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KURTE  

Tefsîrzan Alûsî, di sala 1267/1851an de diçe paytexta Dewleta Osmaniyan 

Stenbolê. Geşta Alûsî, nêzî du salan dewam kiriye. Alûsî, di der barê vê rêwîtiya xwe de sê 

berhemên giranbiha nivîsandine.  

Alûsî, di van her sê berhemên xwe de cî daye çavdêriyên xwe yên di ber barê 

bajarên wekî Mûsil, Cizîra Botan, Mêrdîn, Amed, Xarpût, Erzirom, Sêwas, Toqat, Samsûn, 

Stenbol û gelek gund, xan û cihên ku lê rawestiyaye yan jî di wan de derbas bûye. Alûsî, di 

vê geşta xwe de demeke dirêj li Amedê jî maye û di der barê bajêr, rewşa bajêr ya zanistî û 

hin zanyarên wê de bîranînên xwe di van berheman de parve kirine. Wekî din wî, cî daye 

jînenigariya hindek kesên ku pêrgî wan hatiye û her wiha bersiva hin pirsên ku li Amedê jê 

hatine kirin.  

Em ê di vê xebata xwe de cî bidin xatira û bîrhatiyên Alûsî yên di der barê bajarê 

Amedê de û rewşa wê ya zanistî û civakî. 

Peyvên Sereke: Alûsî, Amed, Ameda Reş, Amedi’s-Sewda, medrese û alimên 

Amedê 

ÖZET 

 Alûsî, 1267/1851 yılında Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’a doğru bir 

seyahate çıkmıştır. Onun bu seyahati, iki yıla yakın bir zaman sürmüştür. Alûsî, bu 

seyahati ile ilgili olarak değerli üç eser kaleme almıştır.  

Bu üç eserinde Musul, Cizre, Mardin, Diyarbakır, Harput, Erzurum, Tokat Samsun 

ve İstanbul gibi şehirlere dair izlenimlerine yer veren Alûsî, aynı zamanda uğradığı köylere 

ve konakladığı yerlere dair izlenimlerini de paylaşmıştır. Alûsî, bu seyahatinde uzun bir 

                                                           
 Ev xebata me wekî danezanê di 26-28 meha Cotmehê de sala 2018an li Amedê di kongeraya “Diyarbakır 

Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası Kongresi” de bi navê “Bi Çavê Alûsî Amid” hatibû pêşkêşkirin. 


 Li Zanîngeha Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi di beşa Îlahiyat/Tefsîrê de lêkolîner e 

(hasimozdas@gmail.com).  
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süre Diyarbakır’da da kalmış ve şehrin fiziki yapısının yanı sıra ilmi ve kültürel durumu 

hakkında da önemli bilgiler paylaşmıştır. Aynı zamanda karşılaştığı bazı âlimlerin 

biyografilerine ve Diyarbakır’da kendisine sorulan bazı soruların cevaplarına da yer 

vermiştir. 

Bu tebliğde Alûsî’nin Diyarbakır şehrinin kültürel ve sosyal durumlarına dair 

izlenim ve anlatılarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alûsî, Kara Amid, Diyarbakır medrese ve âlimleri. 

ABSTRACT 

 Alûsî went on a journey towards Istanbul, the capital of the Ottoman Empire, in 

1267/1851. His journey lasted almost two years. Alûsî wrote three valuable works on this 

trip. Alûsî shared his impressions about the cities such as Mosul, Cizre, Mardin, 

Diyarbakır, Harput, Erzurum, Tokat, Samsun and İstanbul in his three works and he also 

shared his impressions about the villages and accommodation he visited. Alûsî stayed in 

Diyarbakır for a long time and shared important information about its scientific and 

cultural status as well as the physical structure of the city.  He also included the 

biographies of some of the scholars he encountered and his answers to some questions that 

he was asked while in Diyarbakır. 

In this study, Alûsî's impressions and narratives about the cultural and social 

conditions of Diyarbakır will be covered. 

Keywords: Alûsî, Kara Amid, Diyarbakır madrasas and their scholars. 
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DESTPÊK 

Sultan Ebdulmecîd, di meha Remezanê de ji sala 1263/1847an de tefsîrzan 

Mehmûdê kurê ‘Ebdullahê el-Alûsî (w. 1270/1854) vedixwîne paytexta Dewleta 

Osmaniyan Stenbolê. Lê belê ji ber ku Alûsî ji waliyê Bexdayê Mehmed Necîb Paşa
1
 bi 

fikar e, beşdarî vexwendina Sultan nabe. Ev helwesta Alûsî, dexesiya neyarên wî zêdetir 

dike û bi bêbextiyan walî, li dijî wî tehrîk dikin.
2
 Di encama vê tehrîkê de di sala 

1263/1847an de Muftîtî û serokatiya Weqfa Medreseya Mercaniyye ji Alûsî tê girtin.
3
 Li 

ser vê yekê, da ku Alûsî bikaribe tefsîra xwe ya bi navê Rûhu’l-Meanî xelas bike, xwe dide 

aliyekî bi nivîsandina tefsîra navborî mijûl dibe û di sala 1851an de tefsîra xwe temam 

dike.
4
  

‘Ebdulkerîm (‘Ebdî) Nadir Paşa
5
 di sala 1267/1851an de ji wezîfeya xwe ya li 

Bexdayê tê ezlkirin û dibe waliyê Amedê. Piştî Alûsî jî tefsîra xwe ya navborî xelas dike, 

biryar dide ku bi bal Stenbolê ve seyahet bike.
6
 Armanca Alûsî ji vê rêwîtiya bi bal 

Stenbolê ve her çiqas di zahir de da ku tefsîra xwe teqdîmî rayedarên dewletê bike, lê belê 

sedema rastîn da ku ji rayedarên Dewleta Osmanî re diyar dibe ku bêbextî lê hatiye kirin.
7
 

Alûsî, di 6ê meha Cemadiyelaxir (1267/1851) de ji Bexdayê bi rê dikeve
8
 û di 28ê 

meha Remezana heman salê digihîje Stenbolê.
9
 Rêwîtiya wî, 21 meh û pênc rojan dewam 

kiriye.
10

 Alûsî, di vê rêwîtiyê de ango di çûyîna xwe ya bi bal Stenbolê ve di van bajaran re 

derbas bûye: Mûsil, Cizîra Botan, Mêrdîn, Diyarbekir (Amed), Erzirom, Sêwas, Toqat, 

Samsûn û herî dawî Stenbol.  

Di der barê vê rêwîtiyê de ji aliyê Alûsî ve sê berhemên giranbiha hatine 

nivîsandin. Berhema Alûsî ya yekem bi navê Neşwetu’ş-Şumûl fi’s-Seferi ila Îslambûl e. 

Berhem, ji nameya ku ji kurê xwe Seyyid ‘Ebdullah re şandiye pêk tê. Alûsî di vê nameyê 

                                                           
1
 Mehmed Necîb Paşa, Gurcî ye. Di sala 1258/1842an de dibe waliyê Bexdayê. Di sala 1265/1849an de ji 

walîtiya Bexdayê tê ezlkirin. Di sala 1265/1851an de wafat dike. Bnr: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 

Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Stenbol 1996, IV, 1246. 
2
 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, el-Misku’l-Ezfer fî Neşri Mezaya el-Qirneyn es-Saniaşer we’s-Salisaşer 1272-

1342, Tehqîq: ‘Ebdullah el-Cebbûrî, ed-Dar el-Arabiyye li’l-Mewsûat, Beyrût 2007, rp: 139.  
3
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 140.  

4
 Bnr: Muhammed Eroğlu, “Âlûsî”, DİA, 1989, c: II, rp: 550-551. 

5
 Di sala 1847an de dibe muşîrê Artêşa Şeşem ya ku navenda wê, li Bexdayê bûye. Bnr: Abdülkadir Özcan, 

“Abdülkerim Nâdir Paşa”, DİA, 1988, c: I, rp: 253. 
6
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 140.  

7
 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl fi’s-Seferi ila Îslambûl, Metbeetu Wilayetu Bexdad, Bexdad 

1291, rp: 3. 
8
 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 3.  

9
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 141. 

10
 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 131. 
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de bi kurtasî qala serpêhatiyên xwe yên di rê de kirine.
11

 Di rûpelên 9–13an de ji berhema 

ku ji 53 rûpelan pêk tê, behsa Amed û derdorên wê tê kirin.  

Berhema duyem bi navê Neşwetu’l-Mudam fi’l-Awdeti ila Dari’s-Selam e. Alûsî, di 

vê berhemê de behsa serpêhatiyên xwe yên ji Stenbolê heta Bexdayê kirine. Alûsî di sala 

1268/1852an de
12

 21ê meha Şewwalê roja Şemiyê ji Stenbolê bi rê ketiye.
13

 Di ser 

Samsûn, Sêwas, Xarpût, Erxenî, Amed, Mêrdîn, Nuseybîn û Kerkûkê re di 5ê meha 

Rebîulewwelê de sala 1269/1853an gihaştiye Bexdayê.
14

 Ji vê gotina Alûsî ya di destpêka 

vê berhemê de “Rastî tehl e. Însan xwe bi awayekî nîşan didin û di dilê xwe de tiştên 

nexweş vedişêrin.”
15

 diyar dibe ku wî cî nedaye hemî serpêhatiyên xwe. Di rûpelên 46-

87an de ji berhema ku 133 rûpelan pêk tê, behsa bajarê Amedê, derdorên wê û 

serpêhatiyên ku li wir jiyaye tê kirin.  

Berhema sêyem Xeraibu’l-Îxtirab we Nuzhetu’l-Elbab fi’z-Zihabi we’l-Îqameti 

we’l-Îyab, jî ji aliyê Alûsî ve, lê belê ne li rê; li Bexdayê hatiye nivîsandin. Di rûpelên 92–

96an de ji berhema ku ji 451 rûpelan pêk tê behsa Amedê û derdorên wê tê kirin. 

Di vê xebata xwe de em ê cî bidin agahiyên ku Alûsî di der heqê alim û medreseyên 

bajêr de dane û her wiha çavdêriyên wî yên di der barê rewşa bajêr û şêniyên wê de. 

1. ALIM Û MEDRESEYÊN AMEDÊ  

Alûsî, di hatina xwe de ya ji Bexdayê di ser Mêrdîn re tê bajarê Amedê.
16

 Di 

serdema Osmaniyan de bajar hin caran bi awayê “Amida Reş” dihat binavkirin.
17

 Ji ber vê 

yekê Alûsî jî dema qala Amedê dike, gelek caran wê bi awayê “Amedi’s-sewda” ango 

“Amid a Reş” bi nav dike. Ev jî bi îhtimaleke mezin ji ber kevirên reş yên kela bajêr e. 

Lewra wekî ku tê zanîn kevirên kela Amedê, reş in. 

Ewliya Çelebî, di der barê vê yekê de van agahiyan parve dike: Bi sedema ku bajar 

ji aliyê Keybanûya (Amedê) ve li Fîskayayê li ser zinarekî reş hatiye avakirin, bi navê wê 

keçikê hatiye binavkirin. Dîroknasên Îranî jê re “Diyar-i Bikr” ango “Bajarê Keçê” dibêjin. 

Lê belê dîroknasên Rûmî –bi sedema ku hemî dîwarên wê ji kevirên reş in– jê re “Amida 

                                                           
11

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 2-3.  
12

 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 143. 
13

 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Neşwetu’l-Mudam fi’l-Awdeti ila Dari’s-Selam, Metbeetu Wilayetu Bexdad, 

Bexdad 1293, rp: 3.  
14

 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 143. 
15

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 2.  
16

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 9. 
17

 Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, DİA, 1994, c: IX, rp: 454. 
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Reş” dibêjin.
18

 Di cihekî din de wiha dibêje: Ji ber ku kela bajêr ji kevirên reş ên şehkirî 

hatiye çêkirin, jê re “Amida Reş” dibêjin.
19

  

Alûsî, li Amedê li mala muftiyê bajêr yê berê Derwîş Efendî dimîne. Ji ber ku ji dûr 

ve hev du diniyasîn Derwîş Efendî, hîn berî ku Alûsî bigihîje bajêr, wî vedixwîne mala 

xwe, Alûsî jî îcabetî daweta wî dike.
20

 

Alûsî, di der barê zanayên bajêr û rewşa wê ya zanistî de jî hin agahiyan dide. Li 

gorî ku Alûsî dibêje; li Amedê kesê herî zana Derwîş Efendî bûye. Her wiha Alûsî dibêje 

ku min bi kûrahî lê mêze kir û min dît ku Exfeşê Bexdayê (ango Alûsî) jê zanatir e. Alûsî 

qala muftiyê nû jî bi stayîş dike û dibêje ku ew bi tiliyan tê nîşandan.
21

 Her wiha Alûsî 

vedibêje ku diltengî û keserên min bi saya Qadiyê Amedê Se‘duddîn Îbrahîm Efendî hinekî 

sivik bûn. Alûsî dibêje ku di navbera min û Qadî de dema wî li Bexdayê karê qaditiyê 

dikir, pirsgirêkek derketibû, piştî min dît ku camêrekî biqîmet û ji malbateke maqûl e, ez 

gelekî li ber xwe ketim û poşman bûm.
22

 

Carekê Seyyid Ehmedê el-Qel‘elî yê ku destbirakê bavê wî bûye, Alûsî vedixwîne 

mala xwe û berhema xwe ya bi navê “es-Sunûhat” ya ku hin helbestên wî jî tê de hene 

nîşanî Alûsî dide. Alûsî ji bo vê berhemê, teqrîzekê jî dinivîse
23

 û pesnê wî û berhema wî 

wiha dide: Mirovekî zimanxweş e. Hindik kes wekî wî hene. Heke milletê Kûfeyê ew 

bidîtana dê bigotina ev Ebû Mûsa ye. Li gorî ku me dit, di nav alimên Amedê de kesê hifza 

wî herî baş, zepta herî saxlem û gotinên wî herî fesîh ew bû. Di nav wan de xwedan 

mezinahî bû. Tu dibêjî qey piştî Adem û Nûh, bavê sêyem e ji wan re. Alûsî dibêje ku wî, 

80ê sal borandiye bêyî arîkarekî nikare bi tena serê xwe bimeşe. Narînî û zerafeta di 

helbestên wî de helbestên Ebû Nuwas (w. 198/813 [?])
24

 bi min dan ji bîr kirin.
25

 

Rojekê feqiyên medreseyê tên serdana Alûsî û ji tefsîra Beydawî cihekî ku ji wan re 

pirsgirêk bû –ayeta 90ê ji sûreyê Nîsa– jê dipirsin.
26

 Lê belê di berhemeke xwe ya din de 

dibêje ku hin seydayên wê derdorê ev pirs ji min kirine. Alûsî, ji rîsaleya muderrisê 

Medreseya Şe‘baniyye –ya li bajarê Helebê– Suleyman Efendiyê kurê el-Hac Ehmed ya ku 

                                                           
18

 Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, amadekarên çapê: Seyit Ali Kahraman-

Yücel Dağlı, Weşanên Yapı Kredi, Stenbol 2001, IV (1), rp: 30. 
19

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 37. 
20

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10. 
21

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 12.  
22

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
23

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 11. 
24

 Ji bo agahiyên berfirehtir di der barê Ebû Nuwas de bnr: Nahusi Ünal Karaaslan, “Ebû Nüvas”, DİA, 1994, 

c: X, rp: 205-207.   
25

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 51.  
26

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
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di der barê vê meseleyê de hatiye nivîsandin, nîşanî wan dide. Li ser vê yekê pirsyar wiha 

dibêjin: “Hemd ji Xwedê re ku me yekî zana dît û me ji deryaya kûr dur û gewher dan 

hev.”
27

  

Ji van gotinan diyar dibe ku tefsîra Beydawî ya navdar di sedsala 19mîn de ji aliyê 

feqe û muderrisên Amedê ve dihat şopandin.  

Wekî din rojekê Molla Huseynê ji gundê Farê
28

 tê ziyareta Alûsî. Li gorî ku Alûsî 

dibêje: Ew mirovekî wekî psîkê bû. Lê belê di çavê piştevanên wî de ji Molla ‘Elî el-Qarî 

(w. 1014/1605)
29

 wêrektir û li wê derdorê kesê herî zêde bi cedel ew bû. Molla Huseyn, 

beşeke ji tefsîra Alûsî ango Rûhu’l-Meanî digre nik xwe û piştî du rojan bi dengekî bilind û 

her wekî serxweşan tê îtirazan li raveyên Alûsî –yên di der barê ayeta 24an ji sûreyê 

Yûsuf– dike. Alûsî bi awayekî pêdivî îzah dike, lê belê tebatî nayê Molla Huseyn. Ji ber vê 

helwesta wî, Alûsî dibêje ez fikirîm ku lê bixim. Lê belê bi sedema ku min burhana Rebbê 

xwe û Rebbê wî dît, dev ji vê fikra xwe berda. Piştî sê rojan Molla Huseynê Farî, îmamê 

Şafiîyan (ê li Amedê) dike mehdervan ji bo xwe, destê Alûsî radimûse û bexşandina xwe jê 

dixwaze. Alûsî jî uzrê wî qebûl dike.
30

 

Bi kurtasî Alûsî, cara pêşîn nêzî 20 rojan li Amedê dimîne.
31

 Lê belê di Xeraibê de 

dibêje ku 20 û çend rojan ez li Amedê mame.
32

 Alûsî, di dawiya meha Recebê de ji waliyê 

bajarê Erziromê Mehmed Hemdî Paşa nameyekê digre.
33

 Rutbeya Hemdî Paşa ya leşkerî di 

sala 1240/1824-25an de jê tê stendin û dibe xeznedarê waliyê Bexdayê ‘Elî Riza Paşa. 

Demeke kurt li Erzimorê jî walîtî kiriye.
34

 Diyar e ku Alûsî û Hemdî Paşa hevdu li 

Bexdayê nas dikirin. Lê belê mîna ku li ber çavan e mêjûya ku Alûsî dide û ya ku di 

çavkaniya navborî de derbas dibin hev nagrin. Bi baweriya me mêjûya ku ji aliyê Alûsî ve 

hatiye dayin, rastir e. 

 Alûsî bi berbanga sibê re digel çar zeptiyan ji Amedê ber bi Erzimorê ve bi rê 

dikeve. Alûsî dibêje çawa ku ehlê Iraqê bi çûna me xemgîn bû, gelê Amedê jî bi çûna me 

                                                           
27

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 93.  
28

 Gundekî bi Amedê ve girêdayî ye. Gelekî nêzî bajêr e.   
29

 Li Heratê hatiye dunyayê. Bi sedema ku di ‘ilmê qiraetê de xwedî paye bûye, bi navê “el-Qarî” û “Molla 

‘Elî el-Qarî” meşhûr e. Tu peywireke fermî qebûl nekiriye. Di nivîsandina bi xeta sulus û nesxê de pîşewaz 

bûye. Debara xwe bi rêya şîroveyên tefsîr û qiraetê yên li kenarê mushefan dinivîsand bidest dixist. Li dijî 

xurafeyên di dema xwe de bi tundî derketiye. Bnr: Ahmet Özel, “Ali el-Kârî”, DİA, 1989, c: II, rp: 403. 
30

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
31

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10. 
32

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 95.  
33

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 13. 
34

 Bnr: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Stenbol 1996, II, 593-594. 
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ewqas xemgîn bû. Piştî meşa pênc saetan digihîjin gundê ‘Elîbardaxa
35

 û li wir dibin 

mêhvanê ‘Umer Axa.
36

  

Alûsî di vegera xwe ya ji Stenbolê de di ser Xarpûtê re tê Amedê. Beriya ku 

bigihîje Amedê li derdora Erxeniyê saet di 8an de dibe mêhvanê Yektaş Axa.
37

 Yektaş Axa 

û hinek qewmê xwe li wê derê bi cî bûne. Bi sedema ku ji Amedê, Katibê Diwana Înşayê 

Suleyman Faik Beg qewîtiya Alûsî li Yektaş Axa kiriye, ew jî qasidan dişîne pêşiya Alûsî. 

Dema nêzî konê Yektaş Axa dibe, pêşwaziya Alûsî dike, destê wî radimûse û di 

mêhvandariyê de tu kêmasiyê nake.
38

  

Alûsî hatina xwe ya Amedê wiha teswîr dike: Piştî ku em li deşteke mezin bi qasî 

“cerîbekê”
39

 meşiyan, qasidê Waliyê Amedê ‘Ebdulkerim Nadir Paşa, pêşwaziya me kir.
40

 

Bi sedema ku Sultan ‘Ebdulmecîd Xan ji wî pê ve ji tu kesekî din re negotibû “’ebdî”, ew 

bi navê “’Ebdî Paşa” navdar bû.
41

 Piştre dîsa qasid li pey qasidan tên pêşwaziya Alûsî. 

Dema bi qasî mîlekê yan jî hîn kêmtir nêzî Amedê dibe, waliyê bajêr û temamê rayedarên 

wê –çi yên nû çi jî yên kevin– ji bo pêşwaziya wî derdikevin derveyî bajêr û bi 

qelebaliyexeke mezin dikevin bajêr. Walî, gelekî qedrê wî digre.
42

 

Walî, da ku bikaribe bi hêsanî pê re sohbet bike û da ku ew jî xwe rihet bike ji 

daîreya xwe odeyekê jê re terxan dike. Lê belê dema Derwîş Efendî dibêje çawa ku berê tu 

li nik min, mabû ez dixwazim vê carê jî tu li cem min bimînî, Alûsî ji ber hurmeta temenê 

wî daxwaza wî vala venagerîne û ji bo vê yekê ji walî destûrê dixwaze. Walî jî vê daxwaza 

Alûsî, qebûl dike.
43

 Piştî vê bi rojekê Alûsî dibe mêhvanê Ebu’l-Futûh Wecîhuddîn Seyyid 

Ehmedê el-Qel‘elî. Ehmed Efendî, di dema Dawûd Paşa de çûye Bexdayê û li wir ew û 

bavê Alûsî bûne destbirakên hev.
44

 Li gorî ku Alûsî dibêje; bi hatina wî temamê xelkê 

bajêr dilgeş dibin.
45

  

                                                           
35

 Gundekî li Amedê îro bi navçeya Sûrê ve girêdayî ye.  
36

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 14.  
37

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 46. 
38

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
39

 Di dema Osmaniyan de "cerîb” ji 100 doliman pêk dihat. (Bnr: Mustafa Fayda, “Cerîb”, DİA, 1993, c. VII, 

rp: 402) 
40

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
41

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 39-40; Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
42

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47. 
43

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
44

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
45

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
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Di serê meha Zilqadeyê de di dewsa Mehmed Namik Paşa de Gözlüklü Reşîd Paşa 

dibe waliyê Bexdayê.
46

  

Di 25ê meha Zilqadeyê de roja pêncşemê kurê wî ‘Ebdulbaqî –ji ber ku gelekî 

bêriya dayika xwe kiriye– ji bavê xwe diqete û vedigere Bexdayê. ‘Ebdulbaqî, di temamê 

rêwîtiya Alûsî de pê re bûye.
47

 Her wiha xebera wefata kurê wî Ebdurrezzaq li Amedê 

digihîjê.
48

 

Alûsî, li Amedê bi Emînê Daîra Fetwayê yê berê Hac Îsmaîl re hevdîtinekê pêk 

tîne. Di der barê wî de van agahiyan jî dide: Wî camêrî, li Bexdayê li Medreseya 

Heyderxane ya ku di roja me de bi navê Medreseya Dawûdiyye navdar e, xwendiye. Alûsî 

dibêje çawa ku Îbrahîm bi dîtina goriya kurê xwe Îsmaîl dilxweş bûye, ez jî bi ditîna wî 

ewqas kêfxweş bûm. Alûsî vê jî li ser zêde dike: Ew ji gelek zanayên van welatan alimtir 

e.
49

  

Carekê Muftiyê Amedê Seyyid Sibxetullah Efendî, Alûsî û hin hevalên wî dawet 

dike. Li gorî vegotina Alûsî ev camêr, kurê el-Hac Raxib Efendî ye. Ew jî kurê el-Hac 

Mesûdê kurê el-Hac Sibxetullahê kurê el-Hac Kuçuk Bekir e.
50

 Seyyid Ehmed Efendî el-

Qel‘elî jî beşdarî vê civîna li mala Muftiyê Amedê dibe.
51

 Serê siba wê rojê, Muftiyê 

Amedê yê kevintir Behauddîn Efendiyê kurê el-Hac Xelîl Efendî jî tê nik wî. Alûsî dibêje 

ku bi hatina wî sohbet hîn geştir bû.
52

 Dema ku Xelîl Efendî, diçe nik waliyê Bexdayê 

Dawûd Paşa û jê lava dike ku cezayê surguniyê ji ser birayê wî el-Hac Mesûd were rakirin, 

Alûsî, destbirakê bavê xwe el-Hac Seyyid Xelîl li Bexdayê dîtiye û destê wî ramûsaye.
53

  

Li gorî ku el-Hac Seyyid Xelîl Efendî, birayê el-Hac Mesûd Efendî ye, ev tê wateya 

ku ew, kurê el-Hac Sibxetullah Efendî û neviyê el-Hac Kuçuk Bekir e.  

Li gorî vegotina Alûsî, rojekê dostê wî îmamê Şafiîyan yê Amedê, wî dawetî mala 

xwe dike.
54

 Piştî ku dixwin û vedixwin radibin, lê belê Ehmed el-Qel‘elî jê naqete û îsrar 

                                                           
46

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 49. 
47

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 49. 
48

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50. 
49

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50.  
50

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50.  
51

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50. 
52

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 51. 
53

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 52. 
54

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 52. 
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dike ku pê re şeva xwe derbas bike.
55

 Di wê şevê de ango 9ê meha Îlonê de wekî devê kun 

baranek dibare.
56

 

Li aliyê din Alûsî, di der barê rewşa medreseyên Amedê de van agahiyan dide:  

Medreseyên Amedê, berê baxçeyên zanînê û hewzên mentûq û mefhûmê bûn. Lê 

belê bi borîna demê re rewş guheriye. Êdî bûye kesê Helebî es-Sexîr û Kenzê bixwîne zana 

û alim tê zanîn.
57

  

Bi baweriya me navê vê berhemê, Xunyetu’l-Mutemellî fî Şerhi Munyeti’l-Musallî 

ye. Berhem, şerha Munyetu’l-Musallî ya ku ji aliyê Sedîduddin Kaşxarî (w.  705/1305) ve 

hatiye nivîsandin. Ev berhem demeke dirêj li medreseyan wekî kitêba rêzê dihatin 

xwendin.
58

 Berhema duyem Kenzu’n-Deqaik, ya Ebu’l-Berekat ‘Ebdullahê kurê Ehmed 

en-Nesefî (w. 710/1310) ye. Ev berhem, kurteya kitêba Nesefî ya bi navê “el-Wafî” ye. Ev 

berhem jî, li medreseyên Dewleta Osmanî gelekî bi îtibar bû û wekî kitêba rêzê dihate 

xwendin.
59

 

Alûsî di dema ku li Amedê dimîne de beşdarî merasîma îcazeyekê jî dibe. Li gorî 

vegotina wî ji şaşiyên kesê ku metnê îcazeyê dixwîne quba mizgeftê bi ser re diqulibe. 

Ango di xwendina metnê îcazeyê de gelek şaşiyan dike. Alûsî, li hemberî vê rewşê dibêje 

ku min nizanibû ka ez bikenim an jî bigrîm.
60

  

Diyar e ku Alûsî ji ber qelsiya zimanê ‘Erebî di medreseyên Amedê de gelekî 

xemgîn dibe. Her wiha ji berhemên ku navê wan borî diyar dibe ku kitêbên mezhebê 

Henefî di medreseyan de dihatin xwendin.  

2. BAJAR Û ŞÊNIYÊN WÊ 

Alûsî, di der barê bajarê Amedê de ji çavkaniyên cuda ev agahî dane: Amed, ji 

herêma çaran ji Diyarê Bekr, navê bajarekî ye. Li dora wê keleke saxlem heye. Bajar, 

dikeve rojavayê çemê Dicleyê. Çandinî û darên wê pir in. Tê hizirkirin ku ji aliyê 

Romaniyan ve hatiye avakirin. Tê gotin ku serjimara bajêr 40,000 e. 20,000 jê Fileh in. 

                                                           
55

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 53. 
56

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 53.  
57

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 65. 
58

 Bnr: Şükrü, Selim Has, “Halebî”, DİA, 1997, c: XV, rp: 232. 
59

 Ahmet Yaman, “Kenzü’d-Dekāik”, DİA, c: XXV, rp: 261. 
60

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
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Mizgeft û medreseyên newaze li bajêr hene. Lê belê ji ber ku perwerdekarî li wan nayên 

kirin, ne şîrîn in.
61

  

Bajar, ji aliyê Ebû ‘Ubeyde ve hatiye fetihkirin û bi navê Diyarbekir navdar bûye. 

Lê belê di rastiya xwe de ev, navê herêma ku bajar bi xwe jî tê de ye. Ji ber ku Bekrê kurê 

Wailê kurê Qasit û qewmê xwe li vir bi cih bûne, wekî Diyarê Bekr hatiye binavkirin. 

Eyaleta Diyarbekrê wekî Başewiyetu Bexdad jî hatiye binavkirin. Yewnanî ji Eyaleta 

Cezîre û Diyarbekrê re –ew jî navbera çemê Dicle û Firat e– Mezopotamya digotin.
62

 Lê 

belê Ewliya Çelebî dibêje ku: Bajar, di sala 632an de di serdema xelîfetiya Ebû Bekir de li 

ser destê Xalidê kurê Welîd hatiye fetihkirin. Piştî fetihkirina bajêr ji aliyê Xalidê kurê 

Welîd ve di hundirê kela navîn de mizgeftek bi navê wî tê avakirin. Gora lawê wî li nik wê 

mizgeftê ye. Gora wî bi xwe jî li bajarê Humsê ye.
63

 

Ji bilî zanyariyên ku li jor borîn Alûsî di der barê bajêr van agahiyan jî dide: Şeş 

deriyên bajêr hene. Hin jê nû, hin jê jî gelekî kevn in. Mezinî û firehiya erda bajêr bi qasî ji 

sisiyan diduyê erda Kerxê ye. Dibêjin ku di bajêr de 56 tax hene. Serjimara mêran 12, 000 

e. Ji sisêya diduyê bajêr Misilman e. Yên mayî Fileh in. Dervê bajêr hemî giha û çîçek in. 

Ji lewre Bekrê kurê Wail, ev der wekî war ji xwe re girtiye. Li bajêr gelek çivîk hene...
64

 

Lê belê di hin çavkaniyên din de wiha tê gotin: Çar deriyên bajêr hene.
65 

47 tax, ên 

Misilmanan e, 7 jî yên Ermeniyan e. Lê belê li bajêr taxên Rûm, Fireng û 

Mitriban/Qereçiyan tuneye.
66

 

Di kela navîn de jî bi navê Saraykapı, Küpelikapı, Fetihkapı û Oğrunkapı çar derî 

hene. Fetihkapı û Oğrunkapı li der; Saraykapı û Küpelikapı jî li hundirê bajêr vedibin. 

Dağkapı (Deriyê Çiyê), da ku bajar hewayê bigre di sala 1932an de ji aliyê waliyê bajêr ve 

tê hilweşandin.
67

 

Wekî din Alûsî, behsa ava Hemrewatê dike û dibêje ku di dema Qanûnî Sultan 

Suleyman (w. 974/1566) de ji qonaxa meşa sê saetan hatiye anîn û li malên Amedê hatiye 

                                                           
61

 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab we Nuzhetu’l-Elbab fi’z-Zihabi we’l-Îqameti we’l-Îyab, 

Metbeetu Şabender, Bexdad 1327, rp: 92. Lê belê Jean Chesneau ê Frensî dibêje ku şêniyên bajêr hema çi 

bigre bi tevahî Filehên Ermenî û Ye’qûbî (Suryanî) ne. Hindek Turk jî hene. Jean Chesneau, D'Aramon 

Seyahatnamesi Kanuni Devrinde İstanbul-Anadolu-Mezopotamya, wergêr: Işıl Erverdi, Weşanên Dergâh 

Yayınları, Stenbol 2012, rp: 58.  
62

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 92.  
63

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 30, 42. 
64

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 63. 
65

 Evliyâ Çelebi, Evlilyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 37. 
66

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 47. 
67

 Bnr: Cevahir Sadak Düzgün, Diyarbakır Gezi Rehberi, Diyarbakır Büyükşehir Kültür Yayınları, 

Diyarbakır 2011, rp: 30. 
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belavkirin.
68

 Ewliya Çelebî di der barê vê avê de van agahiyan dide: Ava Hemrewatê, wekî 

ava bajarê Me‘erettu’n-Nu‘man li welatê Anatoliya, ‘Ereb û Eceman gelekî bi nav û deng 

e. Serê avê li rojavayê bajarê Amedê ye. Ev ava ku ji qonaxa biqasî du menzilan di erxên 

di bin erdê de tê bajêr, di serî de li Mizgefta Mezin (Ulu Camii), piştre li mizgeftên din, 

xan, îmaret/xêratxane û hemaman tê belavkirin. Ava Hemrewatê, pir sivik û xweş e.
69

 

Her wiha qala aveke din dike û dibêje ku gel ji wê avê re dibêjin “Peyas”.
70

 Wekî 

vê, behsa hawiza li hewşa Mizgefta Mezin (Ulu Camii) dike û dibêje heke nebûna 

mubalexe min ê bigota ku ew deryaçeya “Zereh (Hamûn)”
71

 yan jî deryaçeya Tûnisê ye. Ji 

xeyrî van avan, di hundirê bajêr de gelek avên din jî hene.
72

  

Tê gotin ku şadirwana heşt goşe di sala 1266/1850î de hatiye avakirin.
73

 Lê belê 

Nasir Xusrew di berhema xwe ya bi navê Sefernameyê de dibêje ku di nava Mizgeft a 

Mezin de kevirekî mezin heye. Li ser wî kevirî, hawizeke bi qasî bilindiya qama mêrekî û 

hawirdora wê du arşin in, heye.
74

 Bi baweriya me, -li gorî ku Nasir Xusrew di 

Seyahatnameya xwe de qala wê dike- divê hawiz beriya sala 1266/1850î hatibe avakirin. 

Lewra seyahet, di sedsala 11mîn de hatiye kirin. Dibe ku di wê salê de hatibe nûkirin an jî 

temîrkirin. 

Alûsî dibêje ku hewa bajêr, ne xweş e.
75

 Derdorên bajêr genî ne û li taxên wê 

avgeniyên ku ji kêm û edaba miriyan pîstir bêhn didin, hene. Ax û heriya ku êdî rengê wê 

guheriye heye. Kuçe û ziqaqên wê jî wiha ne. Bi fikra gelê Amedê ji ber bilindiya sûra wê, 

hewa bajêr nepaqije. Alûsî di serî de dibêje ku ev pir ne maqûl e, lê belê piştre heq dide vê 

yekê û dibêje; ne dûrî hiş û aqil e ku bilindiya sûrê hewayê di xwe de bigre û bibe sedem ji 

bo nepaqijiyê.
76

 Ta û nexweşî ji bajêr kêm nabe. Zarokên ku hîn şîr dixwin heta saleke xwe 

diqedînin teqez bi tayê dikevin. Rengê rûyê piraniya gel heta yên temen biçûk jî her wekî 

ku ji goran rabûbin, zer e.
77

 Lê belê Ewliya Çelebî, di der barê hewa bajêr de ev agahî 

dane: Hewa bajêr gelekî nerm e. Dema mirov ji xewê hişyar dibe zînde û bi kêf radibe. Ji 

                                                           
68

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 62.  
69

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 44. 
70

 Di roja me de “Peyas” taxeke di nav Amedê de ye.  
71

 Bnr: Osman Aydınlı, “Zerenc”, DİA, 2013, c: XI, rp: 282. 
72

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 62.  
73

 Bnr: Ahmet Çakmak, “Ulucami”, DİA, 2012, c: XL, rp: 97. 
74

 Bnr: Nâsir-i Husrev, Sefernâme, wergêr: Abdüvehhab Tarzi, Weşanên Milli Eğitim Bakanlığı, Stenbol 

1994, rp: 14. 
75

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 63.  
76

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 64. 
77

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 63.  
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ber vê yekê temamê xortên bajêr xwînşîrin in.
78

 Ji ber xweşiya hewa û ava wê û bi sedema 

ku ava Hemrewatê vedixwin rengê rûyê şêniyên bajêr sor û gizirî ye. Qama wan bi 

gelemperî navincî ye, qelafetê wan saxlem, rûyê wan spehî û mêrên wê gir in. Ên 70-80 

salî jî ji xebatê û qezenckirinê paş de namînin. Heta 100 salî jî dijîn. Gelek zarokên wan ên 

xweşik û xwînşîrin hene. Xortên wan ên -her wekî parçeyekî ji hîvê bin- rûgeş, hene.
79

 

Alûsî di der barê xweşikiya jinên Amedê de dibêje ku wekî jinên welatê din xweşik 

nabin û vê yekê jî bi mijara nexweşiyê ve girê dide. Lewra nexweşî pişta wan dişkîne û 

beriya ku dest bi ken bikin nexweşî wan bi girî vedike û wan li ser doşeka êş û nesaxiyê 

dirêj dike.
80

 Her wiha Alûsî di der barê jinên Amedê de vê yekê jî dibêje, jinên ku min 

dîtin, xwe gelekî distirandin û xwe ji zilaman dûr digirtin. Piştre dibêje ez nizanim ka ev 

helwesta wan bi sedema ne rindiya wan an jî ji ber pakî û dîndariya wan bû!
81

  

Di serdema XVIIIan de bi taybetî jî di salên 1712, 1762an û salên piştî vê li bajarê 

Amedê şewb û weba di nav gel de belav bûye û ev yek bûye sedema mirina gelek şêniyên 

bajêr. Di sala 1816 û 1827an de jî ev yek dubare bûye. Li aliyê din nexweşiya kolera ya di 

sala 1843an de demeke dirêj dewam kiriye.
82

 Bi îthimaleke mezin vê rewşa ku Alûsî behsa 

wê dike ji ber vê yekê ye. Li aliyê din bi baweriya me nixumandina pîrekên Amedê ji ber 

pakî û dîndariya wan bûye. Lewra Ewliya Çelebî, di der barê jinên Amedê de wiha dibêje: 

Jinên Amedê piştperde ne, xwe digrin û xwedî namûs in, dernakevin sûk û bazaran. Ji 

lewre naçin hemamên derve û serê xwe li hemamên malê dişon.
83

 Jinên gelekî bi edeb, 

wekî Rabîa ‘Edewiyye piştperde, dîndar û delal hene. Li sûk bazarê bi tenê jineke keftorî jî 

tu nabînî.
84

  

Alûsî, hestên xwe yên di der barê şêniyên Amedê de wiha vedibêje: Min li nav 

xelkekî xwînşîrîn ku dixwestin heta bi hetayê li nav wan bimînim, demeke dilşad borand. 

Digel vê jî ez pêrgî yekî ku zewqa zimanê ‘Erebî tam kiribe û ji edebiyatê agahdar be 

nebûm û min di nav wan de berhemên edebî nedîtin.
85

 Vê jî lê zêde dike: Min kesekî ku 

wekî wan camêr û ji biyaniyan re baş bin, nedît. Xûyên wan ên xweş û spî, rûyê Amida 

                                                           
78

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 51. 
79

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 49. 
80

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 63. 
81

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 63.  
82

 Bnr: Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, DİA, c: IX, rp: 468. 
83

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 52. 
84

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 72. 
85

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 95.  
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Reş spî kir. Her wiha exlaqên wan ên rind, qedrê welatê wan ê di nav toz û telazê de bilind 

û hêşîn kir.
86

 

Piştre bi kurtasî wiha dibêje: Amed hem şêrîn hem tehl e. Kesê wê bi çavê xwe 

bibîne dibêje qey min bajarê Besrayê dîtiye, lê belê ji ber piraniya kevirên li kuçeyên wê, 

her wekî ku mirov li cihekî gerger cengê bike.
87

  

Alûsî, behsa gundê bi navê Qutrebbul dike
88

 û dibêje ku ew gundê Filehan li bakurê 

bajêr dikeve. Çemê Dîcleyê di navbera wê û bajêr de derbas dibe.
89

 Lê belê Qutrebbul an jî 

Qeterebbul a navdar li Iraqê ye. Lewra ew gund dikeve navbera Bexda û Gekrebayê. Bi 

meya xwe meşhûr e. Seyrangeha tiral û meyxweran e. Helbestvanan di helbestên xwe de 

pir caran qala wê derê kirine.
90

 Qutrebbul nêzî Bexdayê dikana firotina şerabê bû. Meya ku 

li wî gundî dihat çêkirin li cih û warên wê derdorê dihat belavkirin. Lê belê bi derbasbûna 

demê re rez hişik bûne, denên meyê şikiyane û êdî bi tenê di kitêban de qala wê tê kirin.
91

  

Alûsî behsa hemamên Amedê jî bi stayîş dike. Alûsî dibêje ku ez û Îmamê Şafiîyan 

di 27ê meha Zilhiccceyê de çûn hemamê. Her wiha dibêje ji gelê Amedê kesekî ku bi qasî 

vî camêrî –digel ku jar bû û dema wî gelek tune bû jî– bi min re eleqedar bibe tune bû. 

Alûsî dibêje ku jixwe muqayesekirina rindî û xweşikiya hemamên Bexdayê bi yên Amedê 

re ne pêkan e, lê belê ew jî li ber hemamên Stenbolê wekî hewdên avê ne. Alûsî, vê jî lê 

zêde dike, piraniya zarokên Amedê havînî di çemê Dîcleyê de zivistanan jî bi misînekî av 

li pişt kewarê serê xwe dişûn.
92

 

Di roja pêncşemê 9ê Zilhicceyê de ango roja ‘Erefeyê de hatina cejna Qurbanê bi 

topan tê îlankirin.
93

 Piştî ku li Mizgefta Mezin (Ulu Cami) nimêja cejnê û îdaniya hev 

dikin, tê cihê ku lê dimîne. Alûsî van bîranînên xwe bi kurtasî wiha bilêv dike: Ji ber 

pirbûna millet, min hizir ku qiyamet rabûye. Mirov qefle bi qefle dihatin û wekî 

pelîstankan li dora min baz didan. Exlaqê şêniyên Diyarbekrê çiqas xweş e. Ev kar û 

tevgerên wan –çi veşarî çi jî ji der– çiqas narîn in!
94

 

Di roja sisiyê cejnê de Alûsî digel walî û peyayên wî diçin hawîngeha Muftiyê 

Amedê Seyyid Sibxetullah Efendî ya li ber çemê Dîcleyê. Li herdu kenarên çem, bostanên 
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zebeşan hebûn. Alûsî dibêje ku pirbûn û mezinbûna zebeşên wan bostanan wekî stêrkên li 

asîmanan bûn.
95

 Alûsî li hawîngeha Muftî du rojan dimîne, lê belê her wekî du saetan jê re 

tê.
96

 Di 17ê meha Zilhicceyê de ji kurê xwe ‘Ebdullah Efendî nameyekê digre.
97

 Di 23ê 

meha Zilhicceyê de dibe mêhvanê waliyê bajêr. Mezinahiya zebeşekî ku li nik walî ye 

Alûsî matmayî dihêle. Meraq dike û zebeş bi qapanvan dide wezinandin. Zebeş 28 weqî 

derdikeve.
98

 Li ser vê yekê, muftiyê Amedê dibêje ku min zebeşek da wezinandin, bi 12 

weqîyan ji vî zebeşî girantir derket. Ango ew zebeş 40 weqî bû. Petêxekî jî didin wezindan 

tam 30 weqî derdikeve. Seyyid Ehmed Efendî dibêje min berî 10 salan zebeşekî ku 

hêştirek encax bi zor û zehmetî dikaribû wî hilgire dît. Ên din jî gotin; bi rastî hem tehm 

hem jî meziniya zebeşên Amedê li çaraliyê cîhanê meşhûr e. Min ji herduyan jî xwar. Bi 

rastî jî wekî şekir şêrîn bûn. Bi serê te sond dixwim mirov çiqas bixwe jî dîsa jê nakerixe. 

Lê belê ji gotinên Alûsî diyar dibe ku wî petêx pirtir ecibandiye.
99

 Ên li wê derê dibêjin ku 

mehsûlê îsal li gorî salên berê ne baş e. Alûsî dibêje ku herdu kenarên çemê Dicleyê hemî 

bostanên zebeş û petêxan e.
100

  

Ewliya Çelebî û Jean Chesneau jî di seyahatên xwe de qala petêxên Amedê kirine. 

Wekî mînak Ewliya Çelebî wiha gıtiye: Petêxên ku li ber devê çemê Dîcleyê tên çandin, 

gelekî xweş û bi ekl in.
101

 Petêxên Amedê gelekî mezin in –hin jê 40-50 weqî giran in– û 

temamê wan kesk in. Wekî diyariyê bi xwe re dibin. Lê belê zebeşên wê nehatiye 

pesindayin.
102

 Li aliyê din Jean Chesneau gotiye ku petêxên Amedê heta sê-çar mehan jî 

tên hilanîn.
103

 

Alûsî dibêje, me di vir de qala hin bedewî û xweşikiyên bajêr kirin. Ji bilî van jî 

gelek rindî û bedewiyên vî bajarî hene. Wekî mînak di vî bajarî pir kesên bi rûmet û giregir 

hene. Lê belê wekî bajarê Bexdayê di nav wan de jî kîn û dexesî heye. Piştre dibêje li gorî 

ku min dît; ev tişt hema çi bigre li temamê welatan heye. Karê wan ê sereke hevdu biavêjin 

xeterên ku mirov dibe helakê. Ev, çi karekî xerab e! Bi taybetî jî hebûna vî karî, di nav 
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mezin û giregiran de. Lewra ev helwest, dibe sedema pirsgirêkan û derî li ber gelek 

encamên ne xweş vedike.
104

  

Di serê meha Muherremê de muşîr, wî dawet dike
105

 û heta saet 11ê şevê bi hev re 

sohbet dikin. Di wê sohbetê di der barê hedîsa “Xwedê fer e, ji ferê hez dike” ji Alûsî pirs 

tê kirin. Piştre di der heqê wateya gotina “Xwedê yek e, lê belê ne ji aliyê jimarê ve” 

xeberdan tê kirin. Alûsî bersiva van pirsan dide.
106

 

Alûsî carekê li ser daweta Hafiz Paşa, beşdarî merasîma sunneta zarokên leşkerên 

artêşê jî dibe.
107

  

Di sisiyê meha Muherremê de Mehmed Paşa tê Amedê. Berê li Bexdayê Mîrlîva 

bûye û ev du meh in ku bûye Mîralayê Eyaleta Kurdîstanê.
108

 Di 9ê meha Muherremê de 

Raxib Paşa waliyê bajêr yê nû tê Amedê. Berê waliyê Xerpûtê bû.
109

 Li Amedê di der barê 

hatina Mehdî û temenê Dewleta Osmanî de ji Alûsî pirs tên kirin û ew jî bersiva van pirsan 

dide.
110

  

Di 15ê meha Muherremê de Alûsî ji bo sohbetê diçe mala Seyyid Ehmed el-Qelelî 

û wî ziyaret dike.
 111

 Di 26ê heman mehê di rojeke ji aliyê hewa û baranê ve herî hêsan, 

waliyê Bexdayê digihîje bajarê Amedê. Alûsî jî derdikeve pêşwaziya walî. Di 6ê meha 

Seferê de muftiyê Amedê xwarinekê amade dike û her kesî dawet dike. Di wê xwarinê de 

ji şîrê çûkan pê ve her tişt hebûye. Piştî sohbetê, mizgîniya ku dê sibê bikevin rê tê dayîn. 

Alûsî gelekî kêfxweş dibe û amadekariya seferê dike. Li gorî gotina Alûsî saet 4an ji 

Amedê derdikeve û ji bilî ji bo kirina nimêja nîvro du rik‘et li rê ranawestin. Saet di 10an 

digihijin gundê Kurdan Kerxê.
112

  

Alûsî û Suleyman Begê ku ji serê rêwîtiya wî heta niha qet jê neqetiyaye, li gundê 

Kerxê dibin mêhvanê yekî Kurd. Ji ber ku bi zimanê hevdu nizanin bi îşaretan bi hev didin 

fêhmkirin. Mirovê gundî, bi rûyekî devliken dibêje “Ser seran û ser çavan.” Bi vî awayî 

Alûsî û hevalê xwe wê şevê li mala wî mirovê Kerxî dimînin.
113
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Serê sibê Alûsî dikeve rê û di rê de Îmam Şafiî teqlîq dike û nimêja nîvro û esir bi 

hev re dike. Bi şev li gundê Tizyan ê ku îro bi Stewrê ve girêdayî ye dimînin.
114

 Piştre di 

Mêrdîn re rêwîtiya xwe dewam dikin heta ku digihîjin Bexdayê.  

3. WEKÎ ENCAMÊ 

Alûsî, di sala 1267/1851an derdikeve rêwîtiyeke dûr û dirêj. Rêwîtiya wî 21 meh û 

pênc rojan dewam dike. Ev geşta Alûsî bûye navgîn ku sê berhemên giranbiha bên 

nivîsandin.  

Alûsî di vê seheyata xwe de nêzî çar mehan li Amedê maye. Lewra Alûsî, cara 

pêşîn nêzî 20 an jî 20 û çend rojan li Amedê maye û di dawiya meha Recebê de li ser 

daweta waliyê bajarê Erziromê ji Amedê derketiye. Li vegera ji Stenbolê jî –ji vegotina 

Alûsî tê fêhmê ku ew– di dawiya meha Zilqadeyê de li Amedê bûye û di 7ê meha Seferê de 

ji Amedê bi rê ketiye.  

Alûsî qala gelek zanayên Amedê bi stayîş dike. Ji wan jî –li gorî Alûsî– kesê herî 

zana Derwîş Efendî bûye. Her wiha pir pesnê destbirakê bavê xwe Seyyid Ehmed Efendiyê 

el-Qel‘elî û helbesvaniya wî dide û dibêje ku narînî û zerafeta di helbestên wî de helbestên 

Ebû Nuwas bi min dan jibîrkirin. Alûsî, behsa Emînê Daîra Fetwayê yê berê Hac Îsmaîl bi 

rêzdarî dike û dibêje ku ew ji gelek zanayên van welatan alimtir e. Wekî din pesnê gelek 

zana û rayedarên dewletê yên wê demê jî dide. Li aliyê din ji ber qelsiya zimanê ‘Erebî di 

medreseyên Amedê de gelekî xemgîn jî dibe.  

Kêfxweşiya xwe ya ji şêniyên Amedê di çend cihan de bilêv dike. Alûsî ji hewa 

bajêr giliyan dike û dibêje ku kuçe û ziqaqên wê genî ne. Ji bilî van tiştan Alûsî di der barê 

xweşikiya jinên Amedê de dibêje ku wekî jinên welatê din xweşik nabin û vê yekê jî bi 

mijara nexweşiyê ve girê dide. Bi baweriya me tiştê herî balkêş ku Alûsî; qet qala gorên 

sehabiyan nekiriye.
115

  

Di encamê de vê rêwîtiya Alûsî hem ji bo wî hem jî ji bo alema ‘ilmê, bûye 

wesîleya gelek encamên girîng. 
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