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KURD DI KITÊBA IBN EL-ESÎR DE-II 

(JI "EL-KAMÎL FÎ ET-TARÎX"A ÎBN EL-ESÎR 

 

(Ev gotar ji Kovara Çiya Sal. 3, hejmar 11, havîn 1997 (Kovara Komelaya 

Niviskarên Kurd li Swêdê hatiye wergirtin)  

Wergera ji Erebî: Emîn Narozî 

Şerê Navbera 'Ebdullah îbn 'Hemdan û Kurdan û Ereban Di vê [sala 314/926'an] de 

li ser riya Xorasanê û di erdê Mûsilê de nava Kurd û Ereban xira bû. Hingê 

Ebdullah îbn 'Hemdan ku li Bexdayê dima serweriya hemûyan dikir lê kurê wî, 

Nasir ed-Dewle, li Mûsilê bû. Bavê wî jê re nameyek nivîsand û tê de ferman kir 

ku merivan bide hev û xwe berde Tikrîtê. 

Ew rabû gotina bavê xwe bi cih anî û berê xwe da wê derê, ew di meha remezanê 

de giha cem bavê xwe. 'Ebdullah, piştî kuştin û çavtirsandina hinek Ereban rabû ew 

anîn û ji wan daxwaz kir ku derheq kirinên wî de çi gotine, bibêjin. Wan bersîva 

gelek tiştan ji xelkê re da, wî jî rabû ew bi xwe re hilanîn û birin li Şehrezorê avêtin 

ser Kurdên Celalî da ku bi wan re şer bikin. Xeyn ji merivên wî hinekî din jî  

gihîştin wan, bi vê yekê ew şidiyan û hêza wan xurt bû. Piştre dema ku Kurdan hêz 

û qeweta wî dît serî jê re danîn û dev ji şer û xirabiyê berdan.
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(…) 

 

MIRINA 'HESENWEYHÊ KURDÎ 

Di vê [sala 369/979'an] de Hesenweyhê kurrê Huseynê Kurdîyê Berzîkanî, 

('Hesen-weyh îbn el-'Huseyn el-Kurdî el-Berzîkanî) li Sermacê mir. Ew serokê 

leşkerê Berzîkaniyan bû ku bi navê "el-Berzîniyye" hatibû bi nav kirin. Her du 

xalên wî Wendad û Xanemê kurrên Ehmed jî, serdarên hin leşkerên din bûn ku bi 

navê el-'Eyşaniyye hatibûn bi nav kirin. Wan nêzî pêncî salî li ser hêla ed-Dînewer 

(Dînewerê), Hemezan [Hemedanê], Nehawendê, Es-Samîxan (Samîxanê) û hin 

hêlên Azerbaycanê heyanî tixûbê Şehrezorê mezinatî kir. 
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 Ji  berhema îbn el-Esîr ya El-Kamil fî t-Tarîx c. 8, t 163, beşa sala 314/926'an hatiye wergerandin  
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Her yek ji wan serleşkeriya çend hezaran dikir, Xanem di sala 350/961'ê de çû ser 

dilovaniya xwe û kurê wî Ebû Salim Deysem îbn Xanem, li Keleya Qessanê
2
 li 

cihê bavê xwe rûnişt, heyanî ku Ebû el-Fet'h îbn el-'Emîd ew ji ser hukm avêt û 

keleyên wî yên Qesnan, Xanemabaz û yên din ji holê rakir. Di sala 349/960'î de 

Wendadê kurrê Ehmed (Wendad îbn Ehmed) mir û kurrê wî Ebû el-Xenaîm Ebd 

el-Wehhab kete cihê wî, ew li cihê wî ma hayanî ku eş-Şazinxan
3
 ew dîl girt û 

teslîmî Hesenweyh kir, wî jî kele û milkê wî tev jê sitand. 

Hesenweyh merivekî bextspî, siyasetzan û xuyxweş bû, ew serdestê kar û barê xwe 

bû û nedihişt ku merivên wî diziyê bikin. Wî keleya Sermacê bi kevirên sîmetrîk 

avakiribû û li ser vê avahiyê li Dînewrê camiyek jî çêkiribû. Hesenweyh heyanî 

sala mirina xwe ku me li jor got, gelek xêr û xêrat li Mekke û Medîneyê didan.  

Piştî mirina wî zarûyên wî ji hev qetiyan, hinek ji wan bi aliyê Fexr edDewle ve û 

hinek jî bi ser 'Edud ed-Dewle ve çûn
4
 Zarûyên wî ev bûn: Ebû el-'Ula, 

'Ebdurrezaq Ebû en-Necm Bedr, 'Asim, Ebû 'Ednan, Bextiyar û 'Ebdulmelîk.  

Bextiyar tevîmal û zexîreyê ve li keleya Sermacê dima. Wîpêşî  ji 'Edud edDewle re 

name rêkir û diyar kir ku ew dixwaze têkeve bin emrê wî, lê piştre fikrê xwe guhart 

û berê xwe jê dagerand. Hingê 'Edud ed-Dewle leşkerekî giran rakir û berê xwe da 

ser wî û birayên wî, dora wan girt û keleyên wan tev ji wan sitandin. 'Edud ed-

Dewle ji nav hemiyan birayê wan Ebû en-Necm Bedr îbn 'Hesenweyh hilanî, zilam 

danê û ew bi hêz kir. Ebû en-Nec Bedr jî wê herêmê tev zeft kir. Kurdên din ê 

navçeyê jî xistin destê xwe û rewşa xwe baş li hev anî. Ew merivekî aqilmend, jîr û 

zana bû.
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2
 )Diçapa C. û A. de "VCfesnan" e, lêdieynîcihîderêzeklipaş "Qesnan" tê. (Binêieîbn el-Esîr, El-Kamil fît-tarîx c. 8, r 

705). 
3
 Di çapa C. de "eş-Şazîn'han" û di ya B. de jî "eş-Şazîncan" e. (Binêre îbn el -Esîr, ElKamil fî t-Tarîx c. 8, r. 706). 

4
 Ev du zarûyên Rukn ed-Dewleyê Buweyhî ne ku piştî bavê xwe li  ser xelîfetiyê l i  hev ketibûn. Malbata Buweyhiyan 

ku Faris in, demeke dirêj xelîfetî kirine û erdê îslamê bi ser hev ve dane. (Ferdînanad Tûlû, el -Muncid fî el-Luxe we 
el-E'lam, Dar el-Meşriq, Beyrût, 1973, çap 7, beşa dîrok û agahan, r. 470, 309) . 
5
 Ji  berhema îbn el-Esîr ya El-Kamil fî t-lrîx c. 8, r. 705- 706, beşa sala 369/979'an hatiye wergerandin. 
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VEGIRTINA BAJARÊ HEKARIYA Û DER Û DORÊN WÊ JI ALIYÊ 

'EDUD ED-DEWLE VE 

Di vê [sala 369/979'an) de 'Edud ed-Dewle leşkerekî pirrr rakir û bire ser Kurdên 

Hekariya ku hingê bi Mûsilê ve girêdayî bû. Wî avête ser keleya wan û dora wê 

girt, leşkerê wî demeke dirêj li ser keleyê rawestiya. Ew Kurdên di keleyê de 

çendeyekî li benda hatina berfê û rabûna leşker bûn, lê Xwedê wer kir ku wê salê 

hatina berfê bi paş ket. Bi vê yekê re ew rabûn peyam şandin cem 'Edud ed-Dewle 

û daxwaza ewlehiyê jê kirin; wî hêviya wan pejirand, wan jî keleya xwe teslîmîwî 

kir û tevî leşker xwe berdane bajarê Mûsilê. Piştî derbasbûna rojekê di ser çûna 

wan re berfê hê nû dest pê kir.  

Pişt re serdarê leşker sozê xwe xwar, ew zeft kirin û li kêleka rê ji Me'lesaya ber bi 

Mûsilê ve bi qasî pênc qonaxan seranserî rê, ew daleqandin û Xwedê jî xelkê ji 

şerê wan xilas kir.
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KUŞTINA ZARUYÊN HESENWEYH JI BILÎ BEDR 

Dema 'Edud ed-Dewle qencî bi Bedir û herdu birayên wî 'Asim û 'Ebd ulMelîk re 

kir qedrê Bedr di ser ê wan re girt û ew kir mezinê Kurdan. Hingê ew herdu bira jê 

hesidîn, wan serî li ber hilda û ji ber emrê wîderketin. 'Asim hinek Kurdên dijî wî jî 

li hev civandin û ew anîn cem xwe. 'Edud ed-Dewle rabû leşker şand ser wî 

[Asim], wan êrîşî 'Asim û hevalbendê wî kir . Ew şikestin, 'Asimhêsîr bû û ew li 

serpişta deveyan ketin Hemedanê, piştî wê rojê êdî pêjna wî nema hat. Ji bilî Bedr 

zarûyên 'Hesenweyh giş hatin kuştin, lê [Bedr] ew di wê rewşa xwe de li ser kar û 

xebata xwe ma. Ew merivikî zana, jîr, gelekî bi tevdîr, qenc û milahîm bû. Di pêş 

de dîsa, bi destûra xwedê, dê agahdarî bê dayîn.
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6
 Ji  berhema îbn el-Esîr ya El-Kamil fî et-Tirîx c. 8, r. 709, beşa sala 369/979'an hatiye wergerandin . 

7
 Ji  kitêba îbn el-Esîr ya el-Kamil fî et-1rîx c. 9, r. 5-6, beşa sala 370/980'an hatiye wergerandin 



4 
 

REWŞA BAZÊ KURD Ê XALÊ BENÎ MERWAN [MERWANIYAN]Û 

GIRTINA MÛSILÊ 

Di vê [sala 373/983'yan] de rewşa Bazê Kurdî baş û hêza wî qenc xurt bûbû; navê 

wî Ebû Ebdullah el-'Huseyn îbn Dostik
8
 bû. Ew ji Kurdê 'Humeydiyan bû û di 

destpêkê de li wan gelî û birekên hêla DiyarêBekir [Diyarbekirê] gelekî şer dikir; 

ew xwedî qilafetekî mezin î bi saw û bi heybet bû. Dema ku 'Edud ed-Dewle Mûsil 

zeft kir Baz rabû çû cem wî, lê çawa çavên 'Edud ed-Dewle pê ket jê fikaran kir lê 

Baz jî vê yekê hîs dike, di dilê xwe de dibêje: "Ez ne bawer im ku tu carî ev mirov 

dev ji min berde" û hahakê ji cem wî derket, xwe ji wir da alî. Piştî derketina Baz 

'Edud ed-Dewle daxwaza girtina wî kir û ji dora xwe re got: "Ew mirovekî pir 

behêt û bi heybete, şer û xirabî jê difûre, merivên wusa gere nemînin" . Lê piştî  ku 

xebera reva Baz gihîştê, ew zêde li ser nesekinî û dev ji girtina wî berda. 

Ew [Baz] çû wan geliyên dora Diyarê Bekir [Diyarbekrê] û li wir ma ta ku rewşa 

wî xweş û hêza wî xurt bû. Piştî mirina 'Edud ed-DewIe wî Meyafarqîn û piraniya 

Diyarê Bekir [Diyarbekir] zeft kir. Hinek hevalbendên wî çûn gihîştin Nuseybînê 

[Nisêbînê] û ew jî vegirtin. Xelîfeyê wê hinge Samsam edDewlerabû bi EbûSa'd 

Behramî bn Erdeşîrre leşkerekî giran hazir kir û şande ser Baz. Wî [Behram] êrîşî 

Baz kir, lê Behram şikiya, hinek ji hevalên wî dîl bûn û rewşa baz hê xurttir bû. 

Bes Samsam ed-Dewle di bin serdariya Ebû Qasim Se'd îbn Mu'hemmed el-'Hacib 

de leşkerekî hê pirtir rakir û şand ser wî. Ew li bajarê Kewaşeya li cem Baculaya li 

ser Xabûrê Huseyniyeyê rastî hev hatin û cengeke giran li dar xistin. Se'd hevalên 

xwe şikestin û Baz temamê herêma Deylemê zeft kir, wî hin kuştin û hin jî dîl 

girtin lê piştr e yên dîl jî hêdî hêdî kuştin. Şa'ir, Ebû 'Hesen el-Beşnewî, li ser vê 

bûyerê weha dibêje: 

“Ji Baculaya em bi xem ji ber reviyan 

Û em wê tirsê de li kerb û xeman dinêrin.” 

                                                                 
8
 Li  gor çapa A. "Dosik" e. (BinêE îbn el-Esîr, El-Kamil fî t-Tarîx c. 9, r, 35) lê di kitêba îbn Xeldûn de "Zoştik" û "Doşik" 

derbas dibe (Binêre Ibn Xeldûn, Kîtab el -îberwe Dîwan el-Mubteda we el-Xeber fî Eyyam el-Eeb we el-Ecem we el-
Berbeç Dar el-Kîtab elLubnaniyye, Beyrût, 1958 c. 4, r 538, 675 ). Bes diyar e ku şaş e, çiku di hinek çavkaniyên din 
de jî mîna ya Ebdurreqîb Yûsufya bi nav ed-Dewle ed-Dostikiyye fî Kurlistan el -Wusta (Dewleta Dostikiyan li  

Kurdistana Navîn) û ya îbn el -Ezreq el-Fariqî ku ji  aliyê M. E. Bozarslan ve bo Tirkî hatiye wergerandin û bi navê 
Merwanî Kiirtlerî Tarihi hatiye bi nav kirin, Dostik e. Ji  bil î gellek agahdariyên hêja ku Ebdurreqîb Yûsufdi berhema 
xwe ya jorî de daye wîcedwelekî (şemayekî) jî l i  ser malbata Dostikî û Merwniyan belav kiriye. (Binêre Ebdurreqîb 
Yûsuf, ed-Dewle ed-Dostikiyye fî Kuriistan el -Wusta "Dewleta Dostikiyan li KurdistanaNavîn",HoşengKurdaxî, 

Kurdpress, Beyrût/Lubnan, 1996, çap 2, r 182-1 83). 
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Mebest ji "kerb û xeman", Baz e (yanî ew weke keder li ber çavên wan e, lê 

dinihêrin û nikarin tiştekî pê bikin - Narozî). Bi destûra Xwedê em ê sedmê vê 

yekê [vê kerb û nihêrtina lê] di beşa sala 432/1040'î de bibêjin.  

Dema ku Baz zora Se'd bir, tiştên me gotin anîn serê wan û herêma Deylemê zeft 

kir, hingê Se'd bi lez çû, berî wî kete Mûsilê û Baz jî da pey. Ji ber xirabiyên 

Se'dên berê li Deylemê xelkê Mûsilê dijî wî rabû, lê ew bi tena serê xwe ji lepên 

wan filitî. Baz çû Mûsilê jî vegirt û bi vê re hêza wî xurt bû. Wî bi vê yekê pesnê 

xwe li ser Bexdadê da û qala veqetandina navçeya Deylemê ji Bexdadê kir Baz 

gelekî di ser xwe re çû û kete nav hejmara wan kesên jirêderketî û teribî yên 

herêmê. Piştî vê yekê Samsam ed-Dewle jê pirr paxav kir, rewşa wî girîng dît û 

xwe li ser vê [rewşa Baz] êşand. Ew rabû wî leşkerekî zahf da hev ji bo ku êrîşî ser 

Baz bike û sal jî qediya. 

Hinek hevalên me ji Kurdên Humeydiyan ku bi bûyerên Baz serwext bûn ji min re 

gotin ku; "Nasnavê Baz Ebû Şecca'" e û navê wî jî  Baz e, lê Ebû Ebdullah bi xwe 

Huseynê kurrê Dostik e û birayê Baz e. Baz serê pêşî şivan bûye, ew merivekî pir 

comerd û qenc bûye. Dema şivaniyê wî pezê xwe serjê kiriye û li xelkê bela kiriye, 

ji ber vê yekê jî navê wî di nav gel de bi camêrî derketiye û alem li dora wî 

civiyaye. Herweha wî riyan jî dibirî û şêlandinê dikir û li talanan dixist, tiştên ku ji 

wir jî dihatin dîsa li xelkê bela dikir ta ku koma wî pir bû. Her ku çû wî şerê xwe 

zêde kir û avête ser deveran. Dawiyê ew kete Ermenîstanê û bajarê Ercîşê xist bin 

destê xwe. Ev bajarê wî yê yekemîn bû, bi girtina wî [bajarî] re hêza wî qewî bû û 

ji wir jî ber bi navçeya Diyarbekirê ve meşiya.Wî li wir jî pêşî bajarê Amedê piştre 

bajarê Meyafarqînê û hinekên din ji navçeya Diyarbekirê vegirtin û çewa me got, 

"pê ve çû heyanîMûsilê".
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9
 Ji  kitêba îbn el-Esîr ya el-Kamil fî et-Tarîx c. 9, r. 35-37, beşa sala 373/983'yan hatiye wergerandin. 


