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237;Hassanpour,s.365,368). Mûk ri yân î, 1934’te Pîre merd’in Sü ley ma ni ye’de çıkar dı ğı Jiyân ga ze te sin de ona yar dım cı ol duy sa da bir sü re son ra ara la rın da anlaş maz lık çı kın ca Re vân diz’e dön dü. 19351936’da Er bil’de haf ta lık Rûnakî (Nur;11
sayı;sahibiŞîtMustafa), 19431947 yıl ların da Tevfîk Vehbî ile bir lik te Bağ dat’ta İn gi liz Bü yü kel çi li ği ta ra fın dan ön ce ay lık, ar dın dan haf ta lık ola rak çı ka rı lan Dengî 
Gîtî Tâze (Yenidünyanınsesi) der gi si nin ya zı iş le ri mü dür lü ğü nü yap tı. Bağ dat’ta Alâ ed din Seccâdî’nin çı kar dı ğı Gelâvêj 

(19391949) der gi si ne ya zı lar yaz dı. 20 Ey lül 1947 ta ri hin de Bağ dat’ta ve fat et ti, va si ye ti üze ri ne ce na ze si Er bil’e gö tü rü lerek ora da def ne dil di.Mûk ri yân î’ nin Kürt çe ya nın da Fars ça, Arap ça, Türk çe, Rus ça, Af gan ve Hint dille ri ni, bi raz İn gi liz ce ve Fran sız ca bil di ği, dinî ilim ler de, ta rih ve ede bi yat ala nın da ge niş bil gi sa hi bi, ma den, taş, ah şap oy  ma, hat sa na tın da ve mü hür ka zı ma mesle ğin de ye te nek li ol du ğu kay de di lir. İpek bö ce ği ye tiş tir mek le de uğ raş mış, bu konu da bir de ki tap yaz mış tır. Ma ce ra do lu gez gin ha ya tı ve hal kın için de bu lun du ğu acık lı du rum se be biy le “Hüznî” la ka bıy la anıl mış, ga ze te ya zı la rın da bu nun ya nında Dâ mâv, Hadûk, Bêjen gi bi tak ma adlar kul lan mış tır. Ta rih, si ya set, ede bi yat, kül tür ala nın da ki eser le ri ya nın da çağ daş hi kâ ye for mun da eği tim amaç lı kı sa halk hi kâ ye le ri de ka le me al mış tır. Mûk ri yân î 

Ah medi Hânî’nin Mem u Zîn ad lı ki ta bını, ar dın dan di ğer bir kı sım eser ler yanın
da Ara rat, Kür distân, Botân, Çiyâyî 
Kurmânc, So ran, Di yar be kir gi bi der gi ve ga ze te le ri bas tı. 1925 Şeyh Sa id is ya nıyla il gi li ge liş me le ri de bir kaç sa yı çı ka bi len 
Di yar be kir der gi sin de tef ri ka et ti. Bu nun üze ri ne Ha lep’te faz la ka la ma ya rak bas kı alet le ri ni Bağ dat’a ve ar dın dan Şeyh Ubeydul lah Nehrî’nin Re vân diz’e kay makam ta yin edi len to ru nu Sey yid Tâhâ ile bir likte ora ya nak let ti. Sey yid Tâhâ’nın al tı ay son ra gö re vin den ay rıl ma sı nın ar dın dan kar şı laş tı ğı maddî sı kın tı lar ve ya yın la rı sebe biy le de fa lar ca yar gı lan ma sı na rağ men Zâri Kir mân cî adı nı ver di ği mat ba ası nın fa ali yet le ri ni ve fa tı na ka dar sür dür dü. Ken di sin den son ra kar de şi Gîv Mûk ri yân î, Çâphâneyî Kür dis tan di ye ad lan dır dığı mat ba ayı Re vân diz’ den Er bil’e ta şı yıp 1977’de ölü mü ne ka dar ora da ça lış tı.Mûk ri yân î, 19261932 yıl la rın da Re vândiz’ de ay lık Zâri Kir mân cî ad lı iç ti maîsiya sîedebî der gi yi yir mi dört sa yı çı kar dı. Der gi nin adı nı “zâr” (dil,lehçe;çığlık) keli me si ne ve ri len fark lı an lam lar dan do la yı ba zı araş tır ma cı lar “Kürt di li / Kır man çi leh çe si” (M.EmînZekî,s.373;CelilêCelil,
s.94;Hassanpour,s.280;Edmons,XXIV
[1937],s.490;EI°[İng.],V,485), ba zı la rı ise “Kürt çığ lı ğı” (Hamilton,s.237) şek lin de an la mış tır. İn gi liz ler’in Irak Kür dis ta nı’nda stra te jik bir yol ya pı mı pro je si ni ger çekleş tir mek ama cıy la 19281932 ara sın da böl ge de ça lı şan Ye ni Ze lan da lı mü hen dis Arc hi bald Mil ne Ha mil ton, bir sü re ken disiy le do laş tı ğı ve bil gi al dı ğı Mûk ri yân î’ nin, mat ba asın da çı kar dı ğı ga ze te için me şe ağa cın dan kes ti ği lev ha lar üze rin de resim ler oyup üs tü ne mü rek kep dö ke rek bas kı yap tı ğı nı, bü tün ya zım, çi zim, bas kı ve cilt iş le ri ni biz zat ken di si nin ye ri ne getir me si ba kı mın dan bu nun dün ya da bir ilk ol du ğu nu, Bağ dat hü kü me ti nin Kürt çe’ye kar şı du yar lı lı ğın dan do la yı ga ze te nin sık sık ya sak lan dı ğı nı söy ler (Ro ad,s.122123,

