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BALKEŞİYEKA GiRİNG 

Jibo ku mirov bikare bi hesani "Ni'ıçenama Havkar! i'ı 

Peşketina Kurdan"(Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi) 

bixw!ne u baş je mefadar bibe, dive ku mirov bere, beşe 

paş!n e ve "Peşkeş!"ye bixw!ne, ku di bine serniv!sara 

"Nasandina ve çape" da hatiye niv!s!n. E w beş, jibo xwendin 

u karanina kovare wek mifteyek, wek rebirek e. Be rebidya 

w! beş!, mirov nikare kovare bi hesani bixw!ne u baş je 

mefadar bibe. 

ÖNEMLİ BİR ANIMSATMA 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" nin kolaylıklaoku

nup ondan yararlanılabilmesi için, önce, bu "Sunu( un son 

bölümünün okunınası gerekir. "Bu Basımın Tanıtılması" 

başlığı altında yazılmış olan o bölüm, derginin kullanılması 

için bir anahtar, bir kılavuz niteliğindedir. O bölümün 

kılavuzluğu olmaksızın, derginin okunınası ve ondan 

yararlanılması kolay değildir. www.a
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PEŞKEŞİ 

KOMELA HEYKARİ Ü PEŞKETİNA KURDAN 

Di despeka(l) sedsala XX. da, serbajare imperatoriya OsmaniStanbol, hem 

ji allye siyasi ve, hem ji ji aliye çandey! ve merkezeka gelek giring bu. Gelek 

rewşenb!ren gelen cure cure yen bine des te Osman!yan li wir civiyabun. Di 

nava wan rewşenb!ran da b!r u bawer!ya netewey! ji belav bubu. W ek 

rewşenb!ren gelen d!, gelek rewşenb!ren Kurd ji li wi bajar! gihabun hev. 

E w rewşenbiren Kurd, dixebitin ku revgereka neteweyi saz bikin u bi ri ya 

we revgere tove bir u bawer!ya welatev!niye u neteweevin!ye di nava gele 

Kurd da biçinin. Jibo gihana we amance u pekanina we daxwaze j!, bez 

didan xwe ku ji hem! keys u fersenden lehati mefadar bibin.(2) 

Bi qase ku te zanin, vekxistina Kurdan a peşin, wek komeleyek di sala 

1900'i da hatiye sazkirin. Nave we koroele "Kürdistan Azm-i Kav! 

Cemiyeti"(Komela V!na Zexm a Kurdistane) buye. Sazkare we koroele 

Fikri Efendiye Amedi(Diyarbekr!) buye. Em ji endarnen we komele, tene 

nave Ehmed Ramize Lid dizanin. Le bele ew koroele di bine zordestiya 

rejima Sultan Ev dilhemide 2'yan da umirdirej nebuye u demek paşe hatiye 

gitti n, Ehmed Rarniz j1 di sala 1 904' an da rev! ya ye çuye Misre, pişte ku di 

sala 1908'an da meşrutiyet hatiye sazkirin, veger!yaye Stanbole.(3) 
Careka d!, pişte sazkirina meşrutiyet€ di na va s!noren dewleta Osman! da 

keys ı1 fursend jibo sazkirina vekxistinek ketiye deste rewşenbiren Kurd. 

Meşrutiyet, bi peyveka di rejima meşruti, bi peşeway!ya "Komela Yekit! u 

Peşkerina Osmaniyan"(Osmanlı İ ttihad ve Terakki Cem'iyeti),(4) di sala 

(1) Despek Sere ti§tek, sere kar U xebatek, seli dewrek yan sedsalek U wd. Ev peyvikeka 

sazbere, ji peyviken "dese" U "pfk" hatiye sazkirin. Li gora bingehoken r€nivlsa Kurdl, 

tipa "c" ya di paşiya peyvika "dese" da ketiye U bi wiawayi peyvik büye "despfk"; wek 

peyvikfn "desbirak", "desmal", "desmfj" U wd. 

(2) Mefadar bibin: İstlfade bikin, fede biblnin, bibin xwedifede U xwedimenfeet, bibin 

xwedimefa. 
(3) Zinnar Silopi, "Doza Kurdistan", rtlpel 25-26; Çapxana Stewr; B€ri'i.t, 1969. 

(4) Peyvika "terakki' peyvikekaErebiye ı1 di wizimani da bi away€ "tereqqi" ye; di Tirklya 

Osman! da jiwisa dihat karanln; 1@ ji ber ku di Tirkiya iroyin da bi awaye "terakki" ce 

nivisin, me jili vir ew wisa nivisl. Mana peyvike di Erebt da "bilindbU.n" e; ıe hele 
peyvik di dewra Osmaniyan da wek terirnek bi mana "peşketin" jl dihat karanin; ji her 

ve yeke, me ji li vir ew bi awaye "p@şketin" wergerand Kurdi. 
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ı908'an da hatiye sazkirin. Di despeka rejime da, azadiyeka hema-hema 
besinar hatibu na va sinaren imperatoriya Osmani. J ixwe prensip u sloganen 
rejima nu, "azadi, birati, wekhevi"(hürriyet, uhuvvet, müsavatl bun. W ek 
ku te zanin, ew her se prensip, se prensipen Şoriıa Fransiz a 1789'an bun; 
yani Komela Yekiti u Peıketina Osmaniyan, Şorişa Fransiz ji xwe ra kiribu 
numune u ew her se prensip, ew her se peyvik ji we şorişe girtibun.(5l E w 
her se peyvik bubun slogan u li her dere imperatoriye belav bubun, wek 
benişt ketibun deve her kesi. 

Hinge rewıenbiren Kurd en welatevin u neteweevin en li Stanbole ji 
xebitine ku ji we rewı u keysa lehati mefadar bibin u xebateka vekxisti 
sererast bikin. Bi we amance u we daxwaze, di bine serokiya Seyid 
Evdilqadire kure Şex Ubeydullahe Nehri ye Şemdini da "Komela Hevkari 
u Peşketina Kurdan"(Kürd Teavün ve Terakki Cemiyetil saz kirine u li dora 
we civiyane. Merkeza we koroele li S tanbol bu ye; li gelek bajar u qesebeyen 
Kurdistane ji şaxen we hatine sazkirin. 

"KÜRD TEA VÜN VE TERAKKI GAZETESi" 

Komela Hevkari u Peşketina Kurdan, hema piıte sazbuna xwe dest bi kar 
u xebate kiriye. Bere berçav e we xebate,(6l "Nuçenarna Hevkari u 
Peşketina Kurdan"(Kürd Teavün ve TerakkiGazetesil bu ye. Komele, 
bi riya we kovare, hem denge gele Kurd bilind kiriye u alliziyen wi anine 
ber çavan, daxwazen wi bi kargeren Osmaniyan ragihandine, hem ji hez 
daye xwe ku rejima meşruti ya Osmani ya nu di nava Kurdan da bide 
naskirin, di heqe we da Kurdan serwext bike. W ek merkeza komele, ciye 
kargeri u weşandina we kovare ji Stanbol bu; navniıana we ji merkeza 
koroele bu, ku li taxa Wezneciler a Stanbole bu. Kovat gerçi bi nave 
"gazete" derdiket, le bele kovareka hefteyi bu. Jimara peıin a kovare di 
tarixa ı ı Zilqe'de 1326'e Hicri, 22 Çiriya Paşin ı324'e Romi da derketiye. 
Ev tarix, li gora tarixa Miladi 5 Kanuna Peıin 1908 e. Yani, bi peyvekakurt, 
kovara "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye di tarixa 05/12/1908'an 
da dest bi derketine kiriye Q ketiye xizmeta gele Kurd. 

(5) Peyvik: Denge ku ji deve mirov derdikeve i1 ren€! yek maneyek dicle; wek "ba", "baran", 
"diç:e", "dixwine", "hat", "hatin", "jin", "pirtfik", "xwarin" G. wd. Bi Erebl "kelime", bi 
Tirki "sözcük", bi İnglizi ji "word". 

(6) Ber: Gelek maneyf!n ve peyvik€ hene; mana w€! li vir weha ye: "Ff!ki, ti§t€! ku ji tişreki 
wek darek, baxçeyek, rezek, zevlyek, fabr'iqeyek U wd. yan ji ji karek peyda dibe U bi 
dese@ mirov dikeve, ji mirov ra dibe desketl U qazanc". Bi Erebi "semere, mehsôl", bi 
Tirkl "ürün", bi İnglizi jl "product". Mesela, kes€ ku rezek bi reva yi nekire, le bel€ tene 
tiriye wl rezl jibo salek, du salan ı1 wd. bikire, di heqe wi kesidare gerin "bere rez 
kiri'ye". Tişr yan kar€ ku ber bide, ji wl ra ji re gorin "berdar"; mesela, ji rezeki wisa ra 
re gerin "ev rezeki berdar e", ji kareki wisa ra ji re gotin "ev kareki herdar e". 
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Bi wl awayi, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi", di diroka neteweye 

Kurd da bilye nilçenameya 2'yan. W ek ku te zanin, di diroka neteweye 

Kurdda nilçenameya peşin "Kurdistan" e, ku di sala 1898'an da ji aliye 

rewşenbire Kurd Miqdad Midhet Bedirxan ve li Misre hatiye weşandin, 

paşe j'i biraye wf Evdirehman Bedirxan li Ewrupaye heta sala 1902'yan 

weşandina we domandfye. W ek ku ji tarfxen derketina wan j'i diyar e, di 

navbera "Kurdistan"e il "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye da deh 

sal zernan derhas bil ye. 

BERPİRSY AR Ü NİVİSKARİN KOYARİ 

Berpirsyare "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye, hazane Kurd e 

nemir Piremerd bil ye. W ek ku te zan'in Piremerd, hazane marşa "N ewroz" e 

ye. E w, hem berpirsyare kovare, hem j'iyek ji niviskaren we bilyeil redahin 

nivisar il helbesten heja nivfsine. Hin nivfsar u helbesten wf bi Kurdf, bin 

j'i bi Tir ki ya Osman! ne. Wl, di nivisar il helbesten xwe dana ve xwe ye rastin 

Tewfiq bi karaniye il nave xwe carna bi Tirki "Süleymaniyeli Tevfik" yani 

Tewfiqe Silemaniyeyi, carna ji "M. Tevfik" nivisfye. 

Serniviskare kovare ji Ehmed Cemile Arnedi bilye. Nivisaren wi gişt bi 

Tirki derketine. Wi niviskarf, nave xwe carna bi awaye "Diyarbekirli 

Ahmed Cemi!" yani "Ehmed Cemile Diyarbekrf", carna ji tene bi awaye 

"Ahmed Cemi!" nivisiye. 
Tiştekf gele k balkeş ev e ku, ye k ji niviskaren kovare jiBediuzzeman Seide 

Kurdi bil ye. Çima em jibo niviskarfya w i ya di ve kovare da dibejin "gelek 

balkeş"? Lewra ew birewer il tekoşere Kurd e nemir, bi raya gişti şaş hatiye 

nasandin. Rejima Tirkiye tim hez daye xwe ku wi wek "zilamekf paşveru 

il kevneperest" bide naskirin il tim ew perçiqandiye; dindaren Tirkan j'i tim 

il tim xebitine ku wi tene wek "zilamekf dindar il dinmirov" bidin naskirin, 

Kurditiya wi il tekoşina wiya jibo Kurdil Kurdistaneveşerin il ji ber çavan 

winda bikin. Be guman ew miroveki dindar bil il dinmiroveki zanyar bu. 

Le bel e di ey ne deme da j'i rewşenbireki Kurd e birewer bu il tekaşereki Kurd 

e terbawerf bu. Wl, di jimara peşin a kovare da nivisareka Kurdi nivisiye; 

di gelek jimaren di da ji nivisaren Tirki niv'isine. Kurditiya xwe ji berna 

hema tim digel nave xwe anfye her çavan u nave xwe carna "Sel de Kurdi", 

carna "Bediuzzemane Kurdi", carek j'i "Molla Seid" nivisiye. 

Niviskarek ji Ehmed Şewqiye Herdişi buye. Ni visaren wi gişt bi Kurdi 

ne. Ji nivisaren wi te zanin ku ew, welatevin il neteweevineki dilsoj buye. 

Wi di jimara peşin da dest bi ni visine kirfye, di jimaren di da ji ni visina xwe 

damandiye il na ve xwe carna "Ehmed Şewqi", carna "Seyyah Ehmed Şewqi" 

yani "Ehmed Şewqiye Gerok" carek j'i bi Tirki "Ercişli Ahmed Şevki" yani 

"Ehmed Şewqiye Herdişi" nivisiye. 
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Y ek ji ni viskare n Kurdinivis ji Mehmed Tahire Ciziri bfıye. Wi, di jimara 
6'an da bi narneyeka Kurdi desr bi ni visine kiriye, di dfıwayiya nameya xwe 
da ji nave xwe bi Tirki "Diyarbekir'den Telgrafçı Mehmed Tahir Cezeri" 
yani "Ji Diyarbekre Xebatkare Te!grafan Mehmed Tahice Ciziri" nivisiye. 
Pişte we nameya xwe ji, nivisareka Kurdi nivisiye; di jimara Tan da ji 
nivisina xwe domandiye. Ji nivisaren wl te zanin ku ew jt welatevin fı 
neteweevineki dilsoj bfıye. 

Niviskar fı zimanzane Kurd e navdar Xeltl Xiyali jt di kovare da 
nivisareka Kurdt nivisiye. E w ni visara wi di jimara 8'an da d erketi ye. W isa 
te zanin ku ew nivisar ji aliye karbidesten kovareve gelekgiring hatiye ditin 
ku, Kurdiya we parçe parçe hatiye çapkirin, her parçeyek bi Tirkiji hatiye 
wergerandin fı wergerana her parçeyek li pey we parçe hatiye danin. 

Bedriye Melatyeyi ji yek ji niviskaren kovare bfıye. Wl, ji despekeve di 
kovare da nivisiye fı nivisara wi ya peşin di jimara peşin da derketiye. 
Ni visaren wi gişt bi Tirki ne. Wi, nave xwe carna bi Tir ki "Malatyalı Bedri" 
yani "Bedriye Melatyeyi", carna ji tene "Bedri" nivisiye. 

Ni viskareki di ji İsmail Heqi Baban bfıye, ku hem endame kornde bfıye, 
hem ji hinge bfıye Gelwekile Bexdaye.(7) Wi, di kovare da nivisaren xwe 
bi Tirkinivisine; nave xwe jicarna bi awaye "Babanzade İsmail Heqi", carna 
ji bi awaye "Baban: İsmail Heqi" nivisiye. 

Seyfullahe Silemaniyeyi jiyek ji niviskaren kovare bfıye fı di gel ek jimaran 
da ni visaren Tirkinivisine. Navexwe jitim biTirkibi awaye "Süleymaniyeli 
Seyfullah" nivisiye. 
Tişteki balkeş e di ji ev e ku Silernan Nezi~ Arnedi ji di kovare da çend 

nivisar nivisine. E w nivisaren w i li ser rewşa Kurd fı Kurdistane ne. Di hin 
nivisarenxwe da, ji berlhmalkirina Kurdistane rexneyen giran li karbidesten 
dewleta Osman! xistine. W ek ku te zanin, nave Silernan Nezif, di deste 
karbidesten rejima Tirkiye da li dije fıkra azadixwaziya gele Kurd bfıye alet, 
bfıye mertal. Karbidesten we rejime, Kurditiya Silemen Nezif dipoşin(8) fı 
wi wek berevaneki nejadperestiya Tirkan didin naskirin.(9) Nuha em 
di b inin ku Silernan Nezif dinivisaren xwe yen ve kovare da hem berevaniya 
gele Kurd kiriye, hem j1 gel ek caran nave Kurdistaneni visiye fı di ni visaren 
xwe da wek welatek qala Kurdistan/' kiriye.(lO) 

(7) Gelwek11: Wek1le gel, kese ku ji aliye gel ve hadye bijartin jibo ku di parlamentoye 
da gel temsil bike U bi wekillya gel di amadekirio fi qebillkirina qanfinan da beşdar 
bi be. Bi Erebl "mendilb", bi Tirki "milletvekili" ku ew j1 ji peyvik@n "millet" U 
"wekll" en Erebi hatiye sazkirin, bi İnglizi ji "depury". 

(8) Dipoşin: Vedi~rin, dinuxefin, ji her çavan winda dikin, perde dikişinin ser. 
(9) Berevan: Kese ku be& tiştek yan kesek digire u w1 dipaıhe. ]i w1 kat1 ra jt re gotin "berevant'. 
(lO) Bi ve munasebere dive em ~jin ku, ki dizane h€j çi rastiyen veşarti dinava rUpelen 

8 

belgeyen m€jin en tozgirtl da hen e! E ger e w belge he mi b€n dftin, e w rastl'y€n veşartl 
jl d€ bi wan ra ji tarlctye derkevin U ben ber çavan. 
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Ji bil van niviskaran hi n niviskaren di ji carna di kovaredani vis ine; wek 

Süleymaniyeli Fethi(Fethiye Silemaniyeyi), Diyarbekirli Sakin(Sakine 

Diyarbekri), Diyarbekirli Mezherzade Mezher(Mezhere Kure Mezher e 

Diyarbekri) u wd. Jibo ku ev "Peşkeşl" pirr direj nebe, em nikarin hemi 

niviskaran u ni visaren wan li vir bidin naskirin. Dema xwendevan kovare 

bixwinin, de bizanin ku kijan ni viskar li ser kijan babet çi nivisfye. 

BERGEHE KOV ARE YE SİY ASİ 

Ji ber ku "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" organa resmi ya komela 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyetiye buye u bi nave we komele hatiye 

weşandin, di nivisaren we da ji siyaseta we koroele rfı daye u hatiye 

ragihandin. W isa te zanin ku siyaseta we koroele li ser du bingehan hatiye 

avakirin. Yek ji wan her du bingehan, di navaçarçovameşrutiyete u azadiye 

da yekitiya dewleta Osman! buye; yek ji azadiya Kurd u Kurdistan!! buye 

di nava sinoren we dewlete da. 
Hej di jimara peşin da Tewfı'qe Silemaniyeyi nivisareka Tirkf ya kurt 

nivisiye u te da ew siyaset ragihandiye. Wi, di despeka we nivisara xwe da 

bi biraniye ku gele Kurd bi daxwaza xwe ya wijdani ketiye nava sinoren 

dewleta Osman!, rexne li karbidesten Osmaniyan xistiye ku jibo peşketina 

Kurdan tiştek nekirine u daye zanin ku komela Kürd Teavün ve Terakki 

Cemiyeri de di bine na ve Osmanitiye da jibo peşketina gele Kurd bixebite. 

Disadi jimara peşin da di bine sernivisara "BelavokaKomele"(Cem'iyetin 

Beyannamesi) da nivisareka kurt a Tirki derketiye. Di we nivisare da 

duzennama komele hatiye biranin;(l 1) paşe hatiye ragihandin ku di nava 

sinoren Osmaniyan da de jibo peşkecina gele Kurd di ri ya medeniyete u 

zanine da xebat be kirin. Tişteki balkeş ev e ku di we ni visare da işaret bi 

aliye du daxwazan ve hatiye ki ri n. Yek ew e ku imtiyaza çu gelekli ser geleki 

di tunebe; yek ji ew e ku selahiyeta w ilayeten Osmaniyan be zi!dekirin. E w 

her du daxwaz bi awayeki pirr kurt hatine nivisin; le gelek giring in u 

rumeta wan gelek bilinci e. Lewra bi daxwaza peşin wekheviya gelan, bi 

daxwaza 2 'yan jitewirek nemerkezitl(edem-i merkeziyet) hatiye ragihandin. 

Di duwayiye da hatiye gotin ku di şolen di da komele, hernama Komela 

Yekiti u Peşketina Osmaniyan(Osmanlı ittihad ve Terakki Cem'iyeti) 

qebul d ike. J i we peyve te texminkirin ku hevkariyek, belkiji peymanek di 

navbera her du komelan da hebuye. 

{ll) Dı1zenname; M et n€ ku away€ xebata v€kxistineka w ek partiyekasiyasi yan komeleyek, 

madde bi madde dixe dilzerre U sererast dike, wezife U berpirsyariya serok U karger U 

endamen w€ dixe dı1zen€ ı1 dicle zanin. Bi Erebi "en-nizam'ud-daxili", bi Tirkl 

"tüzük", bi İnglizi ji "regulation". 
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Di jimara peşin da belavokeka Seroke Komele Seyid Evdilqadir ji hatiye 
weşandin. Wi, di we belavoke da qala rewşa Kurdistaneya dema rejima beri 
meşrutiyet€ kiriye il rexne li karbidesten we rejime xistiye ku li Kurdistan@ 
hin eşiret li dije hev rakirine, herwebadi navbera hi n unsuren ne Musulman 
da ji hin lekdan (l pevçun dane derxistin. Paşe ji karbidesten meşrutiyet€ 
xwestiye ku jibo peçana birinen dewra beri meşriltiyete tedbiren pewist 
bistinin il ji dya Serqanilne dernekevin.(12) 

Di jimara peşin da İsmail Heqi Baban ji di bine sernivisara "Kürdlet ve 
Kürdistan" yani "Kurd il Kurdistan" da nivisareka Tir ki ni visiye il di dyeki 
we nivisare da weha gotiye: "Kurd hej ji Kurd e; netewetiya xwe, awa il 
dirina xwe ya derin, penasiya(l 3) xwe ya maddi il manewi bi qase zerreyek 
neguharriye. Digel ve yeke ji, bi beneki zexm e yekbilne bi Osmanitiye ve 
giredayi maye. Di dinyaye da çu hezek naye fıkirandin ku bişe ve 
tekilheviya kevn, vi bene zexm e navbera Kurditiye il Osmanitiye ji 
meydane rake". 

* 
Di kovare da, ji bil van ni visaren ku me li jorqala wan kir, di gelek ni visaren 
di yen jimaren di da ji ew siyaset hatiye nivisin il hatiye ragihandin. Ji ber 
ku dye ve "Peşkeşi"ye ji direjkirine ra dest nade, mixabın ku em nikarin ji 
hemi nivisaran numune nişan bidin. Jixwe xwendevan de wan nivisaran 
bixwinin il baberen wan, naveroken wan bizanin. 

NAVEROKA KOVARE 

Naveroka kovara "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye hem gelek 
dewlemend e, hem ji pirrbabet e. Di kovare da ji rewşa Kurdu Kurdistan€ 
heta rewşa dewleta Osman!, ji şolen eskeri heta şolen çandeyi, ji xeberen 
Kurdistan@ il Osman! yan hetaxeberen navberneteweyi, li ser gelek babetan 
gelek nivisar hatine nivisin il xeber hatine weşandin. Ji ber ku di ve 
"Peşkeşi"ye da d tune ku em qala hemi nivisar il xeberan bikin (l ji wan 
numune nişan bidin, em'e tene ji hin nivisaran bi kurt! hin numune li vir 
binin ber çavan. 

(12) Serqanün: QanO.na bingehi ya ku awaye kargedya dewlerek, berpirsyarl a wezlfeyen 
kargeren w€ dewlere, her weha ji' heq U wezifeyen hevwelacen we sererast d ike U kif§ 
dike, dixe dılzene U dicle zanln; bi wi awayl di sere hem'i qanônan da c@. Bi Erebl 
"dustfi.r", bi Tirkl "anayasa" bi İngllzl "constitution". 

(13) PCnasi; Rewş U mercen ku kesek yan neteweyek dinasinin, didin naskirin, ew kes yan 
ji ew netewe bi wan re naskirin. Bi Erebl "huwiyet", bi Tirki "kimlik", bi İnglizi ji 
"identity". Kaxid€ resmi y€ ku ayina mirov ı1 nave mirov li ser e ô ji aliye meqam@n 
resmi ve re day in, ji wi kaxidl ra j1 tf gotin "pfnasok". 
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Mesela, di jimara peşin da niv!sarek bi Imza E. E. fı bi sernıvısara 

"S!yas!yat" yanl'"Şolen Siyasi" derketlye. Di we ni visare dahatlye rag!handin 

ku de li ser rewşa bere fı ya we deme haydariyen pew!st ji Kurdan ra ben 

peşkeşkirin; fı haydariyen wisa hatine niv!s!n. 
İsmall Heq! Baban j1 di nivlsra xwe ya jimara peşin da ya bi sernivisara 

"Kürdlerve Kürdistan" yani "Kurd fı Kurdistan" qala neheqifı zordes tl yen 

rejimabereli gele Kurd kir!ye, di dfıwaylya nivlsara xwe da j1 daye zanln 

ku dive mirov jibo belavkirina xwendine bixebite. 
Disa di jimara peşin da Ehmed Cemlle Arnedi nivisarek bi serniv!sara 

"Osmanlı Arnetikası ve Saadet-i Müstakbele-i Aşair" yani "Emrlkaya 

Osman! fı Bextyatiya Eş!retan a Peşedeme"(14) niv!si'ye fı te da qala rewşa 

eşi'retan kitiye; jibo pekanina ewletlye di nava eşlretan da jl hin daxwaz 

peşkeş kirine.(l5) 
Bediuzzeman Seide Kurdi ji di jimara peşin da nivlsareka Kurdi di bine 

sernivlsareka Tirki da nivisiye; ew sernivlsara Tirki ev e: "Bediüzzaman 

Molla Said-i Kürdl"nin Nasayıhı" yani "Şireten Bedluzzeman Mela Sei'de 

Kurdl". Niviskar bi banga "ey geli Kurdan" dest bi nivlsaraxwe kiriye fı te 

da giringiyeka mezin daye yekbun fı xwendine. Wl, di we nivlsara xwe da 

da ye zanln ku se cewheren Kurdan hene; yek dine İslame ye, yek mirovlye, 

yek j1 netewetl ye, ku wl je ra gotiye "milliyeta me". Her weha da ye zani'n 

ku se dijminen me hene; yek xizanl, yek nezanl, yek j1 dijhev! fı pevçfına 

xwebixwet!.( 1 6) Di dfıway!ya ni visare da j1 şireta xwe ya paş!n niv!s!ye fı ji 

we ş!reta xwe ra gotlye "wes!yeta paş!n"; ew ş!reta wl ya paş!n ev e: 

X wendin, xwendin xwendin fı hevgirtin, hevgirtin, hevgirtin. E w nivlsar 

bi Tirkl j1 hatiye wergerandin fı di jimara 2'yan da hatiye weşandin. 

Silernan Nez!f j1 di sere jimara 2'yan da di bine serniv!sara "Kürd ve 

Kürdistan" yan! "Kurd fı Kurdistan" da niv!sareka Tirki' niv!s!ye fı te da 

da ye zan!n ku edeb!yatzanek! mezin e Rojava yi gotlye "ç!ya helinen azadiye 

ne" fı niv!sara xwe weha domand!ye: "Le hele di ç!yayen Kurdistane da 

tekilhev!yeka wisa fermanrewa ye ku, ewletiye ji hole radike; ew tekilhevi 

jl esera ihmalkirina dewleta fermanrew ye.(l7) Çima neye gotin, çima birin 

(14) PC§edem: Dema ku li p€şfya mirov e, dema pişre nüdeme. Ev peyvik, dijmana 

peyvika "m€jedem" e. 

(15) Ewleti; 1- Ku mirov bawerlyaxwe bi kesek yan bi rişrek yan bi rewşek bine U pişra 

xwe pe girfde, xwe bisph'€. Bi Ere bi "wusı1q", bi Tirkl "güven", bi İnglizi "trust". 

2- Rewşa ku taluke re da rune ı1 mirov t€ da dilbid ye. Bi Erebi "emn", bi Tirkt 

"güvenlik", bi İngllzi "security". Li vir mexsed mana 2'yan e. 

(16) Xwebixweti: Daxili, navxweyl. Di peyveka p€şlyan a Kurdt da re gotin "şer€ 

xwebixwetl, kes nikare bike navbercltl". 

(17) Fermanrewa: Hakim, xwedlferm.an; kes yan bez yandewler yan rew§aku fermana wi/ 

we direwe, dimeşe. Me peyvika "fermanrewa" ya 2'yan di şUna peyvika "merbUe" ya 

Ere bl da nivlsi. 
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u taluke be veşattin? Kurd, roja ku bi daxwaza xwe ketin bine kargerlya 
Osmaniyan, ji we roje heta nuha, ruye kargerlyeka bişefqet neditin. Hin 
demen der' adet en ku bi zernan u revgere n şexsi ve giredayi ne, e ger mirov 
wan dernan baveje allyek, Kurdan di van çar sed salan da ji bil zulm u 
heqarete tiştekl di neditiye". 

Bedriye Melatyeyi j1 di jimara peşin da dest bi nivisarek kiriye u ni visara 
xwe di jimaren 2'yan u 6'an da domandiye. Ew nivisar, bi sernivisara 
"Kürdler ve Şecaat-ı Akvam" yani "Kurd u Merxasiya Gelan" derketiye. 
Niviskar di we nivisara xwe da xwetiyen bin gelan u yen gele Kurd dane 
zanin.(l8) 
Tiştekl gelek balkeş ev e ku Bediuzzeman Seide Kurdi, di kovare da 

berevaniyaAlayen Eşiretan kiriye, ku di dewra Padişahe Osmani Evdilhemide 
2'yan da ji eşireten Kurdan hatibun pekanin u ji wan ra dihat gotin "Alayen 
Hemidi". W ek ku te zanin, ew alay di na va gel da bi xirabt hatibun naskirin 
u gel li dije wan bu. U hele Bediuzzeman Seide Kurdi w isa nefikirlye. Wi, 
di jimara 2'yan da bi sernivisara "Kürdler Neye Muhtac?" yani "Kurd 
muhtacen çi ne?" nivisareka Tirki ya gel ek balkeş ni visiye u di we ni visara 
xwe da dayezanin ku ji Kurdan ra yekbun u teknika medeniyete pewist in; 
ragihandiye ku xwendegeha we teknika medeniyete j1 tene Alayen Eşiretan 
in; jiyana eskeriye şibandiye tirejen elektrik€; daye zanin ku ew tirejen 
elektrike, wek maddeyen kimyayide di nava eşireten Kurdan da pewendi 
peycia bikin u wan bigihinin hev. 
Teşxiseka wi ya balkeş j1 di wl babeti da ev e ku bi zordana koçerlye, bi 

teessube, bi behukumetiye u bi xizaniya ku ji zulma hukumete derketiye, 
daxwaz u xerez li hev dikevin. Yani ji ruye jiyana koçeri u hişklya bir u 
baweriyan u rewşa Kurdana behkumet u xizaniya ku ji zulma hukumeta 
Osmaniyan derketiye, xerez u daxwazen Kurdan li dije hev radiwestin u li 
hev dikevin; ji ber we yeke j1 yekbun u hevgirtin di nava Kurdan da 
peknaye. Di duwayiya ni visara xwe da jiyekbun wek unsureki jiyane qebul 
kiriye; yekbiln şibandiye koşkek, Alayen Eşiretan il eskerlya ku hemi 
unwanan zorbiri dike, ew ji şibandine him u gadyen we koşke. Li vir tişte 
balkeş ev e ku niVıskar, "unwan"en ku bi jiyana eşiriye derdikevin peş, en 
wek begiti il axatiye, yek ji nexweşiyen wisa teşxis kiriye ku li ber yekitiya 
Kurdan bilne regir. Niviskar, her weha tespit kiriye ku ew nexweşi bi 
zorbirina wan unwanan te dermankirin, havila we dermankirine ji di jiyana 
eskeriye da ditiye; lewra ew jiyan, mirovan bine jiyana tevayi dike. 

Seide Kurdi, ji gelwekilen Medisa Osmaniyan ra bi Tirkl narneyeka 
vekiri ji nivlsiye. Ew name bi sernivisara "Hatıra-ı Diyanet, Bediüzzaman 

(18) Xwetl: Rewş U hale ku çawayl dicle kesek yan tiştek; rewş ı1 hal@ ku nlşan dicle ku 
kesek yan tiştek çawa ye. Bi Erebi "mahiyyet", bi Tirki "özellik", bi İngli'zl ji 
"quality". 
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Said-i Kürdi'nin Meb'usana Hitabı" yani "Biranina Diyanete, Peyva 

BediuzzemanSeide Kurdiji Gelwekilan ra" di du beşanda, di jimaren 3'yan 

fı 4' an da hatiye çapkirin. Ni viskar di we nama xwe da ji gelwekilan ra gelek 

tewsiye fı peşni'yaz peşkeş kirine, di dfıwayiye da ji' peyv ani'ye ser rewşa 

Kurd fı Kurdistane fı disa peşni'yaz ki ri' ye ku Alayen H emi di, bi munasebeta 

eskeri ye, di dibistanen xwe da hem dersa dinibi din, hem ji jibo medeniyete 

rekniken pewist bidin ferkirin. 
Di we dirine da Bediuzzeman ne tene bfıye; hin niviskaren di ji' ew ditin 

ragihandine fı berevaniya wan alayan kirine. Mesela, Feth:i'ye Silemaniyeyi 

ji', di ni visara xwe ya jimara 2'yan da, ku bi sernivisara "Aşayir Askerliği" 

yani" Eskeri ya Eşiretan" derketiye, ew ditin dayezanin fı ragihandiye ku ji 

Kurdan ra eskeriya eşiretan pewist e. 
Te zanin ku jibo pekanina yekbfıne di nava Kurdan da, giyane jiyan fı 

xebata tevayi ye ku ji'yana eskeriye dicle mirovan, pewist hatiye ditin. 

Di jimara 3 'yan da İsmail Heqi Baban, di nivisara xwe ya bi sernivisara 

"Kürdçeye Dair" yani "Li Ser Zimane Kurdi" da, tiliya xwe daniye ser şola 

zimane Kurdi. Niviskar di we nivisara xwe da bi bir aniye ku, gelen ne 

Musulman en nava sinaren Osmaniyan en wek Bulgaran, Ermeniyan fı 

Roman di dibistanen xwe da bi zimanen xwe dixwinin; dayezanin ku ji ber 

ku Erebizimane dini ye, Tir kiji' zimane resmi ye, heqe Erehan fı Tirkan ji 

hey e ku bi zimanen xwe bixwinin; ragihandiye ku gelen Musulman en wek 

Kurdan fı Lazan fı Arnawudan ji wl heqi bepar mane fı daxwaz kiriye ku ji 

wan ra ji ew heq be naskirin; di dfıwayiya nivisare da ji' ji Kurdan xwestiye 

ku giringi bidin zimane xwe, rezimaneka Kurdi arnade bikin fı diroka 

Kurdistane binivisin. 
Disa di jimara 3'yan da Ehmed Şewqi ji' nivisareka Kurdi' bi sernivisara 

"Geli W elatiya" ni visiye fı te da qala paşvemana Kurdistane kir! ye. 

Ni viskar di dfıwayiya we nivisaraxwe da peyvaniye ser yekbfın fı hevgirtina 

Kurdan; daye zanin ku çi qas peşketin fı genel hene, bere xwe dane 

Kurdistane fı jibo hatina xwe du tiştan dixwazin; yek parastina şerlete ye, 

yek ji' hevgirrin fı yekbfın e. 
Di jimara 7'an da Silernan Nezifbi sernivisara "İzmir Kürdistan Değil" 

yani "İzmir ne Kurdistan e" nivisareka Tirki ya gelek balkeş nivi'siye. 

Niviskar di we nivisare da ragihandiye ku, Gelwekile İzmire Seyid Beg di 

Medisa Osmaniyan da peyiviye fı rexne li hukumete xistiye ku guh nade 

İzmire, fı gotiye "İzmir ne Kurdistan e"; bi wl awayi Kurdistan biçlık 
xistiye fı dayezanin kuguhnedana Kurdistan@ tişteki siriştiye.(19) Silernan 

Nezif di nivisra xwe da rexne li wi gelwekili xistiye fı dayezanin ku di vi ya 

ew gelwekil ew qas teng nefıkiriya fı bigota "çima li Kurdistane ew qas zulm 

fı werankirin heye?'' 

(19) Siriştl: Tebü. Ji teblet ra ji t€ gotin "sirişt", 
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Di jimara 8'an da nivlsareka Xelll Xiyall bi Kurdl derketiye. Nivlskar di 
we ni visara xwe da bere pesne welet daye, paşe qala dewra beri mşrutlyete 
kiriye u raglhandlye ku hukumeta zalim Kurd li dije hev rakiri ne, ew zalim 
şibandine Flr'ewn, u dayezanin ku wan waren Kurdan weran kirine, jinen 
wan jinebl u zarfiken wan sewl hiştine. Paşe ji Kurdan xwestlye ku duwayi 
li şer u pevçunen xwebixwetl bini n u desten xwe bi din hev, wek Tirkan u 
Erehan u Arnawudan bixebitin; her weha daxwaz kiriye ku dibistanan 
vekin u zarfiken xwe bidin xwendin. 

W ek ku me bere jl dazanln, ew ni visara Xelll Xiyali parçe parçe bi Tirkl 
jl hatiye wergerandin u ew wergeranen Tirki digel parçeyen Kurdl hatine 
weşandin. 

Di jimara 9'an da nivisareka Ehmed Şerefxan jl bi Tirkl derketlye. Wl, 
nave xwe bi awaye "Bitlis'te Şeref Xan Evladından: Ahmed" yani "Li 
Bedlise ji Ewladen Şeref Xan: Ehmed" nivlslye. Nivlskar di despeka 
ni visara xwe da da ye zanln ku Hilmi ye Selanik! di rojnameyek da nivlsarek 
nivisiye u li ser gele Kurd pirr zimandirejl kiriye. Ehmed Şerefxan di we 
ni visara xwe da hersiva wan zimandirejlyen wl daye. 

HEVİ Ü DİLŞA YİY A GELE KURD 

Di kovara "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye da, ji bil nivisaran, li 
ser bu yeren Kurdistan@ u Osmaniyan u welaten di gel ek xeber jl derketine. 
Her weha, gelek telgraf u nameyen xwendevanan jl hatine weşandin. E w 
telgraf u name ji heremen Kurdistan@ yen cure cure hatine şandin. Hin ji 
aliye hin kesan ve, hi n jl ji aliye şaxen heremi yen komela Kürd Teavün ve 
Terakki Cem'iyetiye ve hatine nivisln. 

Ji wan telgraf u nameyan bi awayekl pirr zelal u vekiri te famkirin ku 
sazkirinakomela Kürd Teavün ve Terakki Cem' iyetiye, li herdere Kurdistan@ 
di na va kitleyen gele Kurd da dilşayl u kefxweşl u hevlyeka gelek mezin 
çekiriye. Disa ji wan bi awayekl pirr vekiri te famkirin ku li gel ek heremen 
Kurdistane şaxen we komele hatine sazkirin u di nava gel da dest bi xebate 
kirine. 
Tiştekl gelek balkeş jl ev e ku li hin bajaren Kurdistane şaxen komele ji 

aliye me' muren Kurd ve u di bine seroklya hi n me' m uran da hatine sazkirin; 
tewr hin ji wan, di bine seroklya hin miftlyan da hatine sazkirin u wan 
miftlyan j1 ew sazkirin bi telgrafan bi merkeza komele dane zanln, ew 
telgrafen wan jl di kovare da hatine weşandin. Mesela, şaxa komele ya 
Amede di bine serokiya Miftl Subhl da hatiye sazkirin u telgrafen wl yen 
di heqe we yeke da di jimaren 4'an u 5'an da hatine weşandin. 
Tiştekl di ye ji ve yeke ji balkeştir ev e ku li hin bajaren Kurdistan@, 

Mesela li Amede u Bedlise di merasima vekirinaşaxen komela Kürd Teavün 
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ve Terakki Cem'iyetiye da wali, fermandare eskeriye u hin karbidesten 
resmi yen di ji beşdar bilne. E w xeber ji bi telgrafan ji kovare ra hatine 
şandin u ew telgraf di jimaren 5'an u 6'an da derketine. Ev ji bi eşkerati 
nişan dicle ku di dewra Osmaniyan da hebilna gelan nedihat inkarkirin; 
siyaseta inkarkirina hebuna ge lan pişte sala ı 923'yan dest pe kir u ji aliye 
rejima Tirkiye ve hej ji te meşandin. 

* 
E w telgraf u nameyen ku di kovare da hatine çapkirin, bi awayeki vekiri 
nişan di din ku, hilweşina istibdade u sazkirina meşrutiyet€ dinava sineren 
Osmaniyan da, li Kurdistan€ ji re ji kefXweşiyeka mezin u besiner ra 
vekiriye, li hem! d yen welet kitleyen gele Kurd rakirine ser lingan. U be le 
gelek mixabin ku demeka kurt paşe, Komela Yekiti il Peşketina 
Osmaniyan(Osmanlı İttihad ve Terakki Cem'iyeti), ku bi rast! ji aliye 
cuntayek ve dihat idarekirin, li we kefxweşi u heviya gele Kurd ji, li hevi 
u kefXweşiya hem! gelenOsmaniyen di ji bebexti kir u ew azadi ya ku di gel 
meşriltfyete haribil, gişt ji hole rakir il di şuna we da diktatoriyeka wisa 
xwini saz kir ku, wan gelan xweziya xwe bi dewra istibdade ani. 

Di bine we diktatoriyaxwini daheviyagele Kurd bi qetliaman, bi sepiyen 
idame, bi girtin il işkence u cinayetan, bi dhilkirin u werankirine hat 
fetisandin. We rejima xwini, tene li Bedlise di sala ı9ı3'an da ı8 

rewşenbiren Kurden welatevin il qedirbilind idam kirin, ı 50 kes ji dhil 
kirin.(20) 

NEHJİMAR 

Ji kovara "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" ye tene neh jimar gihane 
dema me. E w her neh jimar, wek berhevokek, digel jimara peşin a kovara 
"Hetawi Kurd" a ku di sala ı913'an da derketiye, li Almanyaye, di 
Enstituya Rojhilatnasiye ya Zaningeha Munihe da ne. Berehayamin ji we 
berhevoke runebil. Di sala ı985 'an da demamin cildepeşin e kovara "Ji"n"e 
derxist, min yek ji wi cildi ji doste gele Kurd e heja, Kurdolog il 
Rojhilatnase Hollandi Berrez Martin van Bruinessen ra şand. Hinge wi ji 
min ra name nivisi u bi min da zanin ku berhevokeka "Kürd Teavün ve 
Terakki Gazetesi" ye di Enstituya Rojhilatnasiye ya Zaningeha Munfhe da 
heye, pirsi ku ha ya min ji we berhevoke heyeyan na, il da zanin ku ew dikare 
ji min ra fotoqopiyeka we bişine. 

(20) Jibo haydariyen fire di heq€ w€ hUyere da, bin@rin: Law Re§ld, nivisara Tirki ya bi 

semivlsara "Bir Hikiye-i Tarih"(Bir Tarih Olayı) yani "Çirokeka DlrokF', "}in", 

kovara Kurdi-Tirkl, cild 4, jimar 16, r. 719-721, 738-740; (i jimar 17, r. 752-757, 

770-775; wegere tip@nLatini: M. Emin Bozarslan; We§anxana Deng, Uppsala-Swed, 

1987. 
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Ez bi we xebere gelek kefxwş bum il min je tika kir ku ji min ra 
fotoqopiyeka we bişine, yan ji navnişana we enstiruye bi min bidezanin, da 
ku ez fotoqopiyeka we berhevoke bixwazim. Martin ji kerema xwe 
fotoqopiyeka we berhevoke ji min ra da derxistin il şand. u bele gelek 
mixabin ku ew fotogop i baş derneketibil il xebata li ser we gel ek zor bil, tewr 
li ser hin rupelen we xebat bemikiln bu. Ji ber we yeke, min paşe 
miqrofilmeka we berhevoke da girtin, min ji we miqrofılme ji fotoqopi da 
derxistin il ez li ser we xebitim. 
]i ber ku zanyare heja Martin van Bruinessen ez ji hebilna we berhevoke 

haydar kirim il fotoqopiyeka we ji min ra şandil bi wl awayi re ji xebata min 
ali ser ve kovare ra vekir, ez je ra gelek sipasen xwe peşkeş dikim. 

* 
W ek ku me dazanin, di we berhevoke da neh jimaren kovare hene. Jimara 
9'an a di we berhevoke da, jimara paşin e. Gelo kovare pişte we jimare ji 
weşandina xwe damandiye yan na? Eger domandiye, gelo bi revayi çend 
jimar derketiye il jimaren di yen pişte jimara 9'an li kedere ne? Gelek 
mixabin ku bersiva van pirsan jibo me ne zelal e. Welew ku kovare pişte 
jimara 9'an weşandina xwe damandibe ji, gelek mixabin jimaren we yen 
pişte ya 9' an negihiştine dema me il deste me. 

W ek ku min li jor ji nivisi, dema ez ji hebuna we berhevoke haydarbilm 
il fotoqopiya we gihişt des te min il paşe ji min miqrofılma we da derxistin, 
"]in" di destemin da bil. Fişte kuminew di penc cildan da ji nil ve çap kir 
il di sala 1988'an da çapkirina we ternam kir, ez li ser "Kurdistan"e 
xebitim, ku n ilçenama Kurdiya peşin e di diroke da; min ew j1 di sala 1991 'e 
da di du cildan da ji nil ve çap kir. Fişte hinge j1 ez li ser dastana neteweyi 
ya Kurdi "Mem il Z'ln"e xebitim il di sala 1995'an da min ew ji nil ve çap kir. 

Min div'lya ku ez pişte we ji li ser kovara Kurd a navdar "Roji Kurd" 
bixebitim, ku di sala 1913'an da ji aliye "Komela Hevi"ye ve hatiye 
wepndin. Lepiştekuez ji he buna "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" ye 
haydar bum il miqrofılma we giha deste min, min bemama xwe guhart il 
ev kovarxist peşiya "Roji Kurd". Lewraev, penc salberiwed erketi ye; nuha 
ji di ve beri w e derkeve. 

N ASANDİNA VE ÇAPE 

W ek ku te zanin, di dewra Osman! yan da di zimanen Kurdili Tirki da tipen 
Ere bl dihatin karani n, pinilk il kovar il wd. ji bi wan tl pan dihatin çapkirin. 
]i ber we yeke, wek hemi kovaren Kurdan en we deme, "Kürd Teavün ve 
Terakki Gazetesi" ji bi tlpen Ere bl hatiye weşandin. Zimane kovare Kurdi 
il Tirki bilye. U bele piraniya nivisar il xeberen we bi Tirki hatine nivisin; 
ew Tirkiji Tirkiya Osmaniye. 
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Xebata me li ser kovare weha bil: 
Me hem! nivlsar il xeberen her neh jimaren kovare, bere ji tlpen Erebl 

wergerandin tlpen Latin!; me ni visaren Kurdl bi Kurdl, yen Tirkl j1 bi Tirkl 
wergerandin tlpen Latin!. 

Ji ber ku piranlya xwendevanen lroyln Tirklya Osman! fam nakin, me 
hemlnivlsarilxeberen bi Tirklya Osman! ji wl zimanlwergerandin Tirklya 
lroyln jl. Bi we wergerandine, Imkan ji xwendevanan ra çebil ku wan 
bixwlnin il fam bikin. Me wergeranen her jimarek, di dilwaylya orljlnalen 
we jimare da bicl kirin. Bi vi awayl, Imkan ji xwendevanan ra çebil ku 
nivlsar il xeberen bi Tirklya Osman! yen orijinal il wergeranen wan en bi 
Tirklya nil di eyne jimare da biblnin il bidin ber hev, qiyas bikin. 

Gerçi piranlya xwendevanen lroyln Tir k! ya Osman! fam nakin il ji ber we 
yeke, wergerandina nivlsar il xeberen Osman! bo tlpen Latin! ne pirr pewlst 
bil, wergerandina wan yekser bo Tirklya lroyln bes bil; le ji ber ku ew edi 
bilne belgeyen dlrokl, me xwesc ku ew bizimane xwe ye orijinal j1 bigljin 
desre xwendevanan. Xasma jibo leger il pisporan, ev gelek pewlst e. Ji ber 
vi semedl, me ew hem wergerandin tlpen Latin!, hem j1 wergerandin 
Tirklya lroyln. 

Le herçl nivlsar il xeberen Kurdl, pi§te ku me ew wergerandin tlpen 
Latin!, ne pewlst bil ku em wan wergerinin Kurdlya xweril jl. Di wan 
nivlsaran da hi n peyviken Ere bl il Farisi hene; me jibo lzahkirin il zelalkiri na 
wan peyvikan jerenoten pewlst nivlsln. Xwendevan dikarin bi alikaciya 
wan jerenotan maneyen wan peyvikan fam bikin. 

* 
Jibo lzahkirin ilzelalkirina hi n tarlxan, navan, bilyeran, ldyoman il peyvikan, 
nivlslna jerenotna pewist bil. Me li clyen wisa j1 jerenot nivisin. Jerenoten 
li ser nivlsar il xeberen Kurdl bi Kurdl, yen li ser nivisar il xeberen Tirkl ji 
bi Tirki hatin nivisin. Jimaren jerenotan di sere her jimareka kovaredabi 
jimara "1"e dest pe dikin il heta dilwayiya we jimare dom dikin; di sere 
jimara pey we da disa bi ''l"e dest pe dikin. 

Di sere jimaren kovare da tarixen Hlcri il Romi pekve hatine nivlsin. Me 
hevberen wan en bi tarixa Miladi, bi jerenotan dan zanln. Le tarixen di 
nivisar il xeberan da, me hevberen wan li berwan di na va hivikan da nivisin. 

* 
Me jimaren ri'ıpelan en gi§tl, ji sere ve "Peşke§i"ye heta rilpela pa§ln a kovare 
li goşeyen rupdan wek jimaren zindekiri bi reqemen adet! nivisin; weha: 
"1, 2, 3, 4, 5 ... " Ji bil wan jimaren zinclrkiri, me jibo rupelen heryeke ji ve 
"Pe§ke§i"ya Kurdi il wergerana we ya Tir ki ya bi na ve "SunU§", li ni ve n 
rilpelan jimaren taybetl bi reqemen adet! yen di na va du xezikan da danin; 
weha: "-1-, -2-, -3-, -4-, -5-... " Ev jimaren weha jibo her jimareka 
kovare ji hatin nivisin. Ev jimar di despeka "Pe§keşi"ya Kurdl da dest pe 
dikin il di pa§iya we da diqedin; di despeka "Sunu( a Tir ki da dest pe dikin 
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fı di paşiya we da diqedin; di sere her jimareka kovare da dest pe dikin fı di 
paşiya we da diqedin. Me jibo wergeranen bi Tirkiya nfı ji,li niven rfıpelan 
jimaren tayberi bi reqemen Romiyen di nava du xezikan da nivisin; weha: 
"-I-, -II-, -III-, -IV-, -V-... " Ev reqem ji di sere wergerana Tirkiya her 
jimarek da desr pe dikin, di paşiya we wergerane da diqedin. 

* 
Jibo ku jimaren kovare yen orijinal en bi tipen Erebi bigijin desre 
xwendevanan fı wek belgeyen diroki jiyanaxwe bidominin, me di dfıwayiya 
kovare da ew jimaren orijinal en bi tipen Ere bi ji çap kirin. X wendevanen 
ku bi tipen Erebi dizanin, dikarin yekser wan bixwinin. Her weha, pispor 
fı legeren ku bi tipen Erebi dizanin, ew ji dikarin yekser li ser wan jimaran 
bixebitin fı legerin bikin. 

Ji ber ku tipen Erebiji aliyerasteve ten xwendin fı rupelen bi wan tipan 
ji ji aliye raste dest pe dikin fı ber bi aliye çepe dom dikin, me jimaren 
orijinal en bi tipen Erebiji ji aliye raste ber bi aliye çepe rez kirin. Bi wi 
awayi, dema xwendevan ve çapa nfı ya kovare ji aliye çepe ve vekin, de 
jimaren bi tlpen Larini li pey hev bibinin; le dema ji aliyerasteve vekin, de 
jimaren bi tipen Erebi li pey hev bibinin. 

* 
Ev çapa nfı ya "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye li gora bemarne-
yeka wisa hat amadekirio ku, beriNewroza sala 1998'an derkeve fı di 100 
saliyarojnamevaniyaKurd da fıdi 90 saliyaxwe da bigijedeste xwendevanan. 
W ek ku re zanin, rojnama Kurdi ya peşin di diroke da "Kurdistan" e, ku 
di sala 1898'an da ji aliye Miqdad Midhet Bedirxan ve li Misre hatiye 
weşandin. Deh sal pişte we, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" 
derketiye, deh sal pişte we ji ")in" derketiye. Bi wi awayi, di sala 1998'an 
da se sal ve ger digijin hev: Salvegera 100'i ya "Kurdistan"e, salvegera 90'i 
ya "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ye, salvegera SO'yi ya ")in" e. 

Me "Kurdistan" fı ")in" bere wergerandibfın tipen Larini fı ji nfı ve çap 
kiribi'ın fı gihandibfın deste xwendevanan; nuha ji em dixebitin ku "Kürd 
Teavün ve Terakki Gazetesi"ye di sala 1998'an da bigihinin deste 
xwendevanan. Bi vi awayi, ev her se kovaren giring fı rfımetbilnd, de bi hev 
ra di salvegera xwe da fı di 100 saliya rojnamevaniya Kurdda beşdar bibin, 
di we salvegere da ji xwendevanen Kurd ra fı bi gişti ji gele Kurd ra wek se 
diyariyan ben peşkeşkirin. 

18 

11109/1997 
M. Emin Bozarslan 
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SUNU Ş 

KÜRD TEAVÜN VE TERAKKİ CEMİYETİ 

XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul, siyasal ve 
kültürel yönden çok önemli bir merkezdi. Osmanlı imparatorluğunun 
sınırları içindeki diğer halkların aydınları gibi, birçok Kürd aydını da o 
kentte biraraya gelmişlerdi. O Kürd aydınları, bir ulusal hareket kurmak 
ve o hareket yoluyla, Kürd halkı içinde yurtseverlik ve ulusseverlik 
tohumunu ekmek istiyorlardı. O amaca ulaşmak ve o isteği yerine getirmek 
için de, tüm elverişli fırsatlardan yararlanmaya çalışıyorlardı. 
Bilindiği kadarıyla ilk Kürd örgütü, 1900 yılında bir dernek olarak 

kurulmuştur. O derneğin adı, "Kürdistan Azm-i Kav!Cemiyeti"(Kürdistan 
Güç! ü İrade Derneği) idi, kurucusu da Amedli(Diyarbekirli) Fikri Efendi' ydi. 
O derneğin üyelerinden, yalnızca Liceli Ahmed Ramiz' in adını biliyoruz. 
Ne var ki o dernek, Sultan 2. Abdülhamid rejiminin baskısı altında uzun 
ömürlü olamamış ve bir süre sonra kapatılmış, Ahmed Ramiz de 1904 
yılında Mısır'a kaçmış ve ı 908 yılında meşrutiyetin kurulmasından sonra 
İstanbul' a dönmüştür.( ı) 

Bir daha, Osmanlı Devletinde meşrutiyetin kurulmasından sonra bir 
örgüt kurmak için Kürd aydınlarının eline elverişli fırsat geçmiştir. 

Meşrutiyet, bir başka deyişle meşrutl rejim, "Osmanlı ittihad ve Terakki 
Cemiyeti"nin öncülüğünde ı908 yılında kurulmuştu. Rejimin baş
langıcında, Osmanlı sınırlarının içine hemen hemen sınırsız bir özgürlük 
gelmişti. Zaten yeni rejimin ilke ve sloganları, "özgürlük, kardeşlik, 
eşitlik"(hürriyet, uhuvvet, müsavat) idi. Bilindiği gibi o üç ilke, 1789 
Fransız devriminin üç ilkesiydi; yani Osmanlı İ ttihad ve TerakktCemiyeti, 
Fransız devrimini kendine örnek yapmış ve o üç ilkeyi, o üç sözcuğü o 
devrimden almıştı. O üç sözcük slogan olup imparatorluğun her yerine 
yayılmış, sakız gibi herkesin ağzına düşmüştü. 

Kürd yurtsever ve ulussever aydınları da o elverişli fırsattan yararlanıp 
örgütlü bir çalışma düzenlemeye çalışmışlardır. O amaç ve istekle, 
Şemdlnanlı Şeyh Übeydullah-ı Nehri'nin oğlu Seyyid Abdülkadir'in 
başkanlığı altında "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti"(Kürd Dayanışma 

(1) Zınnar SılopJ. "Doza Kurdistan"(Kürdistan Davası), s. 25-26; Stewr Matbaası; 
Beyrut, 1969. 
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ve Gelişme Derneği) adlı bir demek kurmuşlardır.(2) O derneğin merkezi 
İstanbul'daydı; Kürdistan'ın birçok kent ve kasabasında da şubeleri 

kurulmuştu. 

"KÜRD TEAVÜN VE TERAKKİ GAZETESi" 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti, kuruluşundan hemen sonra çalışmaya 
başlamış ve o çalışmanın somut ürünü, "Kürd Teavün ve Terakki 
Gazetesi" olmuştur. Demek o dergi aracılığıyla, hem Kürd halkının sesini 
yükseltmiş, hem de Osmanlıların yeni rejimi olan meşrutiyeti Kürdler 
arasında tanıtmaya ve o konudaonları bilgilendirmeye çalışmıştır. Derginin 
yönetim yeri de Derneğinki gibi İstanbul' du; adresi de İstanbul' un V ezneciler 
semtindeki Dernek merkeziydi. Dergi, gerçi" gazete" adıyla yayınlanıyordu, 
ama haftalık bir dergiydi. Derginin ilk sayısı Hi eri ı ı Zilkade ı 326, Rumi 
22 Kasım 1324 tarihinde çıkmıştır. Bu, Miladi tarihe göre 5 Aralık 
ı908'dir. Yani "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" 5 Aralık ı908 
tarihinde yayınlanmaya başlayıp Kürd halkının hizmetine girmiştir. 

Öylece, "Kürd T eavün ve Terakki Gazetesi", tarihte ikinci K ür d yayın 
organı olmuştur. Bilindiği gibi, tarihteki ilk Kürdçe yayın organı, 1898 
yılında Mikdad Midhat Bedirhan tarafından Mısır'da yayınlanan ve sonra 
da kardeşi Abdurrahman Bedirhan tarafından Avrupa' da ı 902 yılına dek 
yayınısürdürülen "Kürdistan" gazetesidir. "Kürdistan" ile "Kürd Teavün 
ve Terakki Gazetesi" arasında 10 yıllık zaman geçmiştir. 

DERGiNİN SORUMLUSU VE YAZARLAR! 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"nin sorumlusu, asıl adı Tevfik olan 
ölümsüz Kürd şairi Piremerd'di. Bilindiği gibi, ünlü "Newroz" marşının 
şairi de olan Piremerd, derginin hem sorumlusu, hem de yazarlarından 
biriydi ve dergide bazı değerli yazı ve şiir yazmıştır. Yazı ve şiirlerinin bir 
bölümü Kürdçe, bir bölümü de Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmıştır. O, 
yazı ve şiirlerinde asıl adını kullanmış ve adını bazen "Süleymaniyeli 
Tevfik", bazen de "M. Tevfik" biçiminde yazmıştır. 

Derginin başyazarı ise Amedli Ahmed Cemi!' di, ki yazılarının hepsini 
Türkçe olarak yayınlamış ve adını bazen "Diyarbekirli Ahmed Cemi!", 
bazen de sadece "Ahmed Cemi!" biçiminde yazmıştır. 

(2) Buradaki "geliıme" sözcü~ü, derne~in adındaki "terakki" sözcüğünün karıılığında 
kullanılmıştır. Arapçaolan "terakki' sözcüğünün sözlük anlamı "yükselme"dir; ancak 

sözcük, Osmanlılar döneminde bir terim olarak "gelişme, kalkınma" anlamında da 
kullanılmıı oldu~undan, biz de burada "geliıme" olarak çevirdik 
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Çok ilginçtir ki derginin yazarlarından biri de Bediüzzaman Said-i 

Kürdi'ydi. O'nun bu dergideki yazarlığına niçin "çok ilginç" diyoruz? 

Çünkü o ölümsüz Kürd düşünürü ve mücadele adamı, kamuoyuna yanlış 

tanıtılmıştır. Türkiye rejimi, kendisini hep "gerici bir adam" olarak 

tanıtmaya çalışmış ve hep ezmiştir; Türk dindarları ise kendisini hep 

yalnızca "bir dindar ve din adamı" olarak tanıtmaya, Kürdlüğünü, Kürdler 

ve Kürdistan için yaptığı mücadeleyi gizleyip gözlerden uzak tutmaya 

çalışmışlardır. Kuşkusuz, kendisi dindar bir insandı ve bilgin bir din 

adamıydı. Ama aynı zamanda da düşünür bir Kürd aydını ve inançlı bir 

Kürd mücadele adamıydı. O, derginin ilk sayısında Kürdçe bir yazı, diğer 

birçok sayıda da Türkçe yazılar yazmıştır. Hemen hemen her zaman 

Kürdlüğünü de adıyla birlikte gözler önüne getirmiş ve adını bazen 

"Said-i Kurdi", bazen "Bediüzzaman-ı Kürdi", bir kez de "Molla Said" 

biçiminde yazmıştır. 
Bir başka yazar da Herdişli(Ercişli) Ahmed Şevki'ydi. Kendisinin tüm 

yazıları Kürdçedir. Yazılarından, içten bir yurtsever ve ulussever olduğu 

anlaşılmaktadır. O, ilk sayıda yazmaya başlamış ve diğer bazı sayılarda da 

yazmayı sürdürmüştür; adını da bazen "Ahmed Şevki", bazen "Seyyah 

Ahmed Şevki", bir kez de "Ercişli Ahmed Şevki" olarak yazmıştır. 

Kürdçe yazanlardan biri de Cizreli Mehmed Tahir' di. O, 6. sayıda Kürdçe 

bir mektupla yazmaya başlamış, mektubunun sonundaadını "Diyarbekir' den 

Telgrafçı Mehmed Tahir Cezeri" olarak yazmış, mektubundan sonra bir de 

Kürdçe yazı yazmış, 7. sayıda da yazmayı sürdürmüştür. Kendisinin de 

içten bir yurtsever olduğu, yazılarından anlaşılmaktadır. 

Kürd yazarı ve dilbilimeisi Halil Hayali de dergide bir Kürdçe yazı 

yazmış ve o yazısı 8. sayıda yayınlanmıştır. Anlaşıldığına göre o yazı, 

derginin yöneticileri tarafından çok önemli bulunmuş ki, Kürdçesi parça 

parça basılmış ve her bir parçası Türkçeye de çevrilip, Kürdçe parçalarının 

sonlarında yayınlanmıştır. 

Malatyalı Bedri de derginin yazarlarından biriydi. Kendisi baştan beri 

yazmış ve ilk yazısı derginin ilk sayısında çıkmıştır. Yazılarının hepsi 

Türkçedir. Adını da bazen "Malatyalı Bedri", bazen de sadece "Bedri" 

biçiminde yazmıştır. 
Diğer bir yazar da, derneğin üyesi olan ve o sıralarda Bağdad Milletvekili 

olarak seçilen İsmail Hakkı Baban' dı. Kendisi dergide yazılarını Türkçe 

yazmış, adını da bazen "Babanzade İsmail Hakkı", bazen de "Baban: İsmail 

Hakkı" olarak yazmıştır. 
Süleymaniyeli Seyfullah da derginin yazarlarından biriydi. Kendisinin de 

birçoksayıda Türkçe yazıları yayırılanmış;adını da "Süleymaniyeli Seyfullah" 

biçiminde yazmıştır. 
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Bir başkailginç noktada, Amedli Süleyman N azifindedergide, Kürdlerin 
ve Kürdistan' ın durumu konusunda birkaç yazı yazmış olmasıdır. Kendisi, 
Kürdistan'ın ihmal edilmesinden ötürü Osmanlı devletinin yöneticilerine 
ağır eleştiriler yöneltmiştir. Bilindiği gibi SüleymanNazif in adı, Türkiye 
rejimi yöneticilerinin elinde, Kürd halkının özgürlük istemine karşı hep 
alet olarak, kalkan olarak kullanılmıştır. O rejimin yöneticileri, Süleyman 
Nazif in Kürdlüğünü gizleyip, kendisini Türk ırkçılığının bir savunucusu 
olarak tanıtmaktadırlar. Oysaşimdi görüyoruz ki Süleyman Nazif, dergideki 
yazılarında hem Kürd halkını savunmuş, hem de birçok kez Kürdistan'ın 
adını yazmış ve yazılarında Kürdistan'dan bir ülke olarak sözetmiştir.(3) 

* 

Adlarını yukarıda yazdığımiZ yazarlardan başka, kimi yazarlar da arasıra 
dergide yazmışlardır. Örneğin Süleymaniyeli Fethi, Diyarbekirli Sakin, 
Diyarbekirli Mazharzade Mazhar vb. Ancak bu "Sunuş"un yeri fazla uzatıl
maya elverişli olmadığından, tüm yazarları ve yazılarını burada tanıtmamıza 
olanak yoktur. Okuyucular dergiy i okudukları zaman, hangi yazarın hangi 
konuda neler yazdığını zaten bileceklerdir. 

DERGiNİN SİYASAL YÖNÜ 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" Kürd Teavün ve Terakki Cemiyet' nin 
resmi organı olduğu ve onun adına yayınlandığı için, yazılarında da o 
derneğin siyaseti yansıtılıp açıklanmıştır. Öyle anlaşılıyor ki o derneğin 
siyaseti iki temel üzerine yapılandırılmıştır. O temellerden biri, meşrutiyet 
ve özgürlük çerçevesi içinde Osmanlı Devletinin birliğiydi; öbür temel de, 
o devletin sınırları içinde Kürdlerin ve Kürdistan'ın özgürlüğüydü. 

Daha ilk sayıda yazdığı Türkçe bir kısa yazıyla o siyaseti açıklayan 
Süleymaniyeli Tevfik, yazısının başında, Kürd halkının kendi vicdani 
isteğiyle Osmanlı Devletinin sınırları içine katılmış olduğunu anımsatıp, 
Kürdler için bir şey yapmamış olan Osmanlı yöneticilerini eleştirmiş ve 
Kürd Teavün ve Terakki Cemiyet'nin Osmanlılık adıyla Kürd halkının 
gelişmesi için çalışacağını bildirmiştir. 

Yine ilk sayıda, "Cem'iyetin Beyannamesi"(Derneğin Bildirisi) başlığı 
altında Türkçe bir kısa yazı çıkmıştır. O yazıda derneğin tüzüğü anım
satılarak, Osmanlı sınırları içinde Kürd halkının eğitim ve uygarlık 
yolunda gelişmesi için çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. İlginçtir ki o 

(3) Bu vesileyle §unu belirtmeliyiz ki, rozlanmış eski belgelerin sayfaları içinde kim bilir 
daha ne gerçekler gizlidir. O belgelerin hepsi bulunursa, gizli kalmış olan o gerçekler 
de onlarla birlikte karanlıktan çıkıp gözler önüne serileceklerdir. 
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yazıda, iki isteğe de işaret edilmiştir. O isteklerden biri, herhangi bir halkın 

diğer bir halk üzerine ayrıcalığının olmaması, öbürü de, Osmanlı illerine 

daha fazla yetki verilmesidir. O iki istek çok kısa bir biçimde yazılmıştır; 

ama ikisi de çok önemlidir ve büyük değer taşır. Çünkü ilk istekle halkların 

eşitliği, ikincisiyle de bir çeşit merkeziyetsizlik(adem-i merkeziyet) dile 

getirilmiştir. Yazının sonunda, Derneğin diğer konularda Osmanlı İ ttihad 

veTerakkfCemiyeti'nin programını kabuledeceği belirtilmiştir. O sözden, 

her iki dernek arasında bir işbirliği, belki de bir antlaşma bulunduğu 

tahmin edilmektedir. 
İlk sayıda, Dernek Başkanı Seyyid Abdülkadir' in bir bildirisi de ya

yınlanmıştır. O, söz konusu bildiride, Kürdistan'ın meşrutiyetten önceki 

durumunu anlatarak, Kürdistan' da bazı aşiretleri birbirlerine düşürdüğü 

ve Müslüman olmayan bazı unsurlar arasında da çatışmalar çıkarttığı için 

eski rejimi eleştirmiştir. Daha sonra meşrutiyetin yöneticilerinden, 

meşrutiyetten önceki dönemde meydana gelmiş olan yaraların sarılması 

için gerekli önlemleri almalarını ve Anayasa yolundan çıkmamalarını 

istemiştir. 

Yine ilk sayıda İsmail Hakkı Baban, yazdığı "Kürdler ve Kürdistan" 

başlıklı yazısının bir yerindeşöyle demiştir: "Kürd hala Kürddür; milli yerini, 

biçim ve dış görünüşünü, maddi ve manevi kimliğini zerre kadar 

değiştirmemiştir. Bunula birlikte, sağlam birlik bağlarıyla Osmanlılığa da 

bağlı kalmıştır. Hiç bir güç düşünülemez ki, Kürdlük ile Osmanlılık 

arasındaki bu eski bağdaşmayı, bu sağlam bağları ortadan kaldırmayı 

başarsın". 

* 
Dergide, yukarıda sözünü ettiğimiz yazılardan başka, birçok sayının birçok 

yazısında da söz konusu siyaset yazılıp açıklanmıştır. Ancak bu "Sunuş"un 

yeri fazla uzatılınaya elverişli olmadığı için, bütün o yazılardan örnek 

göstermemiz, ne yazık ki olanaksızdır. Zaten o yazıları okuyan okuyucular, 

konularını ve içeriklerini bileceklerdir. 

DERGiNİN İÇERİGİ 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"nin içeriği hem çok zengin, hem de 

çok konuludur. Dergide Kürdler ve Kürdistan'ın durumundan Osmanlı 

Devletinin durumuna, askeri' sorunlardan kültür sorunlarına, Kürdistan ve 

Osmanlı haberlerinden dünya haberlerine dek, birçok konuda yazılar 

yazılıp haberler yayınlanmıştır. Burada bütün yazı ve haberlerden sözedip 

hepsinden örnek gösterınemize "Sunuş"un yeri elverişli olmadığı ıçın, 

sadece bazı yazılardan kısa kısa bazı örnekler göstereceğiz. 
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Örneğin ilk sayıda yayınlanan E. A. imzalı ve "Siyasiyat"(Politik Konular) 
başlıklı yazıda, eski durum ile o zamanki durum üzerine Kürdlere gerekli 
bilgiler sunulacağı belirtilmiş ve o tür bilgiler verilmiştir. 
İsmail Hakkı Baban da ilk sayıdaki "Kürdler ve Kürdistan" başlıklı 

yazısında, eski rejimin Kürdlere yaptığı zulmü anlatmış, yazısının sonunda 
da, eğitimin yaygınlaşması için çok çalışılmasını istemiştir. 

Yine ilk sayıda Amedli Ahmed Cemi!, "Osmanlı Arnetikası ve Saadet -i 
Müstakbele-i Aşair" yani "Osmanlı Amerikası ve Aşiretlerin Gelecekteki 
Mutluluğu" başlığı altında yazdığı yazıda, aşiretlerin durumunu anlatmış 
ve aşiretler arasındagüvenliğin sağlanması için bazı istekler öne sürmüştür. 

Bediüzzaman Said-i Kürdi de ilk sayıda, "Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin 
Nasayıhı" yani "Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Öğütleri" Türkçe başlıklı 
bir Kürdçe yazı yazmıştır. "Ey Kürdler" çağrısıyla yazısına başlayan yazar, 
yazısında birliğe ve okumaya büyük önem vermiş ve Kürdlerin üç cevhere 
sahip olduklarını belirterek, o üç cevherin İslam dini, insanlık ve milliyer 
olduğunu bildirmiş ve bu sonuncu cevheri "milliyetimiz" diye vurgulamıştır. 
Ayrıca üç düşmanımız olduğunu belirterek, onları da yoksulluk, bilgisizlik 
ve iç çatışmalar olarak sıralamıştır. Yazısının sonunda da, "son vasiyet" 
dediği son öğüdünü, "okumak, okumak, okumak ve dayanışmak, 
dayanışmak, dayanışmak" olarak yazmıştır. O Kürdçe yazısının Türkçe 
çevirisi de 2. sayıda yayınlanmıştır. 

Süleyman Nazif de 2. sayının başında "Kürd ve Kürdistan" başlığıyla 
yazdığı Türkçeyazı da, bir Batılı edebiyatçının "dağlarözgürlüğün yuvasıdır" 
dediğini bildirip, yazısını şöyle sürdürmüştür: "Kürdistan dağlarında ise, 
egemen devletin ihmalinin eseri olan ve güvenliği ortadan kaldıran bir 
kargaşalık egemendir.(4) Niçin söylememeli, yarayı, tehlikeyi niçin 
gizlemeli? Kürdler, kendi istekleriyle Osmanlı yönetimine katıldıkları 
günden beri hiç bir şefkatli yönetime kavuşamadılar. Kişinin zaman ve 
tutumuna bağlı olan bazı istisnai dönemler bir yana bırakılırsa, Kürdlerin 
şu dört yüz bu kadar yıl içinde gördükleri, zulüm ve hakaretten başka bir 
şey değildir". 

Malatyalı Bedri de 1., 2. ve 6. sayılardaki "Kürdler ve Şecaat-ı Akvam" 
yani "Kürdler ve Halkların Yiğitliği" başlıklı dizi yazısında, bazı halkların 
ve Kürd halkının özelliklerini dile getirmiştir. 

Çok ilginçtir ki Bediüzzaman Said-i Kürdi, Osmanlı Padişahı 2. 
Abdülhamid döneminde Kürd aşiretlerinden oluşturulan ve "Hamidiye 
Alay ları" diye adlandırılan Aşiret Alaylarını savumuştur. Bilindiği gibi o 

(4) Bu cümledeki "egemen devlet" deyişi, "devler-i metbU.a"nm karşılığı olarak 

24 

kullanılmıştır. Arapça olan "metbUa"sözcüğü, "tabi olunan, uyulan, kendisine uyruk 
olunan" demektir. Böylece "devlet-i metblla"nın tam karşılığ, "uyulan devlet"tir. 
Ancak günümüzde böyle anlamlarda "egemen devlet" deyişi kullanıldığı için, biz de 
bu deyişi kullandık. 
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alaylar halk arasında kötü ün salınıştı ve halk onlara karşıydı. Ne var ki 
Bediüzzaman Said-i Kürdi öyle düşünmemiştir. O, 2. sayıdaki "Kürdler 
Neye Muhtac?" başlıklı ilginç yazısında, Kürdlerin birliğe ve "fünun-ı 
Hizime-i medeniye" dediği "gerekli uygarlık teknikleri"ne gereksinimi 
olduğunu yazmıştır. O uygarlık tekniklerinin tek okulunun ise Aşiret 
Alayları olduğunu belirten yazar, askerlik yaşamını elektrik ışınlarına 
benzetip, o ışınların kimyasal maddeler gibi Kürd aşiretleri arasında ilişki 
kurulmasını ve biraraya gelmelerini sağlayacağını belirtmiştir. 

O konudaki ilginç bir teşhisi de şudur ki, göçebeliğin, bağnazlığın, 
hükümetsizliğin ve Hükümetin zulmünün eseri olan yoksulluğun zorlaması 
yüzünden garazlar çatışır. Yani Kürdlerin göçebe yaşamı, aralarında var 
olan bağnazlık ve kendi hükümetlerinin olmayışı, bir de Osmanlı 
Hükümetinin zulmünün eseri olan yoksulluk, Kürdler arasında garazların 
çatışmasına neden olan etkenlerdir. Yazısının sonunda da birliği bir yaşam 
unsuru olarak kabul eden yazar, birliği bir saraya, bütün unvaniarı yenilgiye 
uğratan askerlik yaşamını ve Aşiret Alaylarını da o sarayın temel ve 
tavanına benzetmiştir. Burada ilginç olan, yazarın, aşiret yaşamının öne 
çıkardığı beylik, ağalık gibi "unvan"ları, Kürdlerin birliğini engelleyen 
hastalıklardan biri olarak teşhis etmesidir. Bu hastalığın, o unvaniarın 
yenilgiye uğratılmasıyla tedavi edilebileceğini saptayan yazar, o tedavinin 
çaresini de, insanları birlikte yaşamaya alıştıran askerlik yaşamında 
görmüştür. 

Said-i Kürdi, Osmanlı millervekillerine yönelik bir Türkçe açık mektup 
da yazmıştır. "Hatıra-ı Diyanet, Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Meb'usana 
Hitabı" yani "Diyanet Hatırası, Bediuzzaman Said-i Kürdi'nin Millet
vekilierine Seslenişi" başlıklı o açık mektup, iki bölüm halinde 3. ve 4. 
sayılarda çıkmıştır. O açık mektupta milletvekilierine birçok tavsiye ve 
öneri sunan yazar, mektubunun sonunda sözü Kürdler ve Kürdistan'ın 
durumuna getirip, Hamidiye Alaylarının, askerlik dolayısıyla, okullarında 
hem din dersi okutmalarını, hem de uygarlık için gerekli teknikleri 
öğretmelerini önermiştir. 

O görüşte Bediüzzaman yalnız değildi; o alayları savunan başka yazarlar 
da vardı. Örneğin Süleymaniyeli Fethi de 2. sayıdaki "Aşayir Askerliği" 
yani "Aşiret Askerliği" başlıklı yazısında o görüşü dile getirip, Kürdler için 
aşiret askerliğinin gerekli olduğunu belirtmiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki, askerlik yaşamının insanlara verdiği yaşam birliği ile 
çalışma birliği ruhu, Kürdler arasında birliğin sağlanması için gerekli 
görülmüştür. 

İsmail Hakkı Baban, 3. sayıdaki "Kürdçeye Dair" başlıklı yazısında, 
Kürd dili konusuna parmak basmıştır. Osmanlı sınırları içinde bulunan 
Bulgar, Ermeni ve Rum gibi Müslüman olmayan halkların kendi dilleriyle 
öğrenim görmek hakkına sahip olduklarını anımsatan yazar, Arapça din 
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dili, Türkçe de resmi dil olduğu için Araplada Türklerin de kendi dilleriyle 
öğrenim görmek hakkına sahip olduklarını, ancak Kürd, Laz, Arnavud gibi 
Müslüman halkların o haktan yoksun kaldıklarını belirtmiş ve onlara da 
aynı hakkın verilmesini önermiştir. Yazar yazısının sonunda da, Kürdlerden, 
dillerine önem vermelerini, Kürdçe dilbilgisi kitabını ve Kürdistan'ın 
tarihini yazmalarını istemiştir. 

Yine 3. sayıda Ahmed Şevki, "Geli Welatlya" yani "Ey Yurttaşlar" 
başlıklı Kürdçe yazısında, Kürdistan'ın geri kalmışlığını anlatmıştır. 

Yazısının sonunda sözü Kürdlerin birlik ve dayanışmasına getiren yazar, ne 
kadar gelişıneve iyilikler varsa, hepsinin yönlerini Kürdistan'a çevirdiklerini 
ve gelmeleri için iki şey istediklerini, o iki şeyden birinin şeriatın korunması, 
diğerinin de dayanışma ve birlik olduğunu yazmıştır. 

Süleyman Nazif7. sayıda "İzmir Kürdistan Değil" başlıklı çok ilginç bir 
Türkçe yazı yazmıştır. İzmir Milletvekili Seyyid Bey' in Osmanlı Meclisinde 
yaptığı konuşmada, Hükümeti, İzmir' e hizmet etmediği için eleştirdiğini 
ve "İzmir Kürdistan değildir" dediğini, öylece Kürdistan'ı küçük 
düşürdüğünü ve Kürdistan' a hizmet edilmemesini doğal gösterdiğini 
bildiren yazar, o milletvekilini eleştirmiş ve o milletvekilinin o kadar dar 
görüşlü olmaması gerektiğini belirterek, onun, "Kürdistan' da niçin bu 
kadar zulüm ve yıkım var?" demesi gerektiğini bildirmiştir. 

8. sayıda Halil Hayall'nin de Kürdçe bir yazısı çıkmıştır. Yazısının 
başında vatanı öven yazar, sözü eski döneme getirip, zalim Hükümetin 
Kürdleri birbirlerine düşürdüğünü belirmiş ve Firavun'a benzettiği o 
zalimlerin Kürdlerin ocaklarını yıktıklarını, Kürd kadınlarını dul ve 
çocuklarını öksüz bıraktıklarını vurgulamıştır. Sonra Kürdlerden, iç 
çatışmalarını sonaerditip el ele vermelerini ve Türkler, Araplar, Arnavudlar 
gibi çalışmalarını isteyerek, Kürdlerin okul açıp çocuklarını okurmalarını 
istemiştir. Daha önce de bildirdiğimiz gibi, Halil Hayall'nin o yazısı parça 
parçaplarak Türkçeye de çevrilip, her bir Kürdçe parçanın Türkçe çevirisi 
de ardında basılmıştır. 

9. sayıdaAhmed Şerefhan'ın da bir yazısı yayınlanmıştır. Adını "Bitlis'te 
ŞerefHan Evladından: Ahmed" olarak yazan yazar, Selanikli Hilmi'nin bir 
gazetede yazdığı yazıda Kürdlere dil uzattığını bildirmiş ve o dil uzatmalarına 
yanıt vermiştir. 

KÜRD HALKININ UMUT VE SEVİNCi 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" nde, yazılardan başka, Kürdistan, 
Osmanlı ve diğer ülkelere ilişkin birçok haber de, ayrıca birçok telgraf ve 
okuyucu mektupları da yayınlanmıştır. Kürdistan' ın değişik bölgelerinden 
yollanan o telgraf ve mektupların bazıları bazı kişiler tarafından, bazıları da 
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Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri'nin şubeleri tarafından yazılmıştır. O 
telgraf ve mektuplardan çok açık bir biçimde anlaşılıyor ki, Kürd Teavün 
ve Terakki Cemiyeri'nin kurulması, Kürdistan'ın her yerinde Kürd halk 
kitleleri arasında büyük bir sevinç ve umut yaratmıştır. Yine açıkça 
anlaşılıyor ki, Kürdistan' ın birçok bölgesinde o derneğin şubeleri kurulmuş 
ve halkın arasında çalışmaya başlaını tır. 

Çok ilginçtir ki Kürdistan' ın bazı kentlerinde derneğin şubeleri Kürd 
memurlar tarafından ve bazı memurların başkanlığı altında kurulmuştur. 
Hatta derneğin bazı şubeleri bazı müftülerin başkanlığında kurulmuş ve o 
müftüler o kuruluşu telgrafla derneğin merkezine bildirmişler, o telgraflar 
da dergide yayınlanmıştır. Örneğin Amed şubesi, Müftü Subhi'nin 
başkanlığında kurulmuş ve kendisinin o konudaki telgrafları derginin 4. ve 
5. sayılarında yayınlanmıştır. 

Daha da ilginç olan, Kürdistan'ın bazı kentlerinde, örneğin Amed ve 
Bitlis' te, Kürd Teavün ve TerakkiCemiyeti' nin şubelerinin açılış törenlerine, 
vali ve askeri kumandan ile diğer bazı resmi yöneticilerin katılmış olmaları 
ve o konudaki telgrafların da derginin 5. ve 6. sayılarında çıkmış olmasıdır. 
Bu da açıkça gösteriyor ki Osmanlılar döneminde halkların varlığı inkar 
edilmiyordu; halkların varlığının inkar edilmesi siyaseti, 1923 yılından 
sonra başlamıştır ve Türkiye rejimi tarafından hala sürdürülmektedir. 

* 

Dergide basılmış olan o telgraf ve mektuplar, açık bir biçimde gösteriyor 
ki, istibdadın yıkılınası ve Osmanlı sınırları içinde meşrutiyetin kurulması, 
Kürdistan'da da büyük ve sınırsız bir sevince yolaçın ış, yurdun her yerinde 
Kürd halk kitlelerini ayağa kaldırmıştır. Ama çok yazık ki kısa bir süre 
sonra, gerçekte bir cunta tarafından yönetilen Osmanlı İ ttihad ve Terakki 
Cemiyeti, Kürd halkının ve diğer Osmanlı halklarının o sevincine hıyanet 
etti ve meşrutiyetle birlikte gelen o özgürlüğü tümüyle ortadan kaldırıp, 
onun yerine öylesine kanlı bir diktatörlük kurdu ki, halklar istibdad 
dönemine özlem duydular. 

O kanlı diktatörlük altında Kürd halkının umudu katliamlarla, idam 
sehpalarıyla, tutuklama ve işkencelerle, sürgün ve yıkımlada boğuldu. O 
kanlı rejim, yalnızca Bitlis'te 1913 yılında 18 yüce değerli Kürd aydınını 
idam etti, 150 kişiyi de sürgüne gönderdi.(5) 

(5) O olay konusunda geniş bilgi için bakınız: Law Reşid, "Bir Hikaye-i Tarih"(Bir Tarih 

Olayı) ba>;lıklı yazı, "}in", Kürdçe-Türkçe dergi, ci lt 4, sayı 16, s. 719-721, 738-740; 
ve sayı 17, s. 752-757, 770-775; Latin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan; Deng 

Yayınevi, Uppsala-İsveç, 1987. 
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DOKUZSAYI 

"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" nden günümüze yalnızca dokuz sayı 
ulaşmıştır. O sayılar, ı9ı3 yılında yayınlanan ''Hetawi Kürd"(Kürd 
Güneş Işığı) dergisinin ilk sayısıyla birlikte, bir koleksiyon olarak, 
Almanya'da, Münih Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü'nde 
bulunmaktadır. Benim daha önce o koleksi yondan haberi m yoktu. ı 985 
yılında "Jin" dergisinin birinci cildini yeniden yayınladığım zaman, o 
cildin bir tanesini, Kürd halkının değerli dostu, Hollandalı Kürdolog ve 
Doğubilimci Sayın Martin van Bruinessen'e gönderdim. Kendisi de bana 
mektup yazıp, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"nin bir 
koleksiyonunun Münih Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü'nde 
bulunduğunu bildirdi, o koleksiyondan haberim olup olmadığını sordu, 
bana bir fotokopisini gönderebileceğini de bildirdi. 

Ben o habere çok sevindim ve kendisinden, bana onun bir fotokopisini 
göndermesini yada benim fotokopisini al dırtıp getirtınem için o enstitünün 
adresini bana bildirmesini rica ettim. Martin lütfedip bana o koleksiyonun 
bir fotokopisini çıkarttırıp gönderdi. Ama ne yazık ki o fotokopi iyi 
çıkmamıştı ve üzerine çalışmak çok zordu, hatta bazı sayfaları üzerine 
çalışmak olanaksızdı. O nedenle ben sonradan o koleksiyonun bir mikrofil
mini aldırrtım, o mikrofilmden fotokopi çıkantırdım ve onun üzerine 
çalıştım. 

Değerli bilim adamı Martin van Bruinessen, bana o koleksiyonun varlığını 
haber verdiği, bir fotokopisini gönderdiği ve öylece, bu dergi üzerine 
çalışınama yolaçtığı için, kendisine teşekkür ederim. 

* 
Belirttiğimiz gibi, o koleksiyonda derginin dokuz sayısı yer almaktadır. O 
koleksiyondaki 9. sayı, son sayıdır. Acaba dergi o sayıdan sonra yayınını 
sürdürmüş müdür? Sürdürmüşse, toplam kaç sayı çıkmıştır ve 9. sayıdan 
sonraki sayılar nerededirler? Bu soruların yanıtı, bizim için ne yazık ki açık 
değildir. Eğer dergi 9. sayıdan sonra yayınını sürdürmüşse, 9. sayıdan 
sonraki sayıları, ne yazık ki zamanımıza veya elimize ulaşamamışlardır. 
Yukarıda da yazdığım gibi, ben o koleksiyonun varlığından habedar 

olduğum ve bir fotokopisi elime geçtiği, sonradamikrofilmi ni çıkarttırdığı m 
zaman, "Jin" dergisi elimdeydi. Onu beş ciltre yeniden yayıniayıp ı988 
yılında tamamladıktan sonra, tarihteki ilk Kürd gazetesi olan "Kürdistan" 
üzerine çalışmaya başladım; onu da ı 99ı yılında iki cilthalinde yayınladım. 
Ondan sonra da Kürd ulusal destanı "Mem u Zin" üzerine çalıştım ve onu 
da,ı995 yılında yeniden yayınladım. 
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Ondan sonra da, 1913 yılında "Hi'v'l Derneği" tarafından yayınlanmı§ 
olan ünlü Kürd dergisi "Roji Kurd"(Kürd Güneşi) üzerine çalı§mak 
niyetindeydim. Ne var ki "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"nin 
varlığından haberdar olduğum ve mikrofilmi elime geçtiği zaman, 
programımı deği§tirip bu dergiyi "Roj i Kurd" dergisinin önüne aldım. 
Çünkü bu, ondan be§ yıl önce çıkmı§tır; şimdi de ondan önce çıkması 
gerekir. 

BU BASIMIN TANITILMASI 

Bilindiği gibi Osmanlılar zamanında Kürdçe ve Türkçede Arap harfleri 
kullanılıyordu; kitap, dergi vb. de o harflerle basılıyorlardı. O nedenle o 
dönemin tüm Kürd dergileri gibi, "Kürd Teavün ve Terakki Gezetesi" 
de Arap harfleriyle yayınlanmıştır. Deginin dili Kürdçe-Türkçeydi. Ama 
yazı ve haberlerinin çoğu Türkçe yazılmı§tır; o Türkçe de Osmanlı 
Türkçesi dir. 

Dergi üzerine bizim yaptığımız çalı§ma ise şöyle oldu: 
Derginin her dokuz sayısını önce Arap harflerinden Latin harflerine 

çevirdik; Kürdçe yazıları Kürdçe, Türkçe yazıları da Türkçe olarak Latin 
harflerine aktardık. 

Bugünkü okuyucuların çoğu Osmanlı Türkçesini anlayamadığı için, 
Osmanlıca olan bütün yazı ve haberleri bugünkü Türkçeye de çevirdik; 
öylece okuyucunun onları okuyup anlamasına olanak sağlandı. Her sayının 
çevirilerini, o sayının orijinallerinin sonuna yerle§tirdik; böylece, 
okuyucunun, Osmanlı ca ari jinal yazı ve haberlerle onların yeni Türkçe 
çevirilerini aynı sayıda görüp karşıla§tırabilmesi sağlandı. 

Gerçi bugünkü okuyucuların çoğunun Osmanlıcayı aniayamaması 
nedeniyle Osmanlıca yazı ve haberleri Latin harflerine çevirmek çok gerekli 
değildi ve onları doğrudan bugünkü Türkçeye çevirmek yeterdi; ancak o 
yazı ve haberler artık tarihsel belgeler durumuna geldikleri için, onların 
orijinal dilleriyle de okuyucunun eline geçmesini istedik. Özellikle 
ara§tırmacılar ve uzmanlar için bu gereklidir. Bu nedenle onları hem Latin 
harflerine, hem de bugünkü Türkçeye çevirdik.(6) 

(6) Osmantıcada kullanılan bazı Arapça sözcükler Türkçede de kullanılmaktadır. Ancak 

Osmanlıcadaki okunuşları ile Türkçedeki okunuşları arasında özellikle uzatma 

bakımından fark vardır. Örneğin "harika" sözcüğü, Osmanlıcada aksanlı olarak 

"h8.rika" biçiminde uzun okunurdu. Türkçede kullanılan "manevi" sözcüğü, 

Osmanlıcada kesme işaretli ve aksantı olarak "ma'nevl" biçiminde okunurdu. Aynı şey 

Türkçedeki biçimiyle "tamir" ve Osmanlıcadaki biçimiyle "ta' m ir" sözcüğü için de söz 

konusudur, Biz, yazıları Arap harflerinden Lar in harflerine çevirirken bu cür sözcükleri 

Osmanlıca biçimleriyle yazdık; yazıları Osmanlıcadan Türkçeye çevirirken de bu tür 

sözcükleri Türkçede kullanıldıkları biçimde yazdık Okuyucular aynı sözcüklerin her 

iki dildeki yazılı§ ları arasında fark gördüklerinde §a§ırmamalıdırlar. 
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Kürdçe yazıları ise Latin harflerine çevirmekle yetindik; onları ayrıca sade 
Kürdçeye de çevirmemize gerek yoktu. O yazılardaki bazı Arapça ve Farsça 
sözcükleri açıklamak için gerekli dipnotlar yazdık; okuyucu, o dipnotlar la, 
o sözcüklerin anlamlarını öğrenebilir. 

* 
Bazı tarihleri, adları, olayları, deyimleri ve sözcükleri açıklamak için de 
dipnotlar yazmak gerekliydi. Öyle yerlerde de dipnotlar yazdık Kürdçe 
yazılara Kürdçe, Türkçe yazılara da Türkçe dipnotlar yazıldı. Dipnotların 
sayıları, derginin her sayısının başında ''l''le başlayıp o sayının sonuna 
kadar sürerler; bir sonraki sayının başında yine "1 "le başlar lar. 

Derginin sayıları başında Hicrive Rumitarihler birlikte yazılmıştır. Biz, 
onların Milidi tarihe göre olan karşılıklarını dipnotlada bildirdik Yazı ve 
haberlerdeki tarihierin karşılıklarını ise, parantez içinde yanı başlarında 
yazdı k. 

* 
Genel sayfa numaralarını, Kürdçe "Peşkeşi"nin başından derginin son 
sayısının sonuna dek, zincirleme olarak sayfa köşelerine normal sayılada 
yazdık; şöyle: "1, 2, 3, 4, 5 ... " O zincirleme numaralardan başka, Kürdçe 
"Peşkeşl" ile onun Türkçe çevirisi olan bu "Sunuş"un her biri için de, 
sayfaların ortasında iki çizgi içinde normal sayılada özel sayfa numaraları 
koyduk; şöyle: "-1-, -2-, -3-, -4-,-5-... " Böyle numaralar, derginin her 
bir sayısı için de yazıldı. Bu numaralar, Kürdçe "Peşkeşi"nin başında 
başlayıp sonunda biter; bu "Sunuş"un başında başlayıp sonunda biter; bir 
de, derginin her sayısının başında başlayıp sonunda biter. Sayıların Türkçe 
çevirileri için ise, sayfaların ortasında iki çizgi içinde Roma rakamlarıyla 
özel sayfa numaraları yazdık; şöyle: -I-, -II-, -III-, -IV-, -V-... " Bunlar 
da her sayının Türkçe çevirisinin başında başlayıp o çevirinin sonunda 
biter. 

* 
Derginin Arap harfleriyle olan orijinal sayılarının da okuyucunun eline 
ulaşmaları ve tarihsel belgeler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için, Arap 
harfleriyle olan o sayıları da derginin sonunda bastık. Arap harflerini 
okuyabilen okuyucular, doğrudan o sayıları okuyabilirler. Ayrıca, Arap 
harflerini bilen uzman ve araştırmacılar da doğrudan o sayılar üzerine 
çalışıp araştırma yapabilirler. 

Arap harfleri sağdan okundukları ve o harflerle olan sayfalar da sağdan 
başlayıp sola doğru sürdükleri için, Arap harfleriyle olan orijinal sayıları 
sağdan sola doğru sıraladık. Öylece, okuyucu, derginin bu yeni baskısını 
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soldan açtığında, derginin Latin harfleriyle olan sayılarını art arda görecektir; 
sağdan açtığında ise, Arap harfleriyle olan o,rijinal sayılarını art arda 
görecektir. 

* 
"Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" nin bu yeni baskısı öyle bir programa 
göre hazırlandı ki, 1998 yılının Newroz'undan önce çıkmış olsun ve Kürd 
gazeteciliğinin 100. yılında ve kendi 90. yılında okuyucunun eline ulaşmış 
olsun. Bilindiği gibi tarihteki ilk Kürdçe gazete olan "Kürdistan" 1898 
yılındaMikdad Midhat Bedirhan tarafından Mısır' da yayınlanmıştır. Ondan 
tam on yıl sonra "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" çıkmıştır. Ondan 
da on yıl sonra "}in" yayınlanmıştır. Öylece, 1998 yılında, üç yıldönümü 
biraraya gelecektir: "Kürdistan" ın 100. yıldönümü, "Kürd Teavün ve 
Terakki Gazetesi" nin 90. yıldönümü, "Jin"in de 80. yıldönümü. 

Biz "Kürdistan" ve "Jin"i daha önce yayıniayıp okuyucunun eline 
ulaştırmıştık; şimdi de "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"ni 1998 
yılında okuyucunun eline ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylece, bu önemli ve 
değerli her üç dergi de, kendi yıldönümlerine ve Kürd gazeteciliğinin 100. 
yılına katılacaklar ve o yıldönümünde Kürd okuyucusana ve genel olarak 
Kürd halkına sunulan üç armağan olacaklardır. 

11109/1997 
M. Emin Bozarslan 
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GAZETESi 
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1908-1909 
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•• KURD 
'' A 

TEAVUN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324(1) 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324(2) 

Numro 1 * Şimdilik haftada bir defa ne~rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

İstanbul manazırından(3) 

(1) Ev, li gora tar!xa Mlladi dibe1908 (MiHid! tarihe göre 1908 yılı). 
(2) Sala peşin H!cr! ye, ya 2'yan Rom! ye(ilki Hicr!, 2.'si Rum! yıldır. 
(3) Yani "İstanbul manzaralarından"(bu, İstanbul'daki Kızkulesi'dir). 
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KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFURIDIR 
Tarih-i Te'slsi: 1326-1324 

Nurneo ı *Şimdilik haftada bir deea De§rolunacak: dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

MÜNDERECAT(4) 
Mukaddime(5) ...................................... Süleymaniyeli M. Tevfik 

Cem'iyet'in Beyannamesi 
Telhis-i Siyasi........................................ E. A. 

Kürdler ve Kürdistan . . .. ... . . . . ....... ... . . . .... Babanzade İsmail Hakkı 

Osmanlı Arnerikast ve Saadet-i 
Müstakbele-i Aşayir ............................ .. 
Askerlik ............................................... . 

Mühim Bir Arize ................................ .. 

Kürdler ve Şecaat-ı Akvam ................... . 

Kürdçe Nasaih .................................... .. 

Kürdçe Makaleler ................................ .. 

Kürdçe Şiirler ....................................... . 
SeHimlık Resm-i Alisi(6) 
Boykota j = Tah ri m 

Diyarbekirli Ahmed Cemi! 
Süleymaniyeli Fethi 
Reis-i Cem'iyet Seyyid Abdülkadir 
Malatyalı Bedri 
Bediüzzaman Molla Said-i Kürdf 

Seyyah Ahmed Şevki 
Süleymaniyeli Tevfik 

Kürd Erbab-ı Fikir ve Kalemine Ricaname 
İ'tizar 

T elgraflar(7) Dersaadet(8) 
Selanik Mat baası 

1324 

(4) Münderecat: İçindekiler. Elimizdeki koleksi yanda, yalnızca ı. ve 2. sayıların başında içindekiler listesi 

vardır. Şayet diğer sayılarda içindekiler listesi çıkmışsa, o listeyi içeren sayfalar o sayılardan düşmüş 

olabilir. 
(5) Mukaddime: Sunuş, giriş, başlangıç. 

(6) "Yüce selamlık töreni" demek olan "selamlık resm-i atisi", Osmanlı padişahlarının cuma narnazına 

gidişleri sırasında yaplan tören için kullanılan bir terimdi. Burada içindekiler listesinde bu yer almışsa 

da, dergide bu başlık altında bir bölüm yoktur. O bölüm ayrı bir sayfada yayınlanmış ve o sayfa 

elimizdeki koleksiyandan düşm~ olabilir. 

(7) Telgraflar, elimizdeki koleksiyonun ilk sayısında yoktur; o sayfa da düşm~ olabilir. 

(8) "Mutluluk yeri" demek olan "Dersaadet", Osmanlı döneminde İstanbul'un adlarından biriydi. 
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ll Zilka'de 1326(9) Cu m' airtesi 22 Teşrinisani 1324(9) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdir 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taıra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruıdur 

• 
Nüshası 

bir ğuruşdur 

KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'slsi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

• 
İdarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Um uroisidir 
• 

İlk nüshası 
cem'iyetimizin 

erkanı için 
beş ğuruşdur 

Numro 1 * Şimdilik haftada bir def'a ne~rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

Kürd kavmi, arzu-yı vicdanisiyle Osmanlılık nam-ı mübeccelini taşıdığı zaman bir 

hengame-i istila idi ki, muhltin maarifı, kılıçların hudlt-ı cevherlninde okunur, 

mebahis-i fenniye trampetlerin gulgulasından ezberlenirdi. Hüner şecaatta, iştihar 

salabette, iftihar savlette aranılırdı. Öyle bir Osmanlı devrinin meş'ime-i girfıdarından 

doğan Kürdler, bütün devre-i hayatlarını yine öyle bir hayat içinde geçirmişler ve 

binaenaleyh, mübareze-i hayatta salaber-i diniye, hamaset-i fıtriyeden başka bir şey 

kazanamamışlar. 

Devre-i cidal yatıştı; feyz-i medeniyet, kitab-ı hayatın diğer bir sahife-i renginini 

önümüzde açtı. Fakat talihsizlik diyeceğiz, Kürdlerin de gözleri, hatta dilleri bağlı 

kalmıştı. Hücra yerlerde, haymeniş'in, badiyenevred bir halde menfur, makhur bir sıfatta 

kırılmağa, soyolmağa mahkum idiler. Bugün Osmanlılığın dicle-i iftiharını kamaıtıran 

rengin bir saha-i teailde serbest bir şehrah-ı terakklde bilcümle akvamı ileride görüyoruz. 

(9) Li gora tarixa Miladi 5 Kanfina Peşin l908(Milidi tarihe göre 5 Aralık 1908). 
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Biz bunca sene göz kapalılığının remedleriyle, acılarıyla nimbesmel bir 
halde çırpına çırpına bir tarik-i tevessül bulamıyoruz. Vaktiyle ulfım ve 
fünfındahiyelerini yetiştiren Kürdistan, bugün Hindistan' dan getitrebildiği 
bir ulum-ı diniye kitabını, her derste not gibi birkaç satırını istinsah ederek 
eviadına miras bırakıyor. 

Birçok mühim işler için birbirimizle muhabere ederken, çubuklarımızın 
duman veya zifiriyle mühürlerimizi beyaz bir kağıda basarak, "elma'na fı 
batnilhilmil"(lO) kabilinden cahil bir adamla matlfıb yere gönderir ve 
rafsilatını o adamın taktirine havale ederiz. 
İşte mensub olduğu kavmi bu müdhiş karanlıkta, bu acıklı ebkemiyette 

gören "Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti", böyle bir milzirniz için ağiaya 
ağiaya vefakat istikbalimiz içingüle güle, Osmanlılığın bir uzv-ı kıymetdarı, 
Osmanlılık şerefinin ilk peymankarı olan Kürd kardeşlerinin her gfına 
terakkisi, tealisi, maarifi, ticareti, sanayii, velhasıl Osmanlılık nam-ı 
bülendi nisbetinde iktisab-ı saadeti için büyük bir azm ile ahd-ü misak 
altına girmiştir. Şu azm-ü niyetimizin Kürdistan'ımıza sala-yı 
pürzemzemesi, gülbang-i müheyyici, şu gazetemizdir. Allah'dan tevfik. 

Tevfik 

CEM'İYET'İN BEY ANNAMESİ 

"Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti"nin maksad-ı taşkili, nizarnname-i da
hilisinde beyan ve tasrih olunduğu üzre, berat-i selilmet-i mülk-ümillet olan 
ve alıkilm-ı şeriata müstenid bulunan Kanun-ı Esasinin mulıafuza-ı ahkilmıyla, 
o sayede Kürd kavm-i necibinin ihtiyacit-ı astiyece ve tahsis-i ınaarifce esbab-ı 
terakki ve saadet-i halini istikrnal ve diğer vatandaşlarıyla ve siyyema Ermeni
lerle tezayüd-i i'tilliflit-ı medeniye ve hüsn-ı muaşeret-i kavmiyelerini İstİhsal 
hususlarına ve Kanun-ı Esasinin her gilna ratarruk-ı halelden vikayesi ve 
tarnarniyet-i mülkiye-i Devlet-İ Osmaniye'nin muhafuzası uğrunda isar-ı 
nakdine-i hayata olan azm-ü cezm-i milll ve dininin bir nokta-ı sabite-i 
ittihadda te'yid-i re'bidi kaziyye-i mühimmesine ma'tfıf olduğu gibi, Meclis-i 
Meb'usan'ın küşadıyla, bu gibi cem' iyederin devam-ı mevcudiyetleri halinde 
veyahud fırak-ı siyasiyeye inkılabında ta'kib olunacak meslek-i siyasi dahi 
makam-ı eelil-i Hililfet-i İslamiye ve saltanat-ı muazzama-ı Osmaniye'nin 
kanun-ı mezkfude muayyen hukuk-ı meşruasına iras-ı nakise etmeyecek ve 
lilalerta'yin bir kavmindiğer bir kavm üzerine bir gilna imtiyazı haiz olmaması 
ve viiayata revsi-i me'zuniyet i'tası kaidelerine müsteniden, mülk-i Devle
tin ihtiyacat-ı medeniyece daha muvafık idaresini te'min eyleyecek 

(lO) Arapça olan bu söz, "anlam, onu taşıyanın karnındadır" demektır. Bu, bilgisi ve 
okuma-yazması olmayan kimseler hakkında kullanılan bir deyimdir. 
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surette Meclis-i Meb'usan'ın Kanun-ı Esas!ce lüzum göreceği her guna 

ta'diliitve cekemmülatı ve Devlet-i Osmaniye'nin tealive şevketini m üstei

zim kalfe-i tasavvurat ve teşebbüsatı esasen tervic ve il rizarn etmekten ve 

Osmanlı İ ttihad ve Terakki Cem'iyeti'inin neşreylediği siyasi programın 

mevadd-ı muhteveyesi varanın seliimet ve terakkisini kafi! bulunmasıyla, 

hususat-ı sairede mevadd-ı mezkureye istinad edilmekten ibaret bulun

muştur. 

. " " SIYASIYAT 
Kürdistan' daki kardaşlarımıza, ahval-ı sabıka ve hazıra-ı umumiyemize 

dair bir fikr-i mücmel: 
Ey kardaşlarımız! Tabiidir ki şu sırada ahval-ı umumiyemiz ve aldhusus 

siyesetimiz hakkında ma'!Umat-ı sahihe edinmek istersiniz ve bu babda 

şübhesiz merak ve endişe dahi eylemektesiniz. İşte size, hal ve sabıkı 

mukayese suretiyla bir fikr-i mücmel vereyim, ta ki evvelleri nasıl idik, 

şimdi ne haldeyiz, bilip öğreniniz, maziden i b ret, istikbaldenemniyet biisıl 

ediniz, şu suretle halden müsterih ve mutmain olursunuz. 

Bundan dört ay evvel, siyaset-i harici yemiz, adeta Avrupa' nın bir baziçe-i 

hevesat ve menfaatı idi; bizler ancak o menfatın rekabeti arasında te' min-i hal 

ve mevki edebilir idik. Rumeli viiiiyatından üçü, ki Selanik, Kosova ve 

Manastır vilayetleridir, menafi ve ihtiyacat-ı memleket için icrası lazım 

gelen şeyleri yapmaktaki teahhurat ve teallülatımız yüzünden bu üç 

viliiyat, "Vilayat-ı Selase" namı altında ayrılıp bir murakabe-i düveliye 

tahtine girmiş ve muhtariyet-i idareye ifrağı için düvel-i muazzama 

arasında müzakereler bile başlamıştı. Şu surette, ki hafizanallahü teaHi, 

Rumeli'nin hal-i hazır-ı siyasisince mühim bir tağayyür ve tebeddül 

vukuu, erbab-ı basirete göre muhakkak addediliyordu. Hükümetimiz, 

za'fından dolayı bir müddetten beri zuhur eden masaib-i siyasiyede ehven-i 

şerri ihtiyardan başka bir şey yapamıyordu, yapınağa da kudretyab değildi. 

Çünkü sada-yı millete müstenid olmayan siyasetteki mesai ve müdafaatın 

Avrupa nazarında hüküm ve tesiri olmayacağı bedihiyattan ve şuriş-i 

siyasetin netayic-i elimesi ise, biddefaiit bizce sabit olmuş hakayıkdan idi. 

Esasen devletler arasında devierimize zahir olacak ve hukuk-ı meşruarnızı 

bihakkın ittizam ve müdafaa eyleyecek hasbelhal hiç bir devlet de 

bulunmuyor. Devletimiz İngiliz dostluğundan nasılsa bilkülliye mahrum 

idi. Hatta Balkan işlerinde maatteessüf en acı darbeleri andan yiyordu. 

Aldhusus "Murstag Mülakatı" denilen Avusturya ve Rusya i'tilafına 

"Rewal Mülakatı"yla hale! tari olduktan sonra, İngiltere'nin Balkan 

şübhiceziresinde nüfuz ve te' siri artmış ve adeta Londra, mesail-i Şarkiyenin 

mihveri olmuş idi. 

Şark'ta sırf menafi-i mahsusa temini maksadına ma'tuf olan Alman 
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dostluğunun siyaset-i hariciyemizde bir müzaheret-i kaviyesi görüleme
mekre olduğu da, gayr-i münker idi. Avrupamüvazene-i siyasiyenin(l 1) şu 
suretle rebeddülü, hakkımızda esaslı mukartarat irrihazına, yani Viiayar-ı 
Seliise hakkında senelerden beri devam eden keşmekeş-i hale kar'iyyen 
nihayet verecek birşekl-i idare tahardsine meydanaçmış ve belki devletlerin 
öredenberi zuhuruna sebebiyet vermekten begayet ihtiraz ve revakki 
eyledikleri Şark mes'ele-i mühimmesinin inkişafına isti'dad peyda 
ettirilmişri ki, şu halde işin yalnız Makedonya denilen V iliiyat-ı Selase'ye 
değil, düvel-i muazzamadan her birinin senelerce marmalı-ınazarı olmakta 
bulunan ve vakit vakit aralarında izale-i rekabet maksadıyla mübadele-i 
efkara bad! olmuş olan cihetlere de raalluku oluyordu. Bu malısusar ve 
muhatarata karşı Devletçe bir kuvve-i mania düşünülemiyordu; düşünüise 
de faidesi görülemezdi. Çünkü ittifak-ı düveli ile vaki' olacak bir teklife ne 
fi'len mukavemete kudret, ne de o teklifi del' veya hiç değilse ra'dil 
edebilecek müzaherere mübteni ve maksadam üneemi bir meslek-i siyaset 
mevcud değildi. 

Bulgaristan Emareri, Berlin Muahedenamesiyle muayyen hudud ve 
vazaifi çoktan tecavüz ermiş ve gerek Avrupa canibinden ve gerek 
tarafımızdan gördüğü müsamaha ve mücamele yüzünden şımararak, 
Avrupa'ya ve Hükumet-i metbi'ıaya karşı meydan okumağa başlamış idi. 
Diğer taraftan, Avrupa nazarında hak kazanmak ve müsalemetperverane 
maksadına nail olmak için Makedonya'da aletcemadi bir hal-i iğrişaşın 
devamını tehyie ve takviye edecek esbab ve vesaire her suretle revessülden 
de geri durmamakta ve kuvvetli çeteler terrib ve peyapey Makedonya'ya 
resribederek bizi iz'ac ve maksadsız ve neticesiz renkilatran naşi kuvve-i 
askeriyemize iras-ı keliil etmekte idi. Yanı başımızda çıkan şu çıban, ciddi 
ve kat'! bir redavi göremernesi nden, vücudumuza adeta kangren olmuştu. 

Bulgar Emareri, bütün Makedonya'daki Bulgarlar üzerinde bir hakk-ı 
himaye iddiasınakadar varıyorve anların ahvalına alakadar bulunduğundan 
bahs ve hallerini bin mubalağa ile tasvirederek Avrupa efkar-ı umumiyesi ni 
gittikçealeyhimize iğzab ediyordu. Diğer taraftan, ordusunu dahi, indelhace 
nazariyarını fi'liyiira isala muktedir olacak bir hale getirmekte ve bir 
zaman-ı müsaide terakkub eylemekte idi. 
Yunanlılara gelince, anlar da Rum unsurunun Bulgarlar tarafından di'ıçar 

oldukları i'tisafara karşı, Hüki'ımer-i Seniyyenin gi'ıya fıkdani-yi himaye ve 
müdafaasını sertişte ittihaz ederek ve mevcudiyet-i milliyelerini zor-ı 
bazi'ılarıyla müdafaa ve ihsasa mecburiyer gördüklerini ma' raz-ı i'tizarda 
dermiyan ederek, dahil-i memalikimize akın akın çeteler sevketmekte ve 
Rumeli'nin hal-i hazır-ı siyasisince cüz'i bir tahavvül vukuunda Epir 
kıt'asını benimserneğe yelrenmekte idiler. 

(ll) Doğrusu "siyasiyesinin" olmalı. 
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D iğer taraftan Hükumet-i Yunaniye, Girid Ceziresi ni zamime-i memalik 

etmek için Avrupa kabinerolarını vakit vakit istimzac ederek, emel-i 

kadiminin husulüne aid her guna tedabir ve teşebbüsattan asla farığ 

olmamakta bulunmuş ve hatta şu son günlerde devletlerin zımnen tahsil-i 

muvafakatine de muvaffak olmuş idi. Ne aceb ki düvel-i hamiye-i erbaa 

denilen İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya hükumetleri, cezire üzerinde 

mürur-ı zamanla asla hükümden silkıt olamayacak olan hukuk-ı 

hükümrani-yi Hazreti Padişahi'nin tamami-yi mahfuziyetini biddefaat 

te'yid ve tasdik ettikleri ve bu babda Devlete en kat'! te'miniltı i'ta 

eyledikleri halde, hukuk-ı hükümrani-yi Devlet-i Aliyye nin devam-ı 

mahfuziyetine ve cezirenin şekl-i idare-i muvakkatasının mahiyetine 

daınan olmak üzre orada bulundurdukları askerlerini geri alınağa ve 

cezireyi anlaşılan artık Yunanistan'a teslim eylemeğe şu son zamanlarda 

karar vermişlerdi. Halbuki Huda nekerde, kulub-ı ümmette en elim ve 

derin bir te'sir uyandıracak ve kalbieri sıziatacak bir hal, bu olacaktı. 

Cezire-i mezkurenin ehemmiyet ve cesametinden sarfınazar, Bahr-i 

Sefıd'deki mevki-i mühimm-i askerisini ve bunun için döktüğümüz bunca 

kanları ve sarfettiğimiz milyonları ve ariyen bütün cezair-i Bahr-i Sefıd 

üzerinde hii.sıl edeceği tesiriltı düşününce, bununmilletçene azim bir zıya' 

ve ne mühim bir rahne olacağı anlaşılıyor. 

Vaktiyle Girid'i Tesalya'ya değişmemiş diplomatlarımızın ve bir diplo

mat-ı sahib-i basiretimizin şu tercihinden de kaziyye nümayan olur. Bu son 

Tesalya muharebesini ne için yaptığımızı ve orada binlerce kesanı ne 

maksada mebni gömdüğümüzü düşünmek ve bütün Girid tarihine göz 

gezdirip ağırlığınca kan bahasına devlete mal olmuş olan bu cezireyi öyle 

kolay kolay teslime muvafakat göstermemek, Osmanlılığın ve yeni Türki ya 

meharet-i siyasiyenin(12) en mübeccel bir vazifesi olsa gerektir. 

İtalya'ya Adriyatik cihetinden Arnavudluğa ve Avusturya'ya da Selanik'e 

doğru ilerlemek hususunda atf-ü isnad olunan ilmiil-ı istiliicuyanenin 

imkan-ı husulü ise, şu suretle taassür değil, Makedonya'nın intıfaya bedel 

gittikçe alevriz olmakta bulunan naire-i cidal-ü nizaı sebebiyle belki 

teyessür etmekte idi. Bu iki ihtimali n husulünü reshile hiidim bazı efkiir ve 

temayüliit içimizde mevcudiyeti de iddia olunmakta idi. Herhalde gerek 

bu babda, gerek başka bir yolda büyük bir tehlikenin zühuru başgöstermiş 

olamsı endişesinden ileri geldiğine şübhe yoktu ki, İngiltere Hükumeti, 

kat' iyyen işe bir netice verecek ve al ed devam devletler beyninde münakaşayı 

izale ve daha doğrusu edani-yi amal-ı istiliicuyaneyi külliyyen hertaraf 

eyleyecek bir şekl-i idarenin tesisini ittizam ve devierimize kabul ertirmek 

için tazyike bile varılması fikrini derpiş ediyordu. 
E.A. 

(12) Doğrusu "siyasiyesinin" olmalı. 
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KÜRDLER VE KÜRDiSTAN 

Mensubiyetiyle müftehirolduğum Kütd kavmi de bugün bireser-i teceddüd 
ve heyat göstermeye ba§ladı. O da şems-i tabnitk-i hürriyetin te' sir-i feyza 
feyziyle ve şecere-i pak-i Osmanl"nin bir ğusn-ı mühimm-i sayedarı 
sıfatıyla neşv-ü nemaye, te'min mevcudiyete azmetti. Nehr-i cu§an-ü 
bereketnişan-ı İsliimiyerin en abclar ve en cavidanl bir ayağını, kitle-i 
muazzama-ı Osmaniye' nin en müstahkem ve en rasln bir burc-ü istihkiimını 
teşkil eden bu kavm-i piik-ü nezih, her şeyden evvel İslam dır. Andan sonra, 
sebeb-i hayat-ı ümem ve badi-yi saadet-i alem olan usul-ı meşrutiyet 
dairesinde halis ve blğıll-ü ğışş bir Osmanlıdır; ve derece-i salisede de 
Kürddür. Ve binaaenaleyh, şu aile-i muhteşemeve mukaddese-i İslamiye 
ve şu hey'er-i mehibe-i Osmaniye'nin en mühim bir rüknü, en müfıd ve 
semeredar bir unsuru, en m url' ve munkad bir ferdi olmak, şu umumiyerten 
zerre kadar infıkiik etmemek üzre, kendi gaye-i emel-i millisini, kendi 
saadet-i zatiyesini suret-i hususiyede istihsale cahid ve saldir. 

Kürd, daire-i necat-ı İsliima dahil olduğu zamandan, yani edvar-ı evveliye-i 
dinimizden, sadr-ı İslamdan beri hiç bir zaman bu din-i mukaddese karşı 
isyan etmemiş, etmez ve etmeyecektir. Kürd bittav' verrıza, bilaistila, 
şevket ve satvet-i Osmaniye'ye şerefYab-ı duhul olduğugunden beri hiç bir 
zaman Osmanlılığa karşı eser-i ihanet göstermemiş, göstermez ve 
göstermeyecektir. Kürd hala Kürddür; milliyetini, şekl-ü manzara-ı 
hariciyesini, hüviyet-i maddiye ve ma'neviyesini zerre kadar 
değiştirmemiştir. Bununla beraber, Osmanlılığa da bir habl-ı metin-i 
ittihad ile murtabıt kalmıştır. Dünyada hiç bir kuvvet tasavvur edilemez 
ki, Kürdlük ile Osmanlılık arasındaki bu imtizac-ı kadimi, bu habl-ı 
kavimi izaleye muvaffak olsun. Osmanlılık Kürdlük ve Kürdlük de 
bilmukabele Osmanlılığı cem' etmiş, bu iki kelimenin medlulü birbirine 
bir hülul-ı mutlak ile hülul etmiştir. Osmanlılık maazallah mahvolursa, 
Kürdlük binişan kalır; Kürdlük Huda nekerde muzmahil ve kemnam 
olursa, Osmanlılık zayıf ve perişan olur. 

Bununla beraber, artık mazlnin mahuf zalamına, bir daha anmak 
istemediğimiz saha-ı nisyana atılması vacib olan devr-i sabık-ı 
istibdad, Osmanlılığın bir direğini teşkil eden bu unsur-ı kuvveti 
de ezmiş, diğer anasıra nazaran daha elim bir surette hırpalamış idi. 
Hükumet-i sabıka ale!' ı dak adüvv-i fikir iken, Kürd kavmi hakkında 
hem adüvv-i fikir, hem adüvv-i !isan olmuş idi. Akvam-ı sairenin 
yalnız kafasını kesrneğe çabalar iken, Kürdlerin evvela lisanını ve 
lisanı ile beraber kafasını kesrneğe çalışmış idi. Bir tazyik-i daimi, 
kafayı vakıa sersem kılar; fakat kat' -ı !isan, bir milleti hem ebkem, 
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hem sersem eder. İşte bizce zulmün en acısı, en ta'mlr kabul etmez 

tahribat i cra eden( 13) budur. 

Kürdler bu lisansızlık ile yalnız kavmiyederini değil, mezhebierini bile 

kaybetmek üzere idiler. Birçok yerleri bir cehalet-i fahişe kaplamış, birçok 

Kürdler adeta insanlıktan çıkmış idi. Vahşet, cehalet, mebadl-i mezhebiye 

ve i'tikadiyeden binasib bulunmakgibi es bab ın te'siriyle, zavallı Kürdlerin 

yalnız mevcudiyetleri değil, mevcudiyetlerinden bile muazzez tanıdıkları 

şeref ve haysiyetleri, namus-ı millileri bile jengdar olmak tehlikesine 

ma'ruz kalmış idi. Zira Hükumet-i sabıka, enva-ı taaddiyat-ü i'tisafat icra 

eder, memleketi harab, ma' mureleri beyab eder, yağmakerliğe teşvik, 

kıtala tahrik eyler, sonra da işin içinden guya saf ve nezih sıyrılmak 

isteyerek, bütün cinayetleri Kürdlerin vahşetine, Kürdlerin taassubuna, 

Kürdlerin hunharlığına, Kürdlerin hasaset-i tab'ına atfeder idi. 

Matbuat-ı cihan ise, Hükumet ile mill eti, eşkıya çetesi ile soyulup soğana 

çevrilen zavallı mazlumini karıştırarak, Hükumet-i Osmaniye'den bah

seder iken Türkler, Kürdistan vilayetinden bahseder iken Kürdler diyerek 

feryad ve şikayatı ayyuka çıkardı; efrad-ı ma'sume-i milleti tufan-ı müftereyat 

altında boğar idi. Hükumet ise susar, susmak işine gelir idi. Susar çobanı 

kurd olan bir raiyyenin encam-ı karı, zaten başka ne olabilir? 

Kürdlere atılan gallz bühtanların biri, Etmenilere guya minelkadim 

udvanı bulunması, guyaErmenilerin öteden beri düşman-ı canıları olmasıdır. 

Devr-i sabıkı tarih-i beşerden tayyerrnek mümkün olsa, hiç bir kavmin, 

komşusu, daima reflki olan diğer bir kavm ile o derece hüsn-i imtizac ettiği 

görülemez. Ne hacer? Devr-i sabık meydana gelinceye kadar, Kürdlere 

karşı Ermenilerden ne vakit bir şikayet sitdır oldu? Kürdler hakikaten 

Ermenileri n canına kasdermiş olsalar, dahaevvel Berlin Muahedenamesinin 

61 'inci maddesi daha meşime-i tefekkürden doğmamış iken, kendilerine 

isnad olunan bu vahşetleri icra etmezler, düşman diye diye düşman 

etmelerine ramak bıraktıkları Ermenileri çoktan beri bi eser bırakmazlar mı 

idi? Sair Osmanlılar gibi Kürdler de gayr-i Müslim vatandaşlarının 

mezhebine, can ve mal ve ırzına riayetkardırlar. Müslüman, hem pek halis 

Müslüman olmak hasebiyle, "lehüm ma lena ve aleyhim ma aleyna" 

kavl-i eelll-i Nebevisini belki herkesten ziyade hüsn-i takdir etmişlerdir, 

el' an etmektedirler. 
Ma'maflh, şimdi artık bu elim harırarı bırakalım. Hükumet-i sabıka için 

badi-i hicab-ü hacalet olan hatlar üzerinden bir sünger geçirelim ve artık 

"istikbal bizimdir" diyerek dört el ile damen-i sa'y-ü gayrete sarılalım. 

Evet, çalışmak, geeeli gündüzlü çalışmak, aramsız, rahatsız, fasılasız 

çalışmak. Biz Şarkiılatın ve Şarklılar içinde hasseten geri kalmış olan 

(13) Doğrusu "icra edeni" olmalı. 
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Kürdlerin birinci ve sonuncu yapacakları şey budur. Çalışınağa nereden 
başlamak icabedeceği bahsine gelince, evvelit maarif. Sonra yine maarif. 
Daha sonra? Daha sonra yine maarif, yine maarif, yine maarifl Cenab-ı Hak, 
bu uğurda çalışan erbab-ı himmetimizi muvaffak-ı bilhayr eylesin. 

Babanzade 
İsmail Hakkı 

OSMANLI AMERİKASI 
VE SAADET-İ MÜSTAKBELE-İ AŞAYİR 

Şam, Irak, Kürdistan arasındaki hıtta-ı feslha-ı Elcezire; evet, Di yarbekir'den 
Bağdad'a kadar till-ı a'zamı takriben yedi yüz ve Musul'dan Habur'un 
mansabınakadar arz-ıvasatisi de iki yüz, mesaha-ı sathiyesi ise yüz kırk bin 
kilometre murabbaından ibaret olan bu mübarek kıt'a, kuvve-i namiye ve 
füyüz-ı tabiiyesiyle,cidden "Osmanlı Amerikası" ıtlakınaşityandır. Kilinatın 
rüşeym-i nevin-i medeniyeti, bu saha-ı gabra-ı füyilziit'itverin meşlme-i 
irfanında kemalini bulmuş, burası bugünkü cihan-ı medeniyerin ilk ders
hane-i hikmetgarra-yı tekiimülü olmuştur. 

Elcezire, ezmine-i kadimede küre-i arzın ünmilzec-i bedayi-i umranı, 
nev'i beşerin kehvare-i nuhusdn-i terbiyetsazı idi. Bu cihetle, aralar bir 
hayli zaman Asurilere, Feraine-i Mısriyeye, Keyhusrev'e, İskender'e, 
Eşkiinlyan'a, Sasaniyan'a, zuhur-ı devr-i İsliima kadar İranlılarla Romlara 
bir meydan-ı hunln-i mübareze olmuş ve ahiren Hazreti Ömerulfaruk 
(radiyellahu anhu) tarafından fetholunmuş ve Hilafet-i Abbasiye zamanında 
ma'muriyeti derece-i kusvaya varmış; ve fakat Cengiz-i hunriz ve anı 
müreakiben de Teymur-ı makhilr, seyl-i humşan-ı tahribiirıyla, bu künbed-i 
mualla-yı umran ve medeniyeri hiik ile yeksan ermiş ve nihayet bu saha-ı 
beheştabad-ı istikbal, Hazreti Sultan Selim-i Evvel'in saye-i seyf-i meslil.l-ı 
celiidet'ikrinahında zamlıne-i memalik-i Osmaniye olmuştur. Vaktiyle 
Diyarbekir, Musul, Meyyafarqin, Hısn-ı Keyfa=(Hasankeyf), Rakka, 
Ruha=(Urfe), Mardin, Cezireiibniömer gibi şehirler, bu geniş badiyenin 
birer paytaht-ı umranisi idi. Her zaman yiğirmi milyon ahallyi beslemeğe 
isti'dadı olan bu kıt'a-ı feyzniikın o azamet-i asiir-ı umran-ü ihtişamına 
bedel, şimdi çehre-i teessüf-i akvama birçok enkaz-ı merrilke-i zulüm ve 
harabi ma' ruzdur. 

Arazi-i Cezire ziraatten hiill ve derununda Habur, Celab, Çağçağ, Belih, 
Zırkan, Cercib, Sıncar, Cerrahi, Vadiahmer gibi birçok nehirler cari ve 
bunlar Fırat ve Dicle nehirlerine munsabdır. Enhar-ı mezkurenin en 
cesimi, Re' sül' ayn kazasının Re' sül' ayn ve Safha nam karyelerinden nebean 
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eden Habur nehri olup, mecrası üç yüz elli metre(14) kadar tahmin 

olunmaktadır. Çölde bir gfrna iirıza olmadığı için, bu nehirlerle her tarafın 

irva ve iskası mümkindir; hatta, zaman-ı kadimde enhar-ı mezkure birçok 

cedvellerle birbirine rabt edilmi§tir, mecraları hilii me§huddur. Cüz'i bir 

hafriyat ile bu cedvellerin kemafıssabık kü§adı pek kolaydır. 

Arazisininkuvve-i namiyesi de hakikaten muhayyirülukul birderecededir. 

321(Miliidi 1905) tarihinde oralarda ge§t-ü güzar ettiğim esnada bir kil-i 

Arnedi arpa zer' edilmi§ bir tarla, a§ayir develeri tarafından ra'y olunın u§ ve 

esna-yı ra'yde sünbüllerden bazı daneler ve sünbüller yere dökülerek 

hayvanların ayakları altında çiğnenmi§ ve bir sene sonra, mezkfrr tarlaya bir 

gfrna tohum zer' olunmadığı halde, mücerred bu dökülen daneler tekrar 

nebt ederek, bundan yine de yiğirmi beş kil kadar bir mahsfrl alınmı§ idi. 

Şu takdirde ziraat ve feliihatın kavaid-i fenniyeye tatbikinde, yerlerine göre 

bire kırk, elli ve hatta seksen, doksan nisbetinde bir mahsul almak kabildir. 

Habur nehri de nakliyiita salihtir. 
Bu kıt'abugünkü günde Mili, Duqori, Kiki, Hakan, Karakeçi, Aznavur, 

Beraz!, Cubfrr gibi birçok kabail-i Ekradın; Şemmer, Anze, Tayy, Sayılı, 

Alırise vesaire gibi de me§ahir-i apyir-ı Urbanın ceveliingeh-i daimisidir. 

Aznavur'dan maada cümlesi seyyar ve haymeni§indir. Şemmer on dört bin 

çadır ve seksen bin efrad ve umum sekene-i kaza iki yüz bin nüfus rahmin 

olunuyarsa da, oralarda henüz tahdr-i nüfus bihakkın İcra edilmemiş 

olduğundan, mikdar-ı umumi-yi nüfusun bu tahminden pekfazlaolduğuna 

§übhe yoktur. 
Devr-i sabıkın netice-i su-i i dareve ihaneti olmaküzre, bu kabail ve a§ayir 

arasında §iddetli husumet tii bugüne kadar caridir. Bir aralık, medar-ı 

teşd!d-i husumet ve kıta! olmak üzre, Mü§iriyet'ten Mardin Kumandanı 

Balıaddi n Pap'ya verilen emir uzerine, bunlar esliha-i emiriye ile de teslih 

olunmak üzere idiler. Fakat Mardin ve Diyarbekir ahalisinin o zamanki 

şikiiyiit ve i§' ariit-ı müttehidesi, bu te§ebbüsü ak!m bırakmı§ ve maahaza 

bunlardan bazılarının yekdiğeriy le vukua gelen yalnız bir müsademelerinde, 

tarafeynden yedi-sekiz yüz kadar insan telef olmu§ ve bu ahval-ı fec!ayı 

orada müşahade eden iki harniyetli zabit, keyfiyeti 20 Mayıs 31 7(Miliidi 

2 Haziran 1901) tarihli bir liiyiha-ı mü§tereke ile arzettikleri halde, 

aldırmak değil, hatta teessür eden bile olmamı§tt. 
Bu suretle on be§ sene kadar revali eden müsademelerden vukua gelen 

teleffit ve tahribatın derecesini teemmül eden her vicdan-ı ali, cidden 

kerihnak-ı teessürve matemdir. On sene evvel-yine pek ehven olmak üzre

yüz bin ğutu§ kadar bir varidiit-ı hazine te' min eden "Leylan" namında 

gayet cesim bir karyenin, on sene sonra fıkdan-ı emniyetle umum araz!si, 

mahlulünden iki bin yedi yüz ğuruşa ferağ edilebilmi§tir. Şu hakikat-ı 

(14) Bunun yanlışlıkla böyle çıktığı, doğrusunun kilometre olduğu açıktır. 

- 13- 47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ma'ruza, derece-i tahribatı ta'yine elbette kafidir. Bunun gibi, daha bu 
yakınlarda harab edilmiş binlerce köy ve çiftlik mevcuddur. Umum 
sekenesi de, müsademat-ı mütemadiye neticesi olarak mahvolmuştur. 
Şu halde, cebr-i mafata, o kıt'a-ı vasia-i mübarekenin İstikmal-i vesail-i 

umranıyla te" min-i saadet-i müstakbele-i aşayire en çare-i müessire, bunları 
şu hayat-ı sefile-i derbederiden kurtarmak için bir an evvel tavtin ve İskan 
edilmeleridir. Devr-i istibdadda buna dair bir layiha takdim etmiş idim; 
burada hulasaten arzedeyim: 
Ma"li'ımdur ki aşiretlerde hala asabiyet yani "müşareket-i intikam" ve 

"'müşareket-i mes"uliyet" usulü carldir. Bu usul, aşiretlerin kaide-i esasiye-i 
muaşeretleridir. Bu kaideye göre, efrad-ı aşiretten birinin mütecasirolduğu 
bir cürümden dolayı, beynelaşayir o mücrim-i mütecasirin kalfe-i efrad-ı 
aşireti mes"ul addolunur. Mutazarrır olan şahsın bütün a'za-yı kabilesi, bu 
hareketin intikamını ahze ve sevk-i harniyet-i cahiliye ile mukabde-i 
bilmisil İcrasına mecburdur. Zabita-ı Hükumetten baid olan mahallerde 
bu mukavele-i iceimaiye-i ibtidaiyenin vücub-ı mer'iyeti, bir emr-i zaruri
dir. Fakat hükumat-ı medeniyenin kalemrev-i idaresinde bu örf-i sakim, 
kavanin-i mülkiye ve adiiye ve vahdet-i iceimaiye ile tevfik olunamaz. 

Binaenaleyh, aşiretlerin bu asabiyet-i hususiyelerini fekk ile, asabiyet-i 
iceimaiye arasında tahlil-ü mezcetmek lazımdır. Hatta şeriat-ı kübra-yı 
İslamiye, te' sis buyurduğu asabiyet-i diniyenin hüsn-i kıvam ve devamına 
aşiretlerin husus! asabiyetlerini mani görerek, asabiyet-i aşayiri "hamiyet-i 
cahiliye'' nazm-ı ketimiyle revsim ve "elmü'mini'ıne ihverun ... " saniha-ı 
celilesiyle takvim buyurmuştur. 
Şu halde Elcezire"de, bir hal-i bedavet-i haneberduşide yaşayan aşayir-i 

Ekrad ve Urbana birer mevcudiyet-i resmiye-i iceimaiye verilmiş olma
mak( 15) ve bunları "vahdet-i medeni ye'" de tahlil-ü temzic ve ma' mureleri 
de hadiyelere doğru tevsi' etmiş olmak üzre, hernan çölün en münasib bir 
mevkiinde ve Abdülaziz"le Sıncar dağlarının nokta-ı iltisakında kain 
Kevkeb nam mahalde bir vilayet teşkili ve Re'sül'ayn kazasının da livaya 
bittahvil bu vilayete rabtı ve arzolunan nehirler arasındaki cedvellerin 
küşadı ve oralarda karyeler inşa ve eşcar garsıyla aşayir-i seyyarenin iskanı 
ve bilkeşf icabeden yerlerde de birkaç kaza ve li va teşkili ve şimdiye kadar 
çölde istihdam olunan kuvve-i askeriye o çöl ahalisinden bulundukları için, 
bunlar, mümkin değil, daima bir sevk-i gayretkeşi-i asabiyetle hareketten 
aziide olmadıklarından, efradı malıiili-ı saire ahalisinden mürekkeb ve yine 
oraların haline vakıf olmak üzre çölünemr-i inzibat ve umranına me'mur 
herhalde emzice-i mahalliyeye aş ina olanlardan intihab olunması, fevkalade 
bir lazİme-i ehemm-i siyasettir. 

(15) Bunun yanlışlıkla böyle çıktığı, doğrusunun "olmak"" olduğu açıktır. 
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Bütün bu şeylerde, şimdiye kadar vukufsuzluk veya ihanet eseri olarak 
tasavvur veya icad olunan müşkilii:c ve mevani', kat'iyyen gayr-i variddir. 
Bu babdauzun bir müddere de ihtiyac yoktur. Şu muktazayac-ı ma'ruzenin 
tatbiki halinde, ahali pek az zamanda nail-i levz-ü re!ah ve ikeisah-ı servet-ü refuh 
edeceklerinden ve bucihetle hert:amfta yangın harabelerine bedel, asar -ı feyz-ü umran 
hıyresaz-ı uyfın-ı ibtihac-ü şükran olacağından, tesri-i icalrı hali, vüke!ii-yı fibam-ı 
Devletin bilhassa enzar-ı cakdir-i meharnperverine arz-ü bavale ederiz. 

Ahmed Cemi! 

*(16) 

Askerliğin ruhu ve kıvamı itaat ve terbiye olduğu gibi, mensub olduğu 
milleti indellüzum kemal-i emniyet ve muvaffakıyetle muhafaza ve müdafaa 
edebilmek dahi, ca'lim ve terbiye ile liyakate vii:bestedir. Devlee-i 
Osmaniye'nin bidayet-i teessüsünden bu ana kadar Osmanlıların askerlik 
aleminde gösterdikleri kabiliyet-ü besalet resiimkerde-i enam olmasıyla, o 
mebhasda Irad-ı makal zaid görünür. Yalnız şu kadar demek kafidir ki, 
itaat-ı diyanetve şecaat ve meşakka tahammül gibi sevgili askerlerimiz(l7) 
fıtraten muttasıf oldukları evsaf-ı bergüzldeye, a'zam-ı şerait-i muvaffakıyat 
olan fünO.n-ı lazİme-i askeriyenin tekmiliyle, dünyanın en kuvvetli bir 
ordusu vücuda gelmiş olacaktır. 

Bu mi yanda Kürdler, bulundukları yelerin icabı ve fıtratlarının iktizası 
üzre süvarilikte fevkalğaye haiz-i meharet olmalarıyla, devletimizin esfar-ı 
sabıkalarındaheman cümleten gönüllü süvarİ olarakmeyadln-i har be atılmışlar 
ve bir gO.na nizam-ü incizam tahtinde olmadıkları halde büyük yaratlıklar 
göstermişlerdir. Fıtraten cündl yaradılmış olan bu kavm efradı, bir kere 
fünO.n-ı askeriyeyi haiz ve nizam-ü incizam-ı askeriye ile me'IO.f olunca, 
artık süvacilikte kendilerinden ne mertebe istifade olunacağı, ednamülahaza 
ile tebeyyün ve taayyün eder. 

Ekser-i düvel ordularında süvarİ için hizmet-i askeriye müdderi üç sene 
olmasına göre, bu müddet zarfında bir askeri hem binici yapmak ve hem de 
arneli ve nazari muallim kılmak düşvar olmasıyla, süvariler(l8) diğer 
suno.f-ı askeriye derecesinde haiz-i cekemmül olabilmeleri için pek çok 
fedakarlıklar icra edilmektedir. Bu babda yalnız Rusya Devleti, bazı 

(16) Kürd <l§İrerlerinden olu§turulan "Hamidiye Alayları" konusunu ele alan şagıdaki 
dizi yazının ilk bölümü, derginin aslında b~lıksız çıkmış ve yukarıdaki yazı ile 
arasına bir ayırmaişareti konulmuştur. Bizdeayırma işareti olarak biryıldız koyduk. 

(1 7) Doğrusu "askerlerimizin" olmalıdır. 
(18) Doğrusu "süvarilerin" olmalıdır. 

- 15- 49 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yerlerdeki ahallsinin kabiliyer-i fıtriye ve me'lufiyet-i asliyeleri basaisinden 
bil' istifade Don, Olga ve Kafkasya gibi ahallsi fıtraten cündi olan yerlerden 
Kazak Kıtaatı namıyla külliyetli ve muktedir süvari alayları teşkil 

edebilmektedir. 
Rusya Muharebesini müteakib, sefaretle Petersburg'a i'zam huyurulmuş 

olan Anatali Müfettişi merhum Müşir Şakir Paşa, Kazak teşkilatını ariz-ü 
amlk tedkik ederek, Kürdlerden dahi o usulde süvari alayları teşkilindeki 
faideyi bihakkın takdir ettiğinden, Dersaadet'e avdetlerinde bu lüzum ve 
faideyi hakipa-yı Şahane'ye arz ile, bu yolda teşkilatın esbabına ciddiyede 
tevessül edilmiş ve "Hamidiye Süvari Alayları" namıyla altınışı mütecaviz 
alayın teşkiline ve nizamnameleriyle ta'limnamelerinin tanzimine 
muvaffakıyet bitsıl olmuştur. Bu alaylar elyevm mevcuddur, esası da pek 
güzel mevzu'dur. Ancak bazı mertebe rensike ve ihtiyaca göre tettlb ve 
ta' dile muhtacdır. 

Bu alaylar hakkında ara-sıra işidilen ş ikiiyiltın es bab-ı mucibesi, Kürdlerin 
fıtrat-ı zatiyeleri muktazayatından olup, teşkilatın nevakısından ve bu 
nekayısla beraber anları idare edenlerden olduğunda şübhe olmadığından, 
bu tenslkat ve tekemmülat, muzır görünrneğe müsaid olan şekl-i idarenin 
kahrıyla bilkülliye zail, ve bu kuvve-i ceslmeden bihakkın ümid olunan 
maksadın, bimennihi teaiii ol vakit tamamıyla hiisıl olacağı derkardır. 

Rusya Devleti Kazak Alaylarını bizim Hamidiye Kürd Alayları gibi 
yerlerinde bırakmayıp, Petersburg, Moskova, Varşova, Kiev gibi en büyük 
merakiz-i askeriyesine celb-ü cem' ile, ta'limlerini oralarda icra ettirmekte 
ve diğer havali efrad-ı askeriyesiyle uhuvvet ve muvanesetlerini de bu suretle 
te'yld-ü takviye eylemekte olduğundan, bizde de bu kaideye riayetle, hernan 
şimdiden birkaç alayın Dersaadet ve Edirne gibi merakiz-i mühimme-i 
askeriyeye celb-ü cem' i ile, hey'at-ı iiliye-i askeriyenin huzur ve nezareti altında 
ta'lim-ü terbiyelerine bakılıp kabiliyet-ü meziyet-i askeriyelerinin tezyldi, 
hem bu alayları teşkil eden zabitan ve efradın heves-ü iftiharlarını takviye ve 
hem de kendilerinin derece-i kabiliyetleri(l9) re'yül'ayn ta'yln etmiş olmak 
cihetleriyle, badi-i muhassenat olacağı aşikardır. Ve bir de bu alayların 
kesb-i intizam-ü mükemmeliyet etmesi için, en evvel, mezkur alaylara 
me'mur mektebli ve muktedir zabitan mikdarının tezyldine ve yokla
malarının muntazaman orduca icrasıyla, mikdar-ı nüfuslarının ve bar
girlerince noksanlarının bieyyi veebin ki'in aniaşılmasına ve her sene 
muayyen olan zamanlarda ta'limlerinin icra ettirilmesine vabestedir. 
Usul-ı idare-i sabıkanın müsamahası ve daha doğrusu bazı mürtekib 

me'murların seyyiesiyle, rüesa-yı Ekraddan hili'if-ı marzl-i Bari harekiit-ı 
nillayıkada bulunmuş olanlar farz-ü teslim olunsa dahi, bihamdilli'ihi teaiii 
Kanun-ı Esasinin ilan ve te'sls eylediği ni'met-i müsavat-ü adalete ve 

(19) Doğrusu "kabiliyederini" olmalıdır. 

50 - !6-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bunun icabı olarak ba'dema adil ve muktedir memurların gönderilmesi 

tabiı ve muhakkak olmasına nazaran, fimiiba'd o gibi harekat-ı gayr-i 

marziyeye sal ik olabilecek ferd-i aferidenin vücudu tasavvur olunamayacağı 

Maba'dı var 

Süleymaniyeli Fethi 

CEM'İYETİMİZİN REiS-i FEZAİL'ENİSİ 

SEYYİD ABDÜLKADiR UBEYDULLAH EFENDi'NİN 

NÜMÜNE-İ FİKR-Ü İRFANI 

Ma'lumdur ki aniisır-ı muhtelife-i Osmaniye miyanında Kürd unsuru, 

oldukça bir mevki-i ehem ihraz etmiştir. İsti'dad-ı maderzedleri ve 

kabiliyer-i tekamül ve tenevvürleri de testimkerde-i ülil'elbabdır. İdare-i 

sabıka, kim bilir ne gibi bir politikanın ilca-yı sahlfı ile, bunların 

kabail-i mütenevviaları ve gayr-i Müslim unsurları arasına pek soğuk 

nifaklar, viisi' uçurumlar ilka etmiş ve Kürdistan, inkıta-ı rüşte-i 

ittihad-ü muvaliit ile en dehşetli bir surette zedelenmiş idi. Bunun 

içindir ki Hükümet-i Seniyyece en ziyade matmalı-ı nazar-ı im'an 

olacak bir nokta-ı mühimme, kıt'a-ı fesfha-ı Kürdistan ve bunların 

Osmanlılık asabiyet-i kavmiyesiyle bihakkın mezc-ü tahliline medar-ı 

yegane-i istinad ise, te'yld-i bünyad-ı iili-yi ittihaddır. 

Bu ümniye-i mukaddese de, ancak Kanun-ı Esasi ve meşrutiyetin 

bilfiil tefhlm-ü ta'mlm-i meallyiitıyla hiisıl; ve emzice-i muhtelife-i 

malıalliye ile kabil-i tevafuk olamayacak her nev' harekiit-ı gayr-i 

muhikka ise, ma' na-yı iili-yi hürriyetin su-i tefsirine pek viisi' çığıdar 

açacağından, buda bütün c evami-i mahsusasıyla muzırdır. Bu mahzurlar 

paytaht-ı Hükumet-i Osmaniye'de bile bazen sernurna-yı zuhur ol

makta iken, bunun aks-i te' sir-i haricfsi her suretle şiiyan-ı teemmüldür. 

Bu aralık görüyoruz ve muhaberiit-ı resmiyeden anlıyoruz ki, ilk tarih-i 

iliin-ı hürriyetten beri, gayr-i Müslim vatandaşlarımız, sırf sevk-i 

teessür-i istibdad-ı miizl ile, yine miiziye aid birçok mevadd-ı feda 

dermiyan ve hatta şimdi vuku' bulmuş gibi bazı ceraim-i inciiye icad 

etmekte ve bütün safahiit-ı matbuiit-ı mahsusaları dahi bir viiveylii-yı 

tUfan-ı şikiiyiit ile kendini göstermektedir. Hükumetçe de bunun te'slri 

olarak, bir zamandan beridir ki ekiibir-ü eşraf-ı Ekrad tazylk ve habse ilka 

olunuyor; istirdad-ı arazi ciaiyeleri şiddetle meydan alıyor. 

Hamidiye Alaylarının vücub-ı ehemm-i ısiahiltına karşı, bunların lağvı 
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gibi bu sırada te'sir-i hazır-ı siyasisi kat'iyyen inkar olunamayan bir hata-yı 
diğer dabi mevzu-ı ma'rez-i tezekkür o!mllijtur. Bugün bu haller, aniisır-ı 
muhtilefe aralarındaki o bürildetli boşlukları imlii değil, ancak tevsi' ve bu 
suretle husulü tabii olan insiliib-ı emniyet, herhalde habl-ı metin-i ittihadı 
kat' eder. Viikıa, vatanda§larımızın vaktiyle mutazarrır olmadıklarını iddia 
edemeyiz. Fakat bu zatar-ı istibdadi, bir unsura münhasır değil, bütün anasıra 
ve hatta unsur-ı İsliima daha büyük bir mikyascia siiti idi. Tarihçe-i şüun-ı 
istibdadın tetebbu-ı fecaii, bu hakikatleri vuzUhen ve maddeten gösteriyor. Şu 
halde sırf bir unsurun mağdur olmak üzre tanılması ve aniisır-ı sairenin de 
umumen zalemeden addiyle, indiras-ı bünyad-ı müfld-i mevcudiyetlerine 
çalışılması, doğru ve hiç bir suretle muvafık-ı şime-i hak ve masiahat olamaz. 

Bu babcia HükUmet-i Osmaniye'nin en salim hatt-ı hareketi, ceraim-i 
miiziye-i istibdadın ebediyyen unutulup, yalnız hukuk-ı şahsiyellin ahkiim-ı 
adile-i kanuniye ile fas!, ve şekavetleri zaten müsellem olup fakat şimdi de o 
hareket-i me'lufelerinden vazgeçmemiş olanlar var ise, hangi unsura men
sub olur ise olsun, b ila istisna ve ba'dettahkik emr-i te'diblerinde müsaraat 
gösterilmesi ve bu fırak-ı muhtelife aralarındaki bürudet ve ihtilafatın da 
tarafeyn ekabir-ü eşrafından ve memurin-i Hükumet-i Osmaniye'den 
mürekkeb hey'at-ı mahsusa-ı müteaddide vesatetleriyle külliyen ref-ü 
izalesi ve Aşayir Alaylarının çare-i ıslahat-ı matlubeleri emrinde de 
ashab-ı vukufun ma'lumiit ve müralaat-ı mahsusalarma müracaat 
olunarak, bu babcia Msı! olacak ıttıliiata göre icab-ı halin gayet 
müteenniyane bir surette iceası en ziyade bir liizime-i mühimme-i 
siyaset olacağı müralaasında bulunduğumun, mücerred bir sevk-i sahih-i 
masiahat ve hamiyede arzına cür'et ederim. Ol babda. 

52 

Fi 7 Teşrinisani sene 324(20 Kasım 1908) 

Merhum Şeyh Ubeydullah Efendizade 
Abdülkadir 
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KÜRDLER 
VE ŞECAAT-1 AKVAM 

Akvam, umumiyede iki kısım mezaya-yı makbulenin piraye-i tabiiye ve 

müktesebesiyle şan-ı bülend kazanmışlardır. Bunlardan biri, ki hilkat ve 

tabiatlarında meknfız olan tabii hasletler, daima delalet ettiği insanlarla 

doğar; ve yine hasJet-i kadime ile beraber ol da -beşikten mezara kadar- o 

halk -ı güzide nefsinde, şahsında muhafaza eder. Diğeri, ahlak -ı müktesebenin 

delalet ettiği usul-ı temeddün, ma"rifet-i maarif, san'at, veya umumun 

sonradan iktisabıyla mübah! bulunduğu i'tiyadat-ü mezayat-ı sun"iyedir. 

İnsanlığın minelkadim evsaf-ı bergüzidesiyle müzeyyen ve murahallık 

bulunması, asırlar geçtikçe, senelerdeğiştikçe o ahlak-ı tabiiyenin hecemat 

ve tahavvüliit, tağayyüratına karşı bütün metaneti muhafaza etmesi, o 

kavmin, müteselsilen o şahsın metin bir fikr-i tahliye, esaslı bir adet-ı 

kavmiyeye marbut, sarsılmaz bir ahlaka malik olduğunu gösterir. 

Birkaç yüz asırdan beri hilkat-ı alemin ma'ruz kaldığı ihtizazat-ü 

hecemat-ı maddiye, o hilkat-ı ecillenin hiç bir kısmını değiştirememiş, 

bozamamış, zamanın hiç bir arızasıyla müteessir edememiştir. 

İşte ahlak-ı tabii ye, aynı ahlak-ı ecillenin hayat-ı beşerde tecellf eden 

layeteğayyer bir kısm-ı mühimmidir ki, insanlarda hilkaten başlayan zekii, 

sıdk-ı kavl, metanet-ı tahliye, ahlak-ı hasene, şecaat, hep hey'etiyle o 

kısm-ı mühim ve makbulün, o evsaf-ı ecillenin tabii, cibilli, fıtri 

müştemilat-ı münferidesindendir. 

İşte insanların taraf tarafbiidi-i iftihar ve tekiimülü olan hasler-i tabiiye 

ve evsaf-ı güzide, her iklimde, her kavmde, her millette müresaviyen 

görülemediği için, şu makalemde mütemayız bir fark ile gördüğüm 

akvamı tasvir, hasail-i müktesebenin bufıtri meziyetini tebdil edemediğini 

ve edemeyeceğini iddia edeceğim. 

Mikyas-ı tatbikini urouro benibeşere atfen vasi' bir vadi-i dfua-durda 

tedkik etmek istediğim o mezaya-yı tabliyeyi, o hasail-i güzideyi, 

millet-i Osmaniye'yi teşkil eden muhtelif kavmiere teşmil ederek, kendi 

memleketimizde, yalnız kendi muhitimizde halletmek ister isek, daha bir 

tarz-ı dilfiribde idare-i keliim etmiş oluruz. 

- 19-
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KÜRDÇE LİSANIMIZ 

BEDIÜZZAMAN MOLLA SAiD-İ KÜRDI'NİN 
NASA YIHI(20) 

Ey gel! Kurdan, !ttifaqe de qewet, !ttihade de heyat, di biratiye de seadet, 
hukumete de selamet heye.(21) Kabika !tt!hade u şerira mehebbete qew! 
bigirin,(22) da we ji belaye xilas ke. Qenc guhe xwe bidine, ez'e tiştekl ji 
we ra bibejim: H un bizani n ku se, se cewhera me hene,(23) hifza xwe ji me 
dixwazin. Yek İslamiyet, ku hezar hezac xw!na şeh!dan buhaye we dane. E 
diduwa !nsaniyet, ku lazim e em xwe nezera xelqe de(24) bi xizmeta aqill, 
ciwameran! ılinsaniyete xwe n!şane di ne bidin. E sisiyan mill1yeta me ye, 
ku meziyete da me;(25) e bere,(26) ku bi qenc1yaxwe sax in, em bi kare xwe, 
bi hifza mill1yeta xwe ruhi' wan qebra wan de şad bikln. 
Pişte we, se dujmine me hene, me xirab dikin. Yek feq!rti ye, çil hezar 

hemale isranbule delile we ye. E diduwan cehalet u bexwendini, ku hezac 
ji me da yek "qazete"(27l nikarin bixwinin, de!lla we ye.(28) E sisiyan 
dujminifi ixtllaf e, ku ev edawet(29) qeweta me w i nda dike, me musteheqe 
terbiye dike u hukumet j1 ji beinsafiya xwe zulm li me dikir. 

Ku we ew seh kir,(30) bizanin çara me ew e ku em se şure elmas bi deste 
xwe bigirin, ta ku em her se cewhera xwe(31) ji deste xwe nekin, her se 

(20) Digel ku ev nivlsara Bedluzzeman Seid@ Kurdl bi Kurdl ye ji, sernivisra w€ bi Tirki 
hatiye nivisin. Mana ve sernivisr@weha ye: "Zıman@ me ye Kurdl: Şirer@n Bediuzzeman 
Mela Sel'de Kurdi". 

(21) Qewet: H@z. Ev peyvik Ere bi ye ı1 di wi zimani da "quwwet" e; pişt€ ku keciye Kurdi, 
guheriye bı1ye "qewet". 
lttihad: Yekbıln. 
Seadet: Bextyar'i. 

(22) Qewi: Zexm, xurt. 
(23) Se cewhera me: Away€ rast "s@ cewher@n me" ye. 

Hifza xwe: Parastina xwe. 
(24) Nezera xelq€ de: Di çav@ xelk@ da, 1i ber çav@ xelk@. 
(25) Meziyer@ da me: Mezinatl da me, serbilindi da me, rılmet da me. 
(26) ~bere: En bere, p€şiy€n me yen bere, Kurden mejedeme. 
(27) Qazete: Nilçename, rojname. 
(28) Yani "ji hezarl yeke me nikare nılçenameyan bixfne, ev ji delila we yeke ye". 
(29) Edawet: Dijmin1. 
(30) Seh kir: Bih1st, guh da'ye. 
(31) Away@ rast "s@ cewher@n xwe" ye. 

54 - 20-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dujmine xwe serxwe rakin. E w ~ure edle(32) mearifuxwendin e; e di duyan 

ittifaq u mehebbeta milll ye; e sisiyan fnsan'e(33) bi nefsa xwe ~ixula xwe 

bike u mina sefilan ji qudreta xelqe hevi neke u pi~ta xwe nedet'e.(34) 

Weslyeta p~l: Xwendin, xwendin, xwendin u deste hev girtin, deste hev 

girtin, deste hev girtin. 

Monla Seld(3 5) 

EY GELi KURDAN 

Hiwar bin, ve firseta ha ye tereqqlye winda nekin.(36) "Tereqql" di bejine 

zanina sen'et u mearif,(37) xwendin u xweş derbaskirina welatiya.(38) 

İ ttihad di bejine lttlfaqa bi welatiya xwe ra, bira File be.(39) Lakin din ji 

hemi tiştl muşerreftir e. Lazim e şeriet çi emir kirlye, bi we re her! n. Şerieta 

Muhemmedl zulm, xedir, dizi, talan, xirabl, betifaqeye meni' kiriye. 

Heta nuha wan zalime me' m ura hem u şol bi me kirin, bi me dane kirine 

jl. Xwede kerem kir, hurriyet derket.(40) Hurriyet mina Çiyaye Qafketlye 

peşiya hernil xirabfya. Bi wi şerti em dini' mubln e Ehmedi(41) muhafeze 

bikin. Daira din da(42) hernil şolen qenc, welatiye xwe ye Fila ra xweş

derbazkirin, Xwede li me emir kir! ye. Lewra xerac didine hukumete. Herçf 

kese emre hukumete negire, dini' wl zelf e. Xwede emir kirlye: "Etiullahe 

we etiurresille we ulil'emri minkum".(43) Dindarlya Kurdistaneli hernil 

(32) Şiir~ edle: Şfire edalete, şure dadmendiye. 

(33) İnsan'€: İnsan d€; wek ku t€ gotin "em'€", yani "em d€". 

(34) Qudreta xelq€: H€za xelk€, h€za kes@n di, h@za kesen ji bil xwe. 

Pişta xwe nedet'€: Pişta xwe nede h@za xelk@, xwe nesp€re hha xelk€. 

(35) Monla: Mela. Ev peyvik li vir bi away@ Osmani hatiye nivisln 

(36) Tereqqi: PCşketin. Peyvik Ere bi ye ı1 di wi zimani da bi mana "bilindblln" e. U di 

de ma Osmaniyan da wek terirnek bi ma na" p~ketin" j1 had ye karanin U bi w€ maneye 

keciye Kurdi'ya we dem€ ji. Li vir ji mexsed ew e. 

(37) Mearif: Tevayiya ferblln U zanin U hinbfi:na ku bi riya xwendine dinava komelek da 

belav dibe U bid dibe. 

(38) Welatfya: Weladyan, hevwelatan, kesen ku di welatek da p@kve dijin. 

(39) Bira: Bila. 

(40) Hurriyet: Azadi. Li vir mexsed ew azadi ye ku, di 23'€ Tirmeha 1908'an da bi 

ragihandina meşrUtiyet@ ra hatiye nava sinor@n dewleta Osmani. 

(41) Dfnc~ mubin e Ehmedi: Dfn@ eşkera ye ku tişt€nqenc ii xirab ji hev cuda dike U nişan 

dicle ye ku ji aliye Ehmed P€-xember ve hatiye ragihandin. Ehmed, yek ji nav€n 

P€xember e; ji ber w€ yeke, carna ji din€ İslam€ ra hatiye gotin "din€ Ehmedi" ji. 

(42) Daira din da: Dinava çarçova din da, dinava sinaren din da. 

(43) Ev parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye; mana w€ weha ye: "]i X wed€ ra ı1 P€xembere 

X wed€ ra U xwedfferman@n xwe ra itaet bikin". 
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ciya tune. Dizi, calan, beitdfiıqi şeriete da herarn e, hukumete ji meni' 
kiriye. Musulmane daima li herarniye bixebite, iflah nabe. İstibdad ji we ra 
fersaneyek e.(44) Zemane istibdade çi qas xirabi di bu. Lewra me'mured me, 
ekser,(45) dine wan zelfbu. 

Ji iro paş e ger zulm, xedir bi we kirin u talan kirin, Cem 'lyeta Kurdistane, 
lewra.(46) Eger me'murekl xirab u xayin ji we ra şandin yan keseki li we 
zulm kir, hun hale xwe erze hukumere bikin.(47) Eger li hale we nepirsin, 
we weqte binivisine İstanbulebi nave Cem'lyera Kurdan; ew'e li hale we 
bipirsin. Cem'lyer jl li ser fıkra hukumere yi ha, xirablye qebul nake. 
Lazim e hun iraeta emre hukumere, bi welatiye xwe ra qenc derbazkirine 
bixebitin. Hukumet ji xeyre qendye tişrek nabeje we. Emanere we lrtlfaq, 
lttlfaq, lttifaq. 

Ey geli Kurdan, 
Hun qenc bizanİn ku welate me bi lttlhade u xweşderwazki

rine,(48) ew'e zede bike. R!ya rehetJ'ye daima Ittihad e. Lewra heya 
nuha(49) aleme digo "Kurmanc ji medeniyete dur in". Sebeba ewe 
j1 beirtJ'faqlye bere bu. Ewe çar malı e Xwede kerem bi me kirlye.(50) 
İro ne ew roj e ku bi ew ra(5l) xweş neye derwazkirin. Xelqe bi 
lttihade welare xwe ava kirin. Ji !ro paş, lazim e bi sen'er u emele 
qenc h un nav bidine aleme. E w exlaqe qendye ye ku li ni k Kurdan e, li 
cem tu qewml tune; ew ji dlyanet, sedaqet,(52) zekawet,(53) !ffer 
ku namus e. Ew exlaqane diya hernil cereqqiyan e, diya hernil 
qendyan e. 

Zemane bere ku zulm u xedir dibun ji, weqre(54) ew me'mure xayin bi 
me dane kirin. Ew çar meh e dlne Muhemmedi şu'le daye hernil deran. 
Hernil xelq bi hale meiro bexil dika.(55) H un ji, jibo tereqqlya welate xwe, 
xirabiye xayined bere bi careke ji bir bikin, bi hev ra weki bi ra derwaz bikin. 
Ittihad sebebe zedekirine Kurdistane ye. Hun binerin welare me; File 
(44) Fetsane: Fetisandin. Ev peyvik xira bUye, me bi rexmine weha xwend. 
(45) Ekser: Pirant Yani "piraniya wan". 
(46) Li vir k€mayiyek heye; re zanin ku ev kemayl bi şaşiya çap€ ç€bfiye fi awaye ternam 

tişteki weha ye: ")i Cem'iyeta Kurdistan€ ra binivisin,lewra cem'iyet jibo Kurdan 
dixebite". 

(47) Erz@ hukumet€ bikin: )i hukumere ra p@şk@ş bikin. 
(48) Derwazkirin: Derbaskirin. 
(49) Heya nuha: Heta nuha. 
(50) Mexsed ji ve peyv€ ragihandina meşn1tlyer€ ye. 
(51) Bi ew ra: Bi hev ra. T€ zanln ku bi şaşiya çap€ weha derketiye. 
(52) Sedaqet: Rasd u durust1. 
(53) Zekawet: Zeka, jidd. 
(54) Weqte: We weqte, we deme. Te zanln ku bi şaşlya çape weha derketlye. 
(5 5) Bexlldika: Te zanln ku ev bi mana "xwezldike" had ye nivlsln. Yani "hemlxelk,heml 

gellro xwezlya xwe bi hale me tlnin". 
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sen'ete qenca dizanin, çe dikin; em ji wl sen'etl bepar in. Sebeba ewe 
beparlye me, belrtlfaql ye. Lazim e hun welatlye xwe File ra qenc derwaz 
bikin. H un j1 wekl wan sen'er fi emele b"'i htn bibin,(56) çi j1 dikin hun 
temamen bikin.(57) Li W ane zerkeri çi qas nav daye aleme, ruccarl çi qas 
nav daye aleme! Gelo ji Kurda kesek heye ku wan emela weku wan bini 
m ey dane? 

Xirablya bere, blrkirin lazim e, bi welatlye xwe ra qenc derbazkirin 
lazim e, ku nave wehşete(58) ser Kurda rabe. Miletekl mutedeyyin,(59) 
saxlem çira bi be lttlfaqlye xwe li nik aleme bike wehş1!(60) Qencl bi 
xweşderwazkirine dibt. Emanete we qencl, qencl, qencl. 

Seyyah Ehmed Şewql 

BABAN KÜRDÇESİ(61) 

MEQSÜDİ KİRDEWEBÜNEWEİ CEM'İYET 

Cem'lyetl erne, nlzamnamel bo hemfi terefi nardfiwe. Weku le we da 
nfislwye, meqsfidman erne ye hukml Qanfini Esasike !ege! şerletdarl, dekre 
muhafeze bikeyn! Ewi lazim e bo tereqql qewml neclbl Kurd, hemfiy rek 
bixeyn! Mearifyan, halxoşiyan, rekkewrinf nawxoyan, aştbfinewef !ege! 
hawwetenyan, baxusfis le gel Ermeniyan benine ce, le rey muhafezef dewlet 
fi mllletl Osman! da be ezmek! muhkeml dini, be yekwucfidl mlllt ruh 
bebexşln. 

Eger le P"'i girdbfinewel Meclisi Meb'fisan bibtn be fırqel siyasi, gortnt 
Qanfinl Esasi be renge qebfil dekeyn fi heql meqaml gewret Xeltfet 
Musulmanan fi selteneti Osman! yan negore, hiç mtllete xoy le mllletekl tir 
ziyatir negre. 

Cem'tyetl İ ttihad ve Tereqql Osman!, ew dustfirul'emele ke nfislwye, bo 
selameti weten, bo tereqql hemliman zor çak e. ılmeyş wa deçtn be rewe. 

* 
(56) Emel: Kar. 
(57) Qey mexsed ew e ku "kare xwe bekemayl bikin, nlvçe mekin". 

(58) Wehşet: Hoviti. 
(59) Mutedeyyin: Dindar. 
(60) Wehş!: Hov. 
(61) BabanKürdçesi: Kurdi'yaBaban, yaniKurdlyaJCrln. Ev sernivisar jibi Tirkihatiye 

nivlsi'n. 
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58 

Emro, ke roji cejni hernurnan e ser be ser 
Kurdiş legel gelan le çillexane hatne der 

Si sal bu roju, roje be sale le ber deçu 
Rojuy herarn bu, xeri le ber şer debu be şer 

Metbu' u tabi' ew ke Mem u Zin bun, le rege da 
gurg u çeqel le çeqeli Bekiri Mergewer beter 

Millet ne deng u rengi Xelifei debi u deblst 
Mezlum ne heddi bu be şikat dengi bete der 

Alem ke bubwe xizmi xezuri sepani şex 
Kurd desti girt bo nobeye, nobei nekewte ber 

Herçi ke blwtaye emin kirdim ew deme 
Regei Terablusi be pexwas degirte ber 

Tenyan deda le Kurd ke şeqi'n, nabne weli 
Ta şeq bu qebri Kurd u şeqe-şeqi hate der 

Bedestelat u bestezihan buyn le alema 
Hiç çareman nemabu, duaman dikirde ber 

Tiri dua ke kurt! degirt, este ser deka 
Meydan! Kurd ke kurt bu, buwe deşti re be ber 

Welhasil herçi bu, hemu tey bu, şukur nema 
Este hemu bira'yn, giley ba biçete der 

Rojeke dese bideyne desti yektiri be xer 
Ru bikeyne ret wifaq, u nifaqiş bekeyne der 

Zor in be na w, çi faide xoxor u xopesend 
Bo ye ke zor le paşewe mayin, nakewine ber 

Bo xatiri Xuda, bes e, em car werin be dil 
Be xell u xeş bebine bira, iş bebeyne ser 

Wellalı zeki' n, sex!' n, bewefa'yn, heyf e tenbel in 
Ta key bixo'yn, binu'yn? W erin bo eşqi Pexember 
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hels!n le xew' neztk e weten bete zelzele 
W ek dayikman e, xidmet! ew lazim e be ser 

Se'y dewe, tereqql dewe ittihad bikeyn 
Çunke be ltdhad hernil l§e deçete ser 

Ewwel mearif, este mearif le alema 
runaki rey seadet e, pirrnefe, bezerer 

İqball mulk u millet u tedblrlltt!had 
sermayei felahet u refrlql xer u §er 

Hetta dirextl bax, ke zer u beber e, ewl§ 
zanin! pe dewe, be mearif ew yere ber 

Estake bo tereqqu lqball Kurdekan 
gird bunewe le merkez da piyawl namwer 

Tedblr u fikr u quwwt u mal serf deken hernil 
ta mlllet u weten le cehalet da bere der 

Ewey§ le her weiate biken ltttfaq be xer 
ta ku muweffeqiyetl Xwa bere rahber 

Xidmet be mulk u dewlet u millet bikeyn be dil 
Belku nemenin erne, le nawman bibe eser 

Süleymaniyeli Tewf'iq 

Selanik Matbaası M. Tevfik 
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AÇIK SÜTUNLAR 

TAHRİM 

Harniyet-i milliye eseri olarak, Avusturya ile açılan harb-i iktisadinin en 
müdhiş birsiliilıı, evet, "tahdm" kılıncı,(62)sadıkve kanaatlcir Kürdlerimiz 
dahi güzel kullandıkları için gayretlerini takdir ederiz. 

KÜRD ERBAB-I FİKİR VE KALEMiNE 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti'nin gazetesi imişara başladı. Sizin gibi 
deha-yı irfanı yetiştiren Kürdistan'ın şu ilk gülhang-i mearifı, zannederiz 
ki bütün hissiyar-ı aliyenizi pürcuşiş-i harniyetle tehyi'c ederken, o 
teheyyüditın mahsul-ı kıymetdarını gazeteden esirgeyemezsiniz. Gazetemiz 
manzum, mensur tuhfelerinizi sevgili Kürdistan'ımıza ihdaya tavassut 
edecek, ve cemi yerimiz de teşekkütiitını size h edi ye gönderecektir. Gazetemiz 
dini, siyasi, ilmi, edebi, ictimai olduğu için, her guna tuluata müsaiddir; 
yalnız Kürdlüğün bir şemlm-i ıtırniiki, bir nefha-ı iişinaisi bulunsun. 

İ'TİZAR 

Gazetemizin şu ilk nüshası biraz acele ile neşeedildiği için, sonra gelen 
Kürd erbab-ı fazl-ü kemalinin birtakım güzide makaleleri dereedile
mediğinden dolayı i'tizar ve ikinci nüshaya dercini va'deyleriz. 

* 

Diyarbekir meb'usluğuna, erbab-ı harniyet ve a'za-yı Cem'iyet'ten 
Birinccizade Arif Efendi'nin intihab edildiği, ittihad ve Terakki 
Cem'iyeti'nin Di yarbekir Şu'besinden telgtafla bildirilmiştir. 

* 
Urfe meb'usluğuna intihab olunan Mahmud Nedim ve Şeyh Safvet 
Beyefendiler, evvelki akşam Dersaadet'e muvasalat etmişlerdir. 

(62) Doğrusu "siHihını" ve "kılıncını" olmalıdır. 
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(63) Zilkade 1326(64) Cumartesi 22 Teşrinisani 1324(64) 

•• 
KURD Ba§yazarı: Dernek 

tarafından 

seçilmiş 

İmtiyaz 
Sahibi 

TEAVÜN VE TERAKKI 

Di yarbekirli 
Ahmed Cemi! 

* 
Kürd 

ve Müdür 
ve Yazarı: 

Süleymaniye li 
Tevfik 

GAZETESi d~ünceve 

1324 

* 

kalem 
sahiplerine 

sayfalarımız 

daima 
açıkur DERNEGİN GÖRÜŞLERİNİN YA YIN ORGANıDIR 

Kuruluş Tarihi: 1326-1324 * 
Yer 

Abone 
koşulları: 

Taşra için 
yıllığı 

posta 

ücretiyle 
birlikte 80 
ve altı aylığı 
45 kuruştur 

* 
Sayısı 

bir kuruştur 

verilmeyen 
yazı ve 
yapıdar 

geri çevrilmez 

* 
Yönetim yeri: 
Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Genel Merkezidir 

* 
İlk sayısı derneğimizin 

ileri gelenleri için 
beş kuruştur 

Sayı 1 * Şimdilik haftada bir kez yayınlanacak dini, bilimsel, siyasal, edebi, toplumsal gazetedir * Cild 1 

İLK SA YlNlN ÇEViRiLERİ 
Kürd halkı, kendi vicdanının arzusuyla Osmanlılık yüce adını taşıdığı zaman, bir istila 

zamanıydı ki, çevrenin kültür ve eğitimi kılıçların cevherli çizgilerinde okunur, teknik 

konular da trampetlerin gürültüsünden ezberlenirdi; hüner yiğit!ikte, şöhret katılık ve 

dayanıklılıkta, kıvanç da saldırganlıkta aranıtdı. Öyle bir Osmanlı döneminin savaş 

(63) Derginin ~lığındaki tanıtmalar Osmanlıca olduğundan, ilk sayısının b~lığındaki tanıtmaları 

bugünkü Türkçeye çevirdik ve bir örnek olsun diye, yalnız ilk sayının b~lığındakileri çevirmekle 

yetindik. İlk sayının ba§lığındakiler, son sayıya kadar hep böyle çıkmıştır. Yalnız en üscte yer alan 

tarihler her sayıda değişmiştir; bir de, "ilk sayısı derneğimizin ileri gelenleri için beş kuruştur" sözü, 

ilk sayının başlığında çıkmış, sonraki sayıların başlığında yer almamıştır. 

(64) Miliidi tarihe göre 5 Aralık 1908. 
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üremesinden doğan Kürdler, bütün ya§am dönemlerini yine öyle bir ya§am 
içinde geçirmi§ler ve o nedenle, yapın kavgasında dinsel dayanıklılık ve 
doğal yiğitlikten ba§ka bir şey kazanamamışlardır. 

Kavga ve savaş dönemi yatıştı; uygarlık feyzi, yaşam kitabının diğer bir 
renkli sayfasını önümüzde açtı. Fakat, "talihsizlik" diyeceğiz, Kürdlerin de 
gözleri, hatta dilleri bağlı kalmı§rı. Ücra yerlerde çadırlarda yaşar, kırlarda 
gezer bir durumda, nefret edilen, kahredilen bir biçimde kırılmaya, 
soyulmayamahküm idiler. Bugün Osmanlılığın kıvanç gözlerini kamaştıran 
renkli bir geli§me alanında, gelişmenin serbest bir anayolunda tüm halkları 
ilerde görüyoruz. 

Biz, bunca yıl göz kapalılığının ağrılarıyla, acılarıyla yarı yarıya 

boğazlanmış bir durumda çırpına çırpma, başvurabileceğimiz bir yol 
bulamıyoruz. Vaktiyle bilim ve teknikte(65) dahiler yeti§tiren Kürdistan, 
bugün Hindistan'dan getirtebildiği bir din! bilimler kitabını, her derste 
not gibi birkaç satırının örneğini çıkararak çocuklarına miras bırakıyor. 
Birçok önemli iş için birbirimizle haberleşirken, tütün çubuklarımızın 
dumanı ya da zifiriyle mühürlerimizi beyaz bir kağıda basarak, "anlam, onu 
ta§ıyanın karnındadır"( 66) türünden, cahil bir adamla istenen yere gönderir 
ve ayrıntılarını o adamın anlatışına havale ederiz. 

İşte, mensup olduğu halkı bu müthiş karanlıkta, bu acıklı dilsizlikte 
gören Kürd Teavün ve Terakk!Cemiyeti, böyle bir geçmişimiz için ağiaya 
ağiaya ve fakat geleceğimiz için güle güle, Osmanlılığın değerli bir üyesi, 
Osmanlılık şerefinin ilk sözle§mecisi olan Kürd kardeşlerinin her yönden 
kalkınması, geli§mesi, kültür ve eğitimi, ticaret ve sanayii, özetçesi, 
Osmanlılık yüce adı oranında mutlu! uk kazanması için, büyük bir kararlılıkla 
söz ve yükümlülük altına girmi§tir. 

Bu kararlılık ve niyetimizin Kürdistan'ımıza çok ezgili salası, heyecan 
yaratan ilahlsi,(67) §U gazetemizdir. Ba§arı Allah'tandır i 

Tevfik 

(65) "Teknik" sözcüğü, "fenn"in çağulu olan "funG.n"un karşılığında kullanıldı. 
(66) Bu sayıdaki 10 numaralı dipnota bakınız. 
( 67) Bu sözlerle bu dergi, Müslümanları cuma narnazınaçağıran salaya ve ibadethanelerde 

okunan ilihiye benzetilmiştir. 
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DERNEGİN BiLDİRİSİ 
K ür d Teavün ve T erakkl Cemi yeri' nin kuruluş amacı, içtüzüğünde bildiri
Jip açıklandığı üzre, yurt ve milletin( 68) selamerinin resmi belgesi olan ve 
şeriatın hükümlerine dayanan Anayasa(69) hükümlerinin korunmasıyla, o 
sayede soylu Kürd halkının çağdaş ihtiyaçlarm ve belirlenecek eğirimce 
kalkınıp mutlu bir duruma kavuşmasının yol ve araçlarını tamamlamak ve 
diğer yurttaşları yla, özellikle de Ermenilerle uygarca uzlaşmasını ve ulusallık 
bakımından iyi geçinmesini sağlamak konularına dayanır.(70) 
Anayasanın her türlü çiğneme girişimlerinden korunması ile Osmanlı 

Devletinin toprak bütünlüğünün korunması, yaşama bahşedilmiş değer 
olan milli ve dini irade ve kararlılığın bir sabit birlik noktasında kalıcı 
biçimde sağlamlaştırılması gibi önemli bir soruna bağlıdır. Ayrıca, 

Meclis'in(71) açılmasıyla, bu gibi derneklerin varlıklarını sürdürmeleri ya 
da siyasal partilere dönüşmeleri durumunda izlenecek siyasal yol ve gidişin 
de, yüce İslam Halifeliği makamı ve ulu Osmanlı saltanatının Anayasada 
belirlenen meşru haklarına eksiklik getirmemesi gerekir. Ve herhangi bir 
halkın diğer bir halk üzerine herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaması ve 
iliere geniş yetki verilmesi kurallarına dayalı olarak, Devletin ülkesinin 
uygarlık ihtiyaçlarına daha uygun biçimde yönerilmesini sağlayacak ve 
Meclis' çe gerek görülecek her çeşit değişiklikler Anayasa gereğince yapılmalı 
ve eksiklikler tamamlanmaıdır. 

Dernek, ayrıca, Osmanlı Devletinin gelişıneve görkemliliğini gerektiren 
tüm düşünce ve girişimleri esasen destekleyip kabul ertiğinden, Osmanlı 
İtühad ve Terakki Cemiyeri'nin yayınladığı siyasal programın içerdiği 
maddeler de varanın selamet ve gelişmesini üstlendiğinden, Derneğin 
diğer konularda amacı, söz konusu maddelere dayanmaktan ibarettir. 

(68) Buradaki "millet"ten maksat "ulus" değil, aynı devletin sınırları içindeyaşayan insan 

toplulukları olan Osmanlılardır. O dönemde Osmanlılara "Osmanlı milleri" denirdi. 

Biz gelecek sayıların çevirisinde de, bu anlam kastedildiğinde hep" millet" sözcüğünü, 
ulus anlamı kastedildiğinde ise "ulus" sözcüğünü kullanacağız. 

(69) Buradaki" Anayasa" sözcüğü, o dönemde kullanılan ve sözlük anlamı "temel kanun" 

olan "Kanun-ı Esasi" adının karşılığında kullanılmıştır. 
(70} Osmanlıca uzun cümlelere elveri~li bir dil olduğundan ve o dilde uzun cümleler 

makbul sayıldığından, bu bildiri bir cek cümle olarak yazılmıştır. Ancak, bunca uzun 

bir metnin bir cek cümle olması okuyucuya sıkıcı geleceği için, biz çeviride bildiriyi 

birkaç cümleye ve üç paragrafa böldük. 
(71) Meclis'ten maksat Osmanlı Parlamentosudur. Aslında o parlam e nt oya, "Milletvekilleri 

Meclisi" demekolan "Meclis-i Meb'usan" denirdi; bu bildirideve dergide yayınlanan 

diğer yazılarda da öyle kullanılmıştır. Ne var ki o ad da, onun çevirisi olan 

"Milletvekilleri Meclisi" adı da bugünkü Türkçeye uygun düşmediği için, biz 

çeviridesadece "Meclis" sözcüğünü kullanmayı tercih ettik; bundan sonra da öyle 

yapacağız. 
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POLİTİK KONULAR 

Kürdistan'daki karde§lerimize, geçmi§teki ve §imdiki genel durumlarımız 
konusunda özet bir görü§: 

Ey karde§lerimiz! Doğaldır ki §U sırada, genel durumumuz ve özellikle 
politikamız hakkında sağlıklı bilgiler edinmek istersiniz. Ve bu konuda 
ku§kusuz merak edip kaygı dahi duyarsınız. İşte size, bugünkü ve geçmi§teki 
durumu kar§ıla§tırarak özet bir görü§ vereyim, ta ki önceleri nasıl ve şimdi 
ne durumda olduğumuzu bilip öğrenesiniz, geçmi§ten ibret alıp gelecekten 
güven duyasınız ve böylece bugünkü durum hakkında içi rahat ve kaygısız 
olasınız diye: 

Bundan dört ay önce, dı§ politikamız, Avrupa'nın bir heves ve çıkar 
oyuncağıydı. Bizler ancak o çıkarın rekabeti arasında durum ve konum 
sağlayabiliyorduk. Rumeli(72) illerinin üçü, ki Selanik, Kosova ve Manastır 
illeridir, ülke ihtiyaç ve çıkarları içingereken şeyleri yapmaktakigecikmemiz 
ve bahane aramamız yüzünden, bu üç il, "Üç İller" adı altında ayrılıp 
uluslararası bir denetim altına girmi§ ve özerk yönetime bırakılması için 
büyük devletler(73) arasında görüşmeler bile ba§lamı§tı. Bu durumda, 
Rumeli'nin §imdiki politik durumunda, yüce Allah bizi korusun, önemli 
bir deği§ikliğin meydana gelmesi, ileriyi gören kimselere göre kesin 
sayılırdı. 

Hükümetimiz, zaafından dolayı, bir süreden beri ba§gösteren siyasal 
feliiketlerde, en az kötü olanı(74) seçmekten ba§ka bir şey yapamıyordu; 
yapmak gücüne sahip de dğildi. Çünkü milletin yansıyan sesinedayanmayan 
politikadaki çaba ve savunmaların Avrupa' nın gözünde geçerlilik ve etkisinin 
olamayacağı açıktı; karga§alık siyasetinin acıklı sonuçları ise, birçok kez 
bizce kanıtlanmı§ gerçeklerdendi. Aslında bugünkü durumda devletler 
arasında, devletimizi destekleyecek ve me§ru haklarımızı hakkıyla 
benimseyip savunacak hiç birdevlet de bulunmuyordu. Devletimiz İngiliz 
dostluğundan nasılsa tümüyle yoksun bulunuyordu. HattaBalkan i§lerinde 
en acı darbeleri ne yazık ki ondan yiyordu. Özellikle Morstag görüşmesi 

(72) Rumeli: Osmanlıların Avrupa kırasındaki topraklarına o zaman verilen ad. 
(73) Büyük devletler: O zaman Osmanlıcada "düvel-i muazzama" adıyla bilinen altı 

Avrupa ülkesi; ki Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Rusya'ydı. 

(74) "En az kötü olan" sözü, Osmanlılar döneminde kullanılan "ehven-i §er" deyiminin 
karşılığında kullanılmıştır. O deyim, birkaç kötü seçeneğin en az kötü olanı 
seçilmek zorunda kalındığı zaman kullanılırdı. En az kötü olanı seçmenin daha da 
kötü olduğunu savunanlar da, "ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür" deyimini 
çıkarmışlardı; o da, "en az kötü olan, kötülerin en kötüsüdür" demektir_ Bu ikinci 
deyim, tüm kötü seçeneklerin reddedilmesini öğüdüyordu. 
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denilen Avusturya ve Rusya uyuşmasının Rewal(7 5) görüşmesiyle sarsıntı 
geçirmesinden sonra, İngiltere'nin Balkan yarımadasında nüfuz ve etkisi 
artmış ve Londra, Doğu sorunlarının adeta ekseni olmuştu.(76) 
Doğu' da sadece özel çıkar sağlamak amacına yönelik olan Alman 

dostluğunun dış politikamızda güçlü birdesteğinin görülmemekte olduğu 
da inkar edilemiyordu. Avrupa siyasal dengesinin bu şekilde değişime 
uğraması, hakkımızda kökten kararlar alınmasına, yani Üç İller hakkında 
yıllardan beri süregelen kargaşlık durumuna kesinlikle son verecek bir 
yönetim biçiminin aranmasına yolaçmıştı; belki de, öteden beri devletlerin 
başgöstermesine neden olmaktan son derecede kaçınıp sakındıkları Doğu 
sorununungelişip boy atmasınaelverişli ortam oluşturulmuştu. O durumda, 
işin, yalnız Makedonya denilen Üç İllerle değil, büyük devletlerden her 
birinin yıllarca göz diktiği yer olan ve zaman zaman aralarında rekabeti 
gidermek amacıylagörüş alış-verişine neden olan yörelerlede ilgisi oluyordu. 
Bu duyarlılıklara ve tehlikelere karşı, Devletçe bir engelleyici güç 
düşünülemiyordu; düşünüise de yararı görülemezdi. Çünkü devletlerin 
anlaşmasıyla yapılacak bir öneriye ne fiilen karşı koymak için güç, ne de o 
öneriyi savacak ya da hiç değilse değiştirebilecek, desteğe dayalı ve amaca 
vardıracak bir politik tutum vardı. 

Bulgaristan Prensliği,(77) Berlin Antlaşmasıyla(78) belirlenmiş sınır ve 
görevleri çoktan aşmış ve gerek Avrupa tarafından, gerekse bizim 
tarafımızdan gördüğü hoşgörü ve iyi davranışlar yüzünden şımararak, 
Avrupa'ya ve bağlı olduğu Hükümete(79) karşı meydan okumaya başlamıştı. 
Öte yandan, Avrupa'nın gözünde hak kazanmak ve barışçı amacına ulaşmak 
için Makedonya' da sürekli olarak bir kargaşalık durumunun sürüp gitmesine 
yolaçacak ve bunu pekiştirecek neden ve araçlara her şekilde başvurmaktan 
da geri durmamakraydı. V e güçlü çeteler oluşturup ardı ardınaMakedonya'ya 
gizlice sokarak bizi rahatsız etmekte ve askeri gücümüze, maksatsız ve 
sonuçsuz tepelernelerden gelen bezginlik getirmekteydi. Yanı başımızda 
çıkan bu çıban, ciddi ve kesin bir tedavi görememesinden ötürü, vücu
dumuzda adeta kangren olmuştu. Bulgar Prensliği, işi, bütün Make
donya'daki Bulgarlar üzerine bir koruma hakkı iddiasına kadar vardınyar 
ve onların durumlarıyla ilgili bulunduğundan sözederek ve durumlarını 
bin abattmayla tasvir ederek, Avrupa kamuoyunu bize karşı gittikçe 

(75) Rewal: Esranya'nın başkenti Tallin'in eski adı. 
(76) Doğu sorunları: Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin sorunları. 
(77) O zaman Osmanlı devletine bağlı olan Bulgaristan, iç işlerinde özerkliğe sahipti ve 

bir prens tarafından yönerilirdi. 
(7 8) Berlin Antlaşması: 13 T emın uz 1887 tarihinde Osmanlı imparatorlugu ile Almanya, 

Auscurya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya arasında Balkanlar konusunda Berlin' de 
imzalanan and~ma. 

(79) "Bağlı oldug-u Hükümet" ten maksat, Osmanlı Hükümecidir. 
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öfkelendiriyordu. Öte yandan, ordusunu dahi, gerektiğinde teorilerini 
pratiğe geçirmeye gücü yetecek bir duruma getiriyor ve elverişli bir zamanı 
kolluyordu. 

Yunanlara gelice, onlar da, Rum unsurunun Bulgarlar tarafından uğradığı 
haskılara kaqı, Yüce Hükümetin(80) sözde koruma ve savunmasının 
ortadan kalkmasını bahane ederek ve onların, ulusal varlıklarını bileklerinin 
gücüyle savunup duyurmaya zorunluluk gördüklerini mazeret olarak öne 
sürerek, ülkelerimizin içine akın akın çeteler göndermekte ve Rumeli'nin 
şimdiki siyasal durumunda azıcık bir değişim meydana geldiğinde, E pir 
bölgesini(81) kendilerine mal etmeye yeltenmekteydiler. 

Öte yandan, Yunan Hükümeti, Girit Adasını kendi topraklarına katmak 
için, Avrupa hükümetlerinin eğilimlerini zaman zaman yoklayarak, eski 
emelini elde etmeye ait her türlü önlem ve girişimlerden asla vazgeçmemiş 
ve hatta şu son günlerde devletlerin üstü kapalı onayını elde etmeyi de 
başarmıştı. Ne tuhaftır ki, koruyucu dört devlet denilen İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Rusya hükümetleri, zamanaşımıyla aslageçerlilikten düşmeyecek 
olan Padişah hazretlerinin ada üzerindeki egemenlik haklarının tümüyle 
korunacağını defalarca pekiştirip onayladıkları ve bu konuda Devlete en 
kesin güvenceleri verdikleri halde, Yüce Devletin(82) egemenlik haklarının 
korunmasının sürmesine ve adanın geçici yönetim biçiminin niteliğine 
güvence olmak üzre orada bulundurdukları askerlerini geri çekmeye ve 
anlaşılan, adayı artık Yunanistan'a teslim etmeye şu son zamanlarda karar 
vermişlerdi. 

Oysa, Allah etmesin, bu, ümmetin gönlünde en acı ve derin bir etki 
uyandıracak ve yürekleri sıziatacak bir durum olacaktı. Adı geçen adanın 
önem ve büyüklüğü bir yana, Akdeniz' deki önemli askeri konumunu, 
bunun için döktüğümüz bunca kanları ve harcadığımız milyonları ve 
gelecekte bütün Akdeniz adaları üzerinde meydana getireceği etkileri 
düşününce, bunun milletçe ne büyük bir kayıp ve ne önemli bir gedik 
olacağı anlaşılır. Bir zamanlar Girit'i Tesalya'ya(83) değişmemiş olan 
diplomatlarımızın ve ileriyi gören bir diplomatımızın bu tercihinden de 
sorun belirginleşiyor. Bu son Tesalya çarpışmasını ne için yaptığımızı ve 

(80) "Hükümet-i Seniyye" kaqılığında kullanılan "Yüce Hükümet"ten maksat, Osmanlı 

Hükümetidir. Osmanlılar döneminde Osmanlı Hükümetinden sözedilirken, 
genellikle öyledenilip yazılırdı. Biz de bu adı "Yüce Hükümet" olarak çevirip buraya 

aldık; bundan sonra da öyle yapacağız. 

(81) Epir: Yunanistan'da Makedonya'nın güneyine düşen bölge. 
(82) "Devlet-i Aliyye" karşılığında kullanılan "Yüce Devlet"ten maksat, Osmanlı 

Devletidir. Osmanlılar döneminde Osmanlı Devletinden sözedilirken, genellikle 
öyle denilip yazılırdı. Biz de bu adı "Yüce Devlet" olarak çevirip buraya aldık; 
bundan sonra da öyle yapacağız. 

(83) Tesalya: Yunanistan'da bir bölge. 
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oraya binlerce kiıiyi ne maksatlagömdüğümüzü düıünmek ve bütün Girit 
tarihine göz gezdirip, ağırlığınca kan pahasına Devlete mal olmuş olan bu 
adayı öyle kolay kolay teslim etmeye onay vermemek, Osmanlılığın ve yeni 
Türkiya'nın(84) siyasal ustalığının en yüce bir görevi olsa gerektir. 

İtalya'ya Adriyatik yönünden Arnavutluğa, Avusturya'ya da Selanik'e 
doğru ilerlemek konusunda bağlanıp dayandırılan iıgalci ernellerin 
gerçekleıme olanağı ise, böylece güçleşmemekte, tersine, söneceği yerde 
gittikçe alevler saçan Makedonya çekiıme ve çatııma ateşi nedeniyle 
kolay laşmaktaydı. B u iki olasılığın gerçekleşmesini kolaylaştırmaya hizmet 
eden bazı düşünce ve eğilimlerin içimizde varolduğu da iddia edilmekteydi. 
Herhalde gerek bu konuda ve gerek baıka bir yolda büyük bir tehlikenin 
başgöstermiş olması kaygısından ileri geldiğine kuşku yoktu ki, İngiltere 
Hükümeti, kesin olarak işe bir son verecek ve devletler arasında süregelen 
tartışmayı ortadan kaldıracak ve daha doğrusu, en ufak işgalci erneilere 
tümüyle son verecek bir yönetim biçiminin kurulmasını üstlenip, bunu 
devierimize kabul ertirmek için iıin baskı yapmaya bile vardırılınası 
görüıünü öne sürüyordu. 

E.A. 

KÜRDLER VE KÜRDiSTAN 

Mensubu olmakla kıvanç duyduğum Kürd halkı da bugün bir yenileşme ve 
yaşam belirisi göstermeye baıladı. O da, ışık saçan özgürlük(85) güneşinin 
bol feyzinin etkisiyle ve temiz Osmanlı ağacının gölge veren bir önemli dalı 
sıfatıyla gelişip boy atmaya ve varlığını güvenceye almaya karar verdi. 
İslamiyerin coşkun ve bereketli ırmağının en bol sulu ve e bed! bir ayağını, 
büyük Osmanlı kitlesinin enmüstahkem ve en sağlam bir burç ve istihkamını 
oluşturan bu temiz ve erdemli halk, her ıeyden önce Müslümandır. Ondan 
sonra, milletierin yaıam nedeni ve dünyanın mutluluk nedeni olanmeırutiyet 
kuralları içinde hilesiz, gizli hesapsız, öz bir Osmanlı dır. Üçüncü derecede 
de Kürddür. Ve bu nedenle, şu görkemli ve kutsal İslam ailesinin ve ıu 

(84) O zaman devlet, Osmanlı Devleti'ydi; "Türkiye" ya da burada yazıldığı gibi 
"Türkiya" adı resml olarak yoktu. Ama Türk milliyetçileri olanİttihad ve Terakki' 
yöneticileri, "Türki ya" adını resmi olmayan biçimde kullanmaya ve kamuoyunu ona 
alıştırmaya başlamışlardı. Anlaşılan, bu yazının yazarı E. A. da, İrtihadçıların 
etkisiyle bu adı burada yazmıştır. 

(85) Buradasözüedilen özgürlüluen maksat, 1908 yılında ilan edilen meşrutiyet rejimiyle 
birlikte gelen ve "hürriyet" denilen özgürlük hareketidir. Bilindiği gibi o özgürlük, 
daha sonra İrtihad ve TerakklCemiyeti'nce gasp edildi ve onun yerinde son derecede 
katı ve kanlı bir diktatörlük rejimi kuruldu. 
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heybetli Osmanlı topluluğunun en önemli bir temeltaşı, en yararlı ve 

verimli bir unsuru, en iraadi ve uysal bir bireyi olmak ve şu genelden zerre 
kadar ayrılmamak üzere, kendi ulusal ümidinin amacını, kendi öznel 

mutluluğunu özel olarak elde ermeye gayret edip çalışmaktadır. 
Kürd, İslamın kurtarıcı çerçevesi içine girdiği zamandan yani dinimizin 

ilk dönemlerinden, İslamın başlangıcından beri, hiç bir zaman bu kursal 

dine karşı isyan etmemiş, etmez ve etmeyecektir. Kürd, gönüllü olarak ve 
kendi rızasıyla, işgale uğramaksızın, Osmanlılığın görkem ve gücünün 

içine girmekle onurlandığı günden beri, hiç bir zaman Osmanlılığa karşı 
ihanet belirtisi göstermemiş, göstermez ve göstermeyecektir. Kürd hala 

Kürddür; milli yerini, dış biçim ve görünüşünü, maddi ve manevikimliğini 
zerre kadar değiştirmemiştir. Bununla birlikte, Osmanlılığa da sağlam bir 

birlik bağıyla bağlı kalmıştır. Dünyada hiç bir güç düşünülemez ki, 
Kürdlük ile Osmanlılık arasındaki bu eski bağdaşmayı, bu doğruluk ve 

dürüstlük bağını yokermeyi başarsın. Osmanlılık Kürdlüğü ve Kürdlükde 
karşılıklı olarak Osmanlılığı içermiş, bu iki sözcüğün içeriği mutlak olarak 

iç içe geçmiştir. Allah saklasın, Osmanlılık ortadan kalksa, Kürdlükten de 
eser kalmaz; Allah göstermesi n, Kürdlük ortadan kalksa ve adı sanı belirsiz 

bir duruma gelse, Osmanlılık da zayıf ve perişan olur. 
Bununla birlikte, artık geçmişin korkulu katanlığına ve bir daha anmak 

istemediğimiz unutulmuşluk alanına atılması gerekli olan eski istibdad 
dönemi, Osmanlılığın en önemli bir direğini oluşturan bu güç unsurunu 

da ezmiş ve diğer unsurlara oranla daha acı bir biçimde hırpalamıştı. Eski 
hükümet genel olarak düşünce düşmanıyken, Kürd halkı hakkında hem 

düşünce, hem de dil düşmanı olmuştu; diğer halkların yalnız kafasını 
kesmeye çabalarken, Kürdlerin önce dilini, diliyle birlikte kafasını da 

kesmeye çalışmıştı. Sürekli olan bir baskı gerçi kafayı sersem kılar; ama 
dilin kesilmesi bir milleti hem dilsiz, hem de sersem eder. Bizce zulmün en 
acısı, en onarım kabul etmez yıkımlar gerçekleştireni, işte budur. 

Kürdler bu dilsizlikle yalnız milliyetlerini değil, mezheplerini bile 
kaybetmek üzereydiler. Birçok yeri sınırsız bir cehalet kaplamış, birçok 

Kürd adeta insanlıktan çıkmıştı. Vahşet, cehalet, mezhep ve inanç 
ilkelerinden nasipsiz bulunmakgibi nedenlerin etkisiyle, zavallı Kürdlerin 

yalnız varlıkları değil, varlıklarından bile değerli tanıdıkları şeref ve 
haysiyetleri, ulusal namusları dahi tekelenrnek tehlikesiyle karşı karşıya 

gelmişti. Çünkü eski hükümet çeşitli zulüm ve baskılar yapar, ülkeyi 
yıkınoya ve bayındır yerleri yabana çevirirdi, yağmacılığı teşvik eder ve 

öldürüşmeyi kışkırtırdı; sonra da işin içinden sözde temiz ve erdemli bir 
biçimde sıyrılmak isteyerek, bütün cinayetleri "Kürdlerin vahşetine, 
Kürdlerin bağnazlığına, Kürdlerin kana susamışlığına, Kürdlerin kötü 
huylarına" yüklerdi. 
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Dünya basını ise, hükümet ile mill eti, eşkıyaçetesi(86) ile soyulup soğana 

çevrilen zavallı mazlumları karıştırarak, Osmanlı H ükümetinden sözederken 

Türkler, Kürdistan ilinden sözederken Kürdler diyerek, feryat ve şikayetleri 

ayyuka çıkardı ve milletin suçsuz günahsız fertlerini iftiralar tufanı altında 

boğardı. Hükümet ise susardı, susmak işine gelirdi. Susan çobanı kurt olan 

bir sürünün işinin sonu, zaten başka ne olabilir! 
Kürdler üzerine atılan ağır iftiralardan biri, Ermenilere sözde eskiden 

beri düşmanlıklarının bulunması ve sözde öteden beri Etmenilerin can 

düşmanı olmalarıdır. Geçen dönemi insanlık tarihinden çıkarıp atmak 

mümkün olsa, hiç bir halkın, komşusu, her zaman arkadaşı olan diğer bir 

halk ile o ölçüde iyi anlaşıp bağdaştığı görülemez. Ne gerek, eski dönem 

meydanagelinceye kadar Kürdlere karşı Ermenilerden ne zaman bir şikayet 

duyuldu! Kürdler gerçekten Etmenilerin canına kast etmiş olsalardı, daha 

önce Berlin Antlaşmasının 61. maddesi(87) henüz düşunce perdesinden 

doğmamışken, kendilerine yüklenen bu vahşetleri gerçekleştirmezler miydi! 

Ve düşman diye diye az daha düşman yapacakları Ermenileri çoktan beri 

izsiz bırakmazlar mıydı! Öbür Osmanlılar gibi Kürdler de, Müslüman 

olmayan yurttaşlarının mezhebine, can, mal ve ırzına saygılıdırlar. 

Müslüman, hem de pek öz Müslüman olmaları dolayısıyla, Peygamber'in 

""bizim için ne varsa onlar için de o vardır, bizim yükümlülüğümüz neyse 

onlarınki de odur"" yüce sözünü belki herkesten çok iyi takdir etmişlerdir; 

şimdi de etmektedirler. 
Bununla birlikte, şimdi artık bu acı anıları bırakalım; eski hükümet için 

utanç verici ve yüz kızartıcı olan suçların üzerinden bir sünger çekelim ve 

artık ""gelecek bizimdir"" diyerek, dört elle çalışma ve gayretin eteğine 

sarılalım. Evet, çalışmak, geeeli gündüzlü çalışmak; biz Doğuluların ve 

Doğulular içinde özellikle geri kalınş olan Kürdlerin ilk ve son yapacakları 

şey, budur. 
Çalışmaya nereden başlamak gerekeceği konusuna gelince, önce eğitim. 

Sonra yine eğitim. Daha sonra? Daha sonra yine eğitim, yine eği"tim, yine 

eğitim! Cenab-ı Hak, bu uğurcia çalışan himmet sahiplerimizi hayıda 

başarılı kılsın! 

Babanzade 
İsmail Hakkı 

(86) Burada sözü edilen "~kıya çetesi"nden maksat, meşrutiyetten önceki hükümet ve 

onun emrindeki yöneticilerdi. O yönecimi deviren İttihad ve Terakkf de ne yazık ki 

kısa bir süre sonra cumalaşıp çeteleşti ve Devleri çete anlayışıyla yönetti. 

(87) Burada sözü edilen 61. maddeden, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Etmenilerin 

azınlık haklarının korunmasını öngören ve Rusya' nın baskısıyla andaşmaya konulan 

maddenin kastedildiği anlruıılıyor. Oysa o madde, 6. maddedir. Galiba burada 

yanlışlıkla 61. madde biçiminde yazılmıştır. 
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OSMANLI AMERİKASI 
VE AŞiRETLERiN GELECEKTEKi MUTLULUGU 

Şam, Irak ve Kürdistan arasındaki geniş Mezopotamya bölgesi,(88) evet 
Diyarbekir'den Bağdad'a kadar en büyük uzunluğu yaklaşık olarak 700, 
Musul'dan Habur'un kaynağına kadar ortalama genişliği 200 kilometre, 
yüzölçümü ise 140 bin kilometre kareden oluşan bu mübarek bölge, 
gelişme potansiyeli ve doğal bereketiyle, gerçekten "Osmanlı Amerikası" 
diye tanımlanmaya değer. 

Evren uygarlığının yeni filizi, feyizli olan bu gri alanın kültür rahminde 
gelişmiş ve burası bügünkü uygarlık dünyasının gelişiminin ilk parlak 
felsefesinin dershanesi olmuştur. Mezopotamya, eski dönemlerde yerkürenin 
benzeri bulunmayan bayındırlık örneğiydi ve insan türünün en büyük 
eğitim beşiğiydi. Bu nedele aralar, bir hayli zaman Asurllerin, Mısır 
firavunlarının, Keyhüsrev' in, İskender'i n, Eşkiinllerin,(89) Sasanllerin,(90) 
İsiilm döneminin doğuşuna kadar İranlılarla Romların bir kanlı savaş alanı 
olmuş; sonra Hazreti Ömerulfaruk(Allah ondan razı olsun) tarafından 
fethedilip Abbas! Halifeliği zamanında bayındıdığı en üst düzeye varmış; 
ve fakat kan dökücü Cengiz ve ondan sonra da kahrolası Timur, coşup 
kabaran sellerinin yıkıcılığıyla, bu yüce bayındırlık ve uygarlık kubbesini 
yerle bir etmişler; sonunda, geleceğin bu cennet gibi bayındır alanı, Birinci 
Sultan Selim hazretlerinin yiğitlik taşıyan yalın kılıcı sayesinde Osmanlı 
ülkelerine katılmıştır. 

Bir zamanlar Diyatbekir, Musul, Meyyafarq1n,(91) Hısn-ı Keyfa 

(88) "Mezopotamya" adı, yazının aslındaki Arapça "Elcezire" adının karşılığında 
kullanılmıştır. O bölge Dicle ve Fırat arasında olduğu için, eski Arap coğrafyaoları 
orayı adaya benzetip, "Ada" demek olan "Elcezlre" adıyla adlandırmışlardır. Oysa o 
bölge, tüm dünyada "Mezopotamya" adıyla bilinmekte, Kürdler arsında da bu adla 
anılmaktadır. Bu nedenle biz de çeviri de "Elcezlre" adı yerine "Mezopotamya" adını 
kullandık Bundan sonra da çevirilerde bu adı kullanacağız. 
Öte yandan, yazarın burada Mezopotamya'yı genel olarak Şam, Irak ve Kürdistan 
arasmda göstermesi doğru değildir. Mezoporamya'nın en güney bölgesi Araplada 
meskfin olduğu için Kürdistan'ın dı~ında sayılır; ama orta ve kuzey bölgeleri 
Kürdlerle mesk(in olduğu için Kürdistan'ın bir parçasıdır. 

(89) Eşkanller: M. Ö. 255 yılındaİran'da kurulan ve M. S. 226yılmdaSasanllertarafından 
varlığına son verilen bir imparatorluk. İmparatorluğun bir prensi mezopotamya'ya 
kaçıp orada bir devlet kurmuş ve o devlet de 428 yılına kadar ayakta kaldıktan sonra 
yine Sasanller tarafından yıkılmıştır. 

(90) Sasaniler: İran'da 224 yılmda kurulan ve 651 yılmda Arapların İran'ı fethetmesiyle 
varlığı sona eren imparatorluk. 

(91) Meyyafarqln: Günümüzde Diyarbekir'e bağlı olan Silvan ilçesi. 
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(Hasankef), Rakka, Ruha(Urfe), Mardin, Cezlreiibniömer(92) gibi kentler, 

bu geniş kırsal alanın birer egemenlik başkentiydi. Her zaman 20 milyon 

nüfusu geçindirme kapasitesi olan bu feyizli bölgenin o görkemli ve 

bayındıryapıtlarının büyüklüğü yerine, şimdi halkların üzüntülü yüzlerinin 

karşısına, zulüm ve yıkıcılıktan kalma birçok enkaz çıkmaktadır. 

Mezopotamya toprakları tarım bakımından boştur; içinden de Habur, 

Celab, Çağçağ, Bellh, Zırkan, Cercib, Sıncar, Cerrahi, Vadiahmer gibi 

birçok ırmak akıp, Fırat ile Dicle ırınaklarına dökülürler. Sözü edilen 

ırmakların en büyüğü, Re' sülayn ilçesinin Re' sillay n ve Safha adlı köylerinden 

doğan Habur ırmağı olup, akış yatağı 350 metre(93) kadar tahmin 

edilmektedir. Çölde herhangi bir biçimde engebe bulunmadığı için, bu 

ırmaklada her tarafın sulandırılması mümkündür. Hatta anılan ırmaklar,_ 

eski zamanlarda birçok kanalla birbirlerine bağlanmıştır; akış yatakları 

hala görülmektedir. Biraz kazı yapmakla bu kanalların eskisi gibi açılması 

pek kolaydır. 
Toprakların verimlilik derecesi de gerçekten akıllara şaşkınlık verecek 

düzeydedir. 32 1 (Miladi ı 905) tarihinde oralarda gezi yaptığım sırada, bir 

Amed kilesi(94) arpa ekilmiş bir tarlada aşiret develeri odanmış ve otlanma 

sırasında bazı taneler ve başaklar yere dökülerek hayvanların ayakları 

altında çiğnenmişti. Bir yıl sonra, anılan tarlaya herhangi bir tohum 

ekilmediği halde, salt dökülen o taneler yine yeşererek, ondan yine de 25 

kile kadar ürün elde edilmişti. Böyle olunca, tarım ve ekicilikte teknik 

yöntemler uygulandığı takdirde, yerine göre bire 40-50 ve hatta 80-90 

oranında bir ürün almak olanaklıdır. Habur ırmağı, taşımacılığa da 

elverişli dir. 
Bu bölge, bügünkü günde Mill, Duqorl, Kiki, Hakan, Karakeçi, Aznavur, 

Berazl, Cubilr gibi birçok Kürd aşireti ile Şemmer, Anze, Tayy, Alıise 

vesaire gibi ünlü Arap aşiretlerinin sürekli dolaşım yeridir. Aznavur' dan 

başka hepsi gezgin olup çadırlarda yaşarlar. Şemmer' in ı 4 bin çadırı ve 80 

bin nüfusu, ilçenin tüm sakinleri ise 200 bin kişi tahmin edilirse de, 

oralarda nüfus sayımı henüz hakkıyla yapılmamış olduğundan, genel nüfus 

mikdarının bu tahminden pek fazla olduğuna kuşku yoktur. 
Eski dönemin kötü yönetiminin ve ihanetinin sonucu olarak, bu kabile 

ve aşiretler arasında da şiddetli düşmanlık bugüne kadar süregeldi. Bir 

aralık, düşmanlık ve öldürüşmeyi daha da artırmaya dayanak olmak üzere, 

Müşlrlik' ten(95) Mardin Kumandanı Bahaddin Paşa' ya verilen emir üzeri ne 

(92) Buradaki "Hasank~f' adıyla Ruha'nın "Urfe" adı, yazar tarafından böyle parantez 

içinde yazılmıştır. 

(93) Doğrusunun 350 kilometre olduğu açıktır. 

(94) Amed kilesi, 16 ölçekcir ve her ölçek 20 kilogram buğday alır. 

(95) "Mareşallik" demek olan "Mü~lrlik"ren maksat, galiba Genelkurmay'dır ya da o 

bölgenin kumandanlığıdır. 
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bunlar Devlet siHihlarıyla da silahlandırılmak üzereydiler. Fakat Mardin ve 
Di yarbekir halkının o zamanki ortaklaşa şikayetleri ve dikkat çekrneleri, bu 
girişimi sonuçsuz bırakmıştı. Bununla birlikte, bunlardan bazıları arasında 
meydana gelen yalnız bir çarpışmada, iki taraftan 700-800 kadar insan 
ölmüştü. Bu yürekler acısı durumu oradagören iki hamiyetli(96) subay, 20 
Mayıs 31 7(Miladi 2 Haziran 190ı) tarihli bir ortak yazıyla durumu 
bildirdikleri halde, aldırmak şöyle dursun, hatta etkilenen bile olmamıştı. 

Böylece ıs yıl kadar sürüp giden çarpışmalardan meydana gelen ölüm ve 
yıkımların derecesini düşünen her yüce vicdan, üzüntü ve matemle tiksinir. 
ı O yıl önce hazineye en azından ı 00 bin kuruş kadar bir gelir sağlayan 
"Leylan" adlı son derece büyük bir köyün 10 yıl sonra tüm toprağı, 
güvenliğin ortadan kalkması yüzünden sahipsiz kalarak Hükümete geçip, 
2700 kuroşa tapu kaydı yapılmıştır.(97) Belirtilen bu gerçek, yıkımın 
vardığı düzeyi belirlemeye yeterlidir. Bunun gibi, yakınlarda yıkıntıya 
dönüşmüş daha binlerce köy ve çiftlik vardır. Onların tüm sakinleri de, 
sürüp giden çarpışmaların sonucu olarak yok olmuşlardır. 
Şu halde, elden gidenin telafisi, o mübarek geniş parçanın bayındırlık 

araçlarının tamamlanması ve aşiretlerin gelecekteki mutluluğunun 
sağlanması için en etkili çare, bunların şu sefaler ve derbederlik yaşamından 
kurtarılmaları için bir an önce yerleşik d üzen e geçirilip i skan edilmeleridir. 
İstibdad döneminde bu konuda bir tasarı sunmuştum; burada özet olarak 
erzedeyim: 
Bilindiği gibi aşiretlerde hala aşiret bireylerini kayırma yani "ortak 

intikam" ve "ortak sorumluluk" yöntemi yürürlüktedir. Bu yöntem, 
aşiretlerin birlikte yaşamalarının temel kuralıdır. Bu kurala göre, aşiret 
bireylerinden birinin yeltendiği birsuçtan dolayı, o kendini bilmez suçlunun 
tüm aşiret bireyleri aşiretler arasında sorumlu sayılırlar. Zarara uğrayan 
kişinin kabilesinin tüm üyeleri, bu davranışın intikamını almak ve 
İsliimiyetten önceki birbirini kayırma duygularıyla karşılık vermek 
zorundadırlar. Hükümetin güvenlik güclerinden uzak olan yerlerde, bu 
ilkel toplumsal sözleşmeye uyulması zorunlu bir iştir. Fakat uygar 

(96) Hamiyet: İnsanın, kendi yurdu, ulusu, ailesi hakkında beslediği bağlılıkduygusu ve 
onları saldırılarakarşı koruyup savunma gayreti. "Hami yedi" de, bu d uygulara sahip 
olan ve bu gayreti gösteren kişi demektir. Türkçede "hamiyet" ve "hamiyetli" 
sözcüklerinin tam karşılığı bulunmadığı için, buradaçeviride "hamiyetli" sözcüğünü 
kullandık; ilerde de yerine göre her iki sözcükten birini aynen kullanacağız. 
Cezlreiibniömer: Bugünkü resmi adı "Cizre" olan ve Kürdler arasında "Cızir" ya da 
"Cızlra Botan" adıyla anılan kent. 

(97) Yazıda ·-rerağ·' sözcüğü kullanılmıştır. Arapça olup sözlük anlamı hem "boşluk", 
hem de "bırakma, terkerme" olan "ferağ" sözcüğü, Osmanlıcada bir hukuki terim 
olarak, "bir mülkün sahipsiz ve varissiz kalması ve öy lee e hazineye geçmesi, hazineye 
bırakılması" anlamında da kullanılırdı. Anl~ılan, bu yazıda da bu anlam kasredilmiştir. 
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hükümetlerin egemenliğinde bu hastalıklı ve yanlış gelenek, sivil ve 
adaletli kanunlarla ve toplumsal birlikle bağdaştırılamaz. 

Bu nedenle, aşiretlerin bu özel bağlılıklarını çözerek, genel toplumsal 
bağlılık arasında eritip kaynaştırmak gerekir. Hatta büyük İslam şeriatı 
bile, lütfedip kurduğu dini bağlılığın iyice sağlarolaşıp süreklilik 
kazanmasına aşiretlerin özel bağlıklarını engel görerek, aşiret bağlarını 
"cahiliye bağları" yüce sözüyle damgalamış(98) ve gönülleredoğan "inananlar 
kardeştir"(99) ulu düşüncesiyle o damgalamayı sağlamlaştırmıştır. 
Şu halde, Mezopotamya'da başıboş bir göçebelik durumunda yaşayan 

Kürd ve Arab aşiretlerine birer resmi toplumsal varlık vermek, bunları 
"uygarca birlik" içinde eritip bağdaştırmak ve var olan yerleşim merkezlerini 
kırlara doğru genişletmek üzere, hemen çölün en uygun bir yerinde ve 
Alıdülaziz dağı ile Sıncar dağının bitiştikleri noktada bulunan Kevkeb adlı 
yerde bir il kurulması ve Re'sül'ayn ilçesinin sancağa(lOO) dönüştürülüp 
bu ile bağlanması gerekir. Bir de, belirtilen ırmaklar arasındaki kanallar 
açılmalı, oralarda köyler kurulup ağaçlandırılarak gezgin aşiretler yerleşik 
düzene geçirilmeli, araştırma ve uygun yerler saprama sonucunda, gereken 
yerlerde birkaç ilçe ve sancak daha kurulmalıdır. Ve şimdiye kadar çölde 
kullanılan askeri güç o çöl halkından olduğu için, bunların da birbirlerine 
bağlı oluşlarının yolaçtığı gayretkeşlik güdüsüyle davranmaktan kurtul
maları olanaksız olduğundan, bireyleri başka yörelerin insanlarından oluşacak 
ve yine oraların durumundan haberdar olacak, çölün güvenlik ve bayındır
lığıyla görevli bir gezici asker taburunun kurulması, bir de oralara atanacak 
memurların herhalde yöresel mizacı bilenlerden seçilmesi, son derecede 
önemli bir siyasal gerekliliktir. 

Tüm bu işlerde, şimdiye dek bilgisizlik ya da ihanet sonucu olarak 
düşünülen ya da icadedilen güçlükler ve engeller kesinlikle söz konusu 
olmayacaktır. Bu konuda uzun süreye de ihtiyaç yoktur. Sunulan bu 
gerekierin yerine getirilmesi durumunda, insanlar pek az zamanda kurtulup 
rahata kavuşacaklarından, servet ve refah elde edeceklerinden, ve bu 
nedenle, sevinçli ve teşekkür edici gözler, her tarafta yangın yıkıntıları 
yerine feyiz ve bayındırlık eserleri göreceğinden, durumun gerektirdiğinin 
çabuk yapılmasını, Devletin yüce bakanlarının özellikle takdir edici ve 
görev yapıcı dikkatlerine arz ve havele ederiz. 

Ahmed Cemi! 

(98) Buradaki "damgalama", yazınm orijinalincieki "tevsim" sözcüğünün karşılığında 
kullanılmıştır. Arapça olan "tevsim", Osmanlıcada hem "adlandırma", hem de 
"baruda yada dağlamayla vücudun bir yerinde nak.ış yapma" anlamında kullanılırdı. 
Kanımızca burada, konuya uygun olarak anlamı en iyi veren sözcük, "damgalama"dır. 

(99) Bu, Kur'an'daki bir ayetin bir parçasıdır. 
(100) Sancak: Osmanlı döneminde ilçe ile il arasında yer alan ve "mutasarrıf' denilen 

yönetici terafindan yönetilen yönecim birimi. Sancağa "liva" da denirdi. 
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*(101) 

Askerliğin ruhu ve temel direği itaat ve eğitim olduğu gibi, mensup 
olduğu milleti gerektiğinde tam bir güven ve başarıyla koruyup 
savunabilmek de yetişme, eğitim ve beceriye bağlıdır. Osmanlı Devletinin 
kuruluşunun başlangıcından şu ana kadar Osmanlıların askerlik aleminde 
gösterdikleri yetenek ve yiğitlik herkesin kabul ve itiraf ettiği bir gerçek 
olduğundan, o konuda söz söylemek gereksiz görünür. Yalnız şu kadarını 
söylemek yeterlidir ki, dine itaat, yiğitlik ve güçlüklere dayanmak gibi, 
sevgili askerlerimizin yaratılıştan sahip oldukları seçkin niteliklerin, başarı 
koşullarının en büyüğü olan gerekli askeri tekniklerle tamamlanmasıyla, 
dünyanın en güçlü ordusu meydana gelmiş olacaktır. 

Bu arada Kürdler, bulundukları yerlerin ve de yaratılışlarının gereği 
olarak süvarilikte olağanüstü beceri sahibi oldukları için, devletimizin 
geçmiş seferlerinde hemen tümüyle gönüllü süvarİ olarak savaş alanına 
atılmışlar ve herhangi bir biçimde düzen ve disiplin altında olmadıkları 
halde büyük yararlıklar göstermişlerdir. Karakter olarak asker yaratılmış 
olan bu halkın bireyleri, bir kez askeri teknikiere sahip olup askeri düzen 
ve disipline alışınca, artık süvarilikte kendilerinden ne ölçüde yararlanılacağı, 
en ufak bir düşünceyle belirlenip ortaya çıkar. 
Çoğu devletlerin ordularında süvariler için askerlik hizmetinin süresi üç 

yıl olduğuna göre, bu süre içinde bir askeri hem bini ci yapmak, hem de teori 
ve pratikte usta kılmak güç olduğundan, süvarilerin diğer askeri sınıflar 
düzeyinde eksiksiz bir eğitim görmeleri için pek çok fedakarlık 
yapılmaktadır. Bu alanda yalnız Rusya Devleti, bazı yerlerdeki insanlarının 
doğuştan yetenekleri ve asli alışkanlıkları gibi özelliklerinden yararlanarak, 
insanları doğuştan asker olan Don, Volga ve Kafkasya gibi yerlerden Kazak 
Birlikleri adıyla büyük mikdarda güçlü süvarİ alayları kurabilmektedir. 

Rusya savaşından(102) sonra elçilik göreviyle Petersburg'a gönderilmiş 

(101) Bu sayıdaki 16 numaralı dipnota bakınız. 
(102) Rusya savaşından maksat, 1877-1878 yıllarında yapılan ve Rumi takvime göre 

1293 yılında baıladığı için "Doksanüç Harbi" (Doksanüç Savaıı) adıyla Osmanlı 
tarihine geçen Osmanlı-Rus saVa§!. 
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olanAnadolu(l03) Müfettişi rahmetli Müşir(l 04) Şakir Paşa, Kazak birlik
lerini enine boyuna inceleyerek, Kürdlerden de o yöntemle süvari alayları 
kurulmasındaki yararı hakkıyla takdir ettiğinden, İstanbul'a döndüğünde 
bu gerek ve yararı Padişah'a sunmuş ve bu yolda kuruluş için gerekli 
araçların hazırlanmasına ciddiyede girişitip "Hamidiye Süvari Alay ları" 
adıyla 60'ı aşkın alayın kurulması ve tüzükleri ile yönetmeliklerinin 
düzenlenmesi konusunda başarı sağlanmıştır. Bu alaylar bugün vardır, 
temelleri de pek güzeldir. Ancak bir ölçüde koordinasyona, ihtiyaca göre 
değişiklik ve düzenlenmeye ihtiyaçları vardır. 

Bu alaylar hakkında ara-sıra işitilen şikayetlerin gerekçesi, Kürdlerin 
öznel yaratılışlarının gereği olup, birliklerin eksikliklerinden ve bu 
eksiklikleele birlikte onları yönetenlerden olduğuna kuşku yoktur. Bu 
nedenle, bu koordinasyon ve eksikliklerin tamamlanmasıyla, zararlı 

görünmeye elverişli olan yönetim biçiminin kahreditip tümüyle ortadan 
kalkacağı ve bu büyük güçten gerçekten ümit edilen maksadın yüce 
Allah'ın himmetiyle elde edileceği ortadadır. 

Rusya Devleti, Kazak Alaylarını bizim Hamidiye Kürd Alayları gibi 
yerlerinde bırakmayıp, Petersburg, Moskova, Varşova, Kiev gibi en büyük 
askeri merkezlerine götürüp oralarda toplamakta, eğitmekte ve diğer 
yörelerin askerleriyle kardeşlik ve arkadaşlıklarını da öylece pekiştirmektedir. 
Bizde de bu yöntem uygulanıp, hemen şimdiden birkaç alayın İstanbul ve 
Edirne gibi önemli askeri merkeziere getirilip toplanarak yüksek askeri 
kurulların huzurunda ve gözetimi altında eğitim ve yetişmelerine bakılıp 
askerlik yetenek ve üstünlüklerinin artırılmasının, hem bu alayları oluşturan 
subay ve erierin heves ve kıvançlarını pekiştirmek, hem de kendilerinin 

(103) Bu ad yazının aslında "Anatoli" olarak yer almıştır. Bilindiği gibi söz konusu 

bölgenin adı, aslında" Anatoli"dir ve o ad "Doğu" demektir. Bu konuda, tarihteki 

ilk Türkçe ansiklopedi olan "Kamus'ui-A'Him"(Özel Adlar Ansiklopedisi), 
"Anatoli" adıyla aldığı maddenin b<l§ında şu tanımlamayı vermştir: "Asya'nın en 

barısında yeralan bir büyükyarımada olup, Osmanlı ülkelerinin en özen gösterilen 

bölümüdür. Eski Yunanlada Romalılar, buna Küçük Asya,(Asie Mineure) eski 

İslam coğrafyacıları da "Rum" derlerdi. Anatoli sözcüğü ise, Rum dilinde "Doğu" 

demek olup, Yunanistan'a göre olan konumu dolayısıyla böyle adiandıtılmış ve 

zamanımızcia bu ad genelleşmiştir"(Şemseddin Sam!, KamUs'ul-A'Him, c. 1, s. 

329; Mi h ran Matbaası, İstanbul, 1889). Bu ansiklopediden ve o dönemde yayınlanan 

bütün kaynaklardan da anlaşılacağı gibi, o bölgenin asıl adı "Anat o li" dir; Osmanlılar 

zamanında da o ad kullanılmıştır. Bu nedenle, biz de bu yazıyı Arap harflerinden 

Latin harflerine çevirirken o adı "Anatoli" olarak çevirmiştİk Osmanlıcadan 

Türkçeye yaptığımız dil çevirisinde ise, o adı, bugünkü Türkçede kullanılan 

biçimi olan "Anadolu" olarak çevirdik Bundan sonra da yazıların asıllarında 

"Anatoli", Türkçe çevirilerinde ise "Anadolu" diye çevirceceğiz. 

(104) Müşlr: Mareşal. Osmanlıcada bir asker! rütbe adı olarak kullanılığı için, biz de 

sözcüğü aynen kullandık. 
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yetenek düzeyleri gözle görülmüş olmak yönünden yararlı işlere yolaçacağı 
açıktır. Bir de bu alaylarm düzene girip eksikliklerinin tamamlanması, her 
şeyden önce, sözü edilen alaylada görevlendirilmiş okullu ve yetenekli 
subayların sayısının artırılınasma ve yoklamaları nın düzenli olarak orduca 
yapılarak bireylerinin sayısının ve at eksikliklerinin şu ya da bu biçimde 
öğrenilmesineve her yıl belirlenen zamanlardaeğitimlerinin yaptırılmasına 
bağlıdır. 

Eski yönetim biçiminin ihmaliyle, daha doğrusu yolsuzluk yapan bazı 
memurların kötülüğüyle, Kürd liderlerinden Tanrı rızasına ters düşen 
uygunsuz davranışlarda bulunmuş olanlarvarsayılıp kabul edilse dahi, yüce 
Allah' a şükür ki Anayasanın ilan edip kurduğu eşitlik ve adalet nimeti ve 
bunun gereği olarak bundan böyle adaletli ve işinin ehli memurların 
gönderilmesi doğal ve kesin olduğuna göre, o gibi hoş karşılanmayan 
davranışlarda bulunabilecek bir yaratılmış ferdin varlığı bundan sonra 
düşünülemeyeceği, 

Devamı var 

Süleymaniyeli Fethi 
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DERNEGİMİZİN ERDEMLi BAŞKANI 

SEYYİD ABDÜLKADiR UBEYDULLAH EFENDi'NİN 

DÜŞÜNCE VE BiLGİSİNDEN BİR ÖRNEK 

Bilinmektedir ki Osmanlıların değişik unsurları arasında Kürd unsuru, 

oldukça önemli bir konum elde etmiştir. Doğuştan olan yatkınlıkları ile 

gelişme ve aydınlanma yetenekleri de, sağduyu sahiplerince kabul ve itiraf 

edilmektedir. Eski yönetim, kim bilir ne gibi bir politikanın akılsızca 

güdüsüyle, bunların çeşitli aşiretleri ve Müslüman olmayanları arasına pek 

soğuk nifaklar, geniş uçurumlar koymuştu; ve Kürdistan, birlik ve karşılıklı 

sevgi bağlarının kopmasıyla, en korkunç bir biçimde zedelenmişti. Bunun 

içindir ki Yüce Hükümetçe en çok dikkat gözüyle yoğun biçimde bakılacak 

önemli bir nokta, geniş Kürdistan bölgesidir; ve bunların Osmanlılık milli 

bağlarıyla gerçek biçimde bağdaşıp kaynaşması için tek temel dayanak ise, 

yüce birlik yapısının pekiştirilmesidir. 
Bu kutsal ümit de, ancak Anayasa ve meşrutiyetin fiilen aniatılıp 

kavratılması ve yüceliklerinin genelleştirilmesi yle gerçekleşebilir. V e yörenin 

değişik mizaçlarıyla bağdaşmayacak her çeşit haksız davranışlar ise, 

özgürlüğün yüce anlamının yanlış yorumlanmasına pek geniş çığıdar 

açacağından, budabütünözel biçimleriyletopyekün zararlıdır. Bu sakıncalar 

Osmanlı Hükümetinin başkentinde bile bazen başgöstermekteyken, bunun 

dışardaki olumsuz etkisi her yönüyle düşünülmeye değer. Bu aralık 

görüyoruz ve resmi haberleşmelerden anlıyoruz ki, özgürlüğün ilan edildiği 

ilk tarihten beri, Müslüman olmayan yurttaşlarımız, salt eski istibdaddan 

erkilenmiş olmanın güdüsüyle, yine geçmişe ait birçok acıklı işler ortaya 

koymakta ve hatta şimdi meydana gelmiş gibi kendiliklerinden bazı suçlar 

uydurmakta, özel basınları da bütün sayfalarında bir şikayetler tufanının 

vaveylasıyla kendini göstermektedir. Bunun etkisi olarak, Hükümetçe de 

bir zamandan beridir ki Kürd büyükleri ve ileri gelenleri baskı altına alınıp 

hapse atılıyorlar, toprağın geri alınması iddiaları şiddetle ortalığı sarıyor. 

Hamidiye Alay larının önemli olan ıslahlarının gerekliliğine karşı, bunların 

ortadan kaldırılması gibi bu sırada şimdiki siyasal etkisi kesinlikle inkar 

edilemeyen bir başka yanlışlık dahi düşünülme alanına konulmuştur. 

Bugün bu durumlar, değişik unsurlar arasındaki o soğuk boşlukları doldur

maz, ancak genişlet ir; ve böylece meydana gelmesi doğal olan güvensizlik, 

sağlam birlik bağını herhalde koparır. Aslında, yurttaşlarımızın vaktiyle 

zarara uğramadıklarını iddia edemeyiz. Fakat istibdadın neden olduğu bu 

zarar, bir unsura özgü değil, bütün unsurlar için ve hatta Müslüman unsur 

için daha büyük bir ölçüde geçerliydi. İstibdad olaylarının tarİhçesindeki 
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acıların araştırılması, bu gerçekleri açıkça ve somut olarak gösteriyor. Şu 
halde, salt bir unsurun mağdur olarak tanınması, diğer unsurların da genel 
olarak zalimlerden sayılmasıyla varlıklarının yararlı temellerinin 
çürütülmesine çalışılması, doğru olamaz ve hiç bir şekilde hak ve dirlik 
düzenlik niteliğiyle bağdaşamaz. Bu konuda Osmanlı Hükümetinin 
izleyeceği en sağlıklı davranış çizgisi, istibdadıngeçmiş suçlarının ebediyyen 
unutulup, yalnız kişisel hakların adaletli kanunhükümleriyle ayırt edilmesi, 
ve eşkıyalıkları zaten bilinip kabul edilen, fakat alışını§ oldukları o 
davranışlanndan şimdi de vazgeçmemiş olanlar varsa, hangi unsura men
sup olurlarsa olsunlar, aynmsız olarak ve soruşturma sonucunda ceza
landırılmaları işinin çabuklaştırılması gerekliliğidir. 

Ve bu değişik topluluklar arasındaki soğukluk ve anlaşmazlıkların da, iki 
tarafın büyükleri ve ileri gelenleriyleOsmanlı Hükümetinin memurlarından 
oluşacak birkaç özel kurul aracılığıyla tümden ortadan kaldırılıp yok 
edilmesinin, ve Aşiret Alaylarının istenen ıslahlarının çaresi konusunda da, 
uzman kişilerin özel bilgi ve görüşlerine başvurularak, bu alanda elde 
edilecek bilgilenmelere göre, durumun gerektirdiğinin son derecede yavaş 
olarak yerine getirilmesinin en çokgerekli ve önemli olan bir siyaset olacağı 
görüşünde bulunduğumu, sadece sağlıklı bir dirlik düzenlik ve harniyet 
güdüsüyle arzetmeye cesaret ederim. Ol babda.(lOS) 

7 Kasım 324(Miladi 20 Kasım 1908) 

Rahmetli Şeyh Ubeydullah Efendi'nin oğlu 
Abdülkadir 

(105) Osmanlılar zamanında resmi yazıların sonunda kullanılan "ol babda" sözünden 
maksat, "bu konuda emir ve ferman buyurutmasını dilerim" demekti. Bu söz bazen 
buradaki gibi sadece "ol babda", bazen "ol babcia emr-ü ferman", bazen de "ol 
babda emr-ü ferman Padişahımındır" biçiminde kullanılırdı; kimi zaman da 
yalnız "ferman" sözcüğü yazılırdı. Gerçi bu yazı resmi değildir, ama Seyyid 
Abdülkadir Dernek Başkanı sıfatıyla yazıyı kaleme aldığı için, anlaşılıyor ki 
yazısına resmi bir nitelik vermek istemiş ve o nedenle yazısının sonunda" ol babda" 
sözünü kullanmıştır. 
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KÜRDLER 
VE HALKLARlN YİGİTLİGİ 

Halklar, genellikle, iki tür makbul üstünlüğün doğal olan ve kazanılan 
süsüyle yüce şan kazanmışlardır. Bunlardan biri, ki yaratılış ve doğalarında 
saklı olan doğal huylardır, hep kılavuzluk ettiği insanlarla doğar; ve yine 
eski huyla birlikte o da, beşikten mezara kadar o seçkin halkın özünde, 
kişiliğinde korunur. Öbürü ise, kazanılan ahiakın kılavuzluk ettiği 

uygariaşma kuralları, eğitimle sağlanan bilgi, sanat ya da kamuoyunun 
sonradan elde etmekle övündüğü yapma alışkanlıklar ve üstünlüklerdir. 
İnsanlığın eskiden beri seçkin niteliklerle süslenip onları huy edinmesi, 

çağlar geçtikçe ve yıllar değiştikçe o doğal ahiakın saldırılara, dönüşüm ve 
değişimlere karşı tüm sağlamlığını koruması, o halkın ve ona zincirleme 
bağlı olan o kişinin sağlam bir doğal düşüneeye ve temelli bir ulusal 
geleneğe bağlı, sarsılmaz bir ahlaka sahip olduğunu gösterir. 

Birkaç yüz yüzyıldan beri dünya doğasının uğradığı maddi sarsıntı ve 
saldırılar, o büyükdoğanın hiç birini değiştirememiş, bozamam ış, zamanın 
hiç bir arızasıyla erkilenmesine yolaçamamıştır. İşte doğal ahlak, aynı yüce 
ahiakın insanlık yaşamında belirlenen değişmez önemli bir bölümüdür; ki 
insalarda yaratılıştan zeka, doğru söz söyleme, doğal dayanıklılık, güzel 
ahlak, yiğitlik, tüm yapısıyla o önemli ve makbul bölümün, o büyük 
niteliklerin doğal, yaratılıştan gelen ayrı ayrı eklentileridir. 

İşte insanların ayrı ayrı yönlerden kıvanç d uyması na ve gelişmesine neden 
olan doğal huylar ve seçkin nitelikler her iklimde, her halkta, her millette 
eşit biçimde görülemediği için, şu yazımda, belirleyici bir farkla gördüğüm 
halkları tasvir edeceğim; ve kazanılan niteliklerin, yaratılıştan gelen bu 
doğal üstünlüklerini değiştirernediğini ve değiştiremeyeceğini iddia 
edeceğim. 

Uygulama ölçüsünü bütün insanoğullarına mal ederek geniş bir alanda 
uzun uzadı ya incelemekistediğim o doğal üstünlükleri, o seçkin nitelikleri, 
Osmanlı milletini oluşturan değişik halkları kapsayacak biçimde 
genişleterek, yalnız kendi ülkemizde, yalnız çevremizde çözümlernek 
İstersek, daha gönül çekici bir biçimde söz söylemiş oluruz. 

Devamı var 

Bed ri 
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AÇIK SÜTUNLAR 

BOYKOT(106) 

Millı: bağlılık gayretinin sonucu olarak, Avusturya ile açılan ekonomik 
savaşın en müthiş bir silahı, evet "boykot" kılıçını sadık ve kanaatkar 
Kürdlerimiz de güzel kullandıkları için, gayretlerini takdir ederiz. 

KÜRD DÜŞÜNCE VE KALEM ERBABINA 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri'nin gazetesi yayınlanmaya başladı. Sizler 
gibi bilgi dilbilerini yetiştiten Kürdistan'ın şu ilk bilgi çağrısı,(107) sanırız ki 
bütün yüce duygularınızı bir harniyet coşkusuyla heyecana getirirken, o 
heyecanlanınanın değerli ürünlerini gazeteden esirgeyemezsiniz. Gazetemiz, 
şiirsel ve düzyazı biçimindeki arınağanlarınızı sevgili Kürdistan' ımızaarmağan 
etmekte aracılık edecek, derneğimiz de size armağan olarak teşekkürlerini 
gönderecektir. Gazetemiz dini, siyasi, bilimsel, edebi ve toplumsal olduğu için, 
herçeşit düşünce ürünlerine elverişlidir. Yeter ki Kürdlüğün bir güzel kokusu, 
tanıdık bir esintisi olsun. 

ÖZÜRDİLEME 

Gazetemizin şu ilk sayısı biraz aceleyle yayınlandığı için, sonradan gelen 
Kürd erdem ve değer sahiplerinin birtakım seçkin yazılarına yer 
verilmediğinden dolayı, özür dilediğimizi arzeder ve ikinci sayıda onlara 
yer vereceğimize söz veririz. 

* 
Di yarbekir milletvekilliği ne gayret sahiplerinden ve Derneğin üyelerinden 
Pirinççioğlu Arif Efendi'nin seçildiği, ittihad ve Terakki Cemiyeri'nin 
Diyarbekir Şubesinden telgrafla bildirilmiştir. 

* 
Urfa milletvekilliği ne seçilen Mahmud Nedim ve Şeyh Saffet Beyefendiler, 
önceki akşam İstanbul"a varmışlardır. 

(106) Bu boykot, Bosna-Hersek' i işgal eden Avusturya'yakarşı o zaman ilan edilmiş olan 
ekonomik bir boykottu. 

(107) "Bilgi çağrısı" deyişi, "gülhang-i maarif' deyişinin karşılığında kullanılmıştır. 
Farsça olan "gülbang" sözcüğü, Osmanlıcada bir rerim olarak, "ibadethanelerde 
topluca ve ahenkli olarak okunan ilihi, dini şarkı" anlamında kullanılırdı. Burada, 
"eğitim, bilgilenme" anlamındaki "maarif'le birliktakullanıldığı için, kanımızca 
"bilgi çağrısı" ya da "bilgilenme çağrısı" biçiminde çevrilmesi yanlış olmaz. 
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KURD 
TEAVÜN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324(2) 

Numro 2 * Şimdilik hafcada bir def'a neşeolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

MÜNDERECAT 

Kürd ve Kürdistan .................................................... Süleyman Nazif 
Telhis-i Siyasi ............................................................ Süleymaniyeli Seyfullah 
Milletin İlk Şehrayin-i Arfıs-i Hakimiyeti ................. Diyarbekirli Ahmed Cemi! 
Kürd Kardaşlarıma .................................................... Seyfullah 
Kürd ve Şecaat-ı Akvam ............................................ Bedri 
Kürdler Neye Muhtac ............................................... Bediüzzaman Molla Said-i Kürdi 
Diğer Bir Makale ...................................................... Keza 
Askerlik .................................................................... Süleymaniyeli Fethi 
La Martine'in Nazmen Mütercem Makalesi ............... Haydarizade 
Maarrif ...................................................................... Sakin 
Cem'iyet'in Teşebbüsatı 
Kürdçe Makale .......................................................... Seyyah Şevki 
Kürdçe Şiirler ............................................................ M. Tevfik 
Şüi'i.n-ı Siyasi, Konferans, Bulgarlarla Müzakerat, 
Avusturya'da Tedarikat, Babıali'nin Notası, 
ran Ahvalı, Şüi'i.n-ı Dahili, Muhtelif ve Müteaddid 
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Selanik Matbaası 
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18 Zilka'de 1326(1) Cum' ai rtesi 29 Teşrinisani 1 324(1) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müd!r 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruşdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruşdur 

•• 
KURD 

TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te's!si: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
idarehanesi: 

V ezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakkı 
Merkez-i 

Umumlsidir 

Nurneo 2 *Şimdilik haftada bir defa ne§rolunacak dini, ilmi, siyasi', edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

KÜRD VE KÜRDiSTAN 
Her kavm büyüktür. Onu yalnız insanlar küçültmeğe çalışırlar. Devler-i Osmaniye'nin her 
türlü ihtimarru1.t-ı umnınperveraneden mahrum, her türlü measir-i ma'muriyetten blnas!b 
bulundurulan hudud-ı şarkiyesinde, dört buçuk asırdan beri her ferdi canlı bir istihkim gibi 
Saltanat-ı Seniyyenin nigehban-ı hukuk ve emniyeti olan Kürd kavm-ı şedinin anasır-ı 
mühimme-i milliyemizden ma'dud olmağa hem hakları, hem liyakatları vardır. 

Garb' ın eiizım-ı üdebasından biri," dağlaraşiyan-ı hürriyettir" diyor. Kürdistan dağlarında 
ise, devlet-i metbuanın eser-i ihmali olan bir herc-ü merci-i emniyetşiken hükümfermadır. 
Niçin söylememeli, cerlhayı, tehlikeyi niçin gizlemeli? Kürdler, bil'ihtiyar idare-i 
Osmaniye'ye iltihak ettikleri günden beri hiç bir idare-i müşfikaya mazhar olamadılar. 
Şahsın zaman ve mesleğiyle kaim bazı edvar-ı müstesna bir tarafa bırakılırsa, Kürdlerin şu 
dört yüz bu kadar sene zarfında gördükleri, zulüm ve hakaretten başka bir şey değildir. 

Bugün oralarda harabi'-ü huşunet ve hatta gadr-ü vahşet var ise, esbabını zimamdanın-ı 

(1) Li gora tarixa Miladi 12 Kanuna Peşin 1908(Miliidi tatibe göre 12 Aralık 1908). 
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mukadderatının hırs-ü tamamdan ba§ka bir yerde aramayın. Devletin 
budud-ı pekiyesinde birer nigehban-ı emniyet olan o cesur adamlar, bugün 
kendi emniyet-i şahsiyelerinin vesait-i tahklminden, birer zaviye-i kaime 
§eklinde aHiim-i me§hfıne-i zeka olan o vasi' cebhelerin mazrufu 
gıda-ımanevlden, o geniş gögüsler havadan, o hassas ve müdrik(evet, 
ce h! içinde, metrukiyet içinde, nisyan içinde de hassas ve müdcik olan!) 
insanlar, insanlıklarının en raklk ve aziz hukuk ve ihtiyacatının vesait-i 
istifasından mahrum bulunuyorlar. Bu malırumiyer içinde vücudpezlr 
olmuş elvah-ı feda ve aclbe var ise, kusuru, vebalı, günahı, her §eyi o 
Ademoğullarına koyun sürüsünden fazla kıyınet ve ehemmiyet vermemi§ olan 
zimamdaran-ı rıkab ve mukadderatına raci' dir. Ve öyle bir sürü ki, çobanları 
bizzat kurtluk ederler idi. 

Ümmet-i Osmaniye'nin ferda-yı intibahında, Kürdistan'dan -her zan ve 
tahmin hilafına olarak- bir sada-yı §evk ve §ükran yükseldi. O zeki adamlar, 
hürriyet ve müsavatın ne büyük nimet olduğunu, zeka-yı fıtrllerini asırlarca 
tehyk etmi§ olan mezalimin lütf-ı lkazıyla bilirlerdi. Tabiat ve Hükümetin 
şedaid-i zalimesine(2) mütevaliyen ma' ruz bulunan biçare Kürdlerin bugüne 
kadar ne hastalarına bakacak hekimleri, ne haklarını müdafaa edecek 
hakimleri yoktur. Ne kulübelerden müte§ekkil köylerini birbirine rabt 
edecek yolları, ne mektebleri, hastahaneleri, bulasa bu mevcudiyet-i 
dünyeviyenin esbab-ı izz-ü refahiyeti olabilecek müesseseleri, hiç ... hiç ... 
hiç bir §eyleri bugüne kadar dü§ünülmedi. Kürdler nazar-ı idarede vergi 
vermekle mükellefbir sürüden başka bir §ey değildi. Vergi verir ve askerlik 
eder bir sürü! 

En değerli ümera-yı askeriyemizden Beşinci Ordu-yı Osman! Levazım 
Reisi İstanbullu Ali Rıza Paşa'dan i§ittim. Doksanüç Muharebesinde 
binba§ı bulunduğu bir Kürd taburoyla tam otuz saat bir Rus fırkasına karşı 
durmu§ ve hi tam-ı muharebede, bin iki yüz mevcudlu taburun efradı-{) da 
birçoğu mecrfıh olmak şartıyla- yüz eliiye tenezzül etmişti. Kürdler, 
mensub oldukları hey' et-i ictimaiyeye yalnız ked-i yemin ve arak-ı cebinierini 
değil, kanlarını ithaf etmekten hiç bir vakit çekinmediler. O vaktin 
vesaikını arayın; Viyana surlarının, Girid kalelerinin önünde Kürd 
cenazelerini bulursunuz. Bu kahraman mazlfımlar, iyi bir Osmanlı olmak 
emelini ta'kibden hiç bir vakit vazgeçmediler. Hükümet-i Osmaniye de 
bunların hukuk-ı insaniye ve ihtiyacat-ı medeniyesi ni te' ml n ve tatmin ile, 
lfa-yı vazife-i hakimiyet etmelidir. 

Süleyman Nazif 

(2) Doğrusu "zalimce" demek olan "zalimanesine" olmalıdır. Çünkü sözcüğün anlamı, 
önceki "şedaid"le birlikte, "zalim şiddeder"dir. Oysa, şiddetinzalim değil, "zalimce" 
olabileceği ve onu uygulayanların zalim oldukları açıktır. Yazar doğayı ve Osmanlı 
Hükümetini şiddet uygulamakla suçladığına göre, "doğa ve Hükümetin zalimce 
şiddetlerine" demek olan "tabiat ve Hükümetin şedaid-i zalimanesine" olmalıdır. 
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SİYASIYAT 
-Maba'd-

Hükfunet-i müşarün'ileyhanın nokta-ı nazarı diğer devletlerin teklifittından 
ağır göründüğü için, bizce mucib-i infıal olmaktan!ıaılkalmıyordu. İngiltere' nin 
bundan gaye-imaksadı ise, şübhesiz, karlbülhudfıs gördüğü bazı muzmarilc ve 
menviyiit-ı düveliyenin zuburuna meydan bırakmamak ve bu suretle bizi daha 
fena bir hale giriftar olmaktan mümkin mertebe sıyanet etmek idi. Fakat 
yukarıda beyan ettiğimiz vechile, bu suret-i hareket bize şiddetli görünüyor ve 
zahirde tadı ve mu'tedil ve fakat niyet-i fasideye müstenid meslek-i siyasiler 
hoşa gidiyordu. Devletimiz Avrupa'nın şu iki fikr-i mütebayınından, bittabı' 
mu'tedilini tercih ettiğinden, suret-i tesviye olarak yapılan şeyler, ne ahval-ı 
mahalliyeye çaresaz, ne de müddeayar ve ihtirasat-ı düveliyeye hiitimeendaz 
oluyordu. 

Devlet-i Aliyye, kıt'a-ı mezkO.redeki hakk-ı hakimiyetini, sinin-i adldeden 
beri orada tahşlde mecbur olduğu kuvve-i ceslme-i cünudiyesiyle te' min 
edebilmekte idiyse de, Viiayiic-ı Selase'nin devletlerin murakabası tahtine 
geçmiş olan bütçesinin o kadar tahşidiita mütehammil olmadığı son 
günlerde beyneddüvel dermiyan olunmuş olmasına göre, asakir-i 
Osmaniye'nin taklll-i mikdarına Devleti icbar emareleri rO.nüma olmağa 
başlamış idi. 

Rumeli ve Bahr-i Sefid'de hal-i hazırın tağayyüründe İtalya'nın 

Trablusgarb'e, Fransa'nın Suriye sevahiline ve İngilizlerin bahriyeden bazı 
cihetlere tahatti etmeleri ve Rusya ve Almanya devletlerinin de şu 
tahavvüliittan birer suretle istifadeye kalkışmaları ihtimali ise, ahval-ı 
umumiyemizin peyderpey kesbeylediği şekil ve surete nazaran kuvvet 
buluyordu. Hatta Elcezlre konferansına bad! olmuş olan İngiltere-Fransa 
i'tiliifında İngiltere' nin Fas' da Fransa'ya verdiği serbesti-i harekete mukabil, 
Fransa da İngiltere'ya Mısır'da o hakkı tanımış idi. O sırada, Bahr-i Sefid 
ıstatukosu ihHU olunuyor şikiiyetiyle ortaya çıkan İtalya Devleti de, ilk 
fırsatta Trablusgarb üzerinde aynı serbesti-i hareketi isti'mal edebileceği 
zemininde aldığı tatlı mevaldle orayı büsbütün benimserneğe ve zımnen iki 
rakılıinin bu suretle muvafukatına makrG.n olmuş olan rasvlrini hayyiz-i fiile lsa! 
için fırsat gözetmeğe başlamış idi. Bereket versin ki Devletin diğer havailde 
pek de emsali görülemeyen teyakkuz ve tedabiri sayesinde bu lımada bir 
kuvve-i müdafaa teşkil olunmuş ve merhum Receb Paşa'nın görülen ve bu 
makaleyi yazdığım sırada rahmetine vesile olan harniyet-i fıtriye ve 
hizmet-i fiili yesi, birnuhabii oraya bir tahatti imkanını m üstebil kılmış 
idi. 
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Bahr-i Ahmer' den Basra'ya kadar olan sevahil-i Aralıiye üzerinde 
İngiltere'nin ist!Hlk-ı(3) nüfuzu derediundan Devlet layıkıyla haberdar 
bile değildi. Yalnız Aden cihetinde zuhur eden ve Nevahi-i Tis'a namıyla 
iki sene mütevaliyen beynelhükilmeteyn beyhude birtakım münakaşayı 
müstelzim olmuş bulunan hadisenin halli olarak bir hatt-ı filsıl ta'yiniyle, 
Yemen'in içerisine doğru İstilii-yı nüfuza güya sed çekilmiş ve fakat Basra 
cihetinde ve alelhusus Kuveyt havallsinde bu nüfuz-ı istilaiye karşı Devlet 
cidden ve fiilen hiç bir şey yapamamıştır. Mısır'ın ma'lilm olan ve 
devletimizin tasdik ve muvafakatına ve belki de arzusuna mukarın bulunan 
vaz'iyet-i hazırasını tağyire, şu yiğirmi beş sene zarfında İngiltere 
Hükumetince bir mani' olmadığı halde fi yevmina haza mahiyet-i işgalin 
muhafazası, hükumet-i müşarün'ileyhanın taahhüdatındaki sebat-ı 

namuskarlsine ve istila-yı memalikten ziyade alem-i İslam üzerinde bir 
nüfuz-ı ma' nevi ibrazı hususundaki emel-i mahsusuna dalidır. 

Devlet Anatali cihetindeki vaz'iyet-i siyasiyesinde adeta Rusya'ya 
mukayyed idi. Hudud üzerinde hatt-ı müdafaasının techizatve tekmilatınca 
ve mevaki-i askeriyesi arasında turuk-ı hadidiye te'sisince hükumet-i 
müşarün'ileyhanın ciddi mevaniine musadıf olmakta ve bu suretle oralarca 
pek mühim nevakısat içindekalınıp gidilmekte idi. Bahr-i Siyah sevahiline 
kari'b mahallerde teymutyolu inşasında hükumet-i müşarün'ileyhaya birçok 
rüchan bile verilmiş idi. Hamidiye Süvarİ Alaylarının teşkili, vehle-i iliada 
Rusya' ca bihakkın badi-i telaş ve endişe olduğu halde, mezkilr alaylardan 
bihakkın ümid ve imizar olunan imizam ve faideye bedel, mücerred su-i 
idare yüzünden bunlardan memlekete mazarrat gelrneğe başlaması, 

hükumet-i mezkilrenin endişesini çok geçmeden izaleye medar olmuştur. 
"Kürd" gazete-imu'teberesinin ''1'' numrolunüshasında "Fethi" imzasıyla 

müncieric makalede, bu alayların luzum-ı i b ka ve ıslahı vakıfane bir surette 
irae ve isbat olunmuş ve fıilıakika bu alaylar layıkıyla tensik ve nizam-ü 
imizama tarbit edildiği haldevücudlarından Devletçe azim istifiı.de edileceği 
muhakkak bulunmuş olduğundan, bunların bir an evvel tensik ve ıslahı, 
yeni Osmanlı ordusunun cümle-i icraat-ı faalane ve himemiit-ı cezile-i 
hamiyetmendanesinden umum Ekrad narnma imizar ve istid'a olunur. 
İran hududu cihetinde üç-dört seneden beri devam etmekte bulunan 

münazaat ve ihtililfat, müdahalilt-ı ecnebiyeye bildi olabilecek bir mahiyet 
kesb ediyordu. Kimyager Derviş Paşa'nın tahdidnamesi Osmanlı-İran 
hududunun her cihetini kat'i surette tahdid etmediği gibi, Osmanlı, İran, 
İngiltere ve Rusya delegelerinden mürekkeb teşkil olunmuş olan Muhtelit 
Tahdid-i Hudud Komisyonu dahi, hatt-ı hududun ezcümle Süleymaniye 
cihetinde bazı nikatını devleteyn arasında i'tiliifa talikan fasl-ü tesviye 
etmemiş olduğundan bu nikat-ı münazeünfiha hakkında iki bükilmetin 

(3) Doğrusu "istlJa.wyı" olmalıdır. 
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nokta-ı nazariarı yekdiğerinden pek mübayın olduğu cihetle, bir zemin-i 

i'tilafa vusiil müşkil görünüyordu. Filhakika İran'ın Wezne nam mahal ile 

havaltsi üzerindeki müddeayar-ı tasarrufiyesi ve senelerdenberi oraları 

fuzfılt işgal etmiş bulunması, esasen bir hakk-ı sarlha müstenid olmadığı 

gibi, Devlet-i Aliyye'nin İran'dan, işgal eylediği şu yerleri istirdad ettikten 

sonra Peswe' den öteye geçmesi, hukuk-ı düvelcedoğru birşey addedilemiyor 

idi. Nikat-ı muhetelfunfihayı işgal ve ba'dehü hududun tashthini istihsal, 

menafi-i Devlete göre enseb-i hareket iken, Savucbulağadoğru neticesiz ve 

maksadsız bir hareket-i askeriye İcrasına 
Miiba' dı var 

Süleymani yeli Seyfullah 

MiLLETiN İLK ŞEHRAYİN-İ ARÜS-1 HAKiMiYETi 

Geçen Temmuz onuna kadar biz, biz değildik. Hepimiz yekdiğerimize 

blgiine! Vahdet-i ictimaiyemiz zedelenmiş, insiHib-ı emniyet bizi 

bizliğimizden ayırmıştı. Raz-ı derun-ı alırar-ı milleti tevdt' edebilecek bir 

haremsera-yı esrarın vücudunu tahmin ve takdirde, birbirimizi anlamak ve 

anlaşılmakta tereddüd ediyor, susmakran başka çare bulamıyorduk. Harira-ı 

hakimiyetten izale-i unvan-ı mevcudiyetimizi arzu etmek derecelerine kadar 

varan insafSızlıklarakarşı, vicdan-ı eiilt birvaveylii-yı haztn-i matemle çırpınıyor, 

millet-i ma' surne-i Osmaniye'nin siri§k-i hfın'iilfıd-ı isti§faı, atebe-i bülend-i 

ülfıhiyete kadar yükseliyordu. 
İstanbul, cihan-ı medeniyerin tahegah-ı mağbfıt-ı ihtişamı iken, 

vaesefii ki şahid-i kudsi' kurteyn-i(4) hürriyete bir makbere-i zalam-ı 

i'tisaf olmuş, her tarafı en!nkede-i ye's-ü matemhalini almıştı. Osmanlılığın 

abide-i zlhayat-ı zafer ve kahramaıılsi olan bu mübarek şehirde, yalnız bir tenhai-i 

infirad-ı şahsi', bir emel-i hass-ı menfaatperest! rfınümud idi. Bu maraz-ı 

erneişiken-i ye's-ü btdadtden, mini mini yavrulanrnıza varıncaya kadar herkes 

müteessir,eyyam-ımahsusa-ı!d-üşad!debilebukiiçükler,busevimlikuzular,-gfıya 

ki bir saik-i hiss-i mütevarisle ve bürünlisan-ı hal safveri yle-" anne, niçin ağlıyorsun; 

beybaba, ne kabahatim var ki beni artık nazar-ı nevazişinle okşamıyorsun?" diye 

milletin mukadderiit-ı ınatem'eng!z-i inkırazına bir neva-yı isınet-i yerimane ile 

mersiyehandı! 

Artık ufuklar kararını ş, her taraf hiib!de-i sarnt-ı zehr'iilfıd-ı ye's-ü fütur 

olmuş idi. Koca şehir sera-pa bir mezaristan, mahfıfbir uçurum, souk bir 

(4) Kanımızca bu söcük dizgi yanlı§lığı sonucunda böyle çıkmıştır ve doğrusu "göz 

n uru, göz aydınlığı" demek olan "kurracul' ay n" olmalıdır. Buna göre yazar, özgürlüğü, 

bir anlamı da "güzel bayan" olan "şahid"e benzetmiş ve ona, "göz nuru olan kutsal 

özgürlük güzeli" anlamında, "şahid-i kudsi kurretul'ayn-ı hürriyet" demiştir. 
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girdabdı; orada herkes kendi başına yaşıyor, o soukluklar içinde üşüyor, 
harlee-i ruhunun derin sızılarıyla hüngür hüngür ağlıyordu. 

Fakat bütün bu boşlukların, bu razy!klerin, nakabil-i tahammül bu 
sevimsizliklerin son netha-ı hayatbalış-ı 1kazıyla, Osmanlılığın o mariz-i 
mağmum mevcudiyeri birdenbire fıraş-ı ihrizarından silkindi; damarların 
harniyetli kanları kaynadı, coşru, fışkırdı; şems-i tabdar-ı hürriyet, mübarek 
vatanımızı n ura, me'ylıs kalbieri sürura gark etti; "yaşasın hürriyet, paydar 
olsun kavm-i nec1b-i Osman!" sadaları, hem'aheng-i bang-i "Allahüekber" 
oluyor. Cins, mezheb tefrik etmeyen bütün Osmanlılar desr-ı musafaha-ı 
uhuvvetlerini birbirine uzarıyor; o şehr-i silmit artık bir hay-ü huy-ı neş'e-i 
hürriyetle çalkalanıyor; gulgula-ı ittihad-ı hey'er-i icrimaiye yükseliyor, 
yükseliyor; daima yükselecektir. 

Fakat terbiyetkerde-i ağuş-ı harr-ı şefkatımız olan bir çocuğumuz, bu 
aheng-i ittihad-ı milleri bir baziçe-i ani-yi hiça-hiç zannederek -zaten 
devr-i sabıkın semen-i ihanersazı olmak üzre kendine ithaf ettiği
sıkler-i tac-ı istiklalıyla bizi karşıladı. Diğer bir mütecebbir, -yine de 
devr-i istibdadın benimsertiği- ecza-yı rna'liime-i vatarumızdaki hakk-ı sarih-i 
hakimiyetimizin m'ana-yı elim-i inkıtaını itharn ile, mevcudiyetimize 
handezen-i istihfaf oldu. Buna karşı açtığımız harb-i iktisadinin devam 
edemeyeceğine i'timaden, bize hiç, evet hiç ehemmiyet vermek istemedi. 
Düşünmediler ki, en cahil bildikleri Kürdlerimiz, hammallarımız bile bu 
uğurda pek büyük fedakiirlıklar ihtiyarıyla ibraz-ı sebat edecek derecede 
birer kahraman yavrusudur; bu zavallı fakirler, ki bütün gün çalışarak 
hayatının dem-i vapeslninde biriktirebileceği ufak bir sermaye ile ailesi 
nezdine avdet edebilmek ümidiyle gurbetzede-i ihtiyac olmuştur; bunlar 
için kırk para bile kırk bin ğuruş kadar haiz-i ehemmiyettir; o halde dahi 
ırma' olunamıyorlar. Hayır, ırma' değil, bu babdaki ücurat-ı meşrualarını 
bile ayakları altında çiğnediler. Buna devam edeceğiz. Devam ve sebat, 
zaten muktaza-yı şime-i hamiyetimizdir! 

Dikkat buyurulsun, dünkü zalimmet-i(5 )kuvvet' efza-yı ye' s-ü nevm1d1ye 
bedel, bugün her tarafbirer levha-ı şi' r-i garra-yı hürriyet şekl-i latifınde 
çehre-i ibtihac-ı ümmete mütecellldir. Birkaç haftadır ki meb'usan-ı 
milletin malıfaza-i ara-yı inrihabiyesi, intihab arabaları, araba hayvanları 
donatılmış, etrafını --<luş-ı medn-i eeladetlerinde silah-ı sarı' -ı mehabet 
olduğu halde- asker-i kahramanlarımız kuşatmış, bu mukaddesi(6) 
mahfazalar, ellerinde rayat-ı hürriyet'ayat-ı Osman! bulunduğu ve vatan 
musikarları, neşayid-ı hürriyetleriyle mesami-i alırarı okşadıkları halde, 
piş-ü beyninde yürüyen yüzlerce, binlerce, yüz binlerce efradın, Kürd 
kardaşlarımızın balii-yı ser-i ihtişamında, akın akın BabıaJlye götürülmüştür. 

(5) Doğrusu "karanlık" demek olan "zulmet" olmalıdır_ 
(6) Doğrusu "kursa!" demek olan "mukaddes" olmalıdır. 
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Mahfazaların yemin ve yesarında ahz-ı mevki-i ma'sumiyet eden, bir 
bekitret-i yeknesaki-i telebbüsle zinerlenen -sekiz-on yaşlarındaki-hanım 
kızlarımız, omahfazaların birer meleke-i sı yaneti ve hürriyet-i mükevvenatın 
birer perl-i melithati olmak §ataretiyle gülüyor, seviniyor; gilya ki bu beyaz 
güvercinler, şehbal-ı i'rila-yı bekaret-i tıflaneleriyle hava-yı meshilr-ı 

istiğraka doğru uçuşacaklar. 

Hürriyet-i mukaddesenin bu manazırı bedlası, millerin ilk şehrayln-i 
arils-ı hakimiyetidir. Cem'iyetimize mütevaliyen vürild etmekte olan 
binlerce telgrafnarne, taşralardaki bütüo anasır-ı muhtelifenin de peyarn-ı 
ittihadını lsa! ediyor. Emin olalım ki istikbal bizimdir. 

AhmedCemil 

UMUM KÜRD KARDAŞLARIMIZA 

Vifak ve ittihad bir kavminsaadet ve refahını, şikak ve ihrilaf ise nekbet ve 
felaketini mucib olur. Bunun emsali çok görülmüş ve bu babda pek çok 
şeyler söylenmiş olduğundan, bu mebhasde tatvll-i makala lüzum yoktur. 
Maksad, bütün Kürd hemşehrilerimize ve alelhusus rüesa-yı Ekrada, her 
zamandan ziyade ve her şeyden evvel bugün ittihada muhtac olduklarını 
anlatmaktır. Terk-i nahvet ve istihkar-ı menfaat, ciddi ittihada tevessül 
için a'zarn-ı şeraittir. Herkes indinde makbuliyeeve memduhiyete makriln 
olmayacak daiye-i şeref-ü haysiyet, hakikatte daima calib-i hüsran-ü 
mezellettir. Bir kavmin teallsi, erkan ve efeadının ancak bu hasaisle 
ittisafına vabestedir. Bunu müdcik olmak ve hey' et-i iceimaiye-i milliyere 
o vadlde bir şehrah-ı necat ve terakki açmak, en evvel o kavmin havass ve 
ekabirine mütehattim bir vazifedir. Bir kavmin erkan ve havassı, bu 
hissiyara tabi' ve harekat-ü muamelatında anın muktazayatı ilmi! olunca, 
efeadı arasında ittihad sühillet!e teessüs ve fevaidi az zamanda tecelli eder. 
Aks-i hal ise, neticesiz ve hatta muzır olur. 
Şu hakayık-ı sabiteye nazaran, mensub oldukları Kürd kavm-i neclbinin 

saadet ve terakkisini cidden arzu eden bilcümle ümera ve rüesa-yı 

muhteremenin, bu dakika-ı mühimmeyi plş-i nazar-ı im'an-ü teemmüle 
alarak, bu ana değin her gilna atvar-ü mesaiike müsaid görünen hal-ü 
zamanın tebeddül etmiş ve o tarlkte pilyan olmanın artık zamanı geçmiş 
olduğunu, ve muhafaza-ı şan-ü haysiyet ve te'mln-i cah-ü menfaat için 
Kanun-ı Esasi alıkilm-ı itdilitnesine istinaddangayrı esiem-i tarik olmadığını 
bir kat daha takdiretme leri, ve binaenalyh evvel beevvel, acilen, tamamıyla 
beyinlerinde def'-i nifak ve te'sls-i vifak etmek suretiyle, efrad-ı millete 
nümilnenüma-yı imtisal olmaları, irfan ve feraset-i meftilraları ve hissiyar-ı 
pakize-i diyanetşiarlleri iktizasınca bihakkın me'mill-ü muntazardır. 

Süleymaniyeli Seyfullah 
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KÜRDLER 
VE ŞECAAT-1 AKVAM 

-Maba'd-

Bir de, basail-i tabiiyenin fezz-ü ran olduğu aşiretleri tedkik edersek, 
biliitefrik umumunu bir seviyede değil ise de, ekseriyeti "saf, samimi, 
merd" kelimelerinin deliilet ettiği cihet-i camiayı her birinde bulur, 
milletimizi sera-pa basail-i asliye ile müzeyyen görürüz. Milletimizi teşkil 
eden muhtelif unsurlardan Arnavudların, şecaat-ı zatiyeleri iktizasıyla 

daima merd, daima muharib, daima metin bir kavm olduklarını fehm 
ederiz. Çerkeslerin meziyet-i asliyelerini ta'mik edersek, yine siliihşör, 
metin bir ahlak ve din ile ittisaf ve teali ettiklerini söylemekten kendimizi 
alamayız. 

Kürdlere gelince; bunları viidi-i şecaat ve ahlakta daha başka, daha metin, 
kuvve-i ratıranın balışettiği esaslı bir adet-i halika ile daha garib ve 
hayret'liver bir haslette buluruz. Kürdlerin hiç bir şaibe ile lekelenmek 
ihtimalinden mütebiiid olan basail-i asliyelerini isbat için gösterilecek 
misaller, irae edilecek liiyuadd kahramanlıkların zikri kiifidir. 
Şimdiye kadar Kürdlerin zabt edilemeyen tarihleri, bugün Kürdistan' da 

babadan oğula intikal eden birçok durubül' emsal gibi ağızdan ağza, 
lisandan lisana, kalbden kalbe giriyor, deveran ediyor. 
Osmanlıların, umum Osmanlıların evsaf-ı cemilesinden olan merdlik, 

kahramanlık -ahlak-ı asliye- arasında işitilen harikalarından biri de, 
Kürdlerin, Kürd kadınlarının,(7) kiir-zarda kadıniılda hiç de münasib 
olamayan mehalike göğüs germiş, fütur etmemiş, ölmüş, öldürmüş, kocasıyla 
beraber harblere girmiş, sadamata uğramış bulacağız. Bunların her biri,(8) 
Kürd kavminin payanı bulunmaz şecaatına, asırdan(9) beri tebeddül etmemiş 
ahiak-ü adiit-ı milliyelerinin birer şahid-i zihayatı şeklinde gösterrneğe 
kalbimizde büyük bir his duyarız! 

Umum Osmanlılığı teşkil eden muhtelif unsur ve ahalinin muttasıf 
bulundukları cihandeğer evsaf-ı bülendpiiyeye, bir de ma'rifet-i maarif, 
ilm-i i ct ima' -ı temeddün, esasi terbiye-i fikri ye ilave edilirse, bu milletin, 
bu hanedan-ı Osman'ın, bu kavm-i tabdarın yaşayacağına, daima ileri 
gideceğine hükmetmeyecek kim kalır? 

Miiba' dı var 

(7) Doğrusu "Kürdleri, Kürd kadınlarını" olmalıdır. 
(8) Doğrusu "birini" olmalıdır. 

Bed ri 

(9) Doğrusu "yüzyıllardan beri" demek olan" asırlardan beri" olmalıdır. 
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BEDİÜZZAMAN MOLLA SAiD-İ KÜRDİ'NİN 
GAZETEMiZiN "1" NUMROLU 

NÜSHASINDA MÜNDERİC 
KÜRDÇE MAKALESİNİN TÜRKÇESi 

Ya ma'şerel-Ekrad!(lO) 
İttifaktakuvvet, ittihadda hayat, uhuvvette saadet, hükilmette selômet var. 
İttihadın habl-ı metinini, dayanıklı halatını sıkı tutun ki sizi belalardan 
kurtarsın. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz; size bir şey söyleyim: B iliniz 
ki üç, evet üç cevherimiz vardır ki, muhafazasını bizden istiyorlar: 

Birincisi İslamiyet, ki milyonlarca şühedamızın kanını ona baha vermişiz. 
İkincisi cevher-i insaniyet, ki bizi hey'er-i iceimaiye nazarında insan 

gösterecek, odur. 
Üçüncüsü milliyet, ki plşevalarımızın, seleflerimizin ruhlarını mezarda 

şad ettirecek bir ruhfemiz ve onlarla rabira-ı ezeliyeve e bediyemiz olacaktır. 
Şu üç cevhere mukabil bir de üç düşmanımız vardır, ki bizi mahvediyor: 
Birincisi fakr, ki İstanbul' daki kırk binhammalın vücudu, o düşmanımızın 

nümilne-i tasallurudur. 
İkincisi cehl, ki birinci düşmanımızın istilasına büyük bir yardımcıdır. 

Zebun-ı fakr olan o kırk bin hammalın içinde binde biri bir gazeteyi 
okuyamıyor ki bir tarlk-i necat bulsun. 

Üçüncüsü ihtilaf ve muadat-ı cahilanemizdir, ki biz birbirimizle 
boğuştukça bir terbiyeye bihakkın kesb-i istihkak ediyorduk. Hükumet 
dahi terbiye-i vifakıye yerine tezyld-i nifaka çalışıyor, hakkımızda her nevi 
zulüm ve i'tisaf İcrasına bizi layık görerek insafsızlık ediyordu. 
Şimdi bilmeli ve anlamalıyız ki şu üç düşmanımızı kahretmek ve o üç 

cevherimizi onların ellerinden kurtarmak için de, elmastan masnil' üç seyf-i 
satı-ı eeladet bize lazımdır: Birinci kılıcımız maarif, ikinci ittifak ve 
malıabber-i milli, üçüncü de teşebbüs-i şahsi ve sa' y-ı nefsldir; herkes 
nefsine i'timad etmelidir ki haricin muavenet imtinanından, tezellülden, 
iftikardan istiğna hasıl etsin, mezellet yükleri altında eğilmekten, her 
desr-i kahir-i i'tisafa boyun eğmekren azilde kalsın! Son vasiyetim 
şudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra birbirinizin elini 
sıkı tutmak, ittihad etmek, ittifak aleminde yaşamak!(l 1) 

(lO) "Ey Kürd kitleleri" demektir. 
(ll) Bediüzzaman'ın Kürdçeyazısının Osmanlı ca çevirisi burada bitti. Çevirinin sonunda, 

her nedense adı yazılmamıştır. 
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KÜRDLER NEYE MUHTAC? 

On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacilc arasında, iki noktayı hedef-i 
maksad etmiş tim. Bu ikiden môada, Kürdistan'ın is cikbalini te'min edecek 
vesaiti görmedim. 

Birincisi ittihad-ı milli, ikincisi ulUın-ı diniye ile beraber funun-ı lazime-i 
medeniyeyi ta'mim etmektir, ki esası ve medresesi Aşiret Alaylarıdır. Bu sırra 
istinaden biliiperva diyorum: Aşayirde asker olmayanları da onlar gibi 
asakir-i milliye yapmalı; tii ki şua-ı elektrikiye gibi olan askerlik, o 
aşayir-i muhtelife-i mütecavire miyanında bir münasebet-i kimyeviye 
gibi peyda ederek, imtizac-ı efkiir ve irsal(l2) ile, anların cevherlerini ve 
kıymet-i hakikiyelerini izhar etsin, ziya-yı maarif ve Kürdlerin hararetli 
kuvvetlerini tevlid edebilsin. 

Zira bedevilik, asabilik, hükümetsizlik, netice-i zulm-ı Hükfunet olan 
fakr-ü zaruret ilcaiitıyla, ağraz tesadüm eder. Sada-yı mevt gibi daima 
merkeze şikayetler aksendaz olduğundan, Hükumetin lütfuna bedel siltesine 
istihkak ve rakibierin de şematet li a'dii' aks-i sadası gibi, ehl-i hamiyerin 
kafalarında na'ra urarak, kuvve-i ma'neviyelerini me'yusiyet darbesiyle 
mağlub ve ehl-i basireti dağdar ediyor. Hem de 400.000 kahraman ve 
muharib bir kuvve-i cesimeye malik iken ihtiliif-ı dahiliden mahvolduğu 
gibi, ihtiliiftan tevellüd eden şurişle, merhamet-i pederaneye bedel buğz-ı 
zatimaneyi da'vet ediyor. Hem de medeniyerin ruh-ı hayatı olan fünun ve 
maarif-i cedidesinden Kürdler nefret etmişler: 

1- (13) Zahiren ecanibden geldiğinden, 
2- Bazı mesail-i fenniye, bazı hikiiyiit-ı İslamiye ve bazı teşebbühiit ile, 

ki avam-ı nas sath! olarak ak! de ve hakikat teliikk! etmişler, müsademet ve 
münakazatlarından, 

3- Ve her kemalin ma'deni bildikleri medarisin usulüne muhalefetten, 
4- Ve bazı ehl-i mekteb, İsliimiyeri yalnız zevahir vetaklidi olarak bir 

aklde-i tıflane ile, fünunumuza kesbettiği meleke-i feylesufaneye karşı 
muhakeme ve mukalıele etmekle vad!-i evham ve şükuke düştüklerinden, 

Kürdler maarif-i ced!deden gayet ürküyorlar. Bunun çare-i yeganesi, 
Aşiret Alaylılık ve askerlik bab-ı iil1siyle mekiitib ve maarifi içlerine idhal 
ve ma' den-i saadetleri olan medaris-i münderiseyi ihya ile, ulum-ı diniye 
ile beraber fünun-ı lazime-i medeniyeyi Kürd nlemiisı tedris etmektir. 

(12) "Gönderme" anlamındaki "irsal", buraya uymamaktadır. Kanımızca sözcük, dizgi 
yanlışlığıyla böyle çıkmıştır ve doğrusu, "ümit, istek, dilek" anlamındaki "emel" 
sözcüğünün çoğulu olan "3.mal" olmalıdır. Böylece, "imtizac-ı efkar ve amal"ın 
anlamı, "düşüncelerin ve dilekierin bağdaşrırılması" olur. 

(13) Buraya konulan sayılar, yazının aslında parantez içinde gösterilmiştir. Bu sayıların 
dipnotlar için koyduğumuz parantez içindeki sayılada karıştırılmamsı için, biz 
bunları böyle tirelerle gösterdik. 
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Hulasatülkelam, her milletin, lasiyyema Kürdlerin hablülmetlni ve 
unsur-ı hayatı olan ittihad, eğer bir kasr olsa, Aşiret Alayları ve her unvana 
galebe çalan askerlik, esaslı ve uzun bir temel ve muhkem bir tavan 
olacaktır. Ve o kasr-ı ittihad ve ittifakı ziyaiandıran veyahud o hayat-ı 
akvamın deveran-ı dem yerine geçen, havagazı menbaı gibi olan maarife, 
Aşiret Alayları gayet müşa'şa' bir medrese-i fünun ve cesı:m bir fabrika-ı 
sanayi' olacaktır. Üstad Hükumet,(l4) alayların isti'dadına göre iyi bir 
ders-i imizam verse, feni'melmatlub, vesselam. 

Said-i Kürd1 

AŞA YİR ASKERLiG i 
-Maba'd-

Din ve milletin teali-i şan ve haysiyeti, ve binaenaleyh herkesin selamet-i 
hal ve istikbali, Kanun-ı Esası: abkam-ı münciyesinin tamami-i tatbikinde 
olduğu hakkındaki cezm-ü kanaat-i kamilenin günden güne oralarca ineila 
ve te'y!diyle, hilaf-ı rıza-yı Bari edna hareket vukuu mertebe-i İstihaleye 
gelip, şu suretle esası mevcud bir kuvve-i ces!meden Devletçe azı: m istifade 
olunacağı derkardır. Bugünkügünde Hamidiye Alaylarının eşedie muhtac 
oldukları şey, ta'lim ve terbiyeleriyle tahsilat-ınazariye ve arneliyelerinin 
İstikmalinden ibarettir. 
Bugünkügündeesliha-ı nariyenin vasıl olduğu terakki ve kemal karşısında 

süvarİ askerinin hadematı gereği gibi terakki etmiş(l 5)ve süvarİ asakirinin 
kendi başına muharebe etmelerinin meydan muharebelerinin netlee-i 
kat' iyeleri üzerine te's!ri azalmış ise de, fl:yevmina haza ta'biyeve sevkulceyş 
kumandanları, süvarİlerden gerek meydan muharebelerinde ve gerek har
bin bütün edvarında bihakkın istifade olunabilmek için tetdklkat ve 
retebuada iştigal etmekte ve bu babda pek çok nazariyeter derp!ş 
eylemektedirler. Bu netlee-i tetebbuatta şimdilik sabit ve kat'! olarak 
tahakkuk etmiş bir kaziye varsa, o da, alel'ade süvarİ vazifesinin keşif 
badematını icra edebilmek ve düşman ordusuyla daima teması muhafaza 
edip, bu sayede düşman ordusunun her an ve zamanda İcra edebileceği 
harekatı nazar-ı hasiretten dur tutmayıp, ordunun gözü olmaktan ve 
emniyet ve ileri karağolları vazifesini görmekten ve kıtaat-ı askeriye 
arasında turuk-ı muvasala ve muhabereyi te'm!n eylemekten ve harbin 
nihayetinde ric'ata karar vermiş olan düşman ordusu üzerine, topçu ile 
takviye edilmiş olduğu halde, atılıp ric'atın tevlid etmiş olduğu maddi ve 

(14) Anl~ılıyor ki yazar bu sözüyle, Hükümeti bir üstad yerine koym~tur. 
(15) Kanımızca doğrusu, "geli§memiş" demek olan "terakki' ermemiş"tir. 
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ma'nev! kargaşalıktan bil'istifade, ric'atı hezimete tebdil ettirmeğe 
çalışmaktan ibarettir. 

Kuvvetli ve değerli süvariye malik ordularda, esna-yı harbde müstakil 
süvari fırkaları teşkiliyle, eski zamanlarda bizde mevcud olan akınolar gibi 
düşman arazisi içerisine saldırıp, düşmanın yan ve gerilerini tehdidetmek 
ve geriyle olan turuk-ı muvasalalarını kesrnek ve erzak ve mühimmat 
kafilelerini urmak, şemendüfer ve köprülerini tahrib eylemek ve bu gibi 
harekatı icra ile düşman kuvve-i ma' neviyesi üzerinde bir te's!r-i müh!b 
hilsule getirmek dahi, süvarilere tevdl' olunan umilrdandır. Ta'biye 
kavaidlerine göre süvarinin süvari ile usul-ı muharebesi, başlıcasaff-ı harb 
nizamında, yani birbirlerine bitişik ve yekpare bir kitle gibi uzun bir 
yürüyüş vezn-ü kararıyla düşmanın üzerine atılıp musademe etmek ve bu 
esnada kılınc veyahud mızrağıyla daurup dünerek harb edebilmektir. 

İşte elyevm Avrupa'da süvari kıtaatma verilen vazife şundan ibaret olup, 
ta'lim ve terbiyeleri dahi bu suretle!fa ediliyor. Çünkü süvarilerde piyadeler 
gibi arıza-ı araziden istifade edebilmek kabiliyeri olmadığından ve 
zamanımız esliha-ı nariye ve mühlikesini isti'mal eden bir hasma karşı 
araziden istifade etmeksizin silah kullanınağa kalkışmak, adeta mahvalmak 
demek olacağı, şimdiye kadar en cesur ve bahadır süvarilerin şu suretle vaki' 
olan hareketlerinin daima hezimetle neticelenmesiyle de sabit 
bulunduğundan, at üzerinde düşman piyade ve topçularına karşı silah 
kullanmak usulü bilkülliye terkedilmiştir. Süvari olabilmek için yorulmak 
bilmez derecede çevik ve mütehammil bulunmak, rii.kib olduğu hayvanı iyi 
kullanabilecek ve her fırsattan anında istifadeye muktedir olacak surette 
mahir ve çalak olmakla beraber, lüzumunda istihkar-ı hayat edercesine 
cesur da olmak şarttır. 

Gelelim mii.nahnufihe: Süvarilik için biilada bast olunan evsafın cümlesi, 
aşair-i Ekradda mevcuddur. Çünkü bunlar hayvana binmeği askere gir
dikten sonra kışla ta'limhanesinde öğrenmeyip, babalarının evinde ta beş 
yaşında iken(l 6) ve silah atmakla muvaneset eylemekte ve askerlik çağında 
her biri bir cündi ve silii.hşör oldukları halde Devletin dest-i terbiye ve 
ta' Jimine girmektedirler. Bunlar gibi cesur ve binici ve silalışör-i fıtri bir 
askerin yalnız ihtiyacı, ta'biye kavaidine göre bilinmesi elzem olan 
ma'lilmat-ı askeriyeyi edinmek ve bir de bunlar münferid ve zati olarak 
cündi olduklarından, umumunun takım, bölük, alay halinde, yani bir 
kitle-i viihide halinde de hareket edebilmeleri için, ta'limleriyle nizarn 
barbierinin öğretilmesinden ibaret kalır. 

Bugün bütün devletlerin süvari ta'limatnameleri, bazı teferruii.t-ı cüz'iye 
müstesna olduğü halde, hemen yekdiğerinin aynı olduğu gibi, ordu-yı 

(16) Anlaşıldığına göre, buradan "öğrenmekte" sözcüğü düşmüştür ve doğrusu "beş 
yaşında iken öğrenmekte" olmalıdır. 
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Osman!' mizin süvari ta'limatnamesi dahi Almanya, Fransa, Avusturya gibi 

en müterakki devletlerin ta'limatnamelerine muadildir. Işbu ta'limat

namelerden başka, Rusya Devletinin süvarileri için bir Kazak ta'limatnamesi 

vardır, ki bu ta'limarname Kazakların evsaf-ı mahsusalarma ve muharebiitta 

istihsal olunan birtakım tecarib-i fi'liyeye istinaden tanzim olunmuş 

olduğundan, süvarİ Kazakları bu ta'limatname mucibince terbiye olun

maktadır. 

Bizdeki aşayirin süvarilikteki kabiliyer-i fıtriyeleri Rus Kazaklarının 

kabiliyederinden dahi ziyade olmasına binaen, Hamidiye Alaylarının 

teşkilinde bu Kazakların usulüne ittiba' olunmak ciheti tercih olumuş ve 

hatta bidayet-i teşkiliitta, bilfi'l Kazak usul-ı ta'limini görmek üzre, süvarİ 

zabitanımızdan üç muktedir zat Rusya'ya i'zam buyurulmuştu. Mumailey

him, üçer sene muhtelif alaylarda üçer sene(l7) hizmet edip, ma'lumat-ı 

müktesebelerini bizim alaylarda tatbik için avdet etmişler ise de, o esnada 

bu alayların ciddi teşkiline ikdam ve gayret etmekte bulunan Şakir Paşa 

merhumun müfettişlik ile Anatoli'ye gönderilmiş olan zamana tesadüf 

ettiğinden ve merhum müşarünileyhden sonra da bu hizmete me'mur 

olanlarda şevk ve gayrer görülmediğinden, ne için Rusya'ya gittiklerini ve 

ne yaptıklarını bile olsun bir soruparayan olmamış ve artık o zamandan beri 

Hamidiye Alayları tertibiltı 
Maba'dı var 

Süleymaniyeli Fethi 

KlSM-I EDEBI 
Fransa meşahir-i üdebasından Lamartine'in 

evsaf-ı eellle-i Hazreti Peygamberi'ye dair yazdığı makale 

bittercüme efadıl-ı üdebamızdan Haydadzade İbrahim Efendi 

tarafından nazmedilmiştir: 

Kime balışetti Hazreti Ma'bud 
böyle bir iktidar-ı namahdud 

kudret-i Hakk'ı halka aniatsın 
kainatı yerinden oyuatsın 

beşeri rabt kılsın Allah'a 
bakması n hubb-ı şevket-ü caha 

(17) Bu ikinci "üçer sene" fazladır, dizgi yanlı~lığıyla çıktığı anla§ılıyor. 
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Etti ihya bu azm-i makbulü 
böyle bir i'tikad-ı ma'kulü 

Ta zaman-ı bubilt-ı Adem'den 
geçmemiıti hayal-i alemden 

böyle bir kuvvet-i kallle ile 
böyle bir niyyet-i eellle ile 

ralı-ı vahdette ferd-ü blperva 
hem mübelliğ, hem alet-ı icra 

gire bu müıkilat-ı uzmaya 
böyle emr-i mühimmi icraya 

Her umilrunda hark-ı adittı 
koydu imkana bu muhaliitı 

Etti hayran teşebbüsün eseri 
azm-i dühiit, kudret-i beıeri 

Bu eserden daha azim olmaz 
daha ali' daha cestm olmaz 

Oldu burhan-ı ıan-ı idiili 
serteser bu makasıd-ı iili 

Hele oluıtu illet-i sari 
birtakım alibarın efkan 

Kimi tapınıştı nare, asnama 
kimi hayvana, kimi ecrama 

Mahvedip ortadan bu edyanı 
halka anlattı vehm-i butlanı 

Bunu İcra eden, Muhammed'dir 
Mutlak Allah'tan müeyyeddir 

Geçti birçok peyarnheran-ı izam(l8) 
taedaran-ı müceddidin-i benarn 

(18) Peyamberan: Peygamberler. Farsça olan "peyam" sözcüğü "peygam" sözcüğünün 
kısaltılmışıdırve ikisi de "haber" demektir. Böylece "peygamber"inde, "peyamber"in 
de anlamı, "haber götüren" olur; yani "Allah' ın buyruklarını insanlara götüren elçi". 
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Gelmedi dehre halk-ı alemden 
böyle bir zat, nesi-i Adem'den 

az zaman içre eylesin tetmim 
böyle dehşetli bir esas-ı azim 

Böyle bir iktidara mazhar olan 
bu carik-i hüdaya rehber olan 

mutlaka mukreda-yı alemdir 
zübde-i dildınan-ı Adem'dir 

Çok zaman geçmemişci Hicret'cen 
neşr-ü tebllğ-i emr-i bi'secten 

dininin tuttu şevket-ü şanı 
Yemen ve Mısır ve Şam ve İran' ı 

girdi İslam ca Horasan'a 
Berberistan ve Hind ve Turan'a 

Maveraünnehr'le Mrika 
Avrupa-yı Cenub ve İspanya 

inkıyad etti emre, alıkama 
satvet-i adi-ü d ad -ı İsiama 

Maba'dı var 

MAARiF 
KAHİRE MİLLİ DARÜLFÜNÜNU 

Sinin-i ahireden beri şahralı-ı maarifce geniş adımlarla ilerlemeğe başlayan 
Mısırlılar, tahsil-i ibtidainin ta'mimi emr-i ebernınini derpiş ederek, 
Bükilmetin muavenetine müftakır olmaksızın, hemen her karyede 
muncazam ibtidai mektebleri açmış ve bu mekteblerin idamesi için ağni
ya-yı ümmet yüz binlerce lira kıymetinde emlakini -yekdiğerine müsabaka 
edercesine- terk-ü teberru' etmişler idi. Bu gayfrr hamiyetmendan, üç sene 
evvel yine iane-i milliye ile cesim birdatülfiiniln-ı millite'sisineteşebbüsle, bu 
emr-i mühimmin muhtacün'ileyhi olan muktedir muallimleri yetiştirmek 
üzre, Avrupa darülfiinfrnlarının şu ubat -ı muhtelifesine kafi derecede talebe 
göndermişler idi. 
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Vakıa, öteden beri ma'ruf olan Ezher Medresesi'nin ıslahı da nazar-ı 
dikkatten dur tutulmayarak, on sene evvel programına ulum-ı riyaziye, 
tarih ve coğrafyadersleri idhal edilmişse de, Medresenin taksimiit-ı hazırasıyla 
tedrisiitın bir usul-ı m umazamaya tabi' bulund urulamaması, bu medresenin 
bir darülfünun derecesine ıs' ad edilemeyeceğini teslim ettirmiştir. 

Hindistan İslam Darülfünunu'ndan sonra Kahice Milli Darülfünunu, 
ikinci bir mevki ihraz edecektir. 

Di yanet-i İsliimi ye, edebiyat -ı Arabiyeve felsefe, elsine-i Garbiye edebiyatı, 
ulum-ı siyasi ye, hukuk ve tıb şu'belerini ihtiva eden bu müessese-i hayriye, 
intizamca Avrupa'nın mühim darülfünunları derecesinde bulunacak, ve 
son posta ile alınan ma'lumata nazaran resmi küşad, işbu Kiinunıevvel-i 
Efeenelnin on beşinci salı günü gayet parlak bir surette i cra edilecektir. 
işbu darülfünun-ı millinin tesisi fikrini en evvel "El-Liva"' eecidesinde 

parlak makaleleriyle, konferanslarda beliğane nutuklarıylaezhan-ı ümmete 
ilka eden fahrul' ahrar Mısırlı Mustafa Kamil Paşa merhum un ruh-ı azizi şad 
olsun. 

Diyarbekirli Sakin 

* 

Cem' iyetimizin iştigalat-ı hazırası arasında mühim bir kısım teşkil eden 
Ermeni vatandaşlarımızla Kürdler arasında husul-ı i'tilaf teşebbüsii.tında, 
hamd olsun muvaffakiyat runüma olmuş ve gazetemizin bir numrolu 
nüshasındaderc edilen ve Kürdlerle Ermeni mu'teberanı tarafından müşterek 
keşide edilen telgrafnamelerin tazammun ettiği peyam-ı ittihad, mucib-i 
memnuniyettir.(19) Bu vifak ve i'tiliifın ta'mim ve tezyidi için, buradaki 
Ermeni komiteleriyle ittihad-ı efkiir hiisıl olarak, nizarnname-i dahilimizin 
madde-i mahsusasında musarrah muhtelit meclisin teşkiliyle, bu iki kav
min birlikte sakin oldukları havaliye ba' de ma vasaya ve tebligat ifasıliizım 
geldikte, bunun müttehid'amal olarak her iki cem'iyetce aynı zamanda 
iceası ve menafıi yekdiğerine marbut bu iki kavm arasında ciddi bir 
mukarenet ve muhadenet tesisine salih redabir-i esasiye hakkında da, icab 
eyledikçe nezd-i hükumette teşebbüsiit ve ma' cuzatın kezalik ol suretle ifası 
takarrur eylemiş ve Kürdlerin maarifine ve tenvir-i efkiirına müteallik 
redabir-i saire dahi cem'iyetimizce ittihaz olunarak, te' min-i muktazasına 
tevessül edilmiştir. 

(19) İlk sayıdaki 7 numaralı d.ipnota bakınız. 
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A A 

GELI WELATIY A 

Cem'lyeta me(20) dizane ku h un fal da !ttlfaqe dizani n. Cem'lyeta me bihlst 

ku hun ittlfaq dikin. Aferin ji we ra, ji lttlfaqa we ra; weha bi bin. Temaşe 
bikin, qewme wekl Kurda betifaq bebiln' Nexer! Lewra xelqe j1 sen' et il 

ticarete zede dikir, me j1 bi we berifaqlye mala bev xirab kir. Ji we re,(21) 
me'milre Kurdistan@, wan xalna, Kurda bi xirabl nlşane aleme dan, jibo 

temizkirina nefsa xwe. Le aleme dizani Kurd qewmekl saxlem e, saclig e, 
jehatf ye. Çi fiıfde mearif tune, xwendin tune, sen'er il ticaret bindik e. 

Mirov bi feqlriye tiştek zede nake. Hernil wextl sen'et, ticaret, kare gene, 
ri nd lazime Kurdistan h! n bi be. Herçi kesad be, xwe xwey neke,(22) Xwede 

tu car tewf'ı'q(2 3) nade ewl. Mirove di gel taetil lbadete sen' etek, kare k bike, 

kenge Xwede ewl mirovl perişan dike, haşa! 
Wekl we ye,(24) silarnetlya me bi bubikirine din e.(25) Herçl kese 

muxalife şerlete emel bike, lflah nabe. Hurriyet(26) ji Musluman ra emre 
şeriete ye. Şe rf ete hurrfyet, adalet ji Musluman ra emir kirfye, ku kes li kese 

zulm il xedir neke. İdara bere(27) muxalife şerlete bil, lewra em weha paş 
da man. Emanete we, mubafeza şerlete, mubafeza din! Temaşe bikin ku çi 

qas eşraf il xanedane Kurda hene, jibo silarneta din, silarneta Kurdistane 
malexwe, balexwe hlştine, bemeaş dixebitin. H un jllnsafbikin, bes e. E ger 

b un nizanİn lttlfaq çi ye, li welatlye xwe ye File bineri n. Heya nuba çi bil ye, 
bilye; wana bi careke ji bir bikin, bi rast! deste xwe bidin hev, ittlfaq bikin. 

Elbet mirovekl beye ji we ra bi be seri. H un emre şeriete negirin, lttlfaq 
nekin, welate we ji deste we bere;(28) eger bun axa ne, bun'e bi bin xularne 
xulama. Li we çawa xweş te, wisa bikin; poşmanl paşe falde nake. 

E ger h un xirablya bere ji bir bikin, roj bi roj welate w e' ye ava be. Meqseda 

me, jibo silarneta Kurdistan@ ye. Kurdistan layiq e ku mirov erde Kurdistane 
bi zer siwax bike. Ax il xweliya Kurdistan@, ji zer biqlmettir e. Welate 
Kurdistan@ ji derbxana devlete çetir e.(29) Çi falde nikarin dewlet bigirin 

(20) Cem"1yet: Komele. 

(21) Ji w€ re: Ji we yeke, ji ber wl semedl. 

(22) Xwe xwey neke: Xwe xwedl neke. 
(23) Tewfiq: Serketin, l€kanlna kar i1 baran. 

(24) W eki we ye: Madem ku wisa ye. 

(25) Bubikirina din: Hezkirina din. 

(26) Hurriyet: Azadf. Mexsed ji "hurrfyet"a ku di v€ nivfsar€ da U di gelek nivi'sar€n di 

yen ve kovan?: da qala we re kirin, ew azadi ye ku, di sala 1908'an da bi sazkirina 

meşrı1tlyet€ hatiye nava sinoren Dewleta Osmani. 

(27) İdara bere: Karg€rlya bere, hukumeta berl me§rlıtlyere. 
(28) Yani "de ji deste we here". 

(29) Derbxane: Çapxana diravan, çapxana ku dewlet re da diravan çap dike. 

- 19- 99 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



binine rneydane. Nexwand in,(30) sen"et nizanin, bi hev ra xweş derbaz 
nakin. Sebebe ewe ji, rne"rnure bere ekser(31) xain bun, ji din da zeifbun, 
Kurdistan€ ji bi cara xirab kirin. Li saya we hurriyete(32) hernCi xirabi bi 
careke def bu. Kurrnanc nuha ji hernCi qewrna zedetir tifaq dikin, bi hev ra 
xweş derbaz dikin, rnuxalife ernre şeriete nakin; roj bi roj inşaelialı de zede 
bikin, hernCi qewm ew"e bi wana bexm bike.(33) 

Eger hun ji xwe ra qenciye dixwazin, hev ra tifaq bikin bi xer, hev bawer 
bikin! Ji xwe ra banqek vekin. Her mirovek sale deh zer dayne ciyeki, nava 
se salada banqa wan ji hem u banqa rneztir bi be. Mirovekfeqir e, ew'e zereke 
dayne; qebul bikin; bi qase zere xwe ticaret ew"e bistine. Wisa, hernCi kes 
navaçar sali daew"e dewlet bigire.(34) Herkiji halexwe ew'edewlet bigire. 
Ku miletek dewlemend bu, jibo welate xwe hernCi tişt dikare çeke, bine 
meydane, nav bide aleme, rnileteki j1r, ji xirabiye emin.(35) 

Weya,(36) ku rnirov feqir bu, ne ku dijmin, biraye mirov be ji mirov xirab 
dike. İttifaq hebe, li Kurdistane kesek feqir namine. Ji betifaqiye xirabtir 
tiştek tune. Feqiri ji ji betifaqiye dibe. Emanete we ittifaq! 

(30) Nexwand in: Nexwend1 ne. 
(31) Ekser: Piran1. 

Seyyah Ehrned Şewqi 

(32) Mexsed ji "w~ hurriyece" meşrı1ciyet e, lama ji diviya bigota "ve hurriyece". 
(33) Bexili bike; Te zanin ku mexseda wi ji "bexili"ye "dexesi, çavnebari" ye. 
(34) Dewler bigire: Dewlemend hibe, zengin hibe. 
(35) Yani "wek neceweyeki jir U ji xirabiye ewle, di aleme da nav bide". 
(36) W eya: Yan na, eger na. 
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KÜRDÇE ŞİİRLER(37) 

Le ser berdi! heloye helfirl, kewte hewa, bexem 
Heway seyd u şikari kewte ser, ta kewte ser alem 

Hewayeki xururi kewte ser, xoy zor le berz zani 
Pirre keyfkird u bay bal eda her, ta ku deytwani 

Ke kewte alemi xulyawe, seyri kird hernil dunya 
le jer bali ewa ye, l'ew meqame her ew e tenya 

W uti em ro le min berztir, le e w ci ale ma k e ye 
Kurei Erzim le jer pe da ye, kes nagate em ceye 

Eger meşulee bet u bicule, nabe neybinim! 
Le ser şepqe-w seri degrin, pereki bali rengin im 

Xulase, hinde fexir kird u xoybini, le nexwet da 
kemaneki qeder tireki hawişte le xeflet da 

henaye xwarewe, xwar u zelil ew tairei ulwa 
sefil u dilbirindar kewte naw em aleme! sufla 

Ke seyri kird, peri xoy bu, le naw ew tir u peykane 
wuti "xoman be xomani dekeyn", begane begane 

Heqiqet rast dele Sa' di: Ke min her giz le begane 
niye nalem, ke herçi pem deka, xo ye-w le xoman e 

Qirane Kurd, ke qernek e be Qur'aniş le ber naçe 
hernil qurbani ew tir eyn, bela ke be, bila la çe 

Delen dilman !ege! yek pak e, İslam in, biray din in 
Keçi çawman be xeri yektiri helnaye, keçbin in 

H eta key çawi ibretman le gel da be, Xuda, çare 
Hekim her to'y, be xer çawman helene, beyne naw care 

Süleymaniyeli Tewfiq 

(37) Ev sernivisar bi Tirki ye; mana we ev e: "HelbestCn Kurdi". 
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KONFERANS(38) 

Konferans in'ikad edecek mi, ederneyecek mi' ....... in'ikadına lüzum 
kalmadan mesail-i mütehaddise tesviye olunabilecek mi? İşte halledilecek 
mes'ele! 

Bize kalırsa, bu konferans in'ikad etmedikçe, mesail-i mütehaddisenin 
tesviyesine imkan olmayacak. Avusturya ile evvel be evvel bir zemin-i i 'tilaf 
bulunmadıkça, konferans in'ikad ederneyecek Konferansın in'ikadı böyle 
dilçar-ı imha! ve işkiil oldukça, neticede mütecavizin müstefid, galiba biz 
mutazarrır olacağız. 

BULGARLARLA MÜZAKERAT 

Bulgarlarla vuku' bulan müzakeriitın neticesi .... .le bilinemiyorsa da, 
muhtell olan hukuk ve manafi-i Devletin ta'mlr ve teliifisini te' min edecek 
neticeye destres olunamadığı muhakkak gibi görünüyor. Zaten mevzu-ı 
müzakerilt hukuk-ı ....... yemizin muhafazası maksadına değil, birkaç ....... 
istihsaline mübten1 idi. Neticesiz kalması ......... halde şerefimize daha 
münasib ise de, diğer taraftan konferans ın akdi esbabının taassür ...... da 
mucib-i teessüf ve endişedir. 

Bir rivayere göre Devlet-i Aliyyenin Bulgaristan'dan talebi yiğirmi beş 
milyon lirayı mütecaviz imiş. Bulgaristan ise ancak dört milyona muvafakat 
ediyormuş ve bütün müzakeriltın neticesi işte bundan ibaret imiş. 

AVUSTURYA'DA TEDARİKAT 

Avustuya'nın tedarikat-ı mühimme-i askeriyede bulunduğu, müstahberat-ı 
ahiredendir. Hükumet-i müşarün'ileyhanın şu tedarikatı bize mi, yoksa 
........ tan'a karşı mı' Bu cihet kat'iyyen kestirilemese de, izzet-i nefsini 
muhafazaten ve galeyana gelen efkar-ı umumiyesini teskinen herhalde 
girdiği mevki-i müşkilden çıkmak için bir hareket-i ...... riyede 

(38) Derginin elimizdeki tek koleksiyonunda, bu sayfanın üst tarafı ile sağ tarafı, ne yazık 
ki görülüp okunamayacak kadar silik duruma gelmi~tir. Buraya koyduğumuz bu 
başlık da görülememektedir. Ancak, bu sayının b~ındaki "Münderecat" yani 
"İçindekiler" listesinde "Şüiln-ı Siyasi, Konferans" yani "Siyasal Konular, Konferans" 
sözleri de yer aldığı ve aşağıdaki parçacia da konferanstan sözedildiği için, buraya 
büyük olasılıkla "Konferans" başlığı konulmuştur. Biz de bu olasılığı göz önüne 
alarak buraya bu başlığı koydulc Ayrıca, bu sayfanın üst tarafında her sütundan bir 
satır ve sağ tarafındaki sütunun saurlarının başlarında bulunan sözcüklerin bir 
bölümü de okunamaz duruma gelmi§tir. Biz o sözcüklerin bazılarını ancak büyüteçle 
ve karlneyle okuyabildik; bazıları ise büyüteçle bile okunamadı. Bu nedenle, 
okunamayn söcüklerin tümünün ya da okunamayan harflerinin yerine sıra noktalar 
koydulc 
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bulunabilmesi ağieb-i ihtimaldir. ...................................... ma' neviye-i 

siyasiyesinden bil'istifade, daha ziyade gerginliğe meydan bırakmaksızın 

hukukumuzu mümkin mertebe te' min etmek, muvafık-ı hazm-ü hikmet 

olacağı i'cikadındayız. 

İTALYA HARİCİYE NAZlRlNIN NUTKU 

İtalya Harici ye Nazırı Mösyö Nitoni, ahiten irad eylediği nutukta Devlet-i 

Osmaniye hakkında fevkalgaye beyan-ı muhalasat ve Hükumet-i 

meşrutamızın devam-ı muvaffakıyeti için izhar-ı temenniyat eylemiştir. 

Müşarün'ileyhin şu hissiyarına bütün Osmanlılar arz-ı teşekkür ederler. 

BABIALİ'NİN NOTASI 

Konferans hakkında Babıiili' ce dermiyan olunan mevadd-ı esasiyeye dair 

devletler arasında müdaveliit-ı efkar cereyan etmekte ise de, Avusturya 

Devleti, konferansa muvafakatını bazı şeraitin evvel be evvel Hükumet-i 

Seniyye ile düvel-i muazzama tarafından kabul ve tasdikine ta'lik ettiği ve 

Almanya' ca da bu nokta tervic ve iltizam ol unduğu cihetle, müdaveliit-ı 

efkarın, bu iki devletin muhalefeti zail olmadıkça bir netice-i kat'iyeye 

iktiran ederneyeceği derkiirdır. 
İstihbarata nazaran İngiltere Devleti dahi, evvel be evvel Avusturya ile bir 

zemin-i i'tilaf bulmaklığımız lüzumunu tavsiye etmekte ve muvafakat-ı 

düveliyeye iktiran ederneyecek mesailde muavenet ve müzaheretin pek de 

müsmir olamayacağını ihsas-ü işrab etmekte imiş. 

İRAN AHVALI 

İran' da Hükumet-i müstebidde ile cihad eden Settar Han' ın gittikçe a'van

ü ensarı tezayüd etmekte olduğu ve İran'ın havali-i garbiye-i şemaliyesini 

tamamıyla yed-i teshirine aldığı ve Şah ile eylediği büyük .................. Şah 

nihayetül'emr Rusya vikayesine atılıp memalikinin bir kısmını Rusya'nın 

istilasına bırakacağını maatteessüf hissediyoruz. Acaba İngiltere gibi 

kaviyyüşşekime bir devletin bu babdaki alakası nazar-ı dikkate alınıyor 

mu? 
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AÇIK SÜTUNLAR 

Zat-ı HiHifetsimat Hazreti Padişahi, dünkü gün, bermu'tad salat-ı cum'ayı 
Hamidiye Cami-i şerifinde eda buyurmuşlardır. 

* 
Taraf-ı Hazreti Padişahi' den hudud-ı Hakaniyedeki asakir-i Osmaniye'ye 
mukaddema, Hereke Fabrikası ma' millatından bin aded faoila irsal 
huyurulduğu gibi, bu kere de bin aded ihda buyurulmuşrur. 

"YENİ GAZETE" REFİK-İ MUHTEREMİMİZE 
TEŞEKKÜAA TIMIZ 

Neşriyat-ı nil.fiasıyla eydl-i istifade-i milleti tezyin eden "Yeni Gazete" 
refik-i muhteremimizin gerek gazetemiz ve gerekse muharrirleri hakkında 
ibzal huyurdukları meil.sir-i takdiriye-i rüfekanevaziyi, bir bang-i ulvi-i 
teşvik olmak üzre telakki ederiz. Cedde-i mezkure Müdir-i Muhteremi 
Abdullah Zahidf Bey gibi mahsul-ı deha-yı irfanı bir sermaye-i kemalat-ı 
edebiye ve hikmiye teşkil eden bir edib-i mütehayyızın şu iltifat-ı 
mahsuslarına teşekkürler olunur. 

* 
Dersadet'te münreşir rüfeka-yı kiramımız tarafından gazetemizin neşrinden 
dolayı ibraz huyurulan asar-ı tebrikat-ü takdiriita, lisanımızın bütün 
safvet-ü samimiyet-i mahsusasıyla teşekkür ve gazetemizle mübadele 
lütfunda bulunmalarını da başkaca temennl ederiz 

* 
Meclis-i Meb'usan'ın yevm-i mubarek-i küşadında, Düyun-ı Umumiye 
Umlır-ı Hukukiye ve Pul Şu'be me'murları, bu Id-i ekber-i mi lll yi tebcllen 
ve teberrüken, bil' ittifak kalpak giyrneğe karar vermişlerdir. 

*(39) 

Siverek, 22 Teşrinisani 324(Milad15 Aralık 1908): Üç yüz yiğirmide(Miliidi 
1 904) aşiretimizin yüz yiğirmi karyesi, beş binhanesi kiimilenmahvedilmiş, 
efrad-ı aşİretirniz toprakları üstünde kalmıştı. O zaman vil.ki' olan 
müracaatlarımıza havale-i sem'-i i'tibar edilmedi. Bununla beraber, şu 

(3 9) Burada bir başlık bulunduğu sanılmaktadır. Ancak bu sayfanın da üst tarafı silikleşip 
okunamaz duruma geldiği için, başlığın ne olduğu anlaşılamadı. Bu nedenle, buraya 
başlık yerine bir yıldız koyduk. 
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devr-i teceddüd ve terakklde Hükumet-i Seniyyeye karşı isyan eden Mili 
İbrahim' in ta'kib-ü derdestine Hükümetin emr-i resmisiyle memuredilmiş 
ve bu uğurda hayli civan-ü can telef edip bunun muntazar mükafatı 
bulunmuş iken,(40) bilakis ne bir divan-ı harbden ve ne de bir mahkeme
i nizamiyeden tarafıma tevkifi mutazammın bir emir tebliğ olunmaksızın, 
bukerre hain İzzet'in bendeganından bulunan SiverekMutasarrıfı tarafından 
Kanun-ı Esasi ve nizamat-ı askeriyeye muğayır, istibdadi bir muamele 
olmak üzre biraderimle beraber mülkiye habshanesinde habsedilmişiz. 
Aşiret ise bundan heyecana gelmiştir. Bazı mu'rızların eser-i tahrik-ü 
teşviki olmak üzre, birtakımlarının mütekaddim istid'alarına istinaden 
muahaze ve üzerimde elbise-i resmiye-i eskeriyem olduğu halde jandarma 
koğuşlarında habsedilmekliğimiz, muğayir-ı adalettir. Binaenaleyh, hav
ass-ı mensubinden olan Mutasarrıfla Şura-yı Devlet'çe muhakememize 
bakılmak üzre, kendisi ve biraderimle beraber Vilayete aldırılmaklığımıza 
emir verilmesi ve muğayır-ı şeriat ve münafı-i kanun-ı meşrutiyet olan bu 
gibi muamelat-ı keyfiyeye adem-i mutavaat zaruri ve bundan bazı mahzur 
ve fenalıkların tevellüdü ise tabii olduğundan, atiyen mes'ul kalmamak 
üzre tesri-i i icabı müsted'adır. 

Karakeçi Aşireti Reisi 
Halil 

KÜRD: 320 tarihinde Karakeçi aşireti, Militecavüzüyle hayli zedelenmiş 
ve ahiren bunlar Mill İbrahim'i ta'klbe de me'mur edilmiş idi. Bu cihetle 
telgrafname münderecatı, calib-i nazar-i dikkattir. Bundan başka, Meclis-
i İdare-i Liva a'zasından bazı(41) ......... edilmemiş ................. intihab-ı 
meb'usanın dahi Livaca ta'vik ve men' edilmiş olduğu, bazı muharremt-l 
hususiye ile bildiriliyor. Bunun Kanun-ı Esasiyederece-i temasını beyan ise 
zaiddir. Bu babda Babıali'ye biitezkere-i mahsusa müracaat edildiğinden, 
merci-i mahsusunun tekrar nazar-ı im'anını celb ederiz. 

* 
"Saadet" gazetesine yazdıkları bazı makalelerinden dolayı gazetemiz 
Sermuharriri Ahmed Cemi! ve ceride-i mezkure Müdiri Ahmed Fethi 
Beyler hakkında sabık Dördüncü Ordu Müşlri Zeki Paşa tarafından ikame 
olunan zemm-ü kadih da'vasının yevm-i muhakemesi, Teşrinievvelin 
yiğirmi beşinci günü(Miladi7 Kasım) idiyse de, yevm-i mezkurde Paşa'nın 

(40) Doğrusu, "bunun ödülü beklenirken" demek olan "bunun mükafatı muntazar 

bulunmuş iken" olmalıdır. 

(41) Bu ve bundan sonraki sayfanın üst taraflarında da bazı satırlar silikle!iİP okunamaz 

duruma gelmiştir. Bu iki sayfada da, okunamayan sözcüklerin yerine sıra noktalar 

koyduk. 
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gelmemesi ve vekil dahi göndermemiş olması hasebiyle, muhakeme-i 
mezkure Kanunıevvelin yiğirmi beşinci(Miladi7 Ocak) pencşenbe gününe 
ta'l!k olunmuştur. 

* 
Paris'te müteşekkil Latin ve Islav ittihad Cem'iyeti tarafından keşide 
olunan atideki telgrafnameyi "Yeni Gazete" refikimizden naklediyoruz: 

Paris, 10 Kanunıevvel:(42) Elli altı şu'besi ve milyonlarca müntesibi 
bulunan Latin ve Islav İ ttihad Cem' iyeti, bütün Avrupa efkiir-ı umumiyesinin 
suret-i kat' i yede Avusturya aleyhinde bulunduğunu te' yi d eder. Metanetle 
muhalefet ediniz. Asla serfuru etmeyiniz. Müsaadat göstermeyiniz. 
Bohemya'da, Macaristan' da, Hırvatistan' da, Bokovinde,(43) Bosna'da an 
karib isyanlar zuhur edecektir. Hükilmet-i Osmaniye, Sırbistan ve Karadağ 
ile akd-i ittifak etmelidir. Böyle bir ittifak, Rusya'nın teveccühiit ve 
müzaheretini ce! b edecektir. İtalya Hükumeti Avusturya' dan ayrılmış, onu 
yüzüstüne bırakmıştır. Herhalde Avusturya Hükumetinin Osmanlı 
boykotajına serfuril edeceği şübhesizdir. Avusturya aleyhinde devam eden 
Osmanlı boykotaj ı, dün yanın her tarafında şiddetle alkışlanmıştır. Avusturya 
memurin-i hafiyesi, Arnavudları isyana tahrik etmektedirler. 

........................ Cem'iyet-i mezkurenin hakkımızdaki şu hissiyar-ı 
mahsusa-ı samimanesine teşekkürler ederiz. Avusturya memurin-i 
hatiyesinin tahrikat-ı vakıası ise, Osmanlı toprağının mahsul-ı pak-i 
ulviyeti olan Arnavud gibi bir kavm-i nec1be karşı zerre kadar haiz-i te'sir
ü ehemmiyet olamayacağı dahi kat'iyyen biiştibahtır. 

* 
Fırat ve Dicle nehirlerinin iki said-i simin-i cereyanı arasında bulunan 
kıt'a-ı feyznak Elcezire'deki aşayir-i muhtelife-i seyyarenin iskanı, satvet
i Hükumet-i Osmaniye'nin bu sükkan-ı beriyyeye hüsn-i ihsas ve telklni 
zımnında icab eden yerlere karakolhaneler inşasıyla, buraların mühacirin 
ikamesine ve Urbanın ziraat-ü felahate alıştırılmasına dair lazım gelen 
tedabirin icrası, Dahiliye N ezaretine iş'ar olunmuştur. 

(42) Buradaki 10 Kanunıevvelden maksat, Miladil O Aralık tarihidir. 
(43) Bu, Hırvatistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Bokovar bölgesi olabilir. 
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' A 

DAHILI 
Meb'usan Meclisi, işbu Kilnunıevvelin dördüncü(Miladi 17 Aralık) 

penqembe günü Adiiye Nezaretinde kiiin daire-i mahsusasında bizzat 

taraf-ı Hazreti Padişahi'den küşad buyurulacaktır. 

* 
Avusturya emtiasına kaşı açılan harb-i iktisadinin en büyük hadimieri olan 

harniyetli hammallarımızın metanet-i vakıalarını takdiren, Dolmabağçe 

civarında sakin bazı alırar-ı ahali tarafından cem' olunan bin elli dokuz 

ğuruşla bir saat iştira edilerek, İstanbul gümrüğü hammalları onbaşısı Ali 

Ağa'ya ihda olunmuştur. 

* 
İki memleket arasındaki münasebatı tezyld-ü tevsl' etmek emeliyle, bu 

kerre Paris'te Osmanlı ve Fransız Komitesi namıyla bir hey'er teşekkül 

etmiştir. 

* 
Anatoli' de zahiresizlikten dolayı yiğirmi beş bin lirası Sivas, otuz bin lirası 

Erzurum, on iki bin lirası Konya vilayetlerine ve mütebakıy mebaliğ dahi 

sair vilayetlere tevzl' olunmak .................... bin .... .lık ....... şadı ...... .. 

olunmuştur. 

DERSAADET MEB'USLARI 

Osmanlıların hürriyet-i mağsilbelerini bir mücahede-i ta' b napezlr-i fedakati 

ile istihsal ve bütün müştakan-ı hürriyeti her suretle minnetdar eden 

Osmanlı ittihad ve Terakki Cem'iyet-i muhteremesinin İstanbul 

meb'usluğuna tensib ettiği zevatın namus ve harniyet-i milliyelerine emin 

olduğumuz için, biz dahi isimlerini bervech-i ati dere ile lüzum-ı 

intihablarını ümmet-i muazzama-ı Osmaniye'nin enzar-ı takdirine 

arzediyoruz: 
Ahmed Rıza Bey, Manyasizade Refik Bey, Hoca Mustafa Asım Efendi, 

Ahmed Nesiıni Bey, Hüseyin Cahid Bey, Kostantİn Kostanrİnidi Efendi, 

Pandelaki FozmidiEfendi, HalaciyanEfendi, Zehrab Efendi, Vantali Feracl 

Efendi. 

* 
U şkodra Valisi Safi yeddin Bey' indevarn-ı me' muriyeti m üsteizim-i mahazir 

olduğundan, azliyle yerine Siroz Kumandanı Ferfk Fahri Paşa'nın ta'ylni, 

mukaddema makam-ı Sadaretren istlzan olunmuş idiyse de, Sadaretçe 

tenslb edilmemişti. Bu kerre Manastır Valisi Hıfzı Paşa'nın azliyle 

Kumandan-ı müşarün'ileyhin Manastır valiliğine ta'yini bittenslb istlzan 

olunmuştur. 
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Fahri Paşa, parlak ve asil bir hanedanın mahsul-ı necabeti ve vazife-i 
mukaddese-i askeriyesinin perestişkar-ı meallsidir, mukaddemdir, faaldır. 
Binaenaleyh, merci-i mahsusunun bu babdaki isabet-i intihabı, sezavar-ı 
takdir-ü şükrandır. 

* 
Ahz-ı asker kanunnamesi komisyon-ı mahsusunca derdest-i tedk!k 
olduğundan, medreseniş!n talebe-i .............. anlar ..................... verilmiştir. 

* 
Elyevm Trablusgarb'de mahbus bulunan Bedirhanilerden Ali Şamil Paşa 
ile Abd ür rezzak Bey' den miladasının tahliyelerine Dahiliyeden emir verildiği 
işitilmiştir. 

* 
Maarif Nazırı Hakkı Beyefendi'nin Roma sefaretine ta'y!n olunacakları 
söyleniyor. 

* 
Di yarbekir Vali-i esbakı Halid Bey'e altı bin ğuruş ma'zuliyet maaşı tahsis 
olunmuştur. 

* 
"Yeni Gazete" den: 
Kahire, 25 Teşrinisani 324(MiHid! 8 Aralık 1908): Kanunıevvelin biri yani 
Kanunıevvel-ı Efrendnin on dördüncü günü, yeni Türkiya'nın muhibb-i 
sarolmisi olan İngiltere Kralı Edward hazretlerinin pederleri Prens Albert 
ile hemşireleri Prenses Ali ce His' in tarih-i vefatına müsadıf olduğu ve 
İngiltere, Almanya, Rusya hanedan-ı hükümdarilerinin yevm-i matem-i 
müştereki bulunduğu cihetle, Meclis-i Meb'usan'ımızın merasim-i 
iftitahiyesinin nezaketefi ve hürmeten, ertesi güne ta'llki, menut-l re'y-i 
allleri dir. 

Ahrar-ı Osmaniye Kulübü 

* 
Avrupa'dan avdet eden Yunan Kralı, Saltanat-ı Seniyyenin Atina Sefırini 
kabul ile uzun müddet müHikat eylemiş, idare-i meşrutamız hakkında 
takdirilt-ü temenniyat-ı mahsusada bulunmuştur. 

* 
Ta'dil-i Kavan!n Komisyonu, ceza kanunu ta'dilil.tını bil'itmam, layihasını 
Meclis-i Meb'usan'da okunmak üzre Adiiye N ezaretine tevd!' etmiş ve bu 
layihada Kanun-ı Esas! aleyhinde bulunanların i'dam cezasıyla tecr!mi 
kararlaştırılmıştır. 
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* 
Dahiliye Nazırı Paşa hazretleri, İstanbul' dane§rolunan bilcümle gazetelerde 

umilr-ı dahiliyeye müteallik .................................... gösterilen ...... . 

* 
Bulgaristan Emareti, mukaddema eelbine emir verdiği efrad-i cedldeyi 
§imdilik celbden sarf-ı nazar etmi§tir. 

* 
Hille, Kerbela ve Ba'kuba ile Bağdadarasında otomobil arabaları i§letmek 

imtiyazı istenilmi§tir. 

* 
Dersim Murahhas Vekili, oralarda Ermenilere caarruz vuku' bulduğuna 
dair §ayi' olan rivayarı celgrafla resmen tekzlb etmi§tir. 

* 
Ermeni gazeteleri, Anat o li vilayetleri tefti§ a' zasından E§nak D irak Efendi' nin 

ahval-ı sabıkasından memnun olmadıklarından, yerine herhalde diğer 

münasib bir zatın ta' yinini taleb etmektedirler. 

İ'LAN 

Cem' iyetimizin Hukuk Mü§aviri Haydarizade Davud Efendi, Kürd kav
minin mehakimdeki daavi-yi me§rualarını meccanen ta'kib etmek gibi 

measir-i harniyet-i milliyeyi ibraz etmekte bulunduğundan, Kürd 
karde§lerimizin hukuk -ı me§rua da'vaları zuhurunda, Efendi -i mumailey h in 

Sirkeci'de Musul Hanı'nda 25 ve 26 numrolu idarehanesine müracaatlarını 

tavsiye ederiz. 

Selanik Matbaası M. Tevfik 
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İKİNCİ SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

KÜRD VE KÜRDiSTAN 

Her halk büyüktür. Onu, yalnız insanlar küçültmeye çalı~ırlar. Osmanlı 
Devletinin her türlü bayındırlık çalı~malarından yoksun, her türlü 
bayındırlık eserlerinden nasipsiz bulundurulan doğu sınırlarında, dört 
buçuk yüzyıldan beri, her ferdi bir canlı istihkam gibi Yüce Saltanatın 
hukuk ve güvenliğinin gözcüsü olan yiğit Kürd halkının önemli milli 
unsurlarımızdan sayılmaya hem hakkı, hem niteliği vardır. 
Batı'nınen büyük edebiyatçılarından biri, "dağlar özgürlüğün yuvasıdır" 

diyor. Kürdistan dağlarında ise, egemen devletin ihmalinin eseri olan ve 
güvenliği ortadankaldıran bir karg~alık egemendir.(44) N için söylememeli, 
yarayı, tehlikeyi niçin gizlemeli! Kürdler, kendi tercihleriyle Osmanlı 
yönetimine katıldıkları günden beri hiç bir ~efkatli yönetimin yüzünü 
göremediler. Ki~inin zaman ve tutumuna bağlı olan bazı istisnai dönemler 
bir yana bırakılırsa, Kürdlerin ~u dört yüz bu kadar yıl içinde gördükleri, 
zulüm ve hakaretten ba~ka bir ~ey değildir. 

Bugün oralarda yıkım ve katılık, hatta haksızlık ve vahıet var ise, 
nedenini, oranın mukadderatını yöneten yetkililerin ihtiras ve 
açgözlülüğünden baıka bir yerde aramayınız. Devletin doğu sınırlarında 
birer güvenlik gözetleyicisi olan o cesur adamlar, bugün kendi ki~isel 
güvenliklerini sağlaml~tıracak araçlardan, zekayla dolu belirtiler olan 
birer dik açı biçimindeki o geniı alınların içi manevi besinden, o geni~ 
göğüsler havadan, o duyarlı veanlayı~lı(evet, bilgisizlik içinde, terkedilmi~lik 
içinde, unutulmuıluk içinde de duyarlı ve aniayıılı olan) insanlar, 
insanlıklarının en nazik ve aziz hukuk ve ihtiyaçlarını ka~ılayacak araçlardan 
yoksun bulunuyorlar. Bu yoksunluk içinde meydanagelip var olmuş acıklı 
ve acayip tablolar varsa, bunun kusuru, vebali, günahı ve her ~eyi, o 
Ademoğullarına koyun sürüsünden fazla değer ve önem vermemiı olan, 
onların mukadderatını yöneten makam sahibi yetkililerin üzerinedir. Ve 
öyle bir sürü ki, bizzat çobanları kurtluk ederlerdi. 
Osmanlı ümmetinin uyanı~ının ertesinde,( 45) Kürdistan· dan, her sanı ve 

rahminin tersine olarak bir ~evk ve te~ekkür yankısı yükseldi. O zeki 
adamlar, özgürlük ve e~itliğin ne büyük bir nimet olduğunu, doğu~ tan olan 

(44) "Sunuş"caki 4 numaralı dipnota bakınız. 
(45) "Uyanış"tan maksat, 1908'de kurulan meşrutiyettir. 
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zekalarını yüzyıllarca harekete getirip eaşturmuş olan zulümler in uyarması 

sayesinde bilirlerdi. Doğanın ve Hükümetin o zalimce şiddetlerine sürekli 

olarak uğrayan çaresiz Kürdlerin bugüne kadar ne hastalarına bakacak 

hekimleri, ne de haklarını savunacak hakimleri vardır. Ne kulübelerden 

oluşan köylerini birbirine bağlayacak yolları, ne okulları, ne hastaneleri, 

özetçesi bu dünyadaki varlığın yücelme ve refah içinde geçmesini 

sağlayabilecek kurum ve kuruluşları, hiç ... hiç ... hiç bir şeyleri bugüne 

kadar düşünülmedi. Kürdler, yönetimin gözünde vergi vermekle yükümlü 

bir sürüden başka bir şey değildi. Vergi veren ve askerlik yapan bir sürü! 

En değerli askeri kumandanlarımızdan Osmanlı Beşinci Ordu Levazım 

Başkanı İstanbullu Ali Rıza Paşa'dan işittim. Doksanüç Savaşında(46) 

binbaşı bulunduğu bir Kürd taburuyla tam 30 saat bir Rus tümenine karşı 

durmuş ve çarpışmanın sonunda, 1.200 kişiden oluşan taburun erleri, 

birçoğu yaralı olmak üzre, 1 SO'ye düşmüştü. Kürdler, mensup oldukları 

toplumsal kuruma yalnız el emeklerini ve alın terlerini değil, kanlarını da 

sunmaktan hiç bir zaman çekinmediler. O zamanın belgelerini arayınız; 

Viyana sur larının ve Girit kalelerinin önünde Kürd cenazelerini bulursunuz. 

Bu kahraman mazlumlar, iyi bir Osmanlı olmak dileğini izlemekten hiç bir 

zaman vazgeçmediler. Osmanlı Hükümeti de bunların insan haklarını ve 

uygarlık ihyiyaçlarını sağlayıp tatmin ederek, egemenlik görevini yerine 

getirmelidir. 

Süleyman Nazif 

POLİTİK KONULAR 
-Devam-

Sözü edilen hükümetin görüş açısı diğer devletlerin önerilerinden ağır 

göründüğü için, bizce infıal nedeni olmaz değildi. İngiltere'nin bundan 

güttüğü amaç ise, kuşkusuz, devletler konusunda yakında olabileceğini 

gördüğü bazı gizli işler ve niyerlerin ortaya çıkmasınameydan bırakmamak 

ve böylece, bizi daha fena bir duruma düşmekten mümkün olduğu ölçüde 

korumaktı. Fakat yukarıda belirttiğimiz gibi, bu tür davranışlar bize 

şiddetli görünüyordu; görünüşte tatlı ve ılımlı ve fakat kötü niyete dayalı 

politik tutumlar ise boşa gidiyordu. Devlerimiz, Avrupa'nın birbirine ters 

düşen şu iki görüşünden, doğal olarak ılımlı olanını tercih ettiğinden, 

sonuca varma yöntemi olarak yapılan şeyler, ne yöresel durumlara çare 

getirebiliyordu, ne de devletlerin iddia ve ihtiraslarına son verebiliyordu. 

Yüce Devlet, adı geçen bölgedeki egemenlik hakkını, yıllardan beri orada 

(46) İlk sayıdaki 102 numaralı dipnota bakınız. 
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yığmak zorunda kaldığı büyük askeri güçle güvence altında tutmakta 
idiyse de, devletlerin denetimi altına geçmiş olan Üç İller bütçesinin onca 
yığınağın giderlerini kar§ılayamadığı, son günlerde devletlerce öne sürülmÜ§ 
olduğuna göre, Osmanlı askerlerinin sayılarını azaltmaya Devleti zorlama 
belirtileri görünmeye ba§lamıştı. 

Rumeli ve Akdeniz'de var olan durumun değişikliğe uğramasında 
İtalya' nın Batıtrablus' a,(47) Fransa' nın Suriye kıyılarına( 48) ve İngiltere' nin 
denizden bazı yerlere saldırmaları, Rusya ve Almanya'nın da bu 
değişikliklerden birer biçimde yararlanmaya kalkışmaları olasılığı ise, 
genel durumumuzun giderek kazandığı şekle göre güçleniyordu. Hatta 
Mezopotamya konferasına ba§langıç olan İngiltere-Fransa antlaşmasında, 
İngiltere'nin Fas'ta Fransa'ya verdiği davranış özgürlüğüne karşılık, Fransa 
da İngiltere'ye Mısır' da o hakkı tanımıştı. O sırada, "Akdeniz statükosu 
bozuluyor" şikayetiyle ortaya çıkan İtalya da, ilk fırsatta Batıtrablus 
üzerinde aynı davranış özgürlüğünü kullanabileceği temelinde aldığı tatlı 
vaatladaorayı büsbütün benimsemeye ve iki rakibinin üstü kapalı biçimdeki 
bu onayını kazanmış olan tasarısını uygulama alanına koymak için fırsat 
gözetmeye başlamıştı. Bereket versin ki Devletin diğer yörelerde pek 
benzeri görülmeyen uyanıklığı ve önlemleri sayesinde bu bölgede bir 
savunma gücü oluşturulmuş ve rahmetli Receb Pa§a' nın görülen ve bu 
yazıyı yazdığım sırada rahmetle anılmasına vesile olan doğuştan hamiyeri 
ve fiili hizmeti, oraya bir saldırı yapılması olanağını çekinmeksizin ortadan 
kaldırmıştı. 

Kızıldeniz'den Basra'ya kadar olan Arap kıyıları üzerinde İngiltere'nin 
istihicı nüfuzunun vardığı ölçülerden Devletin yeterince haberi bile yoktu. 
Yalnız Aden yöresinde ba§gösteren ve "Dokuz Nahiye''(49) adıyla iki 
hükümet arasında iki yıl süreyle beyhude birtakım tartışmalara yolaçmış 
olan olayın çözüme bağlanması olarak, birayrım çizgisinin belirlenmesiyle, 

(47) Batıtrablus: Libya'ya Osmanlılarca verilen ad. O ülkenin en büyük kentinin adı 
Trablus oldugundan ve bugünkü Lübnan' da da aynı adı taşıyan bir kent 
bulunduğundan, ikisinin ayırt edilmesi için Lübnan' dakine "Şamtrablusu" demek 
olan "Trablusşam ",Libya' dakine de "Batıtrablus" demek olan "Trablusgarb" denirdi 
ve o ad Libya' nın tümünü kapsardı. 

(48) "Suriye kıyıları"ndan maksat bugünkü Suriye'nin kıyıları değil, bugünkü Lübnan 
ile Suriye'nin toplam kıyılarıydı. Bugün "Lübnan" adıyla bilinen ülke, Osmanlılar 
zamanında Suriye'nin bir bölgesiydi ve "Lübnan Dağı" demek olan "Cebel-i 
Lübnan" adıyla bir ildi ve Halebile Şam illeriyle birlikte Suriye'yi oluşturan üç ilden 
biriydi. 

(49) Buradaki "nahiyeler" sözcüğü, "taraflar, çevreler, kenarlar" da olabilir. Çönkü 
yazının aslında kullanılan "nevahi" sözcüğü Arapça olup, "nahiye"nin çoğuludur. 
"Nahiye" ise, Arapçada, hem Türkçede bilinen "nahiye" anlamına, hem de "taraf, 
çevre, kenar, açı" gibi anlamlara gelir. Burada hangi anlamda kullanılmış olduğu 
tam anl8.§ılamamaktadır. 
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nüfuzun Yemen' in içine doğru yayılmasına sözde set çekilmi§tir. Ne var ki 
Basra yöresinde ve özellikle Kuveyt dolaylarında bu nüfuzun yayılmasına 
kar§ı Devlet ciddi ve fiili hiç bir şey yapamamıştır. Mısır'ın, bilinen ve 
devletimizinde onay ve muvafakatıyla, belki de arzusuyla bağdaşan §imdiki 
durumunu değiştirmeye, şu 25 yıl içinde İngiltere Hükümetince bir engel 
bulunmadığı halde, bugünkü günümüzde i§gal niteliğinin korunması, söz 
konusu hükümetin taahhütlerindeki namusinea durmasının, ve ülkeler ele 
geçirmekten çok İslam iiiemi üzerinde manevi bir nüfuz elde etmek 
konusundaki özel isteğinın kanıtıdır. 

Devlet, Anadolu tarafındaki si yasal durumunda adeta Rusya' ya bağımlıydı. 
Sınırlar üzerinde savunma hattının donatılıp eksiksiz duruma getirilmesi 
yönünden de, askeri yerler arasında demiryolları yapımı yönünden de adı 
geçen hükümetin ciddi engellemeleriyle kar§ılaşılmakta ve böylece oralarca 
pek önemli eksiklikler içindekalınıp gidilmekteydi. Karadeniz kıyılarına 
yakın yerlerde demiryolu yapımında sözü edilen hükümete birçok ayrıcalık 
bile verilmişti. Hamidiye Süvari Alaylarının kurulması, ilk başlarda Rusya' ca 
gerçekten tela§ ve kaygıya neden olduğu halde, söz konusu alaylardan 
hakkıyla ümit edilip beklenen düzen ve yarar yerine, salt kötü yönetim 
yüzünden bunlardan ülkeye zarar gelmeye başlaması, söz konusu hükümetin 
kaygılarını çok geçmeden gidermi§ti. 

Güvenilirve saygın "Kfud" gazetesinin(50) ilksayısında "Fethi" imzasıyla 
yayınlanan yazıda, bu alayların varlıklarının sürekli kılınarak düzeltilmeleri, 
yetkin bir biçimde gösteriJip kanıtlanmı§tır. Gerçekten de bu alaylar 
gerektiği biçimde koordine edilip onlara çekidüzen verilmesi durumunda, 
varlıklarından Devletçe büyük yararsağlanacağı kesin olduğundan, bunların 
bir an önce koordine edilip düzeltilmeleri, yeni Osmanlı ordusunun tüm 
aktif icraatından ve harniyet dolu himmederinden bütün Kürdler adına 
isteni p beklenir. 
İran sınırları tarafında 3-4 yıldan beri sürmekte olan çekişme ve 

anlaşmazlıklar, yabancı müdahalesine yolaçabilecek bir nitelik kazanıyordu. 
Kimyacı Derviş Paşa' nın sınır belirleme raporu(5 l) Osmanlı-İran sınırlarının 
her tarafını kesin biçimde belirlemediği gibi, Osmanlı, İran, İngiltere ve 
Rusya delegelerinden oluşturulup kurulmuş olan Sınır Belirleme Karma 
Komisyonu da, sınır çizgisinin örneğin Süleymaniye tarafında bazı 
noktalarını iki devlet arasında yapılacak uzlaşmaya bırakarak çözüme 
ulaştırmamış olduğundan ve anlaşmazlık konusu olan bu noktalar hakkında 

(50) Kasredilen, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"dir. 
(51) "Sınır belirleme raporu" deyi~i, "tahdldname" sözcüğünün ka~ılığındakullanılmı~tır. 

Aslında "tahdidname"nin tam kar§ılığı, "sınırlama mektubu, sınır belirleme yazısı" 

demektir. Ama günümüz Türkçesinde galiba en uygun karşılığı, kullandığımız 
"sınır belirleme raporu" deyişidir. 
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iki hükümetin görüş açısı birbirine pek ters düştüğünden, bir uzlaşma 
zeminine ulaşmak pek güç görünüyordu. Aslında İran'ın "Wezne" adlı yer 
ile dolayiarı üzerindeki tasarruf iddiaları ve yıllardan beri oraları fuzull 
biçimde işgal etmiş olması, temelde bir açık hakka dayanmadığı gibi, Yüce 
Devletin İran' dan, işgal ettiği bu yerleri geri aldıktan sonra "Peswe" den(5 2) 
öteye geçmesi, devletler hukukunca doğru bir şey kabul edilmiyordu. 
Anlaşmazlık konusu olan noktaları işgal edip ondan sonra sınırların 
düzenlenmesini gerçekleştirmek Devletin çıkarları gereğince en uygun 
hareket iken, Savucbulağa(5 3) doğru sonuçsuz ve amaçsız bir askeri hareket 
gerçekleştirmeye 

Devamı var 

Süleymaniyeli Seyfullah 

MiLLETiN İLK EGEMENLİK GELİN ALA Yl(54) 

Geçen 10 Temmuza kadar, biz biz değildik.(55) Hepimiz birbirimize 
yabancı! Toplumsal birliğimiz zedelenmiş, güvenin kalmayışı bizi 
bizliğimizden ayırmıştı. Millet özgürlükçülerinin gönüllerincieki sırrı 

emanet edebilecek bir sırlar sarayı hareminin varlığını tahmin ve takdir 
etmekte, birbirimizi anlamak ve anlaşılmakta tereddüt ediyor, susmaktan 
başka çare bulamıyorduk. Egemenlik haritasından varlığımızın unvanını 
ortadan kaldırmyı arzu etmek ölçülerine kadar varan insafsızlıklara kaqı, 
onur sahibi büyük isanların vicdanı hüzünlü bir matem vaveylasıyla 
çırpınıyor, masum Osmanlı milletinin şefaat dileyen kanlı gözyaşları 
Tanrı'nın yüce katına kadar yükseliyordu. 
İstanbul, uygarlık dünyasının imrenilen görkemli başkenti iken, ne yazık 

ki, göz nuru olan kutsal özgürlük güzeline karanlık bir zulüm ve baskı 
mezarı olmuş, her tarafı bir keder ve matem iniltisi yerinin durumunu 
almıştı. Osmanlılığın zafer ve kahramanlığının canlı bir anı tı olan bu 
mübarek kentte, yalnız bir kişisel yalnızlık renhalığı, bir özel çıkarcılık 

(52) Bucanın Kürdler arasındaki adı "Pasw€"dir. 

(5 3) Savucbulağ: Doğu Kürdistan' daki ünlü Mehabad kentine eskiden Türklerce verilen 

ad. Bu ad, aslında, "soğukpınar" demek olan "Savuğbulağ"dır; sonra değişip 
"Savucbulağ" olmuştur. 1935 yılında İran Hükümetince adı "Mehabad" olarak 

değiştirilip Farsçalaştırılmıştır. Halk arasındaki bir inanışa göre ise bu kentin eski 

ve asıl adı, "Med yapısı" demek olan "Medabad"dır. 
(54) Meşrutiyetten sonra Osmanlı sınırları içinde yapılan seçim ve seçim sandıklarının 

taşınması sırasında yapılan şenlikler, bu b<l§lıkla gelin alayına benzetilmişcir. 

(55) 10 Temmuz, Rumi takvime göre meşrutiyetin ilin edildiği gündü; ki Miliidi 

takvime göre 23 Temmuz günüydü. 
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arzusu gözler önündeydi. Ümitleri kıran bu ümitsizlik ve adaletsizlik 
hastalığı yüzünden, mini mini yavrularımıza varıncaya kadar herkes 
üzüntülü, özel bayram ve şenlik günlerinde bile bu küçükler, bu sevimli 
kuzular, sanki bir irsi duygunun dürtüsüyle ve yüz çizgilerinden anlaşılan 
tüm temizliğiyle,(56) "anne, niçin ağlıyorsun; beybaba, ne kabahatim var 
ki artık beni sevecen ve okşayıcı bakışlarınla okşamıyorsun?" diye, milletin 
matem tutulasıca mukadderatının çürümesine, öksüzce bir temiz sesle ağıt 
yakıyordu. 

Artık ufuklar kararmış, her taraf ümitsizlik ve bezginliğin susukunluğa 
yolaçan bulaşıcı zehiriyle uykuya dalmıştı. Koca kent baştan başa bir 
mezarlık, korkulu bir uçurum, soğuk bir anafordu; orada herkes kendi 
başına yaşıyor, o soğukluklar içinde üşüyor, ruhundaki yaranın derin 
sızılarıyla hüngür hüngür ağlıyordu. 

Fakat bütün bu boşlukların, bu baskıların, katlanılamayacak olan bu 
sevimsizliklerin yaşam balışeden son uyarıcı esintisiyle, Osmanlılığın hasta 
olan o kederli varlığı birdenbire ölüm döşeğınden silkindi; damarların 
harniyetli kanları kaynayıp coştu ve fışkırdı; ışık saçan özgürlük güneşi 
mübarek vatanımızı nura, ümitsiz gönülleri sevince boğdu; "yaşasın 

özgürlük, var olsun soylu Osmanlı halkı" sesleri, "Allahü ekber" sesiyle 
ahenkli biçimde bağdaşyor. Cins ve mezhep ayırmayan bütün Osmanlılar, 
el sıkışmak için birbirlerine kardeşlik ellerini uzatıyorlar; o suskun kent, 
artık özgürlük sevincinin bir hay huyu ile çalkalanıyor; toplumsal birliği 
dile getiren ve her yandan duyulan karmaşık sesler yükseliyor, yükseliyor; 
daima yükselecektir. 

Ama şefkatımızın sıcak kucağında terbiye edilmiş olan bir çocuğumuz,(5 7) 
millet birliğinin bu ahengini bomboş bir anlık oyun sanarak, zaten eski 
dönemin, ihanetinin pahası olarak kendisine armağan ettiği bağımsızlık 
tacının ağırlığıyla bizi karşıladı. Diğer bir zorba,(58) yine istibdad döne
minin benimsettiği, vatanımızın bilinen parçalarındaki açık egemenlik 
hakkımızın kesildiğinin acıklı anlamını anlatmakla, varlığımıza 
küçümseyici bir biçimde güldü. Buna karşı açtığımız ekonomik savaşın 
süremeyeceğine güvenerek, bize hiç, evet hiç önem vermek istemedi. 
Düşünmediler ki, en cahil bildikleri Kürdlerimiz, hammallarımız bile bu 
uğurda pek büyük fedakarlıklar yaparak sebat gösterecek ölçüde birer 

(56) "Yüz çizgilerinden anlaş(lan tüm temizliğiyle" deyişini, "lisan-ı hal safvetiyle" 
sözcüklerinin karşılığında kullandık. Aslında "hal dili, davranış dili" demek olan 
"lisan-ı hal", Osmanlıcada, "tavır ve davranışların, hal ve durumların belirttiği 
anlam" alamındakullanılırdı. Buradaçocuklardan söz edildiği için, kanımızca en iyi 

çeviri "yüz çizgileri" dir. 

(57) Bundan maksat, bir özerk yönetirole Osmanlılara bağlıyken 1908 yılında 

bağımsızlığını ilin eden Bulgaristan'dır. 
(58) Bundan da maksac, Bosna-Hersek' i işgal eden Avuscurya'dır. 
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kahraman yavrusudur; bu zavallı yoksullar, ki bütün gün çalışarak 
yaşamlarının son döneminde biriktirebilecekleri ufak bir sermaye ile 
ailelerinin yanına dönebilmek ümidiyle gurbet derdine katlanmak 
ihtiyacında kalmışlardır; bunlar için 40 para(59) bile 40 bin kuruş kadar 
önem taşıyor; o durumda dahi açgözlülüğe düşürülemiyorlar. Hayır, 

açgözlülük bir yana, bu alandaki meşru ücretlerini bile ayakları altında 
çiğnediler. Bunu sürdüreceğiz. Sürdürmek ve direngenlik, zaten 
hamiyerimizin doğasının gereğidir. 

Dikkat buyurulsun, dünkü ümitsizlik gücünün katanlığına karşılık, 
bugün her taraf, milletin gülümseyen yüzüne, özgürlüğün birer parlak şiir 
levhasının güzel görünümünde görünmektedir. Birkaç haftadır ki 
milletvekillerinin seçim oylarının sandıkları, seçim arabaları ve araba 
hayvanları donatılmış, yiğit omuzlarında heybetle parıldayan silahları olan 
kahraman askerlerimizce çevresi kuşatılmış olan bu kutsal sandıklar, 

ellerinde özgürlük simgesi olan Osmanlı bayrakları bulunduğu ve vatan 
müzisyenleri özgürlük marşlarıyla özgürlükçülerin kulaklarını okşadıkları 
halde önde ve aralarda yürüyen yüzlerce, binlerce, yüz binlerce kişinin, 
Kürd kardeşlerimizin görkemli başları üzerinde, akın akın Babıali'ye 
götürülmüştür.( 60) 
Sandıkların sağında-solunda masumca yer alan, tekdüzen eldeğmemişlik 

giysileriyle süslenen sekiz-on yaşlarındaki hanım kızlarımız, o sandıkların 
birer koruyucu meleği ve tüm varlıkların özgürlüğünün birer güzellik 
perisi neşesiyle gülüp seviniyorlar; bu beyaz güvercinler, sanki çocuksu 
eldeğmemişliklerinin yüceliklere ulaştıran kanadarıyla uçsuz bucaksız 
sihirli havaya doğru uçuşacaklar. 

Kutsal özgürlüğün bu güzel manzaraları, milletin ilk egemenlik gelin 
alayıdır. Demeğimize sürekli olarak ulaşmakta olan binlerce telgraf, 
taşralardaki bütün çeşitli unsurların da birlik haberlerini iletiyor. Emin 
olalım ki gelecek bizimdir. 

Ahmed Cemi! 

(59) Para: Degeri kurtl§un kırktabiri olan eski bir para birimi. Buradaki anlamı budur. 
(60) Sözlük anlamı "yüce kapı" olan "Babıili", Osmanlılar döneminde "Sadrazam" 

denilen başbakanın makamının bulunduğu binaiçin ad olarak kullanılırdı. Aynı ad, 
o binanın yer aldığı semcin de adı olmll§tur. 
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BÜTÜN KÜRD KARDEŞLERiMiZE 

U zlaşma ve birlik bir halkın mutluluk ve refahına, bölünme ve uyuşmazlık 
ise düşüş ve feHiketine yolaçar. Bunun örnekleri çok görülmüş ve bu konuda 
çok şey söylenmiş olduğundan, bu konuda sözü uzatmaya gerek yoktur. 
Maksat, bütün Kürd hemşehrilerimize ve özellikle Kürd liderlerine, her 
zamandan çok ve her şeyden önce bugün birliğe muhtaç olduklarını 
anlatmaktır. Böbürlenmeyi bırakmak ve çıkarcılığı küçümsemek, ciddi bir 
birliğe girişrnek için en büyük koşuldur. Herkesin yanında makbul 
olmayacak ve övülmeyecek şeref ve haysiyet iddiaları, gerçekte her zaman 
zarar ve düşüş getirir. Bir halkın yücelmesi, ancak, önde gelenleri ile sıradan 
bireylerinin yücelme niteliklerini taşımalarına bağlıdır. Bunun bilincinde 
olmak ve milliyet topluluğuna bir kurtuluş ve gelişme yolu açmak, en önce 
o halkın seçkinlerinin ve büyüklerinin omuzlarına yüklenen bir görevdir. 
Bir halkın önde gelenleri ve seçkinleri bu duyguya bağlı kalınca, 

davranışlarında ve işlerinde de o duygunun gerekleri etken olunca, o halkın 
bireyleri arasında birlik kolaylıkla kurulur ve yararları da az zamanda ortaya 
çıkar. Tersine olan durum ise, sonuçsuz ve hatta zararlı olur. 
Değişmez olan bu gerçekiere göre, mensup oldukları soylu Kürd halkının 

mutluluk ve gelişmesini ciddi olarak arzu eden tüm saygıdeğer beyler ve 
liderlerin, bu önemli dakikayı dikkatle göz önüne alarak, şu ana değin her 
çeşit tavır ve tutumlara elverişli görünen durum ve zamanın değişmiş 
olduğunu ve o yolda koşma zamanının artık geçtiğini, ve şan ile onuru 
korumak, makam ve yarar sağlamak için Anayasanın adalet! i hükümlerine 
dayanmaktan başka iyi kurtuluş yolu olmadığını bir kat daha takdir 
etmeleri gerekir. Ve bu nedenle her şeyden önce, ii.cil olarak, aralarındaki 
nifaka tümüyle son verip uzlaşma kurarak, ulusun bireyleri için uyulan 
örnek olmaları, bilgi ve doğuştan sezişleri ve dindarca temiz duyguları 
gereğince haklı olarak umulup beklenmektedir. 

Süleymaniyeli Seyfullah 
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KÜRDLER 
VE HALKLARlN YİGİTLİGİ 

-Devam-

Bir de, doğal özelliklerin tek başına göründüğü ve süregen olduğu aşiretleri 
incelersek,(61) ayrımsız olarak hepsini bir düzeyde değilse de, çoğunlukla 
"saf, samimi, mert" sözcüklerinin belirlediği ortak yanları her birinde 
buluruz; ve milletimizi, baştan başa asli niteliklerle süslü görürüz. 
Milletimizi oluşturan değişik unsurlardan Arnavudların, öznel yiğitlikleri 
gereğince daima mert, daima savaşçı, daima sağlam bir halk nlduklarım 
anlarız. Çerkeslerin asli üstünlüklerini derinliğine incelersek, yine siliihşör, 
sağlam bir ahlak ve din ile nitelenip yüceldiklerini söylemekten kendimizi 
alamayız. 

Kürdlere gelince; bunları yiğitlik ve ahlak alanında daha başka, daha 
sağlam, yaratıCJ gücün balışettiği sağlam temele dayalı bir yarancı adetle 
daha garip ve hayret verecek bir nitelikte buluruz. Kürdlerin herhangi bir 
şaibe ile lekelenmek olasılığından uzak olan asli niteliklerini kanıtlamak 
için gösterilecek örnekler olarak, gözler önüne serilecek sayısız 

kahramanlıkların anlatılması yeter. 
Şimdiye kadar Kürdlerin derlenip yazılamayan tarihi, bugün Kürdistan' da 

babadan oğulageçen birçok atasözü gibi ağızdan ağza, dilden dile, gönülden 
gönüle girip dolaşıyor. Osmanlı ların, tüm Osmanlıların güzel niteliklerinden 
olan mertlik, kahramanlık, soylu ahlakarasında işitil en harikalardan biri de 
şudur ki, Kürdleri, Kürd kadınlarını savaşta kadınlıkla hiç de uyuşmayan 
tehlikelere göğüs germiş,gevşeklikgöstermemiş, ölmüş, öldürmüş, kocasıyla 
birlikte savaşlara girmiş, ağır darbelere uğramış buluruz. 
Bunların her birini, Kürd halkının sonu bulunmaz kahramanlığının, 

yüzyıllardan beri değişmemiş ulusal ahlak ve geleneklerinin birer canlı 
tanığı olarak göstermek için, gönlümüzde bir duygu duyarız. 

Tüm Osmanlılığı oluşturan çeşitli unsur ve halkların taşıdıkları 

dünyadeğer yüce düzeydeki niteliklere, bir de eğitim ve öğretirole edinilen 
bilgi, toplumsal uygarlık bilgisi ve sağlam temellere dayalı düşünsel 
eğitim eklenirse, bu milletin, bu Osmanlı hanedanının, bu ışık saçan 
halkın yaşayacağı, sürekli ileri gideceği yargısına varmayacak kim kalır! 

Devamı var 

Bed ri 

(61) Bazı aşiretlerde görülen "kendine özgü nitelikler" kastedilmi§ olabilir. 
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BEDİÜZZAMAN MOLLA SAiD-İ KÜRDİ'NİN 

GAZETEMiZiN 1. SAYISINDA YAYlNLANAN 
KÜRDÇE YAZISININ TÜRKÇESi 

Ey Kürd kitleleri! 
İttifakta güç, birlikte yaşam, kardeşlikte mutluluk, hükümette selamet 

vardır. Birliğinsağlam bağını, dayanıklı halatını sıkı tutun ki sizi belalardan 

kurtarsın. Güzelce kulakveri niz, dinleyiniz; size bir şey söyleyeyim: BiJiniz 

ki üç, evet üç cevherimiz vardır, ki korunmalarını bizden istiyorlar: 

Birincisi İslamiyet, ki milyonlarca şehidimizin kanını onun pahası olarak 

vermışız. 

İkincisi insanlık cevheri, ki bizi toplumun gözünde insan gösterecek olan 

odur. 
Üçüncüsü milliyet, ki önderlerimizin, geçmişlerimizin ruhlarını 

mezariardında sevindirecek bir armağanımız ve onlarla olan ezeli ve e bed! 

bağımız olacaktır. 

Bu üç cevhere karşılık bir de üç düşmanımız vardır, ki bizi yok ediyorlar: 

Birincisi yoksulluk, ki İstanbul' daki 40 bin hammalın varlığı, o 

düşmanımızın tasallucunun örneğidir. 

İkincisi cahillik, ki birinci düşmanımızın istiHisına büyük biryardımcıdır. 

Yoksulluğun düşkünü olan o 40 bin hammalın içinde b inde biri bir 

gazeteyi okuyamıyor ki bir kurtuluş yolu bulsun. 

Üçüncüsü cahilce anlaşmazlık ve karşılıklı düşmanlığımızdır, ki biz 

birbirimizle boğuştukça gerçekten bir terbiyeye müstahak oluyorduk. 

H ükümet de, uzlaştırıcı terbiye yerine nifakı artırmaya çalışı yar, hakkımızda 

her türlü zulüm ve baskıyı gerçekleştirmeye bizi layık görerek insafsızlık 

ediyordu. 
Şimdi bilmeli ve anlamalıyız ki bu üç düşmanımızı kahretmek ve o üç 

cevherimizi onların elinden kurtarmak için de, elmastan yapılmış olan ve 

yükselen üç yiğitlik kılıcı gerekir: 

Birinci kılıcımız eğitim ve öğretim, ikincisi ittifak ve ulusal sevgi, 

üçüncüsü de kişisel girişim ve öz varlıkla gösterilecek çabadır; herkes öz 

varlığına güvenmelidir ki dışarının yardım imtihanından, boyun eğip 

küçülmekten, muhtaç olmaktan kurtulup tokgözlülük kazansın ve alçalma 

yükleri altında eğilmekten, her kalıredici ve baskıcı ele boyun eğmekten 

kurtulup özgür kalsın. Son vasiyetim şudur: Okumak, yine okumak, yine 

okumak! Sonra birbirimizin elini sıkı tutmak, birleşmek, ittifak aleminde 

yaşamak!(62) 

(62) Bu sayıdaki ll numaralı dipnota bakınız. 
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KÜRDLER NEYE MUHTAÇ? 

On be§ yıldır ki düşündüğüm ihtiyaçlar arasında iki noktayı maksadımın 
amacı etmi§tim. Bu iki noktadan başka, Kürdistan' ın geleceğini sağlayacak 
araçlar görmedim. 

Birincisi ulusal birlik, ikincisi ise, dini bilimlerle birlikte gerekli olan 
uygarlık tekniklerini(63) de yaygınlaştırmaktır, ki bunun da temeli ve 
okulu Aşiret Alaylarıdır. Bu sırra dayanarak pervasızca diyorum ki: 
Aşiretlerde asker olmayanları da onlar gibi ulusal asker yapmalı; ta ki 
elektrik ışını gibi olan askerlik, birbirlerine komşu olan o değişik a§iretlerin 
arasında kimyasal ilişki gibi bir ili§ki meydana getirsin ve düşünceleri ile 
dileklerini bağdaştırarak, onların cevherlerini ve gerçek değerlerini ortaya 
çıkarsın, eğitim ve öğretim ışığını ve Kürdlerin ısı güçlerini üretebilsin. 

Çünkü göçebeliğin, bağnazlığın, hükümetsizliğin ve Hükümetin 
zulmünün eseri olan yoksulluk ve çaresizliğin zorlaması yuzünden garazlar 
çatı§ır. Şikayetler, ölüm yankısı gibi sürekli olarak merkeze çarpıp 
durduğundan, Hükümetin lütfu yerine sillesine müstahak olmaya ve 
rakibierin de, "dü§manların başına gelenlere sevinme" yankısı gibi, 
sevinmelerine yolaçıyor; harniyet sahiplerinin kafalarında danara vurarak 
moral güçlerini ümitsizlik darbesiyle yenilgiye uğratıp, ileri görüşlü 
kimseleri çok üzüyor.(64) Hem de 400 bin kişilik kahraman ve savaşçı bir 
büyük güce sahip iken iç çatı§malarla mahvalduğu gibi, anlaşmazlıklardan 
doğan karı§ıklıklarla, babaca acıma yerine zalimcekini çağırıyor.(65) 
Ayrıca Kürdler, uygarlığın yaşam ruhu olan tekniklerden ve modern 

eğitim ve öğretimden nefret etmişlerdir. Çünkü: 
1- Görünüşte bunlar yabancılardan geldiği için. 
2- Bazı teknik sorunlar, sıradan insanların yüzeysel bir düşünceyle inanç 

ve gerçek sandıkları bazı İsliimi öykülerle ve benzetmelerle çelişip karşıt 
duruma dü§tükleri için. 

3-Ve bunlar, Kürdlerce her erdemin kaynağı olarak bilinen medreselerin 
usulüne ters dü§tükleri için. 

4- Ve bazı okullular, İsliimiyeri yalnız görünü§çü ve taklitçi olarak 

(63) "Teknikler" sözcüğünü, "fenn"in çoğulu olan "fünun" karşılığında kullandık. 
(64) "Şikiyetler" sözcüğüyle başlayan bu cümle, yazının aslında hem çok uzun, hem de, 

galiba dizgi yanlışlığı sonucu olarak, karışık çıkmıştır. Uzun inceleme sonunda bu 
şekilde çevirmenin doğru olacağı kanısına vardık ve böyle çevirdik 

(65) Galiba yazar bu cümlede şunu demek istiyor: "Kürdistan 400 bin kişilik kahraman 
ve savaşçı bir güce sahip iken, iç çarışmalar yüzünden mahvolmuştur. Ayrıca, 
anlaşmazlıklar ve iç çatışmalardan doğan karışıklıklada ve bunların sonucu olarak 
Hükümete yapılan şikayetlerle de, Hükümerin bir baba gibi acıması yerine, zalime e 
kirriyle karşılaşıyor". 
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çocukça bir inançla, teknikierimize kazandırdığı filozofça yatkınlığakarşılık 
verip yargılamakla kuruntu ve kuşku alanına düştüklerinden. 

İşte bu nedenlerle, Kürdler modern eğitim ve öğretimden son derecede 
ürküyorlar. Bunun tek çaresi, Aşiret Alaylılığı ve askerliğin yüce kapısı 
yoluylaaralarına okulları, eğitim ve öğretimi götürmek ve mutluluklarının 
kaynağı olan çürümüş medreseleri diriltip, dini bilgilerle birlikte gerekli 
uygarlık tekniklerinin Kürd bilginlerince öğretilmesini sağlamaktır. 

Sözün özeti, her milletin, özellikle de Kürdlerin sağlam bağı ve yaşam 
unsuru olan birlik, eğer bir saray olsa, Aşiret Alayları ve her unvanı 
yenilgiye uğratan askerlik de köklü ve uzun bir temel ve sağlam bir tavan 
olacaktır. Ve o birlik ve ittifak sarayını ışıklanduan ya da halkların 
yaşamının kan dolaşımı yerine geçen ve havagazı kaynağı gibi olan eğitim 
ve öğretim için, Aşiret Alayları gayet gösterişli ve parıldayan bir teknik 
bilgiler okulu ve kocaman bir sanayi fabrikası olacaktır. Üstad olan 
Hükümet, alayların yeteneklerine göre iyi bir düzen dersi verirse, ne güzel, 
tam aradığımız da odur, işte o kadar. 

Said-i Kürdi 

AŞİRET ASKERLİGİ 
-Devam-

Din ve milletin şan ve itibarının yücelmesi ve dolayısıyla herkesin şimdiki 
ve gelecekteki durumunun selameti, Anayasanın kurtarıcı olan hükümlerinin 
tam uygulanmasına bağlıdır. Bu konudaki kesin ve tam kanının günden 
güne oralarca(66) açıkça belirip pekiştirilmesiyle, Allah'ın rızasına aykırı 
en ufak bir davranışın başgöstermesi olanaksız duruma gelmiştir; böylece 
temeli var olan bir büyük güçten Devletçe büyük yarar sağlanacağı 
aşikardır. Bugünkü günde Hamidiye Alaylarının en çok muhtaç oldukları 
şey, eğitim ve öğretimderi ile teorik ve pratik öğretimlerinin tamamlan
masından ibarettir. 

Bugünkügünde ateşli silahların ulaştığı ilerleme ve erişkinlik karşısında, 
süvari askerlerinin hizmetleri gereği gibi gelişmemiş ve süvari askerlerinin 
kendi başlarına savaşmalarının meydan savaşlarının kesin sonuçları üzerine 
etkisi azalmışsa da, günümüzde mevzilenme ve strateji kumandanları, 
süvarilerden gerek meydan savaşlarında, gerekse savaşın bütün dönemlerinde 
hakkıyla yararlanabilmek için inceleme ve araştırmalarla uğraşmakta ve bu 
konuda pek çok teoriler öne sürmektedirler. Bu araştırmaların sonucunda 
şimdilik değişmez ve kesin olarak gerçekleşmiş bir husus varsa, o da, olağan 

(66) "Oralar"dan maksat, Aşiret Alaylarının bulunduğu Kürdistan' dır. 
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süvari görevi, keşifhizmetlerini yerine getirebilmek ve düşman ordusuyla 

daima bağiantıyı korumaktan, bu sayede düşman ordusunun her an ve her 
zaman yapacağı harekatı gözedemeden uzak rutınayıp ordunun gözü 
olmaktan, güvenlik ve ileri karakol görevi görmekten, asker! birlikler 

arasında ulaşım ve çarpışma yollarını güvenceye almaktan ve savaşın 

sonunda çekilmeye karar veren düşman ordusu üzerine, topçu ile takviye 
edilmiş olduğu halde atılıp, çekilmenin yolaçtığı maddi ve manevi 

kargaşalıktan yararlanıp, çekitmeyi bozguna dönüştürmeye çalışmaktan 

ibarettir. 
Güçlü ve değerli süvarilere sahip ordularda, savaş sırasında bağımsız 

süvarİ tümenleri oluşturulup, eski zamanlarda bizde var olan akınolar gibi 
düşman toprakları içerisine saldırıp düşmanın yan ve gerilerini tehdit 
etmek, geriyle olan ulaşım yollarını kesmek, yiyecek ve mühimmat 

konvoylarını vurmak, tren ve köprülerini tahrip etmek ve bu gibi harekatı 
yapmakla düşmanın moral gücü üzerine korkurucu bir etki meydana 

getirmek de süvarilere bırakılan işlerdendir. Düzenleyici kurallara göre 
süvarİnin süvariyle savaşma yöntemi, başlıca savaş saffı düzeninde yani 

birbirlerine bitişik ve tek parçalı bir kitle gibi, uzun bir yürüyüş ağırlığı ve 
kararıyla duşmanın üzerine atılıp çarpışmak ve o sırada kılıç ya da mızrakla 

da vurup dürterek savapbilmektir. 
İşte bugün Avrupa· da süvarilere verilen görev bundan ibaret olup, eğitim 

ve yetiştirilmeleri de bu yöntemle yerine getiriliyor. Çünkü süvarİlerde 
piyadeler gibi toprağın engebelerinden yararlanabilme yeteneği 
olmadığından, zamanımızın ateşli ve yok edici silahlarını kullanan bir 

düşmana karşı topraktan yararlanmaksızın siliih kullanmaya kalkışmak, 

mahvolmakdemekolacağından ve şimdiye kadar en cesur ve yiğit süvarilerin 
bu şekilde yapılan davranışlarının her zaman yenilgiyle sonuçlanmasıyla da 

kanıdanmış olduğundan, at üzerinde düşman piyade ve topçularına karşı 
silah kullanma yöntemi tümüyle terkedilmiştir. Süvari olabilmek için, 
yorulmak bilmez ölçüde çevik ve dayanıklı olmak, binilen hayvanı iyi 

kullanabilecek ve her fırsattan anında yararlanma yeteneğine sahip olacak 
biçimde becerikli ve atılgan olmak, bunlara ek olara da gerektiğinde 

yaşamını hiçe sayacak ölçüde cesur olmak şarttır. 
Gelelim kendi konum uza: Süvarilik için yukarıda ortaya serilen ni telikierin 

tümü Kürd aşiretlerinde mevcuttur. Çünkü bunlar hayvana birrrneyi 
askerliğe gittikten sonra kışialardaki eğitim yerlerinde öğrenmeyip, 

babalarının evinde ta beş yaşındayken öğrenmekte ve silah atmaya 

alışmaktadırlar; ve askerlik çağında her biri bir binici asker ve silahşör 
oldukları halde Devletin yetişticici ve eğitici eline ulaşmaktadırlar. Bunlar 
gibi cesur, binici, siliihşör yaratılışlı askerlerin tek ihtiyacı, düzenleyici 

kurallara göre bilinmesi en gerekli olan asker! bilgileri edinmek ten, bir de 
bunlar bireysel ve kişisel olarak binici olduklarından, hepsinin takım, 
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bölük, alay halinde yani birleşik bir kitle durumunda hareket edebilmeleri 

için eğitilmeleriyle düzenli savaşların öğretilmesinden ibaret kalır. 
Bugün bütün devletlerin süvarİ talimatnameleri, bazı küçük ayrıntılar 

dışında, hemen hemen birbirinin aynı olduğu gibi, Osmanlı ordumuzun 
süvarİ talimatnamesi de Almanya, Fransa, Avusturya gibi en gelişmiş 

devletlerin talimatnamelerine eş düzeydedir. Bu talimatnamelerden başka, 
Rusya Devletinin süvarİleri için bir Kazak talimatnamesi vardır. Bu 

talimatname Kazakların özgün niteliklerine ve çarpışmalarda edinilen 

birtakım fiili deneyimlere dayanılarak düzenlenmiş olduğundan, süvarİ 
Kazaklar bu talimatname gereğince eğitilmektedirler. 

Bizdeki aşiretlerin süvarİlikteki yaratılıştan yetenekleri Rus Kazaklarının 
yeteneklerinden daha fazla olduğundan, Hamidiye Alaylarının kuruluşunda 

bu Kazakların yöntemine uyulması tercih edilmiştir; ve hatta kuruluşun 

başlarında, Kazakların eğitim yöntemlerini fiilen görmek üzere, süvarİ 
subaylarımızdan üç yetkin kişi Rusya'ya gönderilmişti. Söz konusu subaylar, 

çeşitli alaylarda üçer yıl hizmet ettikten sonra, edindikleri bilgileri bizim 
alaylarda uygulamak için dönmüşlerse de, o sıra, bu alayların ciddibiçimde 

kurulmasına girişip çaba harcamakta bulunan rahmetli Şakir Paşa' nın 
müfettişlik göreviyle Anadal u' ya gönderilmiş olduğu zamana rastladığından 

ve adı geçen rahmetliden sonra da bu hizmetle görevlendirilenlerde şev k ve 
gayret görülmediğinden, niçin Rusya'yagittiklerini ve ne yaptıklarını bile 
olsun bir sorup arayan olmamıştı. O zamandan beri artık Hamidiye 

Alayları düzenlemeleri 

Devamı var 

Süleymaniyeli Fethi 
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A •• •• 

EDEBIBOLUM 

Fransa'nın ünlü edebiyatçılarından Lamartine'in 
Hazreti Peygamber'in yüce niteliklerine ilişkin yazdığı yazı 
erdemli edebiyatçılarımızdan Haydarizade İbrahim Efendi 

tarafından çevrilerek şiirleştirilmiştir:(67) 

Hazreti Allah kime balışetti 
böyle sınırsız bir iktidarı 

ki Hakk' ın kudretini halka aniatsın 
ve evreni yerinden oynatsın 

ve insanlığı Allah' a bağlasın 
ve görkem ve makam sevgisine bakmasın 

Diriltti O'nun makbul olan bu iradesi 
böyle akla yatkın bir inancı 

Ta Adem'in cennetteninişi zamanından 
geçmemişti alemin hayalinden 

ki böyle az bir güç ile 
ve böyle ulu bir niyet ile 

birlik yolunda tek başına, pervasız olarak 
hem bildicici ve hem de uygulayıcı olarak 

girişsin bu büyük güçlüğe 
ve böyle önemli bir işi uygulamaya(68) 

(67) Haydarizade İbrahim Efendi, aslen Ha ydaran rujirednin Doğu Kürdistan kolundan 
olan ve atalarının göçtüğü HewlCr kentinde doğup yetişen, sonra da lsranbul'a 
yerleşen bir Kürd aydını ve din adamıydı. 1918 yılında yayınlanmaya brujlayan ünlü 
"Jin"(Yaşam) dergisinin yazı kurulunda yer almış ve derginin 7 Kasım 1918 tarihli 
ilk sayısında "Bir Hasbıhal"(Bir Söyleşi) başlıklı Türkçe bir yazısı yayınlanmıştır. 
Aynı derginin 14 Kasım 1918 tarihli 2. sayısında ise, kendisinin şeyhülislimlığa 
atanmış olduğu bildirilmiştir(Bakınız: "Jin", c. 1, s. 185-187, 203-204 ve s. 213, 
230; Arap harflerinden Latinharflerine çeviren: M. Emin Bozarslan; Deng Yayınevi, 
Uppsala-İsveç; 1985). 

(68) Buradaki "iş" sözcüğü, aynı zamanda iş anlamına da gelen "emir" sözcüğünün 
karşılığında kullanılmıştır. 
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Her işinde olağanüstülükleri 
olanaklı kıldı, o olanaksızlıkları 

Girişiminin eseri şaşkınlığa uğrattı 
dahilerin azmini, insan gücünü 

Bu eserden daha ulusu olmaz 
daha büyüğü, daha yücesi olmaz 

Allah' ın yüceliğinin şanı için oldu kanıt 
baştan başa bu yüce maksat 

Hele olmuştu bulaşıcı hastalık 
birtakım tanrıların düşunceleri(69) 

Kimi tapınıştı ateşe, putlara 
kimi hayvanlara, kimi cansız varlıklara 

Yok etti ortadan bu dinleri 
ve halka anlattı boş kurumuları 

Muhammed'dir bunu gerçekleştiren 
ve mutlak olarak güç almıştır Allah'tan 

Geçti birçok ulu peygamberler 
ve yenileşticici ünlü hükümdarlar 

Gelmedi dünyaya dünyanın yaratılışından 
beri, böyle bir zat, Adem'in soyundan 

ki az zaman içinde tamamlasın 
akıllara şaşkınlık veren böyle büyük temeli 

Böyle bir iktidara layık olan 
ve bu doğru yolun yol göstericisi olan 

mutlaka alemin uyulan önderidir 
ve Adem soyunun seçkin özüdür 

(69) Çok tanrılı dinleri kastediyor. 

-XVI- 125 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çok zaman geçmemişti Hicret' in üzerinden 
ve peygamberliğin bildirilip yayılması üzerinden 

dininin tuttu görkemi ve şanı 
Yemen ve Mısır'ı, Şam ve İran' ı 

ve girdi İslam ta Horasan'a 
Berberistan'a, Hindistan ve Turan'a(70) 

Irmaköresi ile Afrika(7 1) 
Güney Avrupa ve İspanya 

boyun eğdi emre ve hükümlere 
ve İslamın adaletli otoritesine 

Devamı var 

KÜLTÜR 
KAHİRE ULUSAL ÜNiVERSiTESi 

Son yıllarda kültür yolunda geniş adımlarla ilerlemeye başlayan Mısırlılar, 
ilköğretimin genelleştirilmesi gibi önemli bir işi öngörerek, Hükümetin 
yardımına ihtiyaç göstermeksizin hemen hemen her köydedüzenli ilkokullar 
açmışlardı; ve bu okulların çalışmalarının sürdürülmesi için ulusun 
zenginleri, birbirleriyleyanşırcasına, yüz binlerce liradeğerindeki mülklerini 
elden çıkarıp bağışlamışlardı. Bu gayretli yurtseverler, üç yıl önce yine 
ulusal yardımla büyük bir ulusal üniversite kurmaya girişerek, bu önemli 
iş için gerekli olan yetkin öğretmenler yetiştirmek üzere Avrupa 
üniversitelerinin değişik bölumlerine yeterli mikdarcia öğrenci gönder
mişlerdi. 

Aslında, öteden beri tanınan Ezher Medresesi'nin reforme edilmesi de 
gözden uzak tutulmayarak, on yıl önce programına matematik, tarih ve 
coğrafya dersleri alınmışsa da, medresenin şimdiki bölümleriyle öğretimin 
derli-toplu yöntemlere bağlanamaması, bu medresenin bir üniversite 
düzeyine yükseltilemeyeceği kanısını kabul ettirmişti. 

(70) Berberistan: Kuzey Afrika'da yer alan ve Fas, Cezayir ve Libya arasında bölüşülüp 
paylaşılan Berberl halkının ülkesi. 

(71) Irmakötesi: Orta Asya'da, "Amuderya" denilen Ceyhun ırmağının kuzey bölgesine 
eski Arap coğrafyaolarınca verilen "Maveraünnehr" adının Türkçesi. Batı 

kaynaklarında bölge, "Oksiyanaötesi" demek olan "Transoxiana" adıyla yeralmıştır. 

126 -XVII-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hindistan İslam Üniversitesi'nden sonra Kahire Ulusal Üniversitesi, 
ikinci bir yer kazanacaktır. İslam dini, Arap edebiyatı ve felsefe, Batı dilleri 
edebiyatı, siyasal bilgiler, hukuk ve tıb dallarını içeren bu hayırlı kurum, 
d üzence Avrupa'nın önemli üniversiteleri düzeyinde bulunacaktır. Ve son 
postayla alınan bilgilere göre resmi açılışı, bu Ocak ayının 15 'inci salı günü 
gayet parlak bir biçimde yapılacaktır. 

Bu ulusal üniversitenin kuruluş düşüncesini ilk önce "El-Liva"(72) 
gazetesinde parlak yazılarıyla ve konferanslarda düzgün ve sanatlıca 

konuşmalarıyla ulusun zihnine yerleştiren, özgürlükçü! erin kıvancı Mısırlı 
rahmetli Mustafa Kamil Paşa'nın aziz ruhu şad olsun. 

Diyarbekirli Sakin 

* 

Derneğimizin şimdiki uğraşları arasında önemli bir bölüm oluşturan 
Ermeni yurttaşlarımızia Kürdler arasında uzlaşma sağlama girişimlerinde, 
hamdolsun başarılar elde edilmiştir; ve gazetemizin ilk sayısında yayınlanan 
ve Kürdlerle Ermeni ileri gelenleri tarafından ortaklaşa çekilen telgrafların 
içerdiği birlik haberleri sevindiricidir.(7 3) Bu bağdaşma ve uzlaşmanın 
genelleştirilip artırılması için, buradaki Ermeni komiteleriyle görüş birliği 
sağlanarak, içtüzüğümüzün özel maddesinde açıkça belirtilen karma 
konseyin oluşrurulmasıyla, bu iki halkın birlikte sakin oldukları yörelere 
bundan sonra tavsiye ve bildirimler yapılması gerektiğinde, bunun görüş 
birliği içinde olarak her iki dernekçe aynı zamanda yapılması öngörülmüştür. 
Ve çıkarları birbirine bağlı olan bu iki halk arasında ciddi bir yakıniaştırma 
ve dostluk kurulmasına yarayacak başlıcaönlemler hakkında da, gerektikçe 
hükümet nezdinde girişimlerin ve dilek iletilmelerinin yine aynı biçimde 
yapılması kararlaştırılmıştır. Ve Kürdlerin eğitim ve öğretimi ve düşünce 
bakımından aydınlatılmaları konusunda derneğimizce diğer önlemler 
alınmış ve bunların gereğinin yapılması için girişimde bulunulmuştur. 

(72) "Bayrak" demektir. 
(73) 1. sayıdaki 7 numaralı dipnota bakınız. 
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KONFERANS(74) 

Konferans toplanacak mı, toplanmayacak mı? .......... toplanmasına gerek 
kalmadan meydana gelen sorunlar çözüme kavuşturulabilecek mi? İşte 
çözülecek sorun! 

Bize kalırsa, bu konferans toplanmadıkça, meydana gelen sorunların 
çözülmesine olanak bulunmayacaktır. Avusturya ile her şeyden önce bir 
uzlaşma zemini bulunmadıkça, konferans toplanmayacaktır. Konferansın 
toplanması böyle ertelernelere ve güçlüklere uğradıkça, sonundasaldırganlar 
yararlanacak, galiba biz de zararlı çıkacağız. 

BULGARLARLA GÖRÜŞMELER 

Bulgarlar la meydana gelen görüşmelerin sonucu ...... .le bilinemiyorsa da, 
Devletin çiğnenen hak ve yararlarının tamirve telafisini sağlayacak sonucun 
elde edilemediği kesin gibi görünüyor. Zaten görüşmenin konusu ...... 
haklarımızın korunması amacı üzerine değil, birkaç ........ elde edilmesi 
üzerine kurulmuştu. Sonuçsuz kalması .. .... .. .. halde onurumuza daha 
uygunsa da, öte yandan konferansın toplanması nedenlerinin güçlük ....... 
da üzüntü ve kaygı nedenidir. 

Bir söylemiye göre Yüce Devletin Bulgaristan'dan isteği 25 milyonlirayı 
geçiyormuş. Bulgaristan ise ancak 4 milyon kabul ediyormuş ve bütün 
görüşmelerin sonucu işte bundan ibaretmiş. 

AVUSTURYA'DA HAZIRLIKLAR 

Avusturya' nın önemli askeri hazırlıklar yaptığı, son alınan haberlerdendir. 
Adı geçen Hükümetin bu hazırlıkları bize karşı mı, yoksa ......... tan'a karşı 
mı? İşin bu yönü kesinlikle kestirilemese de, onurunu korumak ve kaynayıp 
coşan kamuoyunu yatıştırmak amacıyla, herhalde girdiği güç durumdan 
çıkmak için ......... bir harekette bulunabilmesi güçlü olasılıktır ............... . 
........ ......... politik moraldan yararlanıp, daha çok gerginliğe meydan 
bırakmaksızın haklarımızı olabildiğince güvenceye almak, doğru karar ve 
akıllılık olacağı inancındayız. 

İTALYA DIŞİŞLERi BAKANININ KONUŞMASI 

İtalya Dışişleri Bakanı Mösyö Nitoni, yaptığı son konuşmada Osmanlı 
Devleti hakkında son derecede içtenlikli sözler söylemiş ve meşrutiyet 
Hükümetimizin başarılarının sürmesi dileklerini dile getirmiştir. 
Adı geçenin bu d uygularına bütün Osmanlılar teşekkürlerini sunarlar. 

(74) Bu sayıdaki 38 numaralı dipnota bakınız. 
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BABIALI'NİN NOTASI(75) 

Konferans hakkında Babıall' ce ortaya konulan temel maddelere ilişkin 
devletler arasında görüş alış verişi yapılmaktaysa da, Avusturya Devleti, 
konferansı kabul etmesini, bazı koşulların önceden Yüce Hükümet ile 
büyük devletler(7 6) tarafından kabul edilip onayianmasına bağladığı ve bu 
nokta Almanya tarafından da yerinde bulunup benimsendiği için, bu iki 
devletin muhalefeti ortadan kalkmadıkça, görüş alış verişlerinin kesin bir 
sonuca varamayacağı ortadadır. 
Alınan haberlere göre İngiltere Devleti de, öncelikle Avusturya ile bir 

uzla§ma zemini bulmamız gerektiğini salık vermekte ve devletlerin onayına 
bağlanamayacak sorunlarda yardım ve desteğin pek sonuç veremeyeceğini 
üstü kapalı biçimde belli etmekte imiş. 

İRAN'DA DURUMLAR 

İran' da diktatörlük Hükümetine karşı savaşan Settar Han' ın taraftar ve 
destekçilerinin gittikçe çoğalmakta olduğu ve İran' ın kuzeybatı yörelerini 
tümüyle egemenliği altına aldığı ve Şah'la yaptığı büyük ................ . 
Şah'ın, işin sonunda Rusya'nın korumasına atılıp ülkesinin bir bölümünü 
Rusya'nın istilasına bırakacağını ne yazık ki duyumluyoruz. Acabaİngiltere 
gibi çok dayanıklı bir devletin bu konudaki ilgisi dikkate alınıyor mu? 

(75) BabıiUi: Bu sayıdaki 60 numaralı dipnota bakınız. 
(76) Büyük devletler: İlk sayıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
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AÇIK SÜTUNLAR 

Simgesi halifelik olan Hazreti Padişah, dünkügün cumanamazını, alışıldığı 

gibi kutlu Hamidiye Camiinde kılmışlardır. 

* 
Hazreti Padişah tarafından, imparatorluk sınırlarındaki Osmanlı askerlerine, 
daha önce, Hereke Fabrikası ürünlerinden olan bin tane faoila gönderildiği 

gibi, bu kez de bin tane armağan edilmiştir. 

SA YGIDEGER ARKADAŞIMIZ "YENI GAZETE''YE 
TEŞEKKÜRLERİMiZ 

Yararlı yayınlarıyla milletin yararlanan ellerini süsleyen saygıdeğer 
arkadaşımız "Yeni Gazete"nin gerekgazetemiz ve gerekse yazarları hakkında 

bolca yazdıkları takdir etme simgesi olan arkadaşça iltifatları, yüce bir 
özendirme çağrısı olarak algılarız. Sözü edilen gazetenin Sayın Müdürü 
Abdullah Zahid1 Bey gibi, dalıice bilgi ürünlerinin edebiyat ve felsefe 

değerlerinin sermayesini oluşturduğu önde gelen bir edebiyatçının bu özel 

iltifatına teşekkürler edilir. 

* 
İstanbul'da yayınlanan saygıdeğer arkadaşlarımız tarafından gazetemizin 

yayınlanmasından dolayı gösterilen kutlayış ve takdir edişlere, dilimizin 
tüm özel duruluk ve içtenliğiyle teşekkür eder ve gazetemizle görüş alış 
verişi yapmak lütfunda bulunmalarını ayrıca dileriz. 

* 
Meclis'in kutlu açılış gününde, Düyfın-ı Umumiye(77) Hukuk İşleri ve 
Pul Şubesi memurları, bu büyük milli bayramı yüceltmek için ve uğurlu 

olsun diye, kalpak giymeye oybirliğiyle karar vermişlerdir. 

*(78) 

Siverek, 22 Kasım 324(Miladi 5 Aralık 1908): 320'de(Miladi 1904) 

aşiretimizin 120 köyü ve 5000 evi tümüyle yok edilmişti ve aşiretimizin 
bireyleri toprakları üzerinde kalmışlardı. O zaman yapılan müracatlarımız, 

dinleyip değerlendiren kulaklara havale dilmedi. Bununla birlikte, şu 

(77) Düyfin-ı Umumiye: Sözlükanlamı "genel borçlar" olan bu deyim, Osmanlı Devletinin 

borçlarına karşılık gösterdiği gelirleri toplamakla görevli yabancı memurların 

yöneciminde bulunan İstanbul'daki kurulU§un adı olarak kullanılıyordu. 

(78) Bu sayıdaki 39 numaralı dipnota bakınız. 
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yenilenme ve gelişme döneminde Yüce Hükümete karşı isyan eden Mili 
İbrahim'in izlenip yakalanmasına Hükümetin resmi emriyle görevlen
dirilmiş ve bu uğurda birçokgenç ve can telefedip, bununödülü beklenirken, 
tersine, ne bir askeri ve ne de bir sivil mahkemeden tarafıma tutuklanmayı 
içeren bir emir bildirilmeksizin, bu kez hain İzzet'in uşaklarından olan 
Siverek Mutasarrıfı(79) tarafından, Anayasaya ve askeri düzenlemelere 
aykırı, istibdad dönemini andırır bir işlem olarak kardeşirole birlikte sivil 
hapishanede hapsedilmiş bulunuyoruz. Aşiret ise bundan heyecanagelmiştir. 
Benden yüz çeviren bazı kişilerin kışkırtmalarıyla, birtakımlarının eski 
dilekçelerine dayanılarak suçlanmamız ve üzerimde resmi askeri giysiler 
olduğu halde jandarma koğuşunda tutuklanmamız, adalete aykırıdır. Bu 
nedenle, eski rejimin özel mensuplarından olan Mutasarrıfla birlikte 
Danıştay' ca yargılanmamıza bakılmak üzere, kendisi ve kardeşirole birlikte 
Vilayete aldırılmamıza emir verilmesi ve şeriata aykırı olan, meşrutiyet 
kanununa da ters düşen bu gibi keyfi işlemlere boyun eğilmemesinin 
zorunlu ve bundan bazı sakınca ve fenalıkların doğması ise doğal olduğundan, 
ilerde sorumlu kalmamak üzere gereğinin çabuklaştırılması dilenir. 

Karakeçi Aşireti Lideri 
Halil 

KÜRD:(SO) 320 tarihinde Karakeçi aşireti, Mili saldırısıyla hayli 
zedelenmişti ve son zamanlarda bunlar Mili İbrahim'in ardına düşmekle 
görevlendirilmişlerdi. Bu bakımdan telgrafın içeriği, dikkat çekicidir. 
Bundan başka, Sancak Yönetim Meclisi üyelerinden bazı(Sl) .......... .. 
edilmemiş ...................... milletvekilleri seçiminin dahi Sancakçaoyalanıp 
engellenmiş olduğu, bazı özel yazılada bildiriliyor. Bunun Anayasayla 
ilgili oluş derecesini belirtmek ise gereksizdir. Bu konuda özel bir yazıyla 
Babıall'ye müracaat edildiğinden, konunun yetkisine girdiği makamın 
ilgisini tekrar çekeriz. 

* 
"Saadet"(82) gazetesine yazdıkları bazı yazılarından dolayı gazetemizin 
Başyazarı Ahmed Cemi! ve adı geçen gazetenin Müdürü Ahmed Fethi 
Beyler hakkında eski Dördüncü Ordu Müşiri(83) Zeki Paşa tarafından 
açılan hakaret davasının duruşma günü, 25 Ekim(Miladi 7 Kasım) idiyse 

(79) Mutasarrıf: Osmanlı döneminde vali ile kaymakam arasında yer alan resmi yönetici. 
Mutasarrıflar, ilçe ile il arasında yer alıp "sancak" ve "li va" denilen yönetim birimini 

yönecirlerdi. 
(80) "KÜRD"den maksad, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi"dir. 
(81) Bu sayıdaki 41 numaralı dipnota bakınız. 
(82) "Mutluluk" demektir. 
(83) İlk sayıdaki 104 numaralı dipnota bakınız. 
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de, aynı günde Paşa' nın gelmemiş ve vekil de göndermemiş olması nedeniyle, 
söz konusu duruşma 2 5 Aralık(MiHidi 7 Ocak) peqembe gününe 
ertelenmiştir. 

* 
Paris'te kurulu bulunan Latin ve Slav Birliği Derneği tarafından çekilen 
aşağıdaki telgrafı "Yeni Gazete" arkadaşımızdan aktarıyoruz: 
Paris, lO Aralık: 56 şubesi ve milyonlarca mensubu bulunan Latin ve Slav 
Birliği Derneği, tüm Avrupa kamuoyunun kesinlikle Avusturya'ya karşı 
olduğunu pekiştirir. Dayanıklılıklamuhalefet ediniz. Hiç boyun eğmeyiniz. 
Destek göstermeyiniz. Bohemya, Macaristan, Hırvatistan, Bokovin(84) ve 
Bosna'da yakında isyanlar başgösterecektir. Osmanlı Hükümeti, Sırhistan 
ve Karadağ'la ittifak yapmalıdır. Böyle bir ittifak Rusya'nın ilgi ve 
desteğini kazanacaktır. İtalya Hükümeti Avusturya'dan ayrılmış, onu 
yüzüstü bırakmıştır. Avusturya Hükümetinin Osmanlı boykotuna mutlaka 
boyun eğeceği kuşkusuzdur. Avusturya'ya kaqı süren Osmanlı boykotu, 
dünyanın her tarafında şiddetle alkışianmış tır. Avusturya gizli memurları, 
Arnavudları ayaklanmaya kışkırtmaktadırlar . 
......... ......... ......... Adı geçen Derneğin hakkımızdaki bu içtenlikli özel 
duygularına teşekkürler ederiz. Avusturya gizli memurlarının meydana 
gelen kışkırtmalarının ise, Osmanlı toprağının yüceliğinin temiz bir ürünü 
olanArnavud gibi bir soylu halkakarşı zerre kadar etki ve önem taşımayacağı 
da kesinlikle kuşkusuzdur. 

* 
Fırat ve Dicle ırmaklarının akıp giden gümüş renkli iki kolları arasında 
bulunan bereketli bölge Mezopotarnya'daki(85) değişik gezgin aşiretlerin 
yerleşik duruma getirilmeleri, Osmanlı Hükümetinin gücünün bu ova 
sakinlerine duyumlup aniatılmasıyla ilgili olarak gereken yerlerde kara
kollar yapılması ve bu yörelere göçmenlerin ikamet ettirilmesi ve gezgin 
Arapların tarım ve toprak işletmeye alıştırılmaları konusunda gereken 
önlemlerin alınması, İçişleri Bakanlığına duyurulmuştur. 

(84) Bu, Hırvatistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Bokovar bölgesi olabilir. 

(85) Mezopotaınya: İlk sayıdaki 88 numaralı dipnota bakınız. 
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İÇ HABERLER 

Meclis, bu Aralığın dördüncü(Miladl 17 Aralık) perşembe günü, Adiiye 

Bakanlığında bulunan özel dairede bizzat Hazreti Padişah tarafından 
açılacaktır. 

* 
Avusturya maliarına karşı açılan ekonomik savaşın en büyük hizmetçileri 
olan harniyetli hammallarımızın gerçekleşen direngenliklerini takdir etmek 

için, Daimabahçeyöresinde ikamet eden bazı halk özgürlükçüleri tarafından 

toplanan 105 9 kuruşla bir saat satınalınarak, İstanbul gümrüğü 

hammallarının onbaşısı Ali Ağa'ya armağan edilmiştir. 

* 
İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirip genişletmek maksadıyla, bu kez 
Paris'te Osmanlı-Fransız Komitesi adıyla bir kurul oluşturulmuştur. 

* 
Anadolu'da zahiresizliktendolayı, 25 binlirası Sıvas, 30 bin lirası Erzurum, 
12 bin lirası Konya illerine ve kalan tutarları da diğer iliere dağınlmak 

........................... bin ....... .lık ........ şadı ........ olunmuştur. 

İSTANBUL MiLLETVEKiLLERi 

Osmanlılarıngasbedilmiş özgürlüklerini yorgunlukkabul etmez fedakiltea 
bir çabayla elde eden ve bütün özgürlüközleyicilerini her yönden minnettar 
eden saygıdeğer Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeri'nin İstanbul 

milletvekilliğine aday gösterdiği zatların namus ve milli harniyetlerine 
güvendiğimiz için, biz de, aşağıda adlarını yazarak seçilmeleri gereğini 

muazzam Osmanlı ümmetinin takdir edici dikkatine arzediyoruz: 

Ahmed Rıza Bey, Manyasizade Refik Bey, Hoca Mustafa Asım Efendi, 
Ahmed Nesiıni Bey, Hüseyin Cahid Bey, Kostantİn Kostantinidi Efendi, 

Pandelaki FozmidiEfendi, Halaciyan Efendi, Zehrab Efendi, Vantali Feraci 
Efendi. 

* 
Uşkodra Valisi Safiyeddin Bey'in memurluğunu sürdürmesi sakıncalara 
yolaçtığından, aziedilip yerine Siroz Kumandanı Ferik(86) Fahri Paşa'nın 
atanması için daba önce Sadrazamlık(87) makamından izin istenmiş idiyse 

(86) Feı1k: Osmanlı döneminde korgenerale "birinci ferlk" ~ tümgenerale de "ikinci ferik" 

denirdi. Buradahangisinin kasredildigi bilinmemektedir. "Ferlk" sözcüğü o zamanki 

bir askeri cerim oldugu için, çeviri de aynen kullanıldı. 

(87) Sadrazamlık: Osmanlı Başbakanlığı. "Sadaret" de denirdi. Terim olduğu için 

Türkçeye çevrilmeden kullanıldı. 
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de, Sadrazamiıkça uygun görülmemişti. Bu kez Manastır Valisi Hıfzı 
Paşa'nın görevden alınıp, sözü edilen Kumandanın Manastır valiliğine 
atanması öneriterek bu konuda izin istenmiştir. 

Fahri Paşa, parlak ve soylu bir harredanın soylu bir eviadıdır ve kutsal 
askerlik görevinin yüceliğine gönül vermiştir; kıdemlı ve çalışkandır. Bu 
nedenle, ilgili yetkili makamın bu konudaki doğru seçimi, takdir ve 
teşekküre değer. 

* 
Asker alma kanun tasarısı özel komisyonun eli altında bulunup 
incelendiğinden, medreselerdeokuyan öğrenciler .................... anlar .......... . 
............. ........... verilmiştir. 

* 
Günümüzde Batıtrablus'ta(88) tutuklu bulunan Bedirhanllerden Ali Şamil 
Paşa ile Abd ür rezzak Bey' den başkalarının tahliyeleri için İçişleri 
Bakanlığından emir verildiği haber alınmıştır. 

* 

Eğitim Bakanı Hakkı Beyefe ndi' nin Romaelçiliğine atanacakları söyleniyor. 

* 
Di yarbekir eski Valisi Halid Bey' e 6000 kuruş aziedilme maaş ı bağlanmıştır. 

* 
"Yeni Gazete"den: 
Kahire, 22 Kasım 324(Miladl 8 Aralık 1908): Aralığın J'i yani Milad! 
Aralığın 4. günü, yeni Türkiya'nın(89) içten dostu olan İngiltere Kralı 
Edward hazretlerinin babası Prens Albert ile bacısı Prenses Alice His'in 
vefat tarihine rastlaması ve İngiltere, Almanya, Rusyakrallık hanedanları nın 
ortak matem günü olması nedeniyle, Meclis' imizin açılış töreninin nezaket 
ve saygı için ertesi güne bırakılması, yüce görüşünüze bağlıdır. 

Osmanlı Özgürlükçüleri Kulübü 

* 
Avrupa' dan dönen Yunan Kralı, Yüce Saltanatın Atina Elçisini kabul edip 
uzun süre görüşmüş ve meşrutiyet yönetimimiz hakkındaözel olarak takdir 
ve dileklerini bildirmiştir. 

(88) Bu sayıdaki 47 numaralı dipnoca bakınız. 
(89) İlk sayıdaki 84 numaralı dipnota bakınız. 
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* 
Kanunları Değiştirme Komisyonu, ceza kanunu değişikliklerini 

tamamlayarak, tasarısını Meclis'te okunmak üzere Adalet Bakanlığına 

vermiş ve bu tasarıda, Anayasaya karşı olanların idam cezasıyla 

cezalandırılmaları kararlaştırılmıştır. 

* 
İçişleri Bakanı Paşa hazretleri, İstanbul' da yayınlanan bütün gazetelerde 

içişlerine ilişkin .......................... gösterilen ....................... . 

* 
Bulgaristan Prensliği, daha önce askerliğe alınmaları için emir verdiği yeni 

erieri şimdilik askerliğe almaktan vazgeçmiştir. 

* 
Hille, Kerbela ve Ba'kuba ile Bağdad arasında otomobil arabaları işletme 

imtiyazı istenmiştir. 

* 
Dersim Murahhas Vekili,(90) oralarda Ermenilere saldırı yapıldığı konu

sunda yayılan söylentileri telgrafla resmen yalanlamıştır. 

* 
Ermeni gazeteleri, Anadolu ille ri teftiş üyelerinden Eşnak D irak Efendi 'nin 

geçmiş durumlarından memnun olmadıklarından, yerine mutlaka diğer 

uygun bir zatın atanmasını istemektedirler. 

DUYUR U 

Derneğimizin Hukuk Danışmanı Haydarizade Davud Efendi, Kürd halkının 

mahkemelerdeki meşru davalarını ücretsiz olarak takibetmek gibi bir 

ulusal harniyet göstermekte olduğundan, Kürd kardeşlerimizin meşru 

haklarıyla ilgili davaları olduğunda, adı geçen Efendi' nin Sirkeci 'de Musul 

Ham'ndaki 25 ve 26 numaralı yazıhanesine müracaatlarını salık veririz. 

(90) Murahhas Vekil: Herhangi bir konuda kendisine temsil yetkisi verilen kimse, 

delege. Belki burada maksat müfettiştir. 
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•• KURD 
.. " 

TEAVUN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYETİN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Nurneo 3 *Şimdilik haftada bir def'"a neşeolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

Meb'usan Dairesi(!) 
Dersaadet 

Merkez Matbaası 

(1) Meb'usan Dairesi: Milletvekilleri Dairesi, Meclis binası. 
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25 Zilka'de 1326(2) Cum'airtesi 6 Kiinunıevvel1324(2) 

Cem'iyet 
tarafından 

mümahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdlr 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

İ§tira: 

Taıra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruıdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruıdur 

KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'slsi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
İdarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Umumlsidir 

Numro 3 *Şimdilik haftada bir defa neşrolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimal gazetedir * Cild 1 

. . ,... . . . . . . 
MILLETIN ID-I EKBER-I HURRIYET! 

Bizans'ın sath-ı harabezat-ı istibdadında mücahidin-i alırar-ı milletin te'sis ettiği -bugünkü
mebnii-yı muazzam-ı meşrutiyetimiz, eeladet-i haydarpesend-i Osmaniye'nin bir abide-i 
ziihtişam-ı muzafferiyiitı, tarihçe-i şüun-ı siyasiyemizin sername-i tebcil-i mubahatıdır, 
Hayat-ı kavmiyemizin şu yedinci asr-ı medid-i mevcudiyetine kadar teselsül eden vakayi' 
ve inkılabat-ı guna gununda, bu sur-ı pürsürur-ı millimizin şa'şaa-ı emsaline kat'iyyen 
tesadüf olunamaz. Macera-yı ahval-ı tarihiyemizin birçok nikat-ı muhtelifesi, birer kanlı 
!ev hadır. Tarih-i milli-yi Osmani, bugünle ebediyyen iftihar edecektir! Neyyir-i hayyıresaz 
hürriyetin -asırlardan beri- mağrib-i zalam-ı makhum olan paytaht-ı hükümranimiz, 
bugün erişmiş tekamül-ı hürriyet in matla' -ı ihtizaz-ı envarı, şemim-i medeniyerin 
cilvegah-ı füyuz-ı kudsiyernisan olmakla bahtyardır. 

(2) Li gora tarixa Miladi 19 Kanuna Peşin 1908(Miliidi tarihe göre 19 Aralık 1908). 
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Kiinunıevvelin şu dördüncü gününün subh-ı nevin-i işrakını, şimdiye 
kadar zelırab-ı hfın'illfıd-ı esatetle rallıkilm olan bütün kavm-i nedb-i 
Osman! bir hiss-i iştiyak-ı teheyyüc ve hürmet! e istikbal etti. Şehrin züvvar 
ve müsafirln-i kiramıyla beraber yüz binlerce insanlarını sokaklar istlab 
edemiyor. Eydl-i tekrlmil.tını rayat-ı celadet'ayat-ı Osman! ile tezyineden 
efvac-ı alırarın neşayid-i tes'ld-i Id-i ekberi, hey' et-i ictimaiyenin gülhang-i 
sürfır-ı samianevazı, ufukların gfış-ı iştiyaksükfın-ı me'nfısuna aksediyor. 
Şehir bir gulgula-ıhay- huy şetaratıyla yeniden canlanıyor. Padişah milletine, 
millet hükümdar-ı cedid-i hürriyetşiarına -bir emniyet-i mürekabile ile
kavuşuyor. Evet, itiraf ederiz ki bugün, Sultan Hami d efendimizin mebdeen 
tarih-i cülfısüdür. Şimdiye kadar millet ona bir hükümdar-ı meşru nazarıyla 
bakmadı, bakamazdı. Fakat bugün her tarafta arılan yüz birer pare topların 
tarraka-ı şeharnetmeşhfınu, cülfıs-ı hakiki-i hümayfınu tecdlden ilan, 
milletin herat-ı kat'i-i hakimiyetinin merasim-i şeref-i istihsalini bütün 
cihan-ı medeniyete tebşlr ediyor. O berat-ı mübeccelin mebna-yı meali-i 
hakimiyetine riayet olundukça, peyğulegüzln-i hiras-ü tevahhüş olan o 
kirli, menfur taht-ı sabık-ı saltanata bedel, Padişahımızın bugünden 
itibaren sedr-i muazzez-i hükümranisi milletin billa-yı ser-i ihtişarnı 

olacaktır! 

O vükelii-yı ümmet-i muazzama, millet otuz üç sene evvelki vekilierini 
bugünkü alkışlarla, bu kadar samirniyetle istikbal etmemişti. Çünkü esir 
olduğunun farkında değildi o gün. Bugüne nisbetle pek sönüktü. Fakat 
otuz üç senelik fecayi' ve mezalimin feyz-i arnim-i lkazıyla, bugün her ferd 
bir kahraman-ı fedakilr-ı hürriyettir. Şimdiye kadar alet-i tahrib ve fecayi' 
olmakla kadr-ı balaterin-i satveri tezylf edilen süngülerimiz, kılıçlarımız, 
silah-ı mehabetimiz, bütün ordularımız, bundan sonra -her mana-yı 
hakiki-i kudsiyeri yle- lfa-yı vazife edecek, bütün arnal-ı sahlfeyi zirpa-yı 
izmihlalde ezecektir. 

İşte geçen meb'uslarımızın mahrum-ı müzahereti olduğu bu kuvvetler, 
Osmanlıların kitle-i azamet-i ittihadı, bugün tahtgelı-i nevin-i 
kemalatınızın(3) nigehban-ı i'tila-yı hakimiyeti, harita-ı ikbal-ı milletin 
en mutl' ve en şiddetli bir kuvvetuzzahr-ı nazımıdır! 

Mesai-i mücah.idaneleri, artık cihan-ı medeniyete pek büyük bir kavm-i 
nedb olmak üzre kendimizi göstereceğine kafi ve kiifil olduğuna rabr-ı 
kanaat eden Kürd Kulübü namına ruhfe-i şükran ve rebrikiitımızı takdim 
ederiz. 

Ahmed Cemi! 

(3) Doğrusu "erdemlerimizin" demek olan "kemal1itımızın" olmalı. 
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KÜRDÇEYE DAiR 

Kürdler ahlak-ı fazılaca anasır-ı saire-i Osmaniye'ye müsavi ve belki faik 
oldukları halde, medeniyet ve medeniyerin üssü!' esasını teşkil eden maarifçe 
anlardan pek dun bir mevkide bulunuyorlar. Evvelemirde anasır-ı gayr-i 
Müslimeden Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar vesairenin kendilerine mahsus 
mektebleri, müdevven eserleri, tarihleri, basılı, hayli yükselmiş bir seviye-i 
İrfanları var ve bu nokta-ınazardan Türk unsuruna bazı hususatça ve faraza 
tedrisat ve muamelat-ı ticari ye ve sanayi-i adiyece ibraz-ı galebe ediyorlar. 

Kürd kavminin anasır-ı saire-i Müslime arasındaki vaz-ü mevki-i 
medenisine gelince, bu da maatteessüf pek dilndur. Faraza Arablar, lciffe-i 
Müslim!n için biiis-i selamet-i dareyn olan Kur'an-ı azlınüşşan bu !isan-ı 
ulviyetbeyanda nazil olduğu ve bütün ehl-i iman bu !isan-ı kudsinin 
telkıynatı sayesinde tah-ı hak!kate sillik olduklarından ve zaten harika-ı 
i'caz ve belağatıyla ma' mf olduğu halde, kelime-i hak ve vahdaniyetin bu 
lisanda imişarı ve Arab-ü Acem, Müslim-ü gayr-i Müslim yüz milyonlarca 
halkın, münteha-yı iimal-ü makasıdı ve sebeb-i evvel-ü ahir-i vücud-ü 
saadeti olan kelime-işehadeti bu !isan ile telaffuz ve !rad etmekte bulunması 
hasebiyle, bu kavmin müntesibleri ötedenberi nas!be-i ulilm-ü maariften 
binnisbe daha ziyade hissemend bulunduklarından, tabüdir ki elyevm 
memalik-i Osmaniye dahilinde bulunan akvam-ı Atabiye diğer akvama 
nazaran daha ziyade ilm-ü ma'rifet ile ülfet peyda etmişlerdir. Bumeziyet 
ve imtiyaz ile beraber yine geride kalmış akvam ve kabail-i Arabiye var ise, 
bu kusur lisanın dehasına değil, bu !isan müntesiblerine ve daha sair bazı 
ah va! ve müessirata atfedilmek lazım gelir. Bu sebeb le Kürdlerle Atabları 
mukayese, bahsimizin haricindedir. 
Diğer akvam-ı Osmaniye' den Türkler, !isan-ı resmi ye ve makatiheve sair 

kuva-yı bükilmete malik olduklarından, bittabı' u! ilm ve fiinilndaKürdlere 
veya Arnavudlara ve Lazlata ve Çerkeslere nazaran hayli terakki: etmişlerdir. 

Esasen tedklk olunsa görülür ki memalik-i Osmaniye'nin anasır-ı 
İsliimiyesi mi yanında Atablar ve Türklerden maadası, !isan-ı müdevvene, 
kitaba, edebiyara malik değildirler. Bir Çerkes, bir Laz, bir Kürd, bir 
Arnavud ulilm ve fiiniln-ı mütenevvia tahs11 hevesinde bulunursa, -ecneb! 
lisanlarından sarf-ı nazar- ya Atabça ya Türkçe bilmek ve had!ka-ı ves!a-ı 
ma'rifete mutlaka bu iki kapudan girmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyer 
ve emr-i tahs1lde iktiham edilen bir fazla külfet ile beraber, ta' dad ettiğimiz 
anasır mensubini arasındaciciden şiiyan-ı takdir büyük adarnlar yetişmiş tir. 

Lisan, herkesin malumu olduğu vechile, bir alet-i vusuldür; ulum ve 
fünuna, terakki: ve medeniyete kavuşmak için bir vasıtadır. Bu alet-i 
vasıradan mahrumiyet, diğer alilt ve vesaite müracaat lüzumunu tahmll 
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etmekte ve bu ise pek kısa olan menzil-i hayatta insanı yolundan 
alıkoymaktadır. Lisan-ı tahrlrl, iisiir-ü müellefat-ı müdevvenesi olmayan 
bir kavm, natıkadan mahrum bir ebkemdir. Devr-i sabık, milel-i gayr-i 
Müslimenin kalfesinde kuvve-i niltıkasım keskinlerecek pek çok müsaadat-ü 
reşvikat ibraz ettiği halde, kendinden bir cüz-i liiyenfek olan aniisır-ı Müslime 
için maatteessüfkat-ı zeban gibi asla layık olmadıkları bir ceza-yı elim tertib 
eylemiş idi. 

Makrilullisan, lisansızlığı nisbetinde mahrum-ı terakki olan akvam-ı 
Osmaniye'den biri ise Kürdler idi. Kürdlerin sarf ve nahvi yok, Kürdlerin 
matbaası, asiir-ı matbilası yok, Kürdler edebiyattan, ulilm-ü fünilndan ve 
bunlara tebean asiir-ı ilmiye ve sanaiyeden mahrum. Bu hal ile bir kavm 
nasıl terakkı edebilir? Böyle bir mühim kitle-i Osmaniye'nin hüceyre-i 
dimağıyesindeki hassa-ı nutkıye kör bir zulmün tazy!kiyle paslanırsa, 
Osmanlılığın bundan ne kadar müteessir ve mutazarrır olacağını beyana 
hacer var mı? Kürdler, Arnavudlar vesaire ne kadar mütedenn!, ne kadar 
lisansız, edebiyatsız, fensiz, ma'rifetsiz kalırlarsa, Devlet-i Osmaniye de o 
nisbette müreellİm olur. Kuvvet ve satvet ma'rifettedir. Ma'rifet ise !isan 
ile kaimdir. 
Osmanlılığın en mühim bir direğini teşkil eden Kürd kavmi böyle pas lı, 

çürük kalırsa, üzerine ittikil eden Osmanlılık da maazallah münhedim olur. 
Kürdleri, Liizları, Arnavudları Türkleştitmek veya Arabiaştırmak gibi bir 
lüzum ve mütalaa varıd-ı biitır olabilirse de, cihan cihan olalı bir kavmin 
böyle lisanını kökünden ist!sal edecek henüz hiç bir usul -ne kadar 
zalimane ve kahharane olursa olsun- keşfedilerne miş olduğundan, böyle bir 
teşebbüs, abesle iştigaldan başka bir şey-i müfid olamaz. Ne hacer, cehaletin 
en keslf devresinde bile memalik-i Osmaniye'deki milletierin hiç biri 
mevcudiyet ve hüviyetini zayi' edemedi. Kürdçe binlerce seneden beri bu 
hal üzre devam edip gidiyor. Ne İraniler, ne Romalılar, ne Arablar, ne 
Tatarlar, ne Türkler zamanında bu !isan zıvanpez!r olamamış ve bilakis 
bununla mütekellim olanlar, yevmen feyevmen etraf-ı erbaaya daha büyük 
bir isti'dad-ı istllacuyane ile yayılmıştır. Demek istiyorum ki bir !isan sarf-ü 
nahve, lugat-ü karnusa malik olmasa dahi muhaf.ıza-ı mevcudiyet eder. 
Şimdi, faraza bir Kürd çocuğunu ele alalım. Bu adamın köyünde !isan-ı 

maderzadından başka bir şey konuşulmuyor. O köyde bir Türk mekrebi 
küşad eder ve sonra çocuğu derece derece hep Türkçe tahsil ile ileriye 
götürsek, viikıa o çocuk sonradan yine adam olur; zekası varsa, mertebe-i 
kemali dahi bulur. Fakat herhalde sintn-i kıyınetdar-ı ömründen birkaçını, 
vasıra-ı vusill-ı ulilm olan tahsil-i !isan uğrunda izaa etmiş olur. Bu Kürd, 
kendi lisanında ulum-ü fünun-ı murenevviaya dair eserler bulsa, Kürdçe 
icra-yı tedrisat edilir bir mektebe devarn etse, şübhe yoktur ki daha çabuk 
yetişir, tahstli daha tamam olur ve aile-i Osmaniye'nin daha kıyınetdar bir 
cüz'ü olur. 
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Onun için, Kürd vatandaşlarıma, her şeyden evvel muntazam bir !isan 

sahibi olmalarını kemal-i ehemmiyetle tavsiye eylerim. Evvela bulisanın 
bir sarf-ü nahvi, bir Ingatı yapılsın. Ondan sonra Kürd kavminin bir tarihi 

kaleme alınsın. Daha sonra, ne kadar müteferrik ve gayr-i rnekruh eş' ar ve 

asiir-ı edebiye var ise, cümlesi zabt-ü tedvln olunsun. Lisanın temeli bu 
suretle vaz' olunduktan sonra, şehbal-ı terakki ve tea!! bize kemal-i tehalükle 
ce n ah- ı atıfetini küşad kılar. 

Elhasıl, selamet-i milletin birinci esası maariftir. Maarifin ise mifrahı 

lisandır. Medeniyerin kapusu ise bu miftah ile açılır. Erbab-ı himmet ve 

iktidarımıza, bu nokta-ı mühimmeyi şimdiden derplş eylemelerini rica 
ederim. 

Baban: İsmail Hakkı 

o • A 

HAL-I HAZIR-I SIYASI 

Düvel-i muazzama kiiffeten, sulh-ü müsalemet-i umumiyeni n muhafazası 
azm-i ka visinde bulundukları ve bunu ihlale müeddl olacak ihtiliifatı tevsla 

meydan bırakmaksızın fasl-ühasm için her guna suver-i te'lifiyeye müracaat 
edegeldikleri cihetle, mesail-i mütekevvine-i hazıranın da sefk-i dimaı 

mucib olmayacak bir şekl-ü surete rabıtta ümid, esasen pek kavldir. Ancak 
müstakil her devlet, sulh-ü müsalemetin devamını hukuk-ı meşruasının 
tamaml-i mahfuziyette(4) arayacağından, bu hukuka riayet, ve hukuku 

ihlal olunmuş ise ta'mir ve telillisine müessiren deliilet olunmak şartlarıyla 
diğer devletlerin amal-ı müsalemetperver!sine ittiba' ve kendi kuvve-i 

müsellahasına müracaattan muvakkaten ittika eyler. 
İmdi, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye dahi, Avusturya Hükumetiyle Bulgaris

tan Emareti tarafından duçar olduğu tecavüze karşı hukuk-ı meşruasının 

muhafazası hususunda bu suretle hareket, yani Avrupa'nın nasfet ve 
hakkaniyetine müracaatla beraber, kuvve-i müsellahasının istikmaline 

mübaderet eylemiştir. Babıall'nin şu suret-i hareket-i hasafetşiarlsi 

kabinetolarca ziyadesiyle takdir, ve tahattiyat-ı vakıanın hakk-ü ahde 
muğayereti teslim olunmuş ve tecavüz-i vaki'den bihakkın müteneffir olan 

Avrupa hissiyar-ı umumiyesi de hüklımet-i meşrutamızın meslek-i siyasisine 
ma'nen kuvvetuzzahr olmasıyla, işin, silaha müracaata mecburiyer 

görülmeksizin diplomasi tarikiyle resviyepezlr ümidi bu suretle kesb-i 
kuvvet eylemiştir. 
Şu kadar ki, Avrupa siyaset-i hazırasında henüz müstakar bir meslek, ve 

hakkımızda biisıl olan hissiyar-ı umumiye-i ihlasşiaranenin ufak bir hadise 

ile mütebeddil olamayacağını tekeffüle de medar-ı hüccet bir mümessik 

(4) Doğrusu "korunmasında" demek olan "mahfuziyetinde" olmalıdır. 
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olmadığından, bize müsaid gorunen şu hal ve mevkiden bil'istifade, 
mesail-i m ürehaddisenin mümkin olduğumerrebe hallinde il rizam-ı sür'at 
edilmesi ve bu suretle gavail-i hariciyeden bilkülliye aziide olduğumuz 
halde, ıslahat-ı dahiliye ve rekemmülat-ı idaremize hasr-ı mesai olunması, 
idare-i meşrutamızın selamet-ü muvaffakıyeti namına temenni olunur. 
Zira iş uzadıkça, Avrupa saha-ı siyasiyar ve efkar-ü hissiyarında d ürlü d ürlü 
tahavvüların, ve kabinerolararasındaenva-ı isrirkabat ve müşkilatın zuhurü 
melhuz, ve şu halde Devletçe re' min olunacak netice meşkuk kalır. 

Siyasiyilrta en büyük istifade, hasının veya rakibi n mağlubiyet-i ma'neviye 
zamanını keşifte ve o zamanı fevt etmemektedir. Bugün Avusturya ve 
Bulgaristan'ın bu derece nefret-i amıneye badi ve kendilerince enva-ı 
müşkilatı dai olan mevki-i müşkilden kurrulmağaharis ve meyyal olduğuna 
şübhe yoktur. Harben veya i'rilafen bizce isrihsal olunabilecek gaye-i 
menfaarın ne olacağı keşf-ü tahmin edilerek, i'tilafen tesviye-i masiahat 
evla bitarik görüldüğü takdirde, bu mağlubiyet-i ma'neviye ve nihani 
tehalük-i i' ri lafı yeyi istihkar etmemek, büyük bir kaide-i i' ri dal ve hikmettir. 

Ez an ki z'ro tersed, birers ey hakim 
ve ger ba çihar sed berayi be ceng 

Nebini ke çun gurbe aciz şeved 
berared be çengali çeşmi peleng(5) 

Seyfullah 

A • • A 

TELHIS I- SIYASI 
-Maba'd-

İcrasına kalkışmışlar ve Rusya-İngiltere i' riliif-ı ahirinin İran'a müreallik 
kısmından, yani memalik-i İraniye'nin şemalen Rusya ve cenuben İngiltere 
nüfUz-ı siyasisine tabiiyerini mübeyyin olan mevaddından Devletçe teğafül 
ve team! edildiği görülmekte bulunmuş idi. İran' ın tamamiyer-i mülkiyesini 
şu vechile zımnen zamın olan ve hükumet -i mezkfıre ile bu ana değin çıkan 
kalfe-i ihtiliifatımızda birer m ürevassır sıfatıyla işe müdahale etmiş bulunan 
bu iki hükumet in, İran' a bir üçüncü devletin tecavüzüne kar'iyyen müsaade 

(5) Farsça olan bu şiirin Türkçe çevirisi şöyledir: 

!44 

Senden korkandan kork, ey bilgin kişi 
velev ki yanında savaşsa dört yüz kişi 

Görmüyor musun, çaresiz kalınca kedi 

pençesiyle çıkarır kaplanın gözünü 
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etmeyecekleri, şu taahhüdat-ı mütekabileleriyle de mürezabir ve harekat-ı 
vilkıa-ı askeriyemize er-geç hükumeteyn-i müşarün'ileyhima canibinden 
müdahale ve i'tiraz vukuu emr-i biibir olduğu halde, maksadsız ve neticesiz 
olan şu harekiit-ı askeriyenin eelbedeceği müdahaliit ve anın husi'ıle 

getirmekten hall kalmayacağı te'slriit ile, hududun lehimizde 
mümkinül'istihsal olan tashihi keyfiyeti dahi kesb-i muşkiliit ediyordu. 

Memalik-i Osmaniye'nin ciairen mildar vaz'iyet-i siyasiyesi, mücmelen 
beyan ve tasvir olunan şu minval üzre idi. 

Şerait-i fahişe tahtinde imtiyazı istihsal edilen Bağdad hatt-ı kebiri ile bir 
kat daha kes b-i vüs' at ve kuvvet eden Alman nüfUz-ı iktisadisi, memalikimizi 
kalbgahından cer!hadar ve bütün kuva-yı hayatiye-i menabiimizi haleldar 
etmekte idi. Almanların memalikimizde ibraz eyledikleri şu tefevvük-i 
iktisadinin İngiliz ve Fransız menafı-i ticariyesi üzerinde husi'ıle getirdiği 
te'siriitla Devlet-i Aliyye, daimi bir rekabet-i menafı' dağdağasına ve telafi-i 
milfat diliyesine ma'ruz kalmasıyla, şu hal dahi ayrıca münasebat-ı 

siyasiyemize su-i te'sir iras ediyor idi. Almanya'nın memleketimizde 
bissühi'ıle nail olduğu iseifadeyi kendilerinden diriğ etmek yüzünden 
İngiliz ve Fransız dostluğun u son senelerde büsbütün gaybetmiş olduğumuz 
gibi, devletlerin en va-ı tahakkümilc ve tehdidiitla cerr-i menfaata koyulup, 
hukuk-ı düvel kavaidini hakkımızda bilkülliye ferami'ış edercesine naşinlde 
hareketler ve istikliilimize muğayır teklifler vukua getirildiği dahi 
görülmekte idi. 

Bu viidicle daha ziyade ıtnab-ı bahse lüzum görülmeyecek şu kadar 
denmekle iktifa olunur: Bütün memalik-i Osmaniye, gi'ıya bunların menafı' 
ve matarnı-ı mahsusalarma ezelden bir saha, ve Devlet ise taht-i 
tahakkümlerinde amal-ı menfaatperestanelerine bir bazlçedir. Hatta iş o 
dereceye gelmiş idi ki, Devlet bir yerden bir şey mübayaa etse, diğeri, "bunu 
andan aldınız, bizden de bir şey almalısınız" denmek metrebesinde küstahlık 
gösterilir ve en nilçiz bir menfaat-ı ticari ye için donanma ile tehdide varılır 
idi.(6) Garibdir ki tehdid ile cerr-i menfaatta ileri gidenler, en ziyade 
istifade eden ve hürmet görenler idi. 

Devletlerin umi'ır-ı dahiliyemize müdahaleleri su-i emsala istinaddan 
ibaret olmasıyla, tebaalarının uhi'ıd-ı atlka mucibince haiz oldukları 
imtiyazat-ı mahdi'ıdenin daire-i şümulü, bu suretle peyderpey fuzi'ılen 
tevessü' ve müteamilen teessüs etmekte, ve ecanibe taalluk eden ahval ve 
hususatta iseikiill-i idare gereği gibi tekayyüd ve mahiyet-i asliyesi ecanibe 
bir muamele-i teshlle-i lütufşiarlden ibaret bulunan uhi'ıd-ı atlka alıkarnı 
günden güne zararımıza ihkiim ve teşyld edilmekte idi. 

(6) Bu cümlede "diğeri" özne olduğu halde, her nedense edilgen fıiller kullanılmı§tır. 
Kanımızca doğrusu, "demek" ve "gösterir" ve "varır idi" biçimlerindeki etken fıiller 

olmalıdır_ 
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Uhud-ı atikanın ref -ü ilgası, ancak um ur-ı dahiliyemizde bir hal-i 
intizamın vücuduna ve adaletin neşr-ü tevziine ve masuniyet-i şahsiyenin 
te' minine viibeste olup, halbuki idare-i dahiliye her tarafça müzebzeb ve 
emniyet-i şahsiye muhtell ve müsavat-ı hukuk mefkud bulunduğundan, 
ecnebilere iideta hükumet içinde hükilmet himayesini te'min eden ubild-ı 
mezkure alıkarnı bu sebeblerle gittikçe teeyyüd ve teekküd etmekte idi. 
Filhakika ancak bu sayede ecnebiler, memalik-i Osamniye'de mal ve 
canlarından emin olarak ikamet edebilmekte idiler. Eazım-ı vükela-yı 
Devletten, alırete rihlet etmiş bir pir-i salhurde, bir gün şunun bunun evine 
girilip taharriyat ve en va-ı iz' aciltın İcra olunduğuna dair söz cereyan ettiği 
sırada, "biz bu hal ile nasıl uhild-ı atikayı ilga edebileceğiz? Bunun değil 
ecnebilere, bu gidişle bizlere de tatbiki maatteessüf temenni olunur" 
diyerek izhar-ı teessüf ve teessür etmiş idi. Bir mahalde tebaa-ı Devlet 
hakkında en va-ı tazyikat ve tahdidat reva görülür iken, yineomahalde bir 
ecnebi himayesini kerhen kabule mecbur oldukları da vaki' idi. 

Makalemiz, Kanun-ı Esasi ilan olunduğu zaman Devletin dalıilen ve 
haricen ne vaz' ve mevki de olduğunu hakikat dairesinde mümkin mertebe 
tasavvur(7) ve beyan maksadına ma'tUf olmasıyla, bir nebze de umilr-ı 
idare-i dahiliyenin suret-i eeceyanından bahsetmek lazım gelmiştir. Evvelii 
paytaht-ı Saltanat-ı Seniyyedeki ahvalı tasvir edelim: 

Bilcümle şuubiit-ı idare, birtakım zinüfuz ve mütegallibelerin makasıd-ı 
menfaatperestanesine hiidim olmaktan başka bir şeye yaramaz bir hale 
gelmişti. Her şey çığırından çıkmış ve her vazife-i mes'ule sahibi başka bir 
işle meşgul olmakta bulunmuş; ve mesela, bir dairenin nazır-ı mes'ulü, 
haftada bir gün bile dairesine gelip erbab-ı mesalıhla iş görrneğe vakti 
kalmayacak derecede başka işlerle meşgul edilmiş; mes'ul nezretler var iken 
anın fevkında komisyonlar teşkil kılınmış; malmemurlarının merci'leri 
tenevvü' etmiş; hiç bir yerde vazaif ve mes'uliyet-i müteselsile kaidesi 
kalmamış; Babıiili, en ufak bir me'muru azle iktidardan mahrum, ve 
makam-ı icra en adi bir mürtekibin tehdidiltına ma' ruz bırağılmış; hulasa, 
bütün devair bir herc-ü merc içinde kalmış idi. Memurlar intihabında 
merciiyere riayet edilmediği gibi, menafı-i Devleti menfaat-ı şahsiyeye 
tercih edecek ve doğrusu te' sir-i nüfilza vicdan kapurmayacak öyle metin 
bir merci' de görülmüyordu. Vali ve murasarrıflar alel'ekser şunun bunun 
sevk-i delaletiyle usulsüz ta'yin olunmakta ve bikesler, enva-ı mezahım ve 
hakarete dilçar olduktan sonra, emellerine vusill için nihayetül' emr ıdlal ve 
tecrim edilmekte idi. Bu zavallılar gittikleri yerde paydar olamayarak, birer 
suretle memuriyederi ellerinden alınır, ve is bat-ı sadakat-ü harniyetetmek 
isteyenler birer iftira ile nefy-ü tağrib kılınır idi. 

(7) Doğrusu "tasvir" olmalıdır. 
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HATIRA-I DİY ANET 
Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Meb'usana Hitabı 

Ya eyyuhel'meb'usun, innekum meb'usune li yevmin azim(S) 
Ey meb'usan-ı ahali, hukukuilah ta'bir olunan menafı-i umumiyeyi bostan-ı 
medeniyette, Meb'us-ı İliihi:'nin aynülhayat şeriatıyla iska ediniz;(9) ta ki 
medeniyerimiz bu hayat ile gendiğini ebedlleştirsin ve adaler-i ilahiye de 
hakkıyla tezahür etsin. Zira adalet-i ilahiye, arş-ı şeriarta tecelH ediyor. 
Oradan nazil olan ahkamı d us turu!' amel yapınız; ra ki hukukuilah ta izinsiz 
tasarruf lazım gelmesin. Sahib-i hakkın izni olmasa, tasarruf caiz olmaz. 
İnsanlar h ür oldular; lakin yine ibadullahtırlar. 
İstibdad denilen div-i derendenin pençe-i gaddarında hanım-ı hatime-i 

edyan sükut ile ibka edilmiş idi. Şimdi ilbe,(lO) taht-ı medeniyette oturan 
veefkar-ı umumi(l 1) denilen Sülayman-ı meşrutyetin engüşt-i mübarekine, 
her hassiyet-i teshire malik nig!n-i şeriat-ı garra laık görülecek. Evet, bunu 
laık görün üz, fı'len de tebrik ve inkıyad ediniz. Bırakmayınız meşrutiyetin 
yed-i adilanesine yakışan o seyfullah-ı beyzaya istibdadın pis pençesi ilişsin 
ve ağrazına veslle ederek o mübareki lekedar etmesin. 

Milyonlarca dahilerin nusus-ı katıadan istiharcıyla şecere-i Tilba gibi 
teşaüüb etmiş ve siyaseten ve meslahaten hangisinin kangı mes'elesine 
temessük caiz bulunmuş "ve la ratbe ve la yabise illii fi kirabin mübin"(l2) 
sırrını tefsir eylemiş olan mezahib-i erbaadan o defıne-i bi pa yan ve biintiha, 
o cevahir ile memlildür ya; o şeriat-ı garradan ahkiim-ı adile ve hakaık-ı 
ulviyeyi düstilr olmak üzre tanzim için, hamele-i şeriatın efkar-ı 

umumiyesine müracaat ediniz; ta ki meşrutiyetteki hakaıkı ve Kanun-ı 

(8) Yani "Ey milletvekilleri, sizler büyük bir gün için gönderilmişsinizdir". 
(9) Osmanlı döneminde milletvekillerine, "gönderilen" anlamınagelenArapça "meb'us", 

halka da çoğunlukla "ahali"' denirdi Böylece, yazarın burada kullandığı "meb'usan-ı 
ahali" deyişi, "halk tarafından gönderilenler" demek olur. Peygamber de Allah 
tarafından insanlara gönderildiği için, O'na da bazen, "ilahi elçi" demek olan 
"Meb'us-ıllahi" denirdi. Yazar burada, milletvekillerine "Ey meb'usan-ı ahali" diye 
seslenmiş, Peygamber'e de "Meb'us-ı İlahi" demiş ve öylece, hem anlamları, hem de 
harfleri arasında büyük benzerlik olan "meb'usan-ı ahali" ile "Meb'us-ı İlıihl" 

deyişlerini aynı cümlede kullanarak, Arapçacia "cinas" denilen ve edebiyana çok 
makbul olan bir sanat meydana getirmiştir. Ancak, bu sanat burada görülmesine 
rağmen, yazı Türkçeye çevrilince bu deyişler de çevcileceği için, sözcükler 
orijinalliklerini kaybedecek ve cinas sanatı da öylece çeviride kaybolacaktır. 

(10) Doğrusunun" ise" olduğu kuşkusuzdur. 
(ll) Doğrusu "umumiye" olmalıdır. 

(12) Bir Kur'an ayecinin bir parçası olan bu sözün Türkçe çevirisi şöyledir: "Hiç bir yaş 
ve hiç bir kuru yoktur ki açıklayıcı kitapta bulunmasın". Buradaki "kitap"tan 
maksat, Allah'ın cakdirini içeren Levh-i Mahfuz'dur. 
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Esasideki alıkarnı daha mükemmel, daha vazılı şeriat-ı garradan istihrac ve 

tanzim etsinler, nasıl ki az himmetle Mecelle-i Ahkiim'ı tanzim ettiler. 

Zira hablülmetln-i hayatımız olan ittihad-ı umumi bununla tahakkuk 

edecek ve kuvvet bulacaktır. 
Şimdiye kadar şems-i İslamiyet, sehab-ı muzJim-ı istibdad ile ve anın 

neticesi olan su-i ahiilk ve zu'f-ı di yanetle mesrO.r-ü münkesif, ve ma'kes 
olan kamer-ı medeniyet, hay!O.let-i cehalet ve vahşet ile münhasif 

olduğundan, haşa din-i İslam müsaid-i istibdad ve ataler olduğuna dair 
bazıları için bir zann-ı batı! hiisıl olmuştur. "Elhikmetu dalletulmu'mini, 

ehazeha eynema vecedeha"(13) bir şeriarta esas olsa, acaba ne senedle, ne 

suretle mani-i terakki olur. 
Siz de meşrutiyeti meşruiyet unvanıyla tavsif ve telakki ve telkin ediniz; 

ra ki o batılı tekzib edesiniz. Yoksa başka vicdan! diniere kıyasen şeriatı 
siyasetten tecrid ile, o zann-ı batılı tasdik etmeyiniz. Zira dinimiz nasıl ki 

ma' nevi ve vİcdani ve uhrevi ve nakildir, maddi ve siyasi ve akl i ve meaşı 
tanzim ve te' min ediyor. Bazı Avrupa muhakkıkları demişlerdir ki: "Bazı 

aktardaki insanların daire-i medeniyete duhullerine vasıta-ı yegane, 
İslamiyettir". Müslümanların lahm-ü demlerine karışmış olan din-i İslam, 
anların hissiyar ve efkannda müessir ve vicdanlarında sultan-ı muta' 

olduğundan, şimdi esas-ı terakkiyi metin bir esasa isrinad ertirmek için, 
efkiir ve ezhan mi yanında seyyale-i elektrikiye gibi cereyan eden mesail-i 

diniye ile vicdanlarıyla muhabere ve neşredilsin. 
Hem de etfalın ta'llmi, kast! ve cebddir; etfala benzeyen akvamın terbiye 

ve ta'lfmleri de cebri gibi olacaktır. Bu zaman-ı hürriyette kasır, şev k ve 
mahabbet olacaktır. Ve o şevk-i hakiki yi tevlld eden, vicdanlarından çıkan 

sada-yı diyanettir; ve anı tehyfc eden hassiyet, ruhani manyetizmaya malik 
olan şeriat-ı Ahmediye'nin emr-i nafıziyle olacaktır. Kürdistan, Arabistan, 

Arnavudluk' ta gezenler, bu müddeada tereddüd etmezler. Anların ezhanını 
ruhani manyetizma ile manyetizlendirmek, ancak şeriat namıyla olacaktır. 

Marazımızı teşrih edelim, ana göre deva arayalım. Marazımız ataler ve 
cehalet ve muhalefet-i şeriatlahasıl olan su-i ahlak ve anların neticeleri olan 
fakr-ü zamret ve irtikab-ı hile ve başka namla sirkat-ı alenfdir. Alem-i 

medeniyet, bu seyyiatın izalesini bizden istiyorlar. Di yaneti zayıflaştırmakla 

tedavi, parmaktaki cerihanın tedavisi için göz çıkarınağa benzer. Zira 
milletin kal b hastalığı, zu'f-ı diyanettir. Hulasatulhulasa, meşrutiyet,(l 4) 
seyf-i elmas-ı şeriatı elde tutmak zaruridir; ta ki üç şecere-i zakkumu 

esasıyla kessin, üç define-i cevahiri veyahud şecere-i TO.ba'yı muhafaza 

etsin. 

(13) Bu bir haclistirve Türkçe çevirisi şöyledir: "Bilim, inananın kaybolmuş malıdır, onu 

gördüğü yerde alır". 

(14) Doğrusu, "meşrutiyetin" olmalıdır. 
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Birinci ıecere-i zakkum, Avrupa'nın hakkımızda zann-ı fasidi ve anın 

semeresi olan hiss-i nefret-ümerhametsizlikve ıematettir. ZtraİsHimiyetin 

mani-i terakkt ve müsaid-i istibdad olduğunu hataen zannetmiıler idi. 

İkinci ıecere-i zakkum, ma' den-i ahlak-ı seyyie ve medeniyerin en büyük 

seyyiesi olan dinsizliktir. Bu şecere-i zakkurnun zem!n-i şuresi budur ki, 

eğer her kemale muhtt olan din-i İslam! yalnız vicdana sıkıırırılsa, din bir 

tarafta kalır ve hamele-i ıeriat rebaiyet hükmüyle geri kalarak, gitgide 

inhitat ederek, o ıecere-i zakkum müsaid zemtn bulacaktır. Ztra herkes 

te bat ve satht nazarıyla dine nazar ederek, dikkatsizlik ve taassub ile dine 

karıımıı olan bazı hikayat -ı İslamiye ve reşbihiit-ü İsrailiyat, ki bazı avam-ı nas 

onları akide ve hakikat ve İslamiyetten telakkt etmişlerdir, onlar da avam 

gibi aktde ve hakikat zannedeceklerinden, fünunlara muhakeme ettikleri 

vakit, kalb hastalığı mesabesinde olan zu'f-ı aktdeye mübtelii olacaklardır. 

Üçüncü şecere-i zakkum, nifak ile anasır-ı İslamiyeyi tefrikaya ve efradın 

kalbierini teşettüte ve efkar-ı umumiyeyi çatallaştırmağa ve hükumeti 

izmihlale verecektir. Zira en am! ve cebin, en has ve cesur gibi hiss-i 

diyanetle mütehassis, din namıyla ne telkin olunsa ruhunu feda eder. 

Hubb-ı vatan ve sırfhubb-ı millet ve saadet-i dünyevl(l5) olan hissiyatlar, 

ancak binde bir dane hakkıyla m ürehassis oluyor ve mühteslerde hubb-ı 

vatan ve millet içinde diyanet ve ıevket-i İslam! ve şerayi-i dint(16) 

mülahazasıyla mütehassis oluyor. Demek din vasıtasıyla olmasa, şahs-ı 

ma' nev! olan hükumet, avam-ı nas nazarında münafık veya mürted gibi 

olacak ve hayatımız olan ittihad ve ruh-ı hükumet olan itaat, ehven min 

beytil' ankebut olacaktır. Bir asker hiss-i hakiki-i vicdaniyattan arffarzedilse, 

kar-üzarda ne fedakarlık gösterecek! 
Eğer ıeriat tecessüm etseydi, istibdadı şeytan gibi tel'In edecekti. Şeriatı 

hertaraf bırakmayınız; ra istibdad, pis eliyle vücudunu lekedar etmesin. 

Meşruiyet zemtninde neı'eteden birinci şecere-i Tuba, ittihad-ı umumi dir. 

Zira avam ve havas, hiss-i dinle mutesaviyen mütehassistirler. Eğer din 

namıyla olmasa, biçare avam mazi tarafadönüp gidecekler, zaman-ı saadete 

sizi ıekva edeceklerdir. 
İkinci ıecere-i Tuba, ey dt-i ıebabete mazhar olan medeniyetimizdir. Zira 

şeriat, mehasin-i medeniyete e mr ile beraber, medeniyeri inkıraza sevkeden 

ve ihtiyarlatmakta olan sefahet-ü israfil.t ve malşerteki müdhiş 

müsavatsızlıktan nehyediynr. 
Üçüncü şecere-i Tuba, ikbal-ı istikbalimizi te'mtn eden diyanet-i 

kamilemizdir. Ztra meşrutiyette şeriat, esas-ı evvel-i medeniyetimizin 

deveran-ı demi yerine geçmiş olan şeriat-ı Ahmedlyi(l7) teneffüs, ve 

(15) "Saadet" dişil olduğundan, sıfatı da dişil olarak "dünyeviye" olmalıdır. 

(16) "Şerayi" dişil olduğu için, sıfatı da dişil olarak "dini ye" olmalıdır. 

(17) "Şeriat" dişi! olduğundan, sıfatı da dişil olarak "Ahmediye" olmalıdır. 
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terakkiyar-ı efkar ile, onun, mülevves olan hikayatve İsrailiyat ve reşbihattan 
tasfiye edileceğinden, küre-i arzın deveranı-ı demi yerine geçecektir. 
Veyahud şems-i İslamiyet, sema-yı siyasiitta sehab-ı muzJimden halas 
olduğundan, kamer-i medeniyeri tenv!r ve Asya tarlasının çiçeklerine(18) 
teamiye ve tezyin edecektir. Zira din esası olduğu halde, hamele-i şeriat 
dahi ve siyasi adamlar olacaklar ve İslamiyeri o hikaye-i İsrailiyattan tecr!d 
edecek ve sileceklerdir. 

"V elfadiuma şehidet bihil' a' dau".( 19) Yenidün ya' nın en meşhur feylesofu 
demiş ki: "İslamiyet çıktığı zaman, ateş-i cevval gibi, odun parçalarına 
benzer sair edyan ve efkarı bel' etti. On iki asırcia iki yüz milyonun rehber-i 
hayatı olmuş ve o hakayık-ı ulviye musademat-ı aleme karşı bassiyerini ve 
hakikatını muhafaza etmekle, şimdi mir'at-ı mücella gibi Muhammed-i 
Arabl'yi nazarımızda tecessüm ettiriyor". 

Maba'dı var 

Said-i Kürdi 

HEY'ET -İ A'Y AN 
VE SEYYİD ABDÜLKADiR EFENDi HAZRETLERİ 

Hey'er-i A'yan'ı terkibeden zeviit-ı iiiiye miyanında, Cem'iyetimizin Reis-i 
Fezailgüsreri Seyyid Abdülkadir Efendi Hazretleri dahi dalıildir. Şeyh-i 
müşarün'ileyh, silsile-i neseb-i pak-i Hazreti Risaletpenalıi'ye haiz-i şeref-i 
intisab olan ekmelin-i sadat-ı Kürdiyeden ve fazail-i zatiye ile kemalat-ı 
ilmiyeyi nefs-i netisinde cem'ermiş eazım-ı erbab-ı hamiyettendir. 
Binaenaleyh, şu tevclh-i veclh, müstelzim-i menn-üşükran-ı namürenahi dir. 
Zat-ı all-i reşaderpenahllerini kemal-i samirniyetle tebrik ve kiiffe-i 

umi'ırdarehber!-i tevfik-i Hudavend-i zülcelale mazhariyetlerini de, başkaca 
temenni ederiz. 

* 
Cem'iyetimizin a'za-yı kiramından ve Kürdistan'ın şiiyan-ı iftihar erbab-ı 
fikir ve kaleminden Baban İsmail Hakkı Bey, Bağdad meb'usluğuna ta'y!n 
olunmuştur. Mir-i mi'ımaileyhi tebrik ve Bağdad ahall-i muhteremesinin 
inrihabca hüsn-i isabetlerini takdir ederiz. 

(18) Doğrusu "çiçeklerini" olmalıdır. 
(19) Bir Arapça§İirindizesi olan bu sözün Türkçeçevirisi~öyledir: "Üstünlük, düşmanların 

tanıklık ettiği üstünlüktür". 
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TENSİK-İ ADiLANE 
MECLiS-İ MEB'USAN'IN NAZAR-I DİKKATiNE 

İdare-i me§rutanın tarih-i reessüsünden itibaren Kabinenin ilk redbir-i 

acili, "rens !kat" keyfiyeri oldu. Mecme-i tekilif-i eıniriye, merci-i muamelar-ımaliye 

olması itibariyle Maliye Nezareti, devair-i saireye nümfınenüma-yı imtisal 

olmak üzre İcraata ba§ladı. Tabdid-i a'zasıyla idame-i vücudu tecrübeten 

elzem Meclis-i Maliye'yi külliyen lağv, diğer taraftan müdirlerle idare 

olunan şuubatta dört muhasebecilik, dört de muavinlik ihdas eyledi. 

Bunların ve erkan-ı maliyece az-çok diğer tahavvülatın istihsal-i iradesinden 

sonra aklarn tensıkarına girişti. Sıda' ve şikiiyat-ı muhikkayı kuvve-i 

müselliiha ile iskat eylediği halde, yarı yolda kaldı. Devair-i saire de emr-i 

rensike koyuldular, Maliyeye peyrev oldular. 
Meclislerinin kısmen rensiki ni ve büyük me' m urlarının tahvilini iradeye 

iktiran ettirdiler. Sonra nöbet küçüklere geldi. O sırada bir vaveyladır 

koptu. Her dairede bir gürültü, her kafadan bir ses, her ceridede bir bend, 

nazıriara ta' riz, Kabineyi tenkid, kıyamet, eşgal-ı resmi ye, efkar-ı milli ye, 

enzar-ı umumiye hep o noktaya mahsur. Hem de aylarca! Vakta ki en 

kanunşinas bildiğimiz zevatın nişane-i mesai-i mesbukası olarak 

mukaddemce akd-ı muahedat-ı ticariye ile tasdik-i zımniye iktiran ermiş, 

Bulgaristan istiklali, fazla olarak Avusturya İstiliisı ve teferruatı patlak 

verdi. Bu hal, mes'ele-i maliyeden mütevellid hoşnudsuzluğu artırdı. İş 

birierneden çatallaşrırmakran ise, tasdik-i Meclis-i Meb'usan'a ta'llkan 

ihzarı ciheti tercih olundu. Şu kadar ki, icraiit-ı musaddakaya ma'ruz 

kalanlar maaşları bir kaide-i muhdeseye tabi' kılındı; ki devr-i keyfi-i 

istibdadda bile bu gibi redabir-i umumi ye aynı zamanda um uma reşmll ve 

İcra kılınmak kaide-i hükmiye ve idariyesi gözetilmiş iken, muamele-i 

vakıa-ı istisnaiye muvafık görüldü. 
Elhaletü hazihi, devairce l325(Milad11909) senesi muvazeneleri, defatır-ı 

rensikiye-i m üstalızara mündereciitına göre tanzim-ü takdim kılındı. Bu 

defterlere nazaran, her daire reisi kendi re'y-ü ictihadıyla veya maiyeti 

erkanının rensibiyle birer kadro yaptı. Bitarafane farzolunsa bile bu kadrolar 

da, devaicin kimi erkan-ü a'zasına yedişer bin, kimi beşer, dörder bin, kimi 

kalem müdirierine dörder, üçer, ikişer bin ğuruş maaş tahsis ediyor. 

Keennehü her daire ayrı birer devlete mensub imiş! Fesübhanellah! 

Maba'dı var 

V. H 
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KISM-I EDEBI 
Fransa meşahir-i üdebil.sından Lamareine'in 

evsaf-ı cel1le-i Hazreti Peygamberi'ye dair yazdığı makale 
bittercüme efidıl-ı üdebiimızdan H aydarizade İbrahim Efendi 

tarafından nazmedilmiştir: 

152 

-Maba'd-

Peyk-i bi' set dağıldı aktara 
Rum'a, iklim-i Türk-ü Tatar'a 

Fikir mü§kil, muiirızı mevcud 
Hasım müdhi§, muavini mefkud 

Azın illi, fakat cihan mani' 
Az vesait, neticesi visi' 

Ger bu ezdad-ı mü§kilülgayat 
olsa mikyas-ı kudret-i dühat 

oku tarihi, bak eazımdan 
kimi te§bih edem Muhammed'e ben 

Gerçi kisralar ile kayserler 
nice Dara, nice İskenderler 

bu cedelgah-ı dehre gelmi§tir 
birkaçı nam ve §öhret almı§tır 

sürdüler dehre cey§-i tesbiri 
attılar gürz-ü tiğ-i §im§iri 

oldu ancak netice-i himmet 
bir temelsiz idare-i devlet 

o da çok geçmeden zamanında 
unfuvan-ı §ebab-ı §anında 

ma' rez-i sadme-i zeval oldu 
eseri mahv-ü payımal oldu 
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Bir de sen Hazreti Muhammed' e bak 
eser-i ali ve fikr-i eqede bak 

Kaldırıp ortadan hurafatı 
eski edyanı, eski adarı 

çok hükfımat-ı ziıeklmeleri 
satvet-ü kuvvet-i ceslmeleri 

az zamanda zebfrn-ü har etti 
kahr-ü tedmir-ü tarumar etti 

Çok hükümdar zehreçak oldu 
Küre'nin nısfı lerzerrak oldu 

Öyle titretti dehri birn-i hücum 
kalmadı emre olmayan mahkum 

Ya, o kanun-ı hikmet-ü edebi 
oldu her yerde rehber-i talebi 

Kelimatı hikmetle meıhfındur 
Her biri ayrı ayrı kanundur 

Rabtedip bir makama alıkarnı 
mütenevvi' lisan ve akvamı 

Öyle bir dinin oldu banlsi 
akla hayret verir meanisi 

Ta cihan ve arande(20) daimdir 
ebediyetle hükmü kaimdir 

Oldu beynelmilel aziz-ü benarn 
şeref-i i'rikad ile İslam 

Rabr-ı kalb eylemiş bir Allah'a 
fikri hasreylemiş bu dergiiba 

(20) Bu sözcüğün anlamı anlaşılamıyor. Belki doğrusu "ar anda"dır ve "ar" Farsça "atef 

anlamındaki "§.zer" in kısaltılmışıdır. Böyle olursa, dizenin şöyle yazılması gerekir; 

"Ta cihan ve &randa daimdir"; yani "dünya ve onda ateş var olup sürdükçe". 
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Buğz eder putperest ve asnama 
sahte ma'bilda, böyle evhama 

Böyledir hakka karşı nam almak 
zann-ılcizibden intikam almak 

Hiisılı, serteser cihan-ı edeb 
oldu meftun-ı sıyt-ı falır-ı Arab 

Emrine herkes inkıyad etti 
sülüsü insanın i'tikad etti 

Miiba' dı var 

DER'AGÜŞ 

Karanlık, çok karanlık leyle-i deycilr-ı istibdad 
Derin bir köşesinden ruh-ı millet eyliyor feryad 

Kesik, muhrik eninler, ahiada muğ-ı şeb nillan 
o ruh-ı millete bir nevha-ı hüzn ile matemhan 

Geri dönmekte hep aks-i sadalar, çünkü ma'kes yok 
Evet, feryadres bir tekti, feryad ettiren pek çok 

Bütün eve-i varanda bir sönük yıldız heyilliisı 
Görünmezdi onun da -hiileden- cirm-i mücelliisı 

Kamer divan divan, ellerinde münhasif, bitab 
Sema muzlim, nücilm afil, şihab-ı siikıbı niyab 

"Cealnaha rücumen lişşeyatin"(21) yıldız içindi 
Fakat ah, onların kuvvetleri Yıldız'dan fırilndi 

Bu yelda-yı husilf otuz iki saat devam etti 
Bu saatlerde çok bidar seyr-i filmenam etti 

Karanlık, pek karanlık bir şeb-i tarik-i milletti 
Hele Kürdler, o dilsizler, hammallar cehl ile bitti 

(21) Bu, yıldızlada ilgili bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır ve anlamı şudur: "Biz onları, 
şeytaniara acılanlar kıldık". 
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O yal-ü bal-ı merdane, ağır yüklerle incinmiş 
Ber-ü düş-ı bülend-i fahrımız fakr ile alçalmış 

Sürüldü bir sürü, diğer sürüler geldiler hala 
Temadi eyliyor Bingazi'den bir hang-i vaveyla 

* 
Göründü bir hilal-i nevdemide ufuk-ı garbide 
Tereddüdler içinde muhteriz, titrek ve rencide 

Önünde şarka doğru sahalar, pür ebr-i istibdad 
ederken şanlı şerefın ruh-ı mizisinden istimdad 

Hernan imdad için hazırdı ruh-ı Yavuz ve Fatih 
Sema-yı saf-ı Osman!' de birden oldular satih 

Karanlık kütleler, muzJim sehab, iifak-ı gam'ahld 
measllerle dolgun, saha-ı eflak düd'endüd 

bu nur-ı mazi ve müstakbelin aksiyle sı yrıldı 
yarıldı, paralandı, perde-i bidadi yırtıldı 

Sonra nur, o hilal-i tazeye doğru hıram etti 
O nur-ı d!deyi ağüşa çekti, bedr-i tam etti 

Der'ağfışun müteheyyic giryesiyle oldular mesrfır 
Döküldü şahralı-ı millete şabiiş-ı nura-nur 

Süleymaniyeli M. Tevfik 

ESKi OSMANLlLIK VE YENİ OSMANLlLIK 

Kabus-ı tahakkümle bunalmış idi ümmet 
Sönmüştü Jimağındaki misbalı-ı şehamet 

Rü'yetli, tekellümlü, taharrüklü bir uyku 
Her dem bütün a'zasını sarsar idi korku 

Bala-yı serinden kopan aviize-i ilham 
vicdanına nefh eyler idi müttasıl evham 
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Efidir-ı meali ye o vicdancia yer azdı 
Birçok senelerden beri hiç uğrayamazdı 

Olmuştu tazy!k ile bu sahne-i vicdan 
d!v-i si yelı-i haşyete bir sımsıkı zindan 

Bir silır-i hafi eyleyerek azınini mezcur 
bu ümmet-i b!çareyi kılmış idi mahcur 

Derlerdi ona Avrupa' da "hasta bir adem" 
Uğrardı ceraidde hakaredere her dem 

Lakin koyu bir nevm-i sına!ydi bu halet 
Muzmardı bu zillette ceras!m-i eelalet 

Bir kenz-i m uralsam gibi lebr!z-i meall 
vardı bu soluk ruhta bir tıynet-i all 

* 
Birdenbire bala-yı ufuktan yeni bir ses 
bir ses ki sünuhatı ilah! ve mukaddes 

oldu varanıncevv-i bülendinde tan!nsaz 
o hufreruyi eyledi bir lemhada Ikaz 

Millette uyandı yeniden bir ulu vicdan 
Çıktı yeni bir nesi-i güz!n kalb-i vatandan 

Bir siret-i memdUha ile zindediliine 
ulviyyet-i milllmizi gösterdi cihane 

Olmakla her asker münferi(22) bir yeni Tarık 
Her zabitimiz bir ulu timsal-ı havatık 

Ordu bize balışeyiedi bir feth-i siyasi 
Oldu yeniden fatih-i Kanun-ı Esas! 

Alem Yeni Osmanlılığa der idi cansız 
Aldı geri hürriyet-i mağsubeyi kansız 

Birnar-ı müebbed sanılan bünye-i millet 
bir feyz-i şebabet, yeni bir ruh-ı adalet 

izhar ederek, Avrupa'yı eyledi hayran 
"Tefr!h-i dehii"mış meğer o devre-i bulıran 

Diyarbekirden: Mehmed Ziya 

(22) Doğrusu "neferi" olmalıdır. 
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A A 

GELI WELATIY A 

E w cem'iyeta me Kurda li İstanbul@, fıkra wan e mezin xweykirina din, 
tereggiya Kurdistan€ ye; digel tereggiye, xweykirina nave bav u kale 
Kurmanca ye. Lewra ecdade Kurda jibo erde Kurdistan@ ew gas hezar şehid 
dane, ke her şehidek Eskenderek bu ye. Eskender miravek bu, hetairo, ji ira 
paş heta giyarnete bi merani li ser zimane aleme di gere. JiKurda sed hezar 
Eskender rabune, jibo erde Kurdistane şehid bune; nave yeke li meydane 
tune. Heyfa wan şera ku hun ewlade wan in. Eger heta nuha ji hun dam 
dikin, disa bi sa ya nave wan bav u kalan e. Ma hun bi xwe mer ninin' Bele, 
mer in, camer in; çi faide bi hev nakin. Hun baş nizanin ku Qanune 
Esasi(23) bi xeyre şedete tiştek nabeje. Şeriet j1 mina Çiyaye Qaf peşi li 
hem u xirabiya girt. İra roja rastiye ye u tereggiye ye, ke her kes jibo dine 
xwe, milete xwe, welate xwe bixebite. Xebat bi çi dibe? Bi ittifage dibe. 

Geli Kurda, 
Taye xwe ye ittifage bikine yek.(24) Tu zor, tu zincir, ewi taye we ye 

ittifage nikare bigetine. Wi wexti welate we ji hemu tirsi xilas dibe. Eger 
beittifagiya we dewam bike, hun deste xwe ji Kurdistan€ bişon. Temaşa 
bikin, Bosna-Hersek itifaga wan tunebu, lewra girale Awusturyaye siware 
ser wan bu. Nuha "ax u ox" di kin, faide nake. Binerin, hemale İstanbule 
ittifag ki ri n, male Awusturyaye ji wapora dernexistin; na ve hemala li hem u 
cerida nivisin, ji on başiye hemala ra ji saetek zer hedye dan.(2 5) Çi ye, ittifag 
kirin, male dijmineki wek Awusturyaye dernexistin, na ve geneiye li aleme 
bela kirin.(26) 
İra idamiletan e; herçitişte bi ittifage bixwazin, ji wan ra ew muyesser 

be.(27) Çira Kurdistan ji xwe ra zede neke? Hemu gewm li tereggiya xwe 
dixebite; çira li Kurdistan€ fabrige tune ye, çira wapor tune ye, çira ri ya baş 
netiye çekirin, çira bi zimane Kurdi ceride, kiteb netiye tebi'kirin!(28) 

Cem'iyeta me eve cerida ha bi Kurdi-bi Tirki derxist, ke Kurmanc bi 
zimane xwe bikaribe binivise, bixwine. Lazim e hun çi gas axa hene, hemu 
ji ji ve cerida ha bixwazin, bi melaye xwe bidine xwendine, zaruye we j1 

(23) Qanı1n€ Esasi: Serqanfin, qanG.na bingehl ya ku away€ kargtrlya dewlerek, heq ı1 

wezifey€nhevwelat€n wCdewlet€ sererastdike U kifşdike. Li virmexsed j€ serqanfina 

Dewleta Osmaniye, ku bG.bG. bingebe meşri1tiyet€.Ji serqanün€ ra bi Erebi "dustfi.r", 
bi Tirki "anayasa", bi İnglizi jl "consricurion" ce gotin. 

(24) Ta: Ben€ zirav. Li hin h€lan t€ gotin "tayik" jl. Tlpa "t" qelew re gotin. 

(25) Hemal: Piştivan. Peyvik Erebi ye ı1 di wi zimani da "hemmal" e. 
Onbaşi: Amirdeh, amir€ dehan. Li vir mexsed sereke piştivanan e. 

(26) Bela kirin: Belav kirin. 

(27) Muyesser be: Pekbe, bi dest bikeve. 
(28) Cer!de: Nfiçename, roj name, gazete. 

Tebi'kirin: Çapkirin. 
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bixwlnin. Sale mesrefa hege cerldeye, çar mec!dl ye.(29) H un bi saya ve 
ceddeye, li dinyaye da çi dibe bun'e bizanin; wl wexti hun'e ha ji hale xwe 
bibin.(30) Mirove ke nexwlne, tişrek ji dinyaye nizane. Heta nuha we digo 
"me'mO.r li me zulm dikin".Ji vir weha edi gusur li cem me'mura namlne; 
xirabl ke hebe, gusur ji we ra ne. Heyfa nave we ye. Migare xwe bi bin, ke 
kes nebeje Kurd wehşl ne. Kurdistan cenneta dinya ye; ltdfag bikin, ke 
tereggl bike, hun jl rabet bibin. 

Geli weladya, 
Dinyaye da çi gas tereggl, çi gas genel heye, bere xwe da ye Kurdistan€, 

du tişt ji we dixwaze, ke were Kurdistane. E w her du tişt, yek muhafeza 
şedere ye O. her kes muxalife emre şedete neke; yek j1 itdfag e bi welatiye 
xwe ra. H un wan her du tişta muhafeze bikin. Du salade jibo buhustek erde 
Kurdistan@ ra hezar zer bidin, dlsa dile we ji ber dernekeve. Ez ew gas ci 
geriyame, erde k wekl Kurdistan@ mi neditiye. E w zozane xweş, ew ji wl be 
baş,(3 1) ew hewaye saxlem ke Kurdistan€ ye, mi nedltiye. Teregglya 
Kurdistan€, bi xweykirina wan her du tiştan e. Emanete we xweykirina 
emre şeriere, xweykirina lttifage. İttifag! 

Seyyah Ehmed Şewgi 

Merkez Matbaası M. Tevfik 

(29) Mecldl: Yeki'ci'yeka diraven Osman'i bil, ku rUmeta we 20 quri§ bil. 
(30) Ha: Hay. 
(31) Te zanln ku ev peyvik bi ş~i weha derketine U awaye rast, "ew jlyana ha§" e. 
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YENİ KİTABLAR 

Kürdistanımızın mahsul-ı debii-yı irfanı olan Merhum Said Paşazade 
Diyarbekirli Faik Alt Bey tarafından "Fani: Tesellller" namıyla bir 
mecmua-ı ebedzinde-i şiir vücuda getirilmiştir. Şair-i şehlr-i alinevayı 
tebrik, eserlerinin mütalaasını bedayi'perestan ve edebe tavsiye ederiz.(32) 

DAHiLI 
MİRAN REİSİ ABDÜLKERİM 

Miran Reisi Abdülkerim'in mebde-i neş'erinden tii bugüne kadar devam 
eden mezalim-i cinaiye ve istibdadiyesinden dolayı, lüzum-ı te'dibi 
mukaddema Cem'iyet tarafından baraktir Babıilli'ye arz, ve binaenaleyh 
merkum, merkez-i vilayete celbedilmiş idi. 

Mustahberat-ı ahireye nazaran merkum hakkında bu kere cihet-i adli yeden 
ahz-ü girift müzekkeresi suclur ettiği halde, her nedense bazı zabitan-ı 
mahalliyece emr-i ehemm-i te' dibinde tereddüd olunmakta imiş. 

Hazine-i Devleti milyonlarca ızrar ve bir hayli nüfusu katle ictisar ve 
mezalim-i me' lllfesinde hala da devam eden bu gibi canller himayeye değil, 
ancak kanun-ı münif-i adl-ü hakkın sille-i inrizambahş-ı terh!b-ü re'd!bine 
müstahaktır. Merkumla damadlarının üç milyona karib bir varidat-ı 
hazineyi de eydi-i ihtilaslarına geçirmiş oldukları, vaktiyle me'murin-i 
mülkiye ve askeriyeden müteşekkil bir hey'er-i tahkiki ye tarafından verilen 
raporlarla ve kuyud-ı resmiye ile mütebeyyin olduğu, cümle-i 
müstahberiittandır. Bu babda Dahili ye, Harbiye, Adiiye ve Maliye Nezaret-i 
cel1lelerinin enzar-ı dikkat-i mehamperverilerini celbederiz. 

* 
Erğanima'deni sancağının intihab-ı meb'usanında, Muhasebe-i Vilayet 
Mümeyyizi Vahid ve edib-i şehir Mehmed Ziya Efendilerin ekseriyet 
kazanacakları zannolunuyor. Mumaileyhima, namus ve hamiyerin cidden 
birer timsal-ı zihayat-ı mealisi olduğundan, liva-i mezkurün bu babdaki 
himem-i takdiriyesi sezavar-ı teşekkür ve vaktin darlığına mebni tesri-i 
muamele-i intihabiyeye masrufi-i himmederi de başkaca intizar olunur. 

(32) Yani "güzel şeyleri ve edebiyacı sevenlere tavsiye ederiz". Ama "ve edebe" sözcükleri, 

tek sözcük de olabilir ve bir terim olarak "alan" anlamında dakullanılan "vadlye" de 
olabilir. Öyle kabul edilirse, cümlenin sonu, "bedayi'peresran-ı v3.dlye tavsiye 
ederiz" olur; yani "bu alanda, edebiyat alanında güzel şeyleri sevenlere tavsiye 
ederiz". 

-23- 159 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÜÇÜNCÜ SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

MiLLETiN BÜYÜK ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 

Bizans istibdadının yıkıldığı yerde milletin özgürlük savaıçılarının 
kurduğu bugünkü büyük meırutiyet binamız, Osmanlının arslanca 
yiğitliğinin elde ettiği zaferierin görkemli bir anıt ı ve politik iılerimi
zin tarihçesinin övünülecek bir yüce baılığıdır. Mill1 yaşamımızın uzun 
varlığının şu 7. yüzyılına kadar(33) zincirleme olatak süregelen çeıit çeıit 
olay ve değişikliklerde,(34) sevinç dolu bumilli ıenliğimizin bu parlaklıktaki 
bir benzerine kasinlikle rastlanılamaz. Tarihsel durumlarımızın macerasının 
birçok noktası, birer kanlı tablodur. Osmanlı milli tarihi, bugünle sonsuza 
dek kıvanç duyacaktır. Çok iyilik getiren özgürlük ışığının yüzyıllardan 
beri batık olması yüzünden karanlıkta kahredilen egemenlik baıkentimiz, 
bugün erişmiş olan özgürlük evriminin titrek ışıklarının doğuş yeri ve 
uygarlığın güzel kokusunun kursallık saçan feyizlerinin görünüş yeri 
olmakla mutludur. 
Şimdiye dek tutsak olmanın kana bulanmıı zehirli suyuyla arzusu acıya 

boğulan soylu Osmanlı halkı, ıu 4 Aralık gününün(Miladi 17 Aralık) 
parlak yeni sabahını(35) bir heyecan ve ıevk duygusuyla ve saygıyla 
karııladı. Kentin saygıdeğer ziyaretçi ve misafirleriyle birlikte yüz binlerce 
olan insanları, sokaklara sığamıyordu. Saygı gösteren ellerini yiğitliğin 
simgesi olan Osmanlı bayraklarıyla süsleyen özgürlükçü toplulukların 
okudukları büyük bayramı kutlama maqları, toplumun kulakları okıayan 
sevinç ilahileri gibi, sükilneti ıevkte aramaya alıımıı ufukların kulaklarına 
yansıyordu. Kent, bir hay huy haykırışının şenliğiyleyeniden canlanıyordu. 
Padişah milletine, millet de özgürlükçü yeni hükümdarına kaqılıklı bir 
güvenle kavuıuyordu. Evet, itiraf ederiz ki bugün, Sultan Hami d efendimizin 
başlangıç olarak tahta çıkış tarihidir. Şimdiye kadar millet ona bir meşru 
hükümdar gözüyle bakmadı, bakamazdı da. Fakat bugün her tatafta atılan 

(3 3) "Milli yaşam" dan maksat Osmanlı y~armdır, "yedinci yüzyıl" dan maksat da, 1299 

yılında kurulmu§ olan Osmanlı Devletinin yedinci yüzyılıdır. 

(34) "Değişiklikler", Arapça "inkılfib"ın çoğulu olan "inkıla.bfrt"ın karşılığında 

kullanılmıştır. Sözlük anlamı "devrilme, alt-üst oluş" olan "inkılib", Osmanlıcada 

terim olarak "hükümet darbesi, bir şeyde köklü değişiklik yapma" anlamlarında da 

kullanılırdı. Burada Osmanlı tarihindeki olaylardan sözedildiğinden, kanımızca en 
uygun karşılığı, "değişiklikler" dir. 

(35) 4 Aralık(Miliid! 17 Aralık), Osmanlı Meclisinin açılış günüydü. 
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yüz birer pare topların yiğitlik dolu gümbürtüleri, kendisinin yücelikle 
tahta çıkışını yeni baştan ilan ediyor ve millet egemenliğinin kesin 
heratının elde edilişinin onurlu törenini tüm uygarlık dünyasına 
müjdeