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(Ev gotar a M. Malsînaj e û ji Kovara Çira Hejmar 1, Adara 1995 hatiye wergirtin) 

 

M. Malsînaj 

 

Nameya ku hûn dê li jêrê bixwînin, nameyeke Serekê Serîhildana Pîranê ya 1925'an Şêx Se'îd e. 

Ev name, di dema serîhildanê de bi destê Şêx Se'îd hatiye nivîsîn û ji Şêx 'Evdirehîm û îsmaîl 

Efendî re hatiye şandin. Her wekî ji fotokopîya wê jî dîyar e, 'eslê nameyê bi Tirkî ye. Nameya 

Şêx Se'îd, piştî 1925'an, yanî piştî 69 salan, cara pêşîn digihîje nifşê nû. Ev name di dema 

serîhildanê de ketiye destê eskerê Tirk û kopya wê di rojnameyaVakit a wê deme de hatiye 

çapkirin[1]. Li gor vê rojnameyê, lekeyên ku li ser nameyê xuya dikin, lekeyên xwînê ne. Kaxiza 

nameyê, ji daîreyeke cendirmeyên Tirkan -ku ketiye destê Kurdan- hatiye girtin. Ji xwe cihê ku 

destnivîsa şêxê şehîd diqede ev peyvên "Tirkî" xûya dikin: Jandarma ... Kumandanlığı Aded (?) 

Cevab Tarih Numrosu 

 

Ev peyvên Tirkî, di 'eslê kaxizê de hene (metbû' in). 

Navê çend kesên navdar di vê nameya Şêx Se'îd de derbaz dibe. Wek Şêx Eyub (Sêwreg), Şêx 

Sîrac (Pîran), Salih Beg (Hêne) û Mehmed Emîn Odabaşî (Sêwreg). Me derheqê van kesan de di 

beşê notan de hin agahdariyên kurt dan. Ji van kesan Salih Begê Hêneyî bi şi'rên xwe jî navdar e. 

Me çend nimûne ji şi'rên wî nivîsandin. 

 

 

 

Wergera Nameyê: 

 

“Bi alîkariya Xwedê te'ala 

Ji birayê min Şêx 'Evdirehîm û [2] 'ezîzê min îsmaîl Efendî re[3] 

 

Min nameya we ya bi tarîxa 19 Şa'ban 1343'yan [Adar 1925] roja înê, se'et di çaran de girt. 

Nameya Şêx Mehemed Resîd Efendî jî pê re bû. We derheqê hatina Bozan Axa [4] û Şêx Eyub 

Efendî[5] bo Qerebexçeyê [6] de nivîsandiye û [we nivîsandiye ku] ew li benda hevdu dîtina me 

ne. Ser seran û ser çavan ez dê bihatama zîyareta wan. Lê min nuh do ResîdAxa tevî sed peyayî 

şand Cepha Rojhelatê, [gundêj Simaq [7] û îro jî însallah 'esîra Têrkan[8] tê, ez wanjî bişînim 

cepheyê. Min Şêx Tahir û Şex Sîrac [9] ji bo civandina eskeran şandin, hîn nehatine. Min Şêx 

Munîr şand Zoxbirîm[10] ûMehemedyan[11] û alî rojhelatê, hîn nehatine. Min Salih Beg [12] û 

Mehdî Efendî [13] şandin Licê, hîn nehatine. Îşev li Licê ne. însallah heke ew hatin, pistî bi 

rêkûpêkkirina vî alîyî ez bi alî we de têm û Bozan Axa û Şêx Eyubî dibînim. Şîreta min li hemî 

eskerên me, bila bi sebr û sebat bin û bi şeri'eta pak 'emel bikin. Nebe ku eskerên me mal û pezê 
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Misilman û efendiyan bi zorê ji wan bigrin, talan bikin. Lê ji bo zexîreyê min ji we re di nameya 

berê de jî nivîsand, heke pir pêwîstî hebe bila ji 'embarekê bi destê merivekî emîn û muhasib, bi 

defter[belge] erzaq derxin bidin. Paşê heke Xwedê te'ala nesîb bike, em dê 'eynî tişstî yan jî 

buhayê wî li wan vegerînin. Ez ji Mîrê Sadik Begî[14] re, ji Mîrê Hamid Begî [15] ûji mîrên 

Gêlê [16] re, ji birayê Zulfiqar Axa Mehemed Reşsîd Efendî re, jiŞewqî Efendî û Mecid Axa re,ji 

hemî mucahidên îslamiyê re silav û du 'a dikim; wesîyet û şîretan li hemiyan dikim ku ji şerî'eta 

Mehemmedî dernekevin. Li gor ku em dibihîzin axayên ku bi hev re hatine. ji Çêrmûgê hatine. 

Gelo raste yan neraste? Bi me bidin zanîn. Xwedê te'ala hîlekariya Mehmed Emînê [17] 

Mehmûd Efendî  Odabaşî bike... [18] wî û dilê wî bi îman û mêrxasiya dînî tije bike. Û heke di 

îradeya ezelî ya wî de qebûlkirina riya rast ne qedera wîye, [Xwedê te'ala] di cî de wî qehr 

ûperîşan bike; îslamê ji xirabiya wî emîn bike. Heke mimkûn e bi şêwr û tifaqê, bi şev, li 

'Elîbardaqê[19] bê deng û bang bavêjin ser eskerên Tirkan. Heke nemimkûne, texîrkirina wê hîn 

bi xêr e. Û bila eskerên me dora riya Sêwregê bigrin.”  

 

Roja înê, se'et 5       Xadimu 'l-mucahidîn[20]  

19 Şa'ban 343 [1925]      Mehemed Se'îdu 'l-Neqsîbendî 

 

“Niha min ji 'Evdil'ezîz Begê Şahabanî [21] nameyek girt. Hêzek, ber bi Sêwregê, bi hawara 

Diyarbekirêde tê. Gelo rast e, derew e? Zû xeber bidin me. Mehemed Se'îd” 

 

Yê ku ji Tirkî wergerandiye: M. Malmîsanij 
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Jêderk: 

[1] Vakit, 27Nisan 134l,s. 1-2  

[2] Şêx 'Evdirehîm: Birayê Şêx Se'îd e.  

[3]  îsmaîl Efendî: Serekê hêzên Şêx Şe'îd bû ku ber bi Sêwregê çûbûn.  

4 Bozan Axa: Serekê 'eşîra îzolî bû. Demekê li gundê Poro -gundekî Bozovayê- dima.  

5 Şêx Eyub Efendî: Şêx Mehemed Eyub, kurrê Şêx Xalid e. Bi gunehkarkirina alîkarbûna 

serîhildana Şêx Se'îd, di 1925'dan de dema ku 41 salî bû bi qerara Mehkema îstiqlalê (Şark 

îstiklal Mahkemesi) li Diyarbekirê hat bidardekirin. Şêx Mehemed Eyub şêxê hêla Qerebexçeyê 

(nêzî Sêwregê) bû û li Sêwregê şûbeya Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi vekiribû, demekê 

serekê vê şûbeyê bû. Li gor ku rojnama Vakit dinivîse, Serekê BelediyeyaSêwregê Mehmed 

Emîn Odabaşî, Şêx Mehemed Eyub îxbar kiriye û derheqê wî de agahdarî daye dewletê (Vakit, 

24 Nisan 1925).  

6 Qerebexçe: Gundekî Sêwregê ye.  

7 Simaqî: Gundekî Diyarbekirê ye (dewletê navê wî kiriye Erimli).  

8 'Eşîra Têrkan: 'Eşîreke Kurdan e ku li Bakurê Diyarbekirê dijî.  

9 Şêx Sîrac: Ji Şêxmalanê (gundekî Pîranê) ye. Paşnavê malbata wî Ensarioğlu ye. Meb'ûsê DYP 

Mehmet Salim Ensarioglu, biraziyê Şêx Sîrac e.  

10 Zoxbirîm: Gundekî Hezroyê ye (dewletê navê wî kiriye Kirmataş).  

11 Mehemedy an: Gundekî Diyarbekirê ye (dewletê navê wî kiriye Arkbaşi).  

12 Salih Beg: Mebest jê Salih Begê Hêneyî ye. Ji bo agahdarî binêre nivîsa kurt a ku me li jêrê 

derheqê wî de nivîsiye.  

13 Mehdî Efendî: Birayê Şêx Se'îd e.  

14 Mîrê Sadiq Beg (Mîreyê Sadiq Beg): Mîre, kurrê Sadiq Beg e û ji Gêlê ye.  

15 Mîrê Hamid Beg (Mîreyê Hamid Beg): Mîre, kurrê Hamid Beg e û ji Gêlê ye.  

16 Gêl: Qezayeke Diyarbekirê ye. Eğil.  

17 Mehmed Emîn [Odabaşî]: Serekê Belediyeya Sêwregê, Qumandarê Hêzên Mîllî (Kuva-yi 

Milliye Kumandani) û di dema serîhildana Şêx Se'îd de alîkarê Tirkan bûye. Li gor ku rojnama 

Vakit dinivîse,wî Şêx Mehemed Eyub îxbarkiriye û derheqê wî de agahdarî daye dewletê (Vakit, 

24 Nisan 1925).  

18 Li vir kelîmeyek nehat xwendin.  

19 'Elîbardaq: Gundekî Diyarbekirê ye.  

20 xadimu'l-mucahidîn: xizmetkarê mucahidan  

21 Şahaban: Gundekî Diyarbekirê ye (dewletê navê wî kiriye Sivritepe). 
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SALIH BEGE HENEYÎ 

 

Salih Beg, Kurdekî ji Kurdên Kird (Zaza) û ji qeza Hênê (qezayeke Diyarbekirê) ye. Loma bi 

navê Salih Begê Hênî yan Salih Begê Hêneyî tê naskirin. Wî demekê muftîtiya Ma'denê kiriye. 

Salih Beg, di demaserîhildanaŞêx Se'îd de SerekêYekemîn ê Mucahidan (Miicahidin Reis-i 

Eweli), yanî serekê yekemîn ê hêzên eskerî yên Kurdan bû. Ew bi mêrxasiya xwe jî navdar e. Li 

gor ku hin rojnameyên Tirkan ên wê demêdinivîsin, di demadardebûyinêde Salih Begê 

Hêneyîşîretlihevalên xwe kiriye da ku merd bin, netirsin. Wî digel Kurmancî û Kirdkî çend 

zimanên biyanî jî zanibûye. Li gor îfadeya xwe ya ku di mehkemeyê de daye, wî 'Erebî, Tirkî, 

Farisî, piçek jî Frensî zanibûye û li cem mamosteyekî Ermenî, Ingilizî jî xwendiye lê nikaribûye 

bipeyive. Salih Begê Hêneyî şi'r jî nivîsiye. Şi'reke Salih Begê Hêneyî weha ye: 

 

"Eger çêkî ji bo cehşê kerê ra  

Ji zêr afîr, li nêv eywanê kesra
1
 

 

Mu'ellîm be ji bona wî Felatûn
2
  

Bibe saqî ji bo wî îbnû Sîna 

 

Tu wî av dî ji yenbû'a heyatê
3
 

Di şûna êm bidî wî lewz
4
 û xurma 

 

Meke bawer ku dê sahibhuner
5
 be  

Ewê dîsa wekî bavê xwe ker be 

 

Dema tu wî ji eywanê derînê  

Huner nayê ji wî xeynê zirrînê"
6
 

 

Di beyteke xwe de jî weha dibêje: 

 

"Bi çavê 'îbretê mêze ke hîvê  

Ku daîm piştê bedrê ew hîlal e."
7
 

                                                             
1 Kesra: padişayê Îranê 
2 Eflatûn: Platon 
3
 yenbû'a heyatê: serkaniya ava jînê 

4
 Lewz: behîv 

5
 Sahîbhuner: xwadîhuner 

6 Min ev şi'r ji Mahmûd Lewendî girtiye. 
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Tê gotin ku di dema dardabûyinê de Salih Begê Hêneyî, bi Tirkî ev beyta jêrîn gotiye: 

 

“Gerçi enzar-i ehibbadan dahi dûr olmuşuz  

Rahmet-i Rahman'a yaklaşmakla mesrur olmuşuz”
8
 

Lê di çavkaniyeke din de ev beyt bi awayekî din e: 

"Rahmet-i mevlaya yaklaşmakla mesrur olmuşuz  

Hak yolunda miiflis-i hane harap olduksa da  

Bu harabiyede biz manada mamur olmuşuz.  

Kul bize zulm[l]e mücâzât etse perva etmeyiz  

Çümkü teyid-i ilahiyeye mazhar olmuşuz."
9
 

 

                                                                                                                                                                                                    
7
 Ev beyta Salih Begê Hêneyî, min di semînerekê de ji M. Emîn Bozarslan bihîstibû. 

8
 Binêre nota 7. 

9 Ugur Mumcu, Kûrt-îslamAyaklanmasi 1919-1-925, TekinYayinevi, îstanbul, 1991, r. 231. 


