

zelzelesi letâfetini kaçõrmakdadõr. Burada a‘lâ (çok iyi) akmi e-i 

kutniyye (pamuklu kuma lar) ve sahtiyân9 i‘mâl olunur. Ve ahâlîsi 

ale’l-ekser (ço unlukla) zekî ve fatîn (uyanõk) ve e ‘âra ( iire) 

müsta‘id (yetenekli) olur. 

9 Sahtiyân: Boyanmõ , cilâlanmõ  deri. Tabaklanmõ  deri.
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Sûriye ve Româlõlar zamânõnda bir küçük hükümetin (devletin) makarr-õ 

idâresi (yönetim merkezi) idi. M.1400/H.803 târîhinde Timurlenk zabt 

ve tahrîb ve bir müddet sonra terk eylemi dir (C:5, s.98).

Bitlîs: yahud Bidlîs- Kürdistanda bir vilâyet merkezidir. Burasõ 

mukaddemâ (önceleri) Erzurûm vilâyetine tâbi‘ (ba lõ) Mû  

sanca õ kazâlarõndan iken M.1880/H.1297 târîhinden itibaren 

vilâyet merkezi olmu  ve vilâyete dahi Bitlîs nâmõ verilmi tir. 

Bitlîs, Vân ehrinin cihet-i garbîsinde ve yüz otuz kilometro 

ba‘dõnda bir müstahkem (sa lam) mahalde vâki‘ (yerle ik) olub 

sülüsânõ (üçte ikisi) Kürd slâm ve sülüsü (üçte biri) Ermenî olmak 

üzere nüfûs-õ mevcûdesi on iki bin raddesindedir (civarõndadõr). 

Ermenîler bu ehrin skender-i Rûmî zamânõnda yapõldõ õnõ ve 

vaktiyle bir hânlõ õn makarrõ oldu unu söylerler ise de sõhhatini 

müeyyed (do rulayacak) bir eser görülemiyor. Acemlerin 

M.1554/H.962 târîhinde Bitlîsde Türklere bir galebesi vardõr. “He t 

Behi t” nâm Farsî (Farsça) târîh-i Osmânî sahibi Mevlânâ drîs[-i 

Bidlîsî] cenâblarõ i bu memlekette ne v û nemâ bulmu dur (do up 

büyümü tür) (C: 2, s.62).

Dicle: Diyârbekirin imâl-i arkîsindeki da lardan gelüb 

Diyârbekir vilâyetinin bir kõsmõnõ ve kadîm arâzî-i Keldâniye ve 

Mûsul ve Ba dâd ve Kûrnayõ10 iskâ (sulama) ile bin iki yüz kõrk 

kilometro mesafe kat‘ etdikden sonra Fõrât Nehriyle birle üb 

Basra Körfezine dökülen nehrin ismidir. bu Fõrât ile telâkî 

etdi i (birle ti i) mahalden a a õsõna attü’l-Arab derler. Diclenin 

sevâhilinde (kõyõlarõnda) pek çok neft ya õ menba‘larõ (kaynaklarõ) 

vardõr. Buna ecnebiler Tigr yahud Tigar derler (C: 3, s.235).

Diyârbekir: Asyâ-yõ Osmânîde gayet müstahsen (güzel, 

be enilen) bir ehir olub Dicle Nehrinin sa  tarafõnda vâki‘ ve 

10 Kûrna: Irak’ta Basra’ya yakõn bir bölge.
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bu nâmda bir vilâyetin merkezidir. Gayet mürtefi‘ ve yetmi  iki 

kal‘alõ bir sûr ehrin dâiren mâdar-õ etrafõnõ (etrafõnõ çepeçevre) 

ihâta eyler ve bu sûrun zamân-õ in âsõ Româlulara haml edilür 

(dayandõrõlõr). Etrâfõnda esmâr-õ nefîse (güzel meyveler) yeti dirir 

güzel ba çeleri ve muntazam ve me hûr câmileri ve manâstõrlarõ 

ve Rûm ve Ya‘kûbî ve Lâtîn kilîsâlarõ (kiliseleri) ve Hõristiyânlara 

mahsûs bazõ ziyâretgâhlarõ vardõr. Sof pamuk ve ipek kuma larõn 

envâ‘õ (çe itleri) ve her nev‘i mutbah (mutfak) ve sofraya müte‘allik 

(ilgili) bakõr âvânî (kapkacak) yapõlur. bu ehir birçok defalar 

harâb olmu  ve Alanis ve Alatiniyen zamânlarõnda son defa olmak 

üzere müceddeden (yeniden) in â edilüb müte‘âkiben Acemler ve 

Rûmlarõn yed-i istilâsõna dü dükten sonra H.347/M.957 târîhinde 

yed-i slâmiyâna intikâl eylemi dir.

Diyârbekir vilâyeti Ermenistan-õ Sugrâ (Küçük Ermenistan) ve 

nehreyn beyninin (iki nehir arasõnõn) kõsm-õ imâl-i garbîsini 

(kuzeybatõ kõsmõnõ) âmildir (kaplar). imâlen Erzurûm ve Sîvâs 

ve arken ve cenûben ve garben Haleb ve Mûsul vilâyetleri ile 

tahdîd olunur. Tûlen üç yüz yirmi sekiz ve arzen yüz altmõ  

dokuz kilometro vus‘atõnda (geni li inde) olub Kürd, Osmânlõ, 

Arab, Ermenî, Yahûdîden ibâret olmak üzere dört yüz bin nüfûsu 

câmi‘dir. Mütenevvi‘ (çe itli) birçok ma‘âdini (madenleri) var ise 

de metrûk hükmündedir. Diyârbekir ehrine mukaddemâ Amed 

denilür idi (C: 3, s.257).

Ebû Hanîfe ed-Dînawerî: Ahmed bin Dâvud- Kudemâ-yõ 

riyâziyyûndan (matematik ilminin üstadlarõndan) bir edîb-i zî-

ândõr (ünlü bir ediptir). lm-i hendese (geometri) ve nücûm 

(astronomi) ve Lûgat (sözlük)  ve nahv (gramer) ve nebâtât (bitkiler) 

ve târîh ve hesâb ve mantõkda zamânõnõn ferîdi (e sizi) idi. Bir 

tefsîr-i erîfi ve “Islâhü’l-Mantõk” nâmõnda bir kitâbõ Cevâhirü’l-

lm nâmõnda bir târîhi ve cebir ve mukâbele de bir risâlesi vardõr 
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ve Rükneddin bin Bûye içün bir zîc (yõldõz cetveli) ve M.849/H.235 

târîhinde sfahânda bir rasadhâne (gözlemevi) yapmõ dõr. Ve 

Kitâbü’l-Fesâha ve Kitâb-õ Lahnü’l-Âmme ve Kitâbü’l-Vesâyâ 

dahi bunun cümle-i te’lîfâtõndandõr (eserlerindendir) ve vefâtõ 

M.894/H.281 yahud H.290 târîhindedir (C: 1, s.56).

Elbistân: Haleb vilâyeti dâhilinde ve Mar‘a õn cihet-i imâlisinde 

bir kazâ merkezidir. Bu ehir Mîlas yani Ceyhân Nehri üzerinde 

altõ-yedi bin nüfûsu câmi‘ bir güzel ehir olub fakat evvelki 

ma‘mûretine nisbetle imdi harâb hükmündedir. Zîra vaktiyle 

burada olan bir ma‘bed-i me hûrda altõ bin keheneye (kâhine) 

hükmeden reîsü’l-kehene oturur ve bu reîsler Kapâdokyâ 

hükümdârlarõ müte‘allikâtõndan olur idi (C: 1, s.240).

El-Cezîre: yahud Irâk-õ Arab- Asyâda Dicle Nehriyle Fõrât Nehri 

arasõnda vâki‘ arâzî-i cesîmenin ismidir ki nehreyn-i mezkûrenin 

(adõ geçen iki nehrin) iltikâ eyledi i (birle ti i) mahale kadar 

mümtedd olur (uzanõr) ve Rakka ve Mûsul ve Sincâr ve Diyârbekir 

ve Ba dâd sancaklarõ arâzî-i mezkûre dâhilinde bulunur. Bu arâzîde 

çõkan altõn ma‘denleri ve ormanlarõ vaktiyle gayet me hûr ve 

topra õ münbit idi. Asûrîlerin birinci ve ikinci sülâle-i hükümrânîsi 

burada pek çok zamân hükümet sürdü ve sonra skender-i Rûmî 

ve Îrân ve Sûriye hükümdârlarõ ve Româ ve Partyâ devletleri 

idâresine geçüb ve daha sonra saltanat-õ slâmiyye cânibinden 

feth olundu. Ve bir müddet Emevîler ve Abbâsîler ve bir aralõk 

Îrânîler ve Mo ollar ve M.1400/H.803 târîhine do ru Timurîler 

ve bir asõr sonra devr-i Sultân Süleymân-õ Hânîde (Kanuni Sultan 

Süleyman zamanõnda) Devlet-i Aliyye tasarruf eyledi.

Bu arâzîye Mezopotâmyâ dahi derler. Endülüsde dahi el-Cezîre 

nâmõnda bir mahal var idi (C: 1, s.241).

Erbîl:  Mûsulun cenûb-õ arkîsinde ve seksen be  kilometro 
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ba‘dõnda bir ehirdir. Ahâlîsi ekseri Kürd olmak üzere dört bin 

tahmîn olunmakdadõr. skender-i Rûmî Acem âhõ Dârâ’yõ Y.T. 5263 

târîhinde yani mîlâdõn üç yüz otuz bir sene mukaddeminde burada 

ma lûb ve perî ân etdi ve me âr-ileyin bu galebesi mebde‘-i târîh 

(tarihin ba langõcõ) itibar olundu (kabul edildi) (C: 1, s.116).

Ercî : Nefs-i Vân sanca õna tâbi‘ bir kazâ merkezidir ve Ararat 

Da õnõn ete inde ve Vân Gölünün sâhil-i imâlisinde oldu undan 

bir mühîm ve mu‘tenâ (seçkin) noktadõr. Burasõnõ Habîb 

Mesleme el-Fehrî (?) hazretleri M.645/H.25 târîhinde feth etti ve 

M.992/H.382 târîhinde Meliki’r-Rûm tarafõndan muhâsara olundu 

ve Sultân Muhammed Selçukî zamânõnda ve daha sonralarõ birkaç 

defa gâret (akõn, ya ma) edildi. Ercî  civârõnda olan Ercî  Da õ 

Antitoros Da õnõn bir u‘besidir ve kazâsõnda yüz yedi karye (köy) 

vardõr (C: 1, s.117).

Erganî: Anatolide Fõrât Nehri üzerinde ve Diyârbekir vilâyeti 

dâhilinde bir sancak merkezidir. Havasõ biraz vahîm (a õr) ise de 

da larõnda gümü  ma‘deni çokdur (C: 1, s.130).

Ermenî: Ermenistanda saltanat süren birinci “Haik” sülâle-i 

hükümrânîsi munkarõz oldukdan sonra tahmînen mîlâd-õ Îsâ 

aleyhisselamõn bin sekiz yüz kõrk dört sene mukaddeminde 

“Aramiyan” sülâlesini te kîl eden Arama nisbet olunan kavimdir.

Bunlar dördüncü yahud yedinci asõrda Kayseriye Piskoposu 

“Lisavoric Grigoar”11 vâsõtasõyla Hõristiyânlõ õ kabûl etmi ler idi. 

Aram kelimesine dahi nazar buyurula. (C: 1, s.133)

Ermenî Katoli i: Bunlarõn i‘tikâdõ dahi Rûm Katolikleri gibi olub 

farklarõ yalnõz kilîsâ rüsûmunda (törenlerinde) ve du‘âlarõnõ kendü 

lisânlarõ üzere okumakdadõr (C:1, s.206).

11 Aziz Grigor Lusavoriç 
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Erzincân: Erzurûmun cenûb-õ garbîsinde ve yüz otuz üç kilometro 

ba‘dõnda bir ehirdir. Bu ehir mukaddemâ hareket-i arzlar 

münâsebetiyle kerki (?) gibi harâb olmu sa da askerî ve sâirece 

ehemmiyeti hâlâ bâkidir ve ahâlîsi yedi sekiz bin raddesindedir 

(C: 1, s.122).

Erzurûm: yahud Erzeni’r-Rûm- Anatolinin cihet-i imâlîsinde ve 

Fõrât Nehrinin menba‘õ civârõnda ve Karlõ Da  denilen yüksek da õn 

ete inde bir büyük ehirdir. Bu ehir M.415 târîhinde mparator 

Teodos ma‘rifetiyle in â olunub on birinci asr-õ mîlâdîde Selçukîler 

yedinde ve M.1517/H.923 târîhinde Devlet-i Osmâniyye yedine 

geçdi. Ve M.1728/H.1244 ve H.1293 târîhinde Rusya zabt edüb yine 

iâde eyledi.

Erzurûm ahâlîsi yüz binden mütecâvizdir (çoktur) ve derûn-õ 

ehirde on iki câmi-i erîf olub hamam ve mekteb ve kilîsâlarõ ve 

pazar yerleri ve kârbânsara[y]larõ mükemmel ise de sokaklarõ dar 

ve gayr-õ muntazamdõr ve hâric-i ehirde ve yarõm saat mesafede 

vâki‘ Abdurrahman Gazi Türbesi me hûr bir ziyâretgâhdõr. Ümîd 

Burnu ke folunmazdan evvel Erzurûm Avrupâ ile Asyâ beyninde 

bir büyük ticaretgâh idi.

Erzurûmda kõ õn en iddetli vaktinde mîzanü’l-harâret (õsõölçer) 

sõfõrdan otuz dereceye kadar tenezzül eder (iner). Galatât-õ 

Hafîdîde12 Erzurûm, Rûmun en yüksek yeri manasõna olan 

Erzeni’r-Rûmdan galat oldu u yazõlmõ dõr. Erzurûm ehrinin 

mevki‘an sath-õ bahrdan (deniz seviyesinden) dört bin zirâ‘13 

yüksek olmasõna bakõlur ise i bu yazõlõ õn sahîh oldu u anla õlur 

(C: 1, s.128).

12 Galatât-õ Hafîd: Mehmed Hafîd Efendi’ye ait bir galat sözlü üdür.

13 75-90 santimetre arasõnda de i en bir ölçü birimi.

Book 1.indb   294 04.05.2011   13:08



295Kültürel Ço ulculukBGST

Eyyübiyye: âm ve Mûsul Atabegi Nûreddînin birader-zâdesi 

Sultân Selâhaddîn Eyyübî M.1173/H.569 târîhinde Mõsõrda te kîl 

eyledi i hükümetin ismidir. Me âr-ileyhin ahlâfõ Mõsõrda ve âm ve 

Mûsul ve bilâd-õ sâirede (di er beldelerde) seksen sene hükümet 

sürmü  ve bir aralõk Ermenistana dahi mâlik olmu dur.

Bunlarõn Mõsõr ve âm cihetlerinde olan saltanatõ M.1251/H.649 

târîhinden sonra mülûk-õ Etrâk (Türk hükümdarlarõ) yedine 

geçdiyse de Haleb ve Hamâ ve Ermenistan ve Yemendeki 

hükümetleri biraz müddet daha imtidâd eylemi dir (sürmü tür). 

Selâhaddîn kelimesine nazar buyurula (C: 1, s.341).

Fõrât: Süryânîce tatlõ su ma‘nâsõna bir nehirdir. Bu nehir Bâyezîdde 

Diyâdîn kasabasõ civârõnda zuhûr edüb (ortaya çõkõp) geçdi i 

yerlere göre ibtidâ (önce) Murâd sonra i bu Fõrât nâmõnõ alur. 

Muahharen (sonra) Dicle Nehriyle mahall-i telâkîsi (birle me yeri) 

olan Kûrnadan munsabbõ bulunan (döküldü ü) Basra Körfezine 

kadar attü›l-Arab ismini hâiz olur (alõr). Tûlu (boyu, uzunlu u) iki 

bin dört yüz kilometrodan ibâretdir (C: 5, s.186).

Hâlid Ziyâeddîn14: Tarîkat-õ Hâlidiyye müessisidir (kurucusudur). 

An-asl (aslen) Süleymâniye kasabasõndan olub füyûzât-õ zâhire ve 

14 Hâlid Ziyâeddin, pek çok Türkçe kaynakta Mevlana Halid-i Ba dadî eklinde 
zikredilir ki bu yanlõ tõr. Kendisi Ba datlõ de il Süleymaniyelidir. Bugün Güney 
Kürdistan’õn en önemli ehirlerinden olan Süleymaniye o devirde ehrizor/
arezor Eyaleti’ne ba lõ oldu undan kendisine Hâlid-i ehrizorî/ arezorî de 

denilir. Kürtler arasõnda Mewlana Xalid diye me hurdur. Kendisi hem eyh ve 
âlim hem de airdir. Kürtçe, Arapça ve Farsça iirlerini içeren divanõ 1844 yõlõnda 
stanbul’da basõlmõ tõr. Bu kitap aynõ zamanda -her ne kadar tamamõ Kürtçe 

olmasa da- stanbul’da basõlan ilk Kürtçe kitaptõr. Osmanlõ Devleti’nde bu tarihten 
Osmanlõ’nõn resmen bitti i 1923 yõlõna kadar Arap harfleriyle 20 civarõnda Kürtçe 
kitap yayõmlanmõ tõr. Bunlardan biri Diyarbekir’de, biri Kahire’de ve di erleri 
stanbul’da basõlmõ tõr. Bunlara Ermeni alfabesi ile yazõlanlarõ da ekleyince sayõ 

otuza yakla maktadõr (Malmîsanij, 2006: 34, 43). 
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bâtõniyyeyi (zahirî ve batinî feyizleri) eyh Abdullah Dehlevîden 

o da emseddîn Cân-õ Cân Mazhar15 hazretlerinden ahz û iktibâs 

eylemi dir (almõ tõr) ki bu vechle irtibâtõ dört vâsõta ile urve-i vüskâ 

Muhammed el-ma‘sûm bin mâm-õ Rabbânî16 hazretlerine vâsõl 

olur. Müessis-i me âr-ileyh (adõ geçen kurucu yani Hâlid Ziyâeddîn) 

ulûm-õ zâhire ve bâtõnede ekmeliyyetinden kinâye olarak (zahirî 

ve batinî ilimlerdeki mükemmeliyetinden dolayõ)  zü’l-cenâheyn 

(iki kanatlõ/taraflõ) telkîb edilmi dir (lakaplandõrõlmõ dõr). 

Bir müddet Ba dâd ve andan sonra âm-õ erîfde Sâlihiye 

dergâhõnda ir âd ve ne r-i ulûma himmet (do ru yolu gösterme ve 

ilmi yaymaya gayret) ve H.1242/1826 târîhinde ve elli üç ya õnda 

dâr-õ na‘îme (bolluk yurduna, cennete) rihlet (göç) eyledi.

Kabri zikr olunan Sâlihiyede vâki‘ Cebel-i Erba‘în üzerindedir (C: 

3, s.187). 

Harpût: Yahud Harpûrt- Asyâ-yõ Osmânîde ve Trabzon, Adana, 

Haleb, Diyârbekir vilâyetleri beyninde vâki‘ Ma‘mûretü’l-‘azîz 

vilâyetinin merkez idâresidir. Bu ehir Diyârbekir ehrinin yüz 

kilometro imâl-i garbîsinde ve Toros yani Toren Da õnõn bir 

mürtefi‘ mahallinde mebnî (kurulmu ) olub arâzîsi Fõrât Nehri 

vâsõtasõyla iskâ ve irvâ olunmakdadõr (bolca sulanmaktadõr) (C: 3, 

s.190).

Harrân: Asyâ-yõ Osmânîde Haleb vilâyeti dâhilinde ve Urfa 

ehrinin doksan mil-i a‘ ârî (ondalõk mil) cenûb-õ arkîsinde bir 

belde-i kadîmedir. Lâtînler Kara derler. Y.T. 5541 târîhinde yani 

15 Bu ad ba ka kaynaklarda emseddîn Cân-õ Cânân Mazhar eklinde 
geçmektedir. 

16 Muhammed el-ma‘sûm, mam-õ Rabbanî’nin o ludur. Her ikisi de 
Nak ibendiyye tarikatõnõn eyhleridir. 
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mîlâdõn elli üç sene mukaddeminde Karasus (Crassus) ve M.296 

târîhinde Galer (Galerius) nâm Româ imparatorlarõ burada ma lûb 

oldu ve bir cem‘iyet-i ilmiye-i slâmiyye ma‘rifetiyle Rûmca birçok 

âsâr-õ fenniye (fen eserleri) Arabcaya nakl ve tercüme olundu. 

Hz. brâhîm aleyhisselam arz-õ Bâbilden ibtidâ buraya hicretle bir 

müddet müsâferet (misafirlik) ve pederleri Azer burada âlem-i 

bekâya (ebedi âleme) ruhlet etmi  idi (göçmü tü). Nâhiye-i 

mezkûre (adõ geçen yer) el-yevm (bugün) Rakka dâhilindedir (C: 

3, s.97).

bn-i Halikân: Müverrihîn-i me hûredendir (ünlü 

tarihçilerdendir) ve ismi Ahmed emseddîn bin Muhammeddir.  

Bu zat Erbîlde dünyaya gelüb hayli zamân Mûsul ve Haleb ve âm 

taraflarõnda tahsîl-i ulûmdan (ilim e itiminden) sonra Mõsõrda 

muahharen Sûriyede bir müddet kâdõlõk ve sonra müderrislik etti.  

Bunun bn-i Halîkân nâmõyla ma‘rûf olan “Vefayâtü’l-a’yân” nâm 

târîh-i nefîsi M.1676/H.1087 târîhinde Rodosî-zâde Muhammed 

Efendi ma‘rifetiyle Arabcadan Türkçeye tercüme olunmu dur (C: 

1,s.33).

drîs-i Bidlîsî: yahud Bitlîsî- Ricâl-i A’câmdandõr (Acemlerin ileri 

gelenlerindendir). Bu zat ricâl-i Îrânda Akkoyunlu Hükümetinde 

mevki‘ oldu u halde âh smâil fitnesinde oradan savu ub Devlet-i 

Aliyyeye ilticâ eyledi. Ve müsellem olan (herkesçe bilinen) fazl ve 

kemâline binâen nezd-i Sultan Selîm Hânda pek büyük bir mevki‘ 

tutdu. Ve Îrân himâyesinde olan kabâil-i Ekrâd ve A‘câmõ celb 

û te’lîfe (çekmeye ve barõ tõrmaya) me’mûr oldu undan gidüb 

ekserisi Ekrâddan (Kürdlerden) yirmi be  kadar kabâil-i cesîmeyi 

(büyük kabileleri) Devlet-i Aliyye himâyesine aldõ. Ve Sultân 

Bâyezîd Hân-õ Sânî (Sultan II. Bayezid) hazretlerinin emriyle “He t 
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Behi t” nâmõnda bir târîh-i Osmânî ve Mezheb-i Revâfõz›õ17 red 

zõmnõnda bir güzel kitâb te’lîf eyledi. Eyyüb Ensârî civârõndaki 

drîs Kö kü ve çe me bunun ve oradaki mescid zevcesi Zeyneb 

Hâtunundur. Ve vefâtõ M.1515/H.92118 târîhindedir (C: 1, s.109).

lgazi: Mârdîn ve Diyârbekir ve havâlîsinde nîm-istiklâl (yarõ 

ba õmsõz) ile hükümet eden mülûk-õ Artukiyyeden (Artuklu 

sultanlarõndan) Necmeddîn bin Artuk bin Ekseb’in unvanõdõr. 

Bunun pederi vefât etdi i zamân karõnda õ Sokmân sadr-õ 

hükümete oturmu  ve kendisi Beyt-i Mukaddes vâlîsi olmu  

idi. M.1104/H.498 târîhinde birâderi dahi vefât etdi i gibi gelüb 

Mârdîn tahtõna oturdu. Ve birkaç kal‘a fetheyledi i cihetle Sultân 

Muhammed Selçukî tarafõndan istiklâl verildi. Ahlâfõ üç yüz on bir 

sene hükümet sürmü dür. Mûma-ileyhin sultân-õ me âr-ileyhe 

ve pederinin Sultân Melik âh Selçukîye pek çok hizmeti vardõr 

ve hiçbir muhârebede ma lûbiyeti görülmemi dir. Büyük pederi 

Eksük nâmõyla me hûr ise de sahîhi Eksebdir (C: 1,s.335).

Kawa19: Tahmînen Y.T. 3500 târîhinde yani mîlâdõn iki bin 

doksan dört sene mukaddeminde mülûk-õ Pî dâdiyândan zulm 

ve ta‘adîsi (zulüm ve haksõzlõklarõ) ahâlîyi dil-gîr (kalbi kõrõk) eden 

me hûr Dahhâk [Zahhâk]-õ Mârînin kâtilidir. Merkûm Kawa bir 

timürci (demirci) parçasõ oldu u hâlde önündeki dire i bayrak 

yerine isti‘mâl (kullanma) ve melk-i mûmâ-ileyh (Dahhakõn 

iddeti) yüzünden canlarõ yanan ahâlînin ate -i gayz (öfke ate i) 

17 Mezheb-i Revâfõz: ia ( iilik) mezhebinin bir kolu.

18 Bu tarih yanlõ tõr. dris-i Bitlisi 1520’de stanbul’da vefat etmi tir. (kaynak)

19 Kürt mitolojisinin en önemli figürü olan Kawayê Hesinkar (Demirci Kawa). 
Efsaneye göre kendisi Dahhak’õ öldürüp Kürtleri ve di er halklarõ zulümden 
kurtarmõ tõr. Kürtlerin etnik kökenleri hakkõnda bilgi verilirken sõklõkla kullanõlan 
bu efsane Fars airi Firdevsî’nin ehnâmesi’nde de geçmektedir. 
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ve heyecânõnõ körükle i ‘âl ederek (tutu turarak) te kîl eyledî î 

cem‘iyet vâsõtasõyla hidmet-i mezkûreyî îfâ (zikredilen hizmeti 

yerine getirdi yani Dahhakõ öldürdü) ve yerine ittifâk-õ ahâlî 

(halkõn ittifakõ) ile Ferîdûn âhõ iclâs etdi (tahta oturttu). Ahâlî-i 

merkûme (anõlan halk) mezâlim ve ta‘addiyâtdan (zulüm ve 

haksõzlõktan) kurtuldu una te ekküren her sene o gün Mihricân 

nâmõyla bir bayram yapõlmasõna karâr vermi lerdir20. Zikr olunan 

bayra a “Diref ” ve Dahhâka “Yeburasib” ve Kawaya “Kâbî” dahi 

derler. Mihricân ve Diref  kelimelerine dahi nazar buyurula (C: 6, 

s.70).

Keldânî: Fõrât ve Arabistan ve Basra Körfezi beyninde meskûn 

ahâlînin nâm-õ umûmîsidir. Bunlarõ Bâbilîlerden add edenler varsa 

da taharriyyât-õ cedîde mûcibince (yeni ara tõrmalar uyarõnca) 

sîkkat (?) cinsinden ayrõ bir kavim olduklarõ zann olunur. El-yevm 

Asyâ-yõ Ulyâdan (Yukarõ Asya’dan) Asyâ-yõ Sugrâyõ (Küçük Asya’yõ) 

takrîk (?) eden da larda kabâil-i Ekrâd arasõnda hayli Keldânî 

vardõr.

Keldânîler vaktiyle ulûm-i riyâziyye (matematik) ve felekiyyede 

(astronomide) akvâm-õ sâireye (di er milletlere) takaddüm 

etmi ler idi (üstünlük sa lamõ lardõ). Hatta seneyi ibtidâ (ilk önce) 

365 gün 7 saat 11 dakikaya taksîm eden (bölen) ve mõntõkatu’l-

bürûcu (burçlar mõntõkasõnõ) tanõyan bunlar idi. Y.T. 5229 târîhinde 

yani mîlâdõn üç yüz altmõ  be  sene mukaddeminde gelen 

20 Yazarõn Mihrican dedi i ku kusuz Newroz bayramõdõr. Efsaneye göre Kawa, 
Dahhak’õ öldürdükten sonra Dahhak’õn korkusundan da a kaçanlara haber 
vermek amacõyla bir ate  yakmõ tõr. Bunun üzerine da dakiler evlerine dönmü  
ve bugünü bayram sayõp o ate in etrafõnda enlikler düzenlemi tir. Böylece 
binlerce yõldõr kutlanan Newroz bayramõ ve ate i gelene i ortaya çõkmõ tõr. 
Newroz aynõ zamanda baharõn geli i, do anõn dirili i, bolluk ve bereketin 
müjdeleyicisi olarak da yorumlanõr. Mihrican kelimesi bugün de Kürtçede 
bayram, enlik, festival anlamõnda kullanõlmaktadõr. 
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Gâlîsten (?) nâm râsõdõn Keldânîlerin kendisinden bin dokuz yüz 

sene mukaddimine kadar bir silsile-i rasadâtõnõ bulub Aristoya 

göndermi  oldu u tevârîhde muharrerdir (yazõlõdõr) (C: 6, s.90).

Keldânî Katoli i: Bunlarõn i‘tikâdõ dahi Rûm Katolikleri gibidir. 

Bunlar Mukaddemâ Nastûrîlerden ayrõlub Papanõn Reîs-i Rûhânî 

oldu unu tanõdõlar lakin rüsûm-õ kadîmelerinden bazõlarõnõ terk 

etmediler. Mûsul ve Ba dâd ve Cezîre ve Amâra taraflarõnda çok 

bulunurlar. Patrikleri Mûsulda oturur (C: 1, s.206).

Kerkük: Asyâ-yõ Osmânîde Mûsul vilâyeti dâhilinde bir sancak 

merkezidir ve ehrizorun imâl-i garbõndan yüz on be  kilometro 

mesâfede bir mürtefi‘ mevki‘de vâki‘ ve on üç bin nüfûsu câmi‘dir21 

ve Revânduz, Salâhiye, Erbîl, Ranya, Köysancak kazâlarõdõr22. Hz. 

Danyâlõn türbesi burada yahud Sûsda oldu u söylenür. Basra ve 

Ba dâd ile epeyce dakîk23 ticâreti ve civârõnda zift menba‘larõ 

vardõr. H.1156/M.1743 de Osmânlõlar Acemlere burada galebe edüb 

memleketi kurtardõlar (C: 6, s.79).

Kirmân âh: Acemistanda müstahsen (güzel) bir ehirdir. 

Kürdistan-õ Îrânînin makarr-õ idâresi (yönetim merkezi) olub 

Tahrânõn cenûb-õ garbîsinden (güneybatõsõnda) üç yüz yetmi  

sekiz kilometroda vâki‘ ve otuz bin Kürd nüfûsu câmi‘dir ve 

21 Kamûsü’l-a‘lâm’a göre Kerkük’ün nüfusu 30.000’dir ve bunun dörtte üçü 
Kürt kalanlarõ da Türk, Arap vesairedir ( emseddin Sami, 2001: 151).

22 Revânduz, Salâhiye, Erbîl, Ranya ve Köysancak Kerkük’ün merkezi oldu u 
ehrizor sanca õnõn kazalarõdõr.

23 Dakîk kelimesinin dikkatli, hassas anlamõ oldu u gibi un anlamõ da vardõr. 
Kelimenin burada hangi anlamda kullanõldõ õ hususunda kararsõz kaldõk. Kerkük 
kervan yollarõ üzerinde oldu u için Ba dat ve Basra ile önemli bir ticaret hacmine 
sahipti. Aynõ zamanda Kerkük’ün etrafõ verimli ovalarla çevrili oldu undan 
tarõmõ, bilhassa bu day ekimi üst düzeydeydi. Dolayõsõyla kelimenin her iki 
anlamõ da metne uyuyor.
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derûnunda bir kal‘a ve civârõnda Bîsütûn Da õ üzerinde Rüstem 

Tahtõ denilen me hûr bir eser vardõr. ehr-i mezkûr kinci âbûrun 

o lu tarafõndan te’sîs ve H.1143/M.1730 de Nâdir âh ma‘rifetiyle 

zabt ve tahkîm olundu (ele geçirildi) (C: 6, s.80). 

Lisân: Akvâmõn kendülerine mahsûs olan Lûgat ve sözlerine de 

õtlâk olunur (denir).

Erbâb-õ tahkîk (ara tõrmacõlar) el-yevm müste‘mil olan (kullanõlan) 

elsinenin (dillerin) tanõnabilen usûl ve u‘ubâtõnõ ( ubelerini) u 

vechle beyân etdiler.

Hindistanõn kadîm ve metrûk Pâlî ve Perâkrît ve Eski Sânskõrî ve Yeni 

Sânskõrî lisânlarõndan me’hûz (alõnmõ ) ve müte a‘ib (kollara ayrõlmõ ) 

ve el-yevm (bugün) müste‘mil olan (kullanõlan) lisânlarõ unlardõr:

1. Ordu (Urdu) Lisânõ

2. Yerli Hind Lisânõ

3. Mâhirât (?) Lisânõ

4. Bengâle Lisânõ

Rivâyete göre zikr olunan Ordu lisânõ Cengîz Hân Hindistanõ 

muhâsara etdi i zamân ordusu halkõnõ, Hindûlarla ihtilâtdan 

(karõ maktan) ve câsûslarõyla mükâlemeden (konu maktan) 

men‘ (yasaklama) içün eski Îrân ve Türk lisânlarõndan mürekkeb 

(olu mu ) olarak yeniden îcâd ve ta‘lîm etmi  ve ordu içünde 

bundan ba ka lisânla tekellüm etmemelerini (konu mamalarõnõ) 

ve edenlerin katl cezâsõyla mücâzât olunacaklarõnõ 

(cezalandõrõlaca õnõ) kat‘iyen emr ve ilân eylemi  idi. Sonra bu 

lisân Hindistânda birinci lisân oldu.

Îrânõn kadîm ve metrûk Zend ve Küneiform ve Pehlev ve Kadîm 

Fars lisânlarõndan me’hûz ve müte a‘ib ve el-yevm müsta‘mil olan 

lisânlar öyledir:
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1. Cedîd (yeni) Fars Lisânõ

2. Afgan Lisânõ

3. Kürd Lisânõ

4. Ermen Lisânõ (C: 6, s.136).24

Mar‘a : Haleb ehrinin yüz kõrk kilometro imâl-i garbîsinde eski 

Zülkadriyye (Dulkadiro lu) memâlikinin kürsîsi (merkezi) ve hâlâ 

bir mutasarrõflõ õn merkez-i idâresidir. Eski Mar‘a  Hükümeti tûlen 

üç yüz on ve arzen iki yüz yirmi kilometro ittisâ‘õnda arâzîyi ve iki 

yüz elli bin nüfûsu ve Toros Silsilesi u‘abâtõndan ( ubelerinden) 

Kõzõl Elma Silsilesini ve Fõrât Nehrinin bir kõsmõnõ âmil idi. Buranõn 

turâb (toprak) ve iklimi mütenevvi‘ (çe itli) ve meyvesi mebzûl 

(bol) fakat sanâyi‘i mefkûddur (yoktur). 

Mar‘a  mukaddemâ Devlet-i Aliyye himâyesinde oldu u hâlde 

ahâlîsi gâh Mõsõrlõlarõn ve gâh Îrânîlerin gayretini gütme e 

ba layub hatta hâkimi bulunan Alâüddevle Îrân aleyhine açõlan 

muhârebeye gelmekden imtinâ‘ eyledi inden (sakõndõ õndan) 

M.1515/H.921 târîhinde Sultân Selîm hazretleri asker gönderüb 

Mar‘a  ve Elbistânõ harben memâlik-i Osmâniyyeye ilhâk ve Mar‘a lõ 

ordusunda bulunanlarõn bir dil (?) bile kurtulmamak üzere kâffesini 

(tümünü) hâkim-i mûmâ-ileyh (adõ geçen hâkim yani Alâüddevle) ve 

müte‘allikâtõyla beraber katl û i‘dâm eylemi  idi (C: 6, s.237).

Mârdîn: Asyâ-yõ Osmânîde Diyârbekirin seksen bir fersah-õ a‘ ârî 

cenûb-õ arkîsinde (güneydo usunda) eski bir kal‘a ile bir medrese 

ve bir kaç câmi ve kilîsâyõ ve yirmi yedi bin nüfûsu âmil ve 

Cîzreye hâkim ve pek kadîm ve mühîm bir ehirdir. H.700/M.1300 

târîhinden yani Tatarlarõn hücûm ve istilâsõndan evvel (Mo ol 

istilasõndan önce) kerki (?) gibi ma‘mûr bir ehir idi (C: 6, s.166).

24 Maddenin devamõnda konumuzla alakalõ bilgi olmadõ õ için çevrilmesine 
lüzum görülmemi tir. 
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Medyâ: yahud Mâdî- El’ân ( u an) Azerbâycân ve Irâk-õ Acem 

denilen kõt‘anõn nâm-õ kadîmidir (eski adõdõr). Hudûdu garben 

Asûryâ denilen imdiki Kürdistan kõt‘asõyla imâlen Bahr-õ Hazezi 

muhît olan da lar (Hazar Denizini ku atan da lar) ve cenûben 

Kûhistan ve Harkâniyâ yani Mâzenderânõn kõsm-õ cenûbîsi 

beyninde mahsûr ve mahdûd (sõnõrlanmõ ) ve hudûd-õ sâiresi 

(di er sõnõrlarõ) gayr-õ mu‘ayyendir (belirsizdir). Havasõ mu‘tedil 

ve ceyyiddir (õlõman ve saftõr). Mevki‘-i co rafyasõ (co rafi 

konumu) iktizâsõnca (gere ince) medeniyet en evvel bu kõt‘adan 

inti âre (yayõlmaya) ba ladõ. Medyâ ahâlîsi evlâd-õ Yâfesden 

olduklarõ hâlde Ninos ve Semiramis nâm hükümdârlar zamânõnda 

Asûrîlere tâbi‘ idi. Sonra Y.T. 4835 târîhinde yani mîlâdõn yedi 

yüz elli dokuz sene mukaddeminde ref‘-i ribka-i itâatle (itaat 

ba õnõ yücelterek) reîsleri olan Arpas’a kral nâmõ vererek 

cesîm bir hükümet te kîl eylediler ve muahheren gâh gâlib gâh 

ma lûb olarak ya ayub nihâyet M.596 târîhinde Acemlerin taht-i 

tahakkümüne (egemenli i altõna) girdiler ise de Büyük skenderin 

Asya fütûhâtõnõ (fetihlerini) bi’l-ikmâl vefât eylemesi üzerine 

istiklâllerini (ba õmsõzlõklarõnõ) iâde eylediler (geri aldõlar). Bundan 

sonra E kâniyân ve Keyâniyân hükümetleri tebe‘asõndan ma‘dûd 

(biri) tanõnurlar (sayõlõrlar) (C: 6, s.229).

Mefârikîn: Diyârbekir sanca õna tâbi‘ ma‘a Silvân Be îrî kazâsõnõn 

nâm-õ atîkidir (C:7, s.4).

Mervân: bin Mehmed– âmda mülûk-õ Emeviyyenin (Emevi 

hükümdarlarõnõn) âhirîdir (sonuncusudur). Künyesi Ebû Abdülmelik 

ve lakabõ “Kaim bi Hakkillah” olub bir Kürd câriyeden tevellüd 

etmi dir (do mu tur). M.691/H.72 de pederi Cezîre vâlîsi iken orada 

do du. Orta boylu, semiz, çok sakallõ, mühîb-i pehlivân (pehlivan 

heybetli) ve sâhib-i secâ‘at (cesur) bir adam idi. ecâ‘atine mebnîdir 
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ki Mervânü’l-Hõmâr deyü ma‘rûf olmu dur (tanõnmõ tõr) zîra Arab 

bir adamõn ecâ‘atini vasf etseler (övseler) filan adam cenkde 

hõmârdan (erkek e ekten) ziyâde dayanur derler. Mervân dahi 

zamânõnda üzerine hurûc eden (saldõran, ayaklanan) kimselerin 

cenginden usanub yorulmamõ dõr. Bazõlar dahi derler ki Arab 

Tâifesi her yüz seneye hõmâr tesmiye ederler. Benî Em[ev]iyenin 

(Emevi O ullarõ’nõn) dahi müddetleri yüz seneye karîb (yakõn) 

oldu u hengâmda (zamânda) Mervân halîfe olmakla hõmâr nâmõnõ 

vermi lerdir. Her yüz seneye hõmâr tesmiyesini ise Arablar “Venzur 

ilâ hõmarik”25 ayet-i kerîmesinden ahz etmi lerdir (almõ lardõr). 

Mûmâ-ileyhe hocasõ olan Ca‘d bin Dirhem’e nisbetle Mervân-õ Ca‘dî 

dahi derler. Halîfe olmazdan evvel pek çok eyâletler zabt etmi dir.

M.749/H.132 târîhinde Ebâ Müslim Horâsânînin yâverî-i em îri 

(kõlõcõnõn yardõmõ) sâyesinde Abbâsîler âmõ zabt etdiklerinde 

Mervân son muhârebede nâ-çâr (çaresiz) kaçarken nevâhî-i 

Mõsriyyede (Mõsõr taraflarõnda) Ebû Sîr nâhiyesi civârõnda bevli (çi i) 

sõkõ dõrdõ õndan bi’l-ahire (sonradan) ba õna seyl-i belâ (bela seli) 

olan u dü man-õ tabî‘îyi (do al dü manõ) def‘ içün atdan indikde 

(inince) at kaçub gören askeri dahi kendüsini [v]urulmu  zann ederek 

darmada õn olma la bî-çâre nihâyet sõ õndõ õ bir kilîsâda yakayõ 

ele vererek i‘dâm olundu ve bu vechle saltanat Abbâsîlere intikâl 

eyledi. Mervânõn ma‘hûd yol kaziyesini (bu yol meselesini) Arablar 

“zehebü’l-devlet bi’l-bevleh”26 diyerek darb-õ mesel (atasözü) 

etmi lerdir. Mervânõn sini (ya õ) altmõ  dokuz hükümeti be  sene idi.

Katl olundukdan sonra o ullarõ Abdullah ve Abîdullah Habe istâna 

kaçdõlarsa da Habe îler Abîdullahõ öldürdüler. Fakat Abdullah 

yanõnda olan kimselerin bir mikdârõ ile kurtulub Mehdînin hilâfeti 

25 Bakara suresi, 259. âyetin son kõsmõ.

26 “Devlet, sidi e gitti” eklinde tercüme edilebilir.
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vaktine kadar sa  kaldõ sonra Filistîn Âmili (Valisi) Nasr bin Mehmed 

bin el-E ‘as tarafõndan tutulub Mehdîye gönderilmekle Mehdî katl 

eyledi. Hâsõlõ Benî Em[ev]iyye her tarafdan giriftâr-õ belâ-yõ katl-i 

âm olarak (katliam belasõna u rayarak) ehzâdelerden yalnõz 

memede olan bir ma‘sûm ile Endülüse firâr eden Abdurrahman 

ba õnõ ku[r]tarabildi (C: 6, s.239).

Mezopotâmyâ: yahud Mesopotamî – el-Cezîre kelimesine nazar 

buyurula (C: 6, s.242).

Mihricân: Mülûk-õ Pî dâdiyândan Dahhâkõn Kawa yediyle katl 

oldu u günün meserretini (sevincini) der-hâtõr etmek (hatõrlamak) 

içün ahâlî-i Îrânõn vaz‘ (icat) ve ilâ yevminâ hâzâ (bugüne kadar) 

senede bir gün icrâ ettikleri bayramdõr.

Vak‘a-i mezbûre (adõ geçen olay) Mihrimâh ayõnõn on altõncõ 

gününe tesâdüf etti inden Mihricân tesmiye olunmu  idi.

Mihrimâh, târîh-i Celâlîde27 Newroz-õ sultânînin ilk gününden 

itibâren yedinci ayõn ismidir (C: 6, s.50).

Mûsul: Asyâ-yõ Osmânîde vilâyet makarrõ ve Dicle Nehri üzerinde 

mebnî ve on bin kadarõ Nastûrî olmak üzere elli bin nüfûsu 

hâvî ve Ba dâdõn 360 fersah-õ a‘ ârî imâlinde vâki‘ bir ehirdir. 

Etrâfõnda hendekli bir sûru ve Dicle Nehri üzerindeki adada 

kal‘alarõ mevcûd ve hâneleri ta  ve tu ladan ve yirmi kadar kârgîr 

câmileri me hûrdur. Sanâyi ve ticâreti mukaddemâ epeyce revâclõ 

idiyse de imdilerde tedenniye (gerilemeye) yüz tutdu ve pek 

makbûl bir nev‘-i kuma  dokunurken imdi bundan da vazgeçilüb 

Hindden gelen kuma larõn boyanmasõyla iktifâ edildi (yetinildi). 

Hâl-i hâzõrda olan ma‘mûlâtõ (ürünleri) kadife ve kilim ve keçe ile 

edevât-õ züccâciyeden (züccaciye aletlerinden) ibâretdir (C: 7, s.36).

27 Târîh-i Celâlî: Newroz’u (21 Mart) yõlba õ kabul eden eski bir takvim. 
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Nastûrî: Hõristiyânlarca rafz add olunan mezheblerden 

biridir. Müessisi Teodor Mopsuvist ise de M.428 de merkûmun 

âkirdlerinden (ö rencilerinden) biri olan Nasturyos tarafõndan 

ne r edildi. M.431 ve M.451 ve M.553 târîhlerinde müte‘addid 

cem‘iyetler tarafõndan redd olunmu dur.  Nastûrîlerin esâs-õ 

mezhebleri içün “i‘tikâd” kelimesinde dokuzuncu numeroya 

mürâca‘at buyurula (C:7, s.82).

Nastûrî Fõrkasõ: Bu fõrkanõn ashâbõ Hz. Îsânõn vücûd-õ insânîsi 

ba ka ve Babadan do du denilen kelime-i ezelîsi ba kadõr ve 

bunlar Hz. Îsâ vücûda geldikden sonra ittihâd etmi dir ve Allâh ve 

bn-i Allâh (Allah’õn O lu) denildi i te rîf ( ereflendirme) içündür 

derler. Ve Keldânî Kilîsâsõnõ tanõyub Româ Kilîsâsõnõ tanõmazlar 

ve papaslarõn teehhülünü (evlenmesini) kabûl etmezler. M.431 

ve M.451 ve M.553 târîhlerinde te ekkül eden Efes ve Kâdõköyü 

Cem‘iyetleri bunlarõn i‘tikâdõnõ redd ve Româ Kilisâsõna celb 

(çekmek) içün pek çok u ra dõ õ hâlde dördüncü numeroda 

muharrer Keldânîlerden mâ‘adâsõnõ celb edemedi. Nastûrîler 

Îrân ve Mûsul ve bazõ memâlik-i Keldânîyede bulunurlar (i‘tikâd 

maddesi, 9 numara; C: 1, s.206).

Nisîbîn28: Diyârbekir vilâyetinde Mârdîn sanca õna tâbi‘ bir kazâ 

merkezidir ve Mûsulun imâl-i garbîsinden (kuzeybatõsõndan) iki 

yüz kilometro ilerüsinde ve âbûr Nehri üzerinde vâki‘ (kurulu) 

olub te’sîsi Nemrûda haml olunmaktadõr (dayandõrõlmaktadõr). 

Româ cenerali (generali) Lokolos bu ehri Ermenistan hükümdârõ 

Dikrandan almõ dõ. Derûnunda bin be  yüz kadar nüfûs tahmîn 

olunur (C: 7, s.84).

Nizîb: Haleb vilâyeti dâhilinde Zor sanca õna tâbi‘ Rakka 

28 Bugün Mardin ehrine ba lõ Nusaybin ilçesinin eski adõ. Daha eski zamanda 
Nisibis adõ da kullanõlmõ tõr. lçenin Kürtçe adõ Nisêbîn’dir. 
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kazâsõnda bir nâhiyedir. Mõsõr Vâlîsi Mehmed Ali Pa anõn o lu 

brâhîm Pa a M.1839/H.1255 târîhinde Devlet-i Aliyyenin Serdâr-õ 

Ekrem Hâfõz Pa a kumandasõyla gönderdi i orduyu i bu Nizîb 

Ovasõnda bozmu  idi (C: 7, s.81).

Ozroan (Osroene): Urfa ve Mârdîn ve Diyârbekir ve havâlîsi Româ 

Devleti himayesinde iken bu nâmla yâd olunur ve nîm-istiklâl 

(yarõ ba õmsõz, özerk) ile idâre eden prenslere Abgar deniliyor idi. 

Bu prenslerin merkez-i idâresi Urfa ehri idi (C: 1,s.302).

Revân29: Rusyanõn Asyâ kõt‘asõnda Ararat Da õnõn elli be  kilometro 

imâl-i arkîsinde bir vilâyet merkezidir. Türk, Kürd, Ermenî, Rus, 

muhtelat (karõ õk) olmak üzre mecmû‘-õ nüfûsu (toplam nüfusu) yüz 

seksen bin raddesinde olub ço u Müslümândõr. Ve hayli cevâmi‘-i 

erîfe (camiler) ve bir top dökümhânesi ve müte‘addid kõ lalarõ 

vardõr. Burasõ mukaddemâ Ermenistan krallarõnõn makarr-õ 

hükümeti oldu u hâlde Hz. Ömer (Radiyallahu Anh) eyyâmõnda 

(zamanõnda) Sürâka bin Ömer tarafõndan Azerbâycân ve irvân 

ile berâber feth olunub muahharen Acemlere ve M.1569/H.977 

târîhinde Devlet-i Aliyyeye ve yine Acemlere ve M.1579/H.987 de 

dahi Lâlâ Mustafa Pa a yediyle Bâkü, imâhî (?), Kõzõla aça kadar 

istilâ eyledikden sonra M.1724/H.1137 târîhinde tekrâr Acemlere ve 

nihâyet dahi Rusyalularõn pence-i istilâsõna geçdi inden hesâbsõz 

ke meke , takallübat (dönü üm) ve tebeddülata (de i ime) 

u ramõ dõr (C: 3, s.304).

29 Bugün Ermenistan’õn ba kenti olan Erivan’dõr. Kürtçede Erîvan ya da Yerîvan 
eklinde kullanõlõr. 
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Rûmiye30: Azerbâycânda31 Hoy32 kasabasõ cihetinde yirmi be  

bin nüfûsu câmi‘ bir eski ehirdir. Burasõnõ Acemler Zerde t 

ehri zann ederler ki ol vakt ismi Terbermâ (?) idi. ki fersah 

ba‘dõnda tûlu seksen mîl ve en derin yeri yirmi dört kadem bir 

bahîresi33 olub ortasõnda bir da  ve da da bir kal’a ile dört aded 

karye (köy) vardõr. Buradan vaktiyle çõkan ulemâ-yõ a‘lâm (ilim 

adamlarõ) Urmevî deyü Rûmiyeye nisbet olunurlar idi. Rûmiyede 

Asklinos34 nâm hakîm (bilge, filozof) tarafõndan havâss-õ harekât-õ 

nücûmiye (yõldõzlarõn hareket özellikleri) ile yapõlan bir tasvîr-i 

mücessem (büyük bir resim) züvvâra (ziyaretçilere) lisân-õ hâl 

ile söyler ve ahâlî hîn-i hâcetde (ihitiyaçlarõ oldu unda) bundan 

istimdâd ederler (yardõm isterler) imi . Bir rivâyetde dahi Asklinos 

Hermesin35 âkirdlerinden olub kable’t-tûfân (Nuh tufanõndan 

sonra) gelmi tir (C: 3, s. 319). 

Selâhaddîn: Eyyübî- Devlet-i Eyyübiyye müessisi (kurucusu) 

Ebû el-Muzaffer Yûsuf nâm zât-õ celâdet-simâtdõr (yi itlik alameti 

30 Kürtçede kullanõlan ismi Urmiye’dir.

31 Urmiye, burada gösterildi i gibi Azerbaycan bölgesinde de il, Do u 
Kürdistan’da yer alan bir kenttir. Kentin burada Azerbaycan bölgesinde 
gösterilmesinin nedeni, ran yönetiminin, Kürdistan’õn kendi hegemonyasõ 
altõnda tuttu u bölümünü parçalamak amacõyla çok eskiden yapmõ  oldu u 
yönetsel bölümlemedir. ran rejimi, Kürdistan’õ bölmek için Urmiye ve 
kuzeyindeki bölgeyi Azerbeycan eyaletine ba lamõ  ve yönetimce o eyaletin bir 
parçasõ durumuna getirmi tir ( emseddin Sami, 2001:312-313).

32 Kürtçe adõ Xoy.

33 Burada kastedilen Urmiye Gölü’dür. Bu göl, Urmiye ehrinin batõsõnda olup 
Van Gölü ile beraber Kürdistan’õn iki büyük gölünden biridir.

34 Yunan mitolojisinde sa lõk ve tõp tanrõsõ sayõlan Asklepios’u kastetti ini 
dü ünüyoruz. 

35 Hermes, Yunan mitolojisinde bir tanrõ. 
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bir ki idir). Mõsõrda Sultân Adidin veziri oldu u hâlde me âr-

ileyhin vukû‘-õ vefâtõ üzerine bi’l-fiil (fiili olarak) câlis-i mesned-i 

hükümdârî (sultanlõk tahtõna oturmu ) olarak kendü nâmõna 

Devlet-i Eyyübiyyeyi te kîl eylemi  ve on be  sene Ehl-i Salîb 

(Haçlõlar) ile peyâpey (art arda) muhârebeler ederek Haleb, Hamâ, 

Humus, Taberiye, Lâzkiye ve M.1187/H.583 târîhinde Kudüs-i erîf 

havâlîsini ellerinden alub Kudüs Kralõ Lozinanõ ordusuyla beraber 

esîr etmi dir. Kudüs Hõristiyânlarõ muahharen Müslümânlar 

aleyhine urûk-õ Ehl-i Salîbi (Haçlõ milletlerini) tahrîk (kõ kõrtma) 

ve Kudüsü tahlîs (kurtarma) ümniyesiyle (niyetiyle) Hz. Îsâ 

aleyhisselâmõn bir Arab elinde dö ülüyor gibi ân-õ millîye girân 

(a õr) gelecek baz[õ] fesâd-âmîz (fesatça) resimlerini çõkararak 

Avrupâya göndermeleri üzerine Fransa, ngiltere, Almanya, talya 

krallarõ birer cesîm ordu ile Kudüsü kurtarma a geldilerse de 

mahzâ (ancak) me âr-ileyh Selâhaddînin semere-i hüsn-i tedbîr 

ve gayreti (güzel önlem ve çabalarõnõn sonucunda) olarak hîç bir 

i  göremeyüb geldikleri gibi gitdiler.

Selâhaddîn muahharen âm ve Mûsul atabegi bulunan ammîsi 

(amcasõ) Nûreddînin vefâtõndan sonra âma dahi mâlik olmu  

ve Yemen ve Nûbe taraflarõna dahi bi’l-istilâ ol havâlîde te kîl 

eyledi i Benî Eyyüb Hükümetine ümenâsõndan (güvendiklerinden) 

birini vekâletle göndermi dir. Vefâtõ M.1193/H.589 târîhinde ve 

kabri âm-õ erîfdedir. Ehl-i Salîb kelimesine dahi nazar buyurula 

(C: 4, s.180).

Si‘ird: yahud s‘ird- Bitlîs vilâyetinde bir sancak merkezidir. 

Toros Da õnõn bo azlarõ cihetine giren Fõrât Nehri kõvrõntõsõnda (?) 

vâki‘ Hõsnõkeyf36 kasabasõnõn imâl-i arkîsinde ve yüz kilometro 

ilerüsinde bulunur. Ve ahâlîsi on be  bin tahmîn olunur. Bu ehrin 

36 Hasankeyf; Kürtçesi Heskîf.
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vaktiyle Digrankerd37 nâm ehr-i kadîmin yerine yapõldõ õ bazõ 

tevârihde görülmü dür.

Si‘ird sanca õ Erûh38, irvân, Garzân, Pervârî ve Rõdvân kazalarõna 

taksîm olunur (C: 4, s.41).

Sincâr: yahud Sõn âr- Fõrât Nehriyle Dicle Nehri arasõnda vâki‘ bir 

cesîm ve münbit sahrânõn kõsm-õ imâlisinden ibâretdir. Bazen el-

Cezîreye dahi umûmen Sincâr denilür. Evlâd-õ Nûh aleyhisselam 

Bâbil kulesi yapõlõncaya de in bu sahrâda tavattun (yerle me) 

ve tekessür edüb (ço alõp) ba‘de etrâfa münte ir olmu lar idi 

(da õlmõ lardõ). 

Sincâr Da õnda39 meskûn Yezîdîler hayli zamân Devlet-i Aliyyeye 

isyân üzre bulunduklarõ hâlde M.1802/H.1217 târîhinde Ba dâd 

Vâlîsi Ali Pa a ma‘rifetiyle dâire-i inkõyâda (itaat dairesine) 

alõndõlar.

Fõrât ve Dicle nehirlerinin iltikâ eyledi i (birle ti i) mahalde olan 

bu ehr-i kadîmin Tevrâtda muharrer (yazõlõ) ismi dahi Sõn ârdõr 

(C: 4, s.69).

Tigar: yahud Tigr- Asyâda vâki‘ Dicle Nehrinin nâm-õ atîkidir. 

Dicleye nazar buyurula (C: 2, s.296).

Ur: Urfanõn eski ismidir. Urfa kelimesine nazar buyurula (C: 1, 

s.292).

37 Dikrankerd: Tigranakert, Ermeni hükümdarõ II. Tigran tarafõndan bugünkü 
Silvan’da (Kürtçesi Farqîn) in a edilen tarihî ehir.

38 Kelime, metinde “Dal” harfi ile yazõlmõ , do rusu “Rõ” olmalõdõr.

39 Sincar’a Kürtçe engal, Sincar Da õ’na da Çiyayê engalê denir. Burasõ Êzidî 
(Türkçede Yezidî) Kürtlerin yurdudur. Kendilerinin kutsal mekânõ olan Lale  de 
buradadõr.  
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Urfa: yahud Ruhâ yahud Râfiyâ- Haleb vilâyeti dâhilinde bir sancak 

merkezidir. Bu ehrin bir güzel câmi-i erîfi ve Nemrûd Sarayõ 

nâmõnda bir harâb kal‘asõ ve otuz bin nüfûsu vardõr ve ziyâretgâhõ 

çokdur. Ez an cümle (mesela) kal‘a tahtinde (a a õsõnda) olan bir 

ma ara Hz. brâhîm aleyhisselamõn do du u mahal ve ma aranõn 

içinde mevcûd olan bir ye il sandõk me âr-ileyhin be i i olmak 

üzere ziyâret olunur. Târîhlerde Hz. brâhîmin do du u karye 

denilen “Kevsâ Mahallesi” dahi zikr olunan ma aranõn hiza 

ve ittisâlinde (biti i inde) Urfa mahallâtõndan bir mahalledir. 

Ve Hz. Eyyüb ile Câbir el-Ensârî ve Ebû Ubeyde el-Harrâc ve 

Bedîu’l-Hemedânî ve Mesûd Horâsânî hazarâtõnõn (hazretlerinin) 

makâmlarõ dahi me hûr ziyâretgâhlardõr. Eski zamânda 

Mecûsîlerin en büyük ate gedesi Urfada idi. Bu ate gedenin 

içinde peresti  etdikleri ems-i Münîri (Parlak Güne i) takdîsen 

(kutsamak için) dâimi sûretde ate  yakarlar ve kar õsõnda ibâdet 

ederlerdi. Urfa ehri Romanuslar zamânõnda bir müddet pay-õ taht 

olmu  ve mîlâdõn bir asõr evvelinden itibaren dört asõr müddetde 

Abgar nâm prensler ma‘rifetiyle idâre olunmu dur. Ve ibtidâ (en 

önce) dîn-i Îsâ aleyhisselamõ kabûl eden ehr-i mezkûr (Urfa) 

ahâlîsidir. Urfa Kal‘asõ hâric (dõ ) ve ittisâlinden (biti i inden) 

nebe‘ân eden (çõkan) ve “Ayn-õ Halilü’r-Rahman” nâmõ verilen su 

kal‘anõn altõndan içerü girüb tahmînen yüz ar õn tûlunda ve yetmi  

ar õn arzõnda olan ve cevânib-i erba‘asõ (dört tarafõ) ta larla rõhtõm 

yapõlmõ  bulunan Havz-õ Kebîre dökülür ve bütün ba çeleri sular. 

Sultân Süleymân hazretlerinin i bu su üzerinde ihyâ buyurdu u 

zâvîyede (küçük tekkede) el’an (bugün) fakr û dervi âna (fakir ve 

dervi lere) it‘âm-õ ta‘âm olunur (yemek yedirilir).

Zikr olunan harâb kal‘anõn bir burcunun üzerinde birbirine kõrk elli 

zirâ‘ yakõn ve ta dan örme iki adet uzun direk harâbesi mevcûd ve 

bunlar Hz. brâhîm için yapõlan mancõnõk olmak üzere me hûrdur. 
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Mahalle ahâlîsinin femen an fem (a õzdan a õza) i idüb rivâyet 

etdiklerine göre olvakit i bu iki dire e Ramazanlarda minârelere 

mahya için gerildi i gibi iki kat halat gerilmi  ve i bu iki halat bir 

a aç ile bükülüb birden bire bõrakõlmõ  imi .

Urfadan pek çok fâzõl ve edîb zuhûr etdi. Sultânü’ - u‘arâ ( airlerin 

sultanõ) Nâbî40 merhûm dahi buralõdõr. Frenkler Urfaya Zeryeso 

(?) derler41 (C: 1, s.295).

Uzun Hasan: Îrân ve Kürdistan hükümdârlarõndandõr. Asõl 

ismi Ebû en-Nasr Muzaffereddîndir. Bu zât me hûr Akkoyunlu 

Kabilesine mensûb oldu u halde M.1453/H.857 târîhinde Timurlenk 

sülâlesinden Karakoyunlu hükümdârõ Cihângir ile muhârebe ve 

âkibet (sonunda) galebe edüb (kazanõp) Karakoyunlularõn ekser 

memâlikini zabt ve Diyârbekirde saltanatõnõ ilân eyledi ve Devlet-i 

Aliyyeden intikâm almak arzusunda olan Venediklilerin ve Karaman 

ve Alâiyye emirlerinin te vîk ve tergîbiyle (isteklendirmesiyle) 

silahõnõ Devlet-i Aliyye aleyhine çevirüb Erzurûm ve Baybûrd ve 

Erzincân vilâyâtõnõ istilâ ve bir aralõk Sûriye vilâyetini tehdîd ve 

ahâlîsini inkõyâda (itaate) mecbûr eylediyse de Sultân Mehmed-i 

Sânî (Sultan II. Mehmed-Fatih) hazretleri M.1473/H.878 târîhinde 

yüz bin ki ilik bir ordu ile Baybûrda gidüb Uzun Hasanõn ordusunu 

kõsa bir zamânda târ-mâr (darmada õn) eyledi inden amana 

dü dü ve akd-i musâlahadan (barõ  anla masõndan) sonra gidüb 

Gürcistanõ zabt ve müte‘akiben M.1478/H.883 târîhinde vefât 

eyledi.

40 Urfalõ Nâbî, 17. yüzyõl Osmanlõ divan airidir. Asõl adõ Yusuf’tur. Kimi manzum 
kimi mensur pek çok eseri vardõr. En me hurlarõ Türkçe Divanõ ve o lu için 1701 
yõlõnda kaleme aldõ õ Hayriyye adlõ mesnevidir ( entürk-Kartal, 2006: 388-389).

41 Batõlõlar Urfa’ya daha çok “Edessa” derler. Ayrõca ehrin Kürtçe adõ da 
Ruha’dõr.
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Mûma-ileyhin vefâtõndan sonra Trabzon hükümdârõ Jan Komenin42 

hem îresi (kõz karde i) müteveffâ-yõ mûma-ileyhin (adõ geçen 

ölünün yani Uzun Hasan’õn) zevcesi (karõsõ) olmak mülâbesetiyle 

(sebebiyle) ortaya konulan mîrâs-õ saltanat davasõ birçok kanlar 

dökülmesine sebeb olmu dur (C: 1, s.303).

Vân: Asyâ-yõ Osmânîde bu nâmla ma‘rûf vilâyetin kürsî-i idâresi 

(yönetim merkezi) olub Vân Gölünün sâhil-i arkîsi üzerinde ve 

Erzurûmun cenûb-õ arkîsinden iki yüz altmõ  kilometroda vâki‘ 

ve Ermenî, Türk ve Kürd olmak üzere yirmi bin nüfûsu câmi‘dir. 

Sûrlarõ, kal‘a-i dâhiliyesi (iç kalesi), nefîs ba çeleri vardõr ve 

ticâreti i lek olub kârbânlarla (kervanlarla) icrâ edilmekdedir (C: 

7, s. 113).

Vân Gölü: Kadîmde Arsisa Palus deniyor idi. Asyâ-yõ Osmânîde 

Vân vilâyeti vasatõnda (ortasõnda) olub tûlen yüz kõrk arzen 

altmõ  kilometro ittisâ‘õ (geni li i) vardõr ve birçok adalarõ olub 

bunlardan biri üzerinde Ermenîlerin Ahtamâr Manastõrõ kâindir 

(mevcuttur). Suyu acõ ve tuzludur. Ahtâmar kelimesine dahi nazar 

buyurula (C: 7, s. 113).

Vân Vilâyeti: imâl ve imâl-i garbîde Erzurûm garben ehrizor 

arken Acemistan ile mahdûd tûlen iki yüz yetmi  arzen iki yüz 

yirmi kilometro ittisâ‘õnda olub yüz elli bin nüfûsu hâvîdir. Birçok 

da  ve nehirleri ve gayet nefîs bu day ve meyve ve arõlarõ vardõr. 

bu vilâyet kadîm Asûriyyenin imâli ve Büyük Ermenistânõn 

cenûb-õ arkîsi add olunur (sayõlõr) (C:7, s. 113).

Yezîdî: Mûsul ile Hâbûr Nehri arasõnda meskûn (yerle ik) ahâlîye 

verilmi  bir nâmdõr. Bunlar Sincâr Da larõnda ve Haleb, Ba dâd, 

Diyârbekir ve Revân havâlîsinde dahi bulunurlar ve iki yüz bin 

42 Jan Komen (Juannes Komnenos): Trabzon Rum imparatoru.
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kadar tahmîn olunurlar. Bazõlarõ bedevî (göçebe) ise de ekserisi 

mütevattõndõr (yerle iktir) ve slâma muhabbetleri az ve arâba 

inhimâklarõ (dü künlükleri) çokdur. Yezîdîlerin biri hayr (iyilik) 

di eri err (kötülük) olmak üzere iki mebde‘ (temel, kaynak) 

tanõyub mebde‘-i err i‘tikâd etdikleri eytânõn nihâyet bir gün 

semâda gayb etdi i (kaybetti i) dereceye yine nâil olaca õnõ zu‘m 

ederek (zannederek, inanarak) Melek-i Tâvus nâmõyla peresti  

etdikleri (ibadet ettikleri) ve bu mezhebe mukaddemâ eyh 

Fahr nâmõnda bir mezhebsizin te vîkiyle sapdõklarõ ve kendü 

miyânelerinde (aralarõnda) Cilde43 nâmõnõ verdikleri bir kitâba 

mu‘tekid (inanmõ ) bulunduklarõ i idilmi dir.

Yezîdîler H.1254/M.1838 târîhinde Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye 

tarafõndan te’dîb (edeplendirme, haddini bildirme) ve kõsm-õ 

a‘zâmlarõ (büyük bir kõsmõ) mahv edilmi  idi (C: 7, s.215).

Zâb: Büyük ve Küçük nâmlarõyla iki nehirdir. Büyük Zâb Diclenin 

ark-õ imâlîsinden (kuzeydo usunda) ya‘nî arâzî-i Keldâniyyeden 

gelüb Kü âf nâm mahalde Dicle Nehriyle birle ür. H.13/M.635 

senesinde asâkir-i slâmiyye ( slam askerleri) Mûsul civârõnda 

bu nehri geçerek Acemlerle birkaç muhârebe edüb bozulmu lar 

ve birkaç sene sonra acõsõnõ çõkarmõ lar idi. Ebâ Müslim Horâsânî 

dahi âm asâkirini burada bozdu (C: 3, s.324).

Zend Sülâlesi: On sekizinci asõrda Kaçar hânedânõyla muhâsõm 

geçinen bir Acem sülâlesidir. Bu sülâlenin büyü ü Kerîm Hân 

oldu u gibi Kaçarlarõn büyü ü dahi Lütf Ali Hân idi (C: 3, s. 344).

Koma Xebatên Kurdolojiyê/Kürdoloji Çalõ malarõ Grubu

43 Orijinal metinde böyle  cim-lam-dal-he yazõlmõ . Do rusu “Cilve”dir.
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