71-95; Atâ Hurşîd – Mihri İlâhî Nedîm,MuÅtârnâ
me:MuÅtârüddînA¼medkîMašålâtveTe½ânîf
kâMev²u£âtîveVe²â¼atiÎşâriyye,Aligarh2002,
s.9-31,ayrıcabk.tür.yer.;Şâhid Mâhilî,Profesör
MuÅtârüddînA¼med:Mu¼aššıšurDânişver,
Mürettib,NewDelhi2005;Atâ Hurşîd, “Pro fe sör 
MuÅ tâ rüd dîn A¼med Ârzû”, Hemâre-yi Zebân, 

sy.15-21,NewDelhi2010,s.7-8.
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12 Ey lül 1893’te İran’ın Kür dis tan böl gesin de Sâvuc bulâg (Sâblâğ:TürkçeSoğuk
bulak’tan,bugünküMehâbâd) kaza sı na bağ lı Ha cıha san kö yün de doğ du. Di ğer kay nak la rın ak si ne Su vey rekî’nin, do ğum ta ri hi ni 1886 şek lin de kay det me si yan lış ol ma lı dır. Nis be sin den, Me hâ bâd’ın merkez ol du ğu Mûk riyân böl ge si ni yurt edi nen Mûk rî (Mükrî) ka bi le si ne men su bi ye ti an laşıl mak ta dır. Ha ya tı na da ir bil gi ler sa de ce 
Pîşkev tın ad lı ki ta bı na kar de şi Gîv Mûkri yân î’ nin yaz dı ğı ön söz de yer al mak ta dır 
(CelilêCelil,s.92). Bu na gö re ilk eği ti mini ba ba sı ve da yı sın dan, ar dın dan çev rede ki med re se ler de al dık tan son ra genç yaş ta Merâga, Teb riz ve Eri van’a gi de rek tah sil gör dü. 1905’te git ti ği Mos ko va ve Pe ters burg’da iki yıl ka lıp Rus ça öğ ren di; ar dın dan bir sü re bu lun du ğu Hin dis tan ve Af ga nis tan’dan son ra İs tan bul’a git ti. Bu ra da iki yıl ika met ede rek hat ve matba acı lık eği ti mi gör dü. Su ri ye, Lüb nan, Mısır, Hi caz ve Fran sa’yı do laş tı. Kürt ha yat tar zı nı ve kül tü rü nü öğ ren mek ama cıy la he men bü tün Kürt böl ge le ri ni gez di. Millî kül tür ve eği ti min ge liş me sin de ya yım cı lığın öne mi ni an la dı ve bir mat baa kur ma ya ka rar ver di. 1914’te Al man ya’ya gi dip 120 Os man lı li ra sı ile Arap ça ba sım harf le ri ve kü çük bir ba sım tezgâhı sa tın al dı. Er te si yıl Ha lep’te fa ali ye te geç ti; Arap harf lerin de yer al ma yan Kürt çe ses kar şı lık la rı için Fars ça al fa be den ya rar la nıp ye ni karşı lık lar bul du ve Al man ya’da bun lar için bas kı ka lıp la rı yap tı ra rak ama tör ce de ol sa ki tap ve der gi bas ma ya baş la dı. O za ma na ka dar ba zı Kürt çe ki tap ve sü re li ya yın lar Arap harf le riy le bas kı ya pan çe şit li matba alar da neş re dil miş ken bu mat baa da ha son ra Irak ve İran’da Kürt çe bas kı ya pa cak mat ba ala ra ön cü lük et ti. İlk ola rak Şeyh Mûkriyânî
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le Dürzîler, Yezîdîler, Selâhaddîni Ey yû bî, Sim ko ve Sey yid Tâhâ, Ab dul lah Neh rî hakkın da eser ler ka le me al dı ğı kay de di lir.
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İstanbul1992, I,228;Ke mal Maz har Ah med, 
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s. 10, 92-94; Sabâh Nûrî elMerzûk,Mu£cemü’l
müßellifînve’lküttâbi’l£Irâšıyyîn:19702000,
Bağdad2002,II,254;Kâmil Selmân elCübûrî, 
Mu£cemü’şşu£arâß,Bey rut 1424/2003, II, 103; Amir Has san po ur,Kürdistan’daMilliyetçilikve
Dil:19181985(trc.İbrahimBingöl–CemilGün
doğan), İstanbul2005,s.278,280-281,313,
347, 349, 364-365, 368, 370, 386, 517, 578; M. Ali Su vey rekî,Mu£cemüa£lâmi’lKürd,Süley-
maniye2006,s.233-234;Wa die Jwa ideh,The
KurdishNationalMovement:ItsOriginsand
Development,New York 2006, s. 25; Fe tul lah Ka ya,OsmanlıDönemindeKürtBasını(yük
seklisanstezi,2008),MÜSosyalBilimlerEnsti-
tüsü,s.37-38,72,82;İmâd Ab düs selâm Raûf, 
Dirâsâtve¦âßišıyyefîtârîÅi’lKürdi’l¼adî¦ve
¼aŠârâtihim,Erbil2012,s.40,259,260;C. J. Ed mons, “A Bib li og raphy of So ut hern Kur dish 
1920-1936”, JRCAS, XXIV (1937), s. 489, 490, 

492, 493-494, 495, 496; a.mlf., “A Bib li og raphy 
of So ut hern Kur dish 1937-1944”, a.e., XXXII/2 

(1945), s. 185-186, 188, 189-190; Th. Bo is, “Co up 
d’oe il sur la litéra tu re kur de”,elMeşriš,XLIX/2,
Bey rut 1955, s. 213, 215, 217; a.mlf., “Kurds”, 
EI° (İng.), V, 482, 483, 485; J. Blau, “La littéra tu re 
kur de”, Pe up les médi ter ranées, sy. 68-69, Pa ris 

1994, s. 84, 89; Ze ra Ûsıv, “Jı di ro ka çap xa na 
kur di ya pêşın (Bı100saliyarojnamegeriyakur
diragırêdayi)”,RojaNû,XXI/101,Stockholm
1999, s. 11-12.
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İs fa han’ın ba tı sın da ki Ne ce fâ bâd şehrin de doğ du. Çift çi olan ba ba sı Hâc Ali kitap oku ma ya me rak lı, Kur’an ve dinî bilgi ler öğ re ten, imam ve ha tip lik ya pan bir ki şiy di. Mun ta zı rî ye di ya şın dan iti ba ren Fars ede bi ya tı ve Arap ça öğ ren me ye, on iki ya şın da İs fa han’da din eği ti mi al maya baş la dı. Ye di yıl kal dı ğı bu şe hir de dinî 

da râ nî Bâbân Le Kür dis tâ nî Şârezûr 
u Er delândâ 636-1274 (Revândiz1931); 
Mê jû yê Nâv dâ râ nî Kürd (Kürtmeş
hurlarıtarihi,Revândiz1931); Vî ne ge rî 
u Ko lîn (resimveçinkografisanatı,Re
vândiz 1934); Mêjûyê Kürd u Nâ dir 
Şâh (KürtlerveNâdirŞahtarihi,Revân
diz1934); Mêjûyê Şe hin şahânî Kur dî 
Zend Le Îrân dâ (İran’daZendKürtle
rihükümdarlarıtarihi,Revândiz1934); 
Bı-Kûr tî Mêjûyê Mîrânî Sorân (So ran 

emîrlerininkısa tarihi,Revândiz1935;
Hevlîr1962;Ar.trc.MuhammedelMelâ
Abdülkerîm,MûcezütârîÅiümerâßiSorân, 
Bağdat1968;Far.trc.RızâHayrîMutlak,
TârîÅiEmîrâniSorân,Tahran1384hş.); 
Kür distânî Mûk ri yân yâ At rû bâ tîn (Re
vândiz1938;Mehâbâd1974;nşr.Mahmûd
Zâmdârv.dğr.,III,Hevlîr2007,2011;Far.
trc.HasanDâvûdî,KürdistâniMûkriyân
yâAtrûbâtîn[Azerbaycan],Tahran1377
hş.,1379hş.); Lâperê Yek Le Dî rî kî Kür-
dis tâ nî Mûk riyân (MûkriyânîKürdista
nı’ndanbirsayfa,Bağdat1947); Bı-Kûrtî 
Hel ke vetî Dîrîkî Le Rûz nâ me kâ rî dâ 
(gazeteciliğinkısagelişimtarihi,Bağdat
1947); Hel ke vetî Dîrîkî Le Kür dis tân dâ 
(Kürdistan’ıngelişmetarihi,Hevlîr1999). Mûk ri yân î’ nin eser le ri top lu ola rak Ser-
cemî Ber hemî ¥üse yin ¥üz nî adıy la ya yım lan ma ya baş lan mış tır(I,nşr.Kür
distanMûkriyânî,Hevlîr2007). Mûk ri yân î, Edeb la ka bıy la ta nı nan Ab dul lah Mis bâhu’dDîvân’ın şi ir le ri ni de neş ret miş tir 
(DîvânîEdeb,Revândiz1936).Mûk ri yân î’ nin bun lar dan baş ka Er bil, Ker kük, Re vân diz, Sâblâğ (Soğukbulak), İmâ di ye, Bâdiyân gi bi şe hir le rin ta rihle riy

ve kar de şi Gîv, 1938’e ka dar Irak’ta bası lan top lam dok san beş Kürt çe ki ta bın yir mi üçü nü 19261930 yıl la rın da ba sa rak bu alan da önem li bir fa ali yet gös ter miş tir 
(Hassanpour,s.280). Ni te kim Ed mons, Mûk ri yân î’yi İn gil te re’de mat ba anın ku rucu su sa yı lan Wil li am Cax ton’a ben ze te rek “Kürt Cax ton”u di ye ni te ler (a.g.e.,s.313;
Jwaideh,s.25;JRCAS,XXXII/2[1945],s.
185). Mûk ri yân î’ nin ki tap la rın dan on biri nin Kürt ta ri hi ne, iki si nin ge nel ta ri he da ir ol du ğu nu, 19301945 yıl la rın da ba sılan 184 Kürt çe ki tap tan on üçü nün ta rih le il gi li ol du ğu nu ve bu nun se ki zi nin onun ta ra fın dan ya zıl dı ğı nı kay de den ta rih çi Kemâl Maz har Ah med, Meh med Emîn Zekî Bey’den son ra en bü yük çağ daş Kürt ta rih çi si nin Mûk ri yân î ol du ğu nu be lir tir 
(TarihinTarihi,s.8283).

Eserleri: Gev herî Yegâne (Halep
1916); Mêrgeyî Dilân (gönüllerbahçe
si,Halep1920); øon ceyî Bahâristân 
(Halep1925); Pêşevâyî Âyîn (dinönde
ri,Revândiz1926); Çîrok (hikâye,Revân
diz1927);Pîş kev tın (iler le me, Re vân diz 

1927;Erbil1962;Azerbaycan’daDoştik
veHezbanhânedanlarıtarihiyleilgilidir); 
ƒoşî u Tır şî (tatlılıkveekşilik,Revândiz
1928;Erbil1074); Be Hîvger dinî Kurmî 
Âv rî şîm (ipekböceğiyetiştirme,Revân
diz1928); Avı rî kî Pâşe ve (mâziyeba
kış,IIV,Revândiz19291931;Kürdistan
emîrleridevri[25645/6561258],Hulvân
veDînever’deBarzânîhânedanıdönemi,
Erbil’deki Kürt hükümdarları, 478617
[10851221]yıllarındaŞehrizor’dahüküm
sürenErdelânveBâbânhânedanlarıvali
lerihakkındabilgiverir); TârîÅê ¥üküm-
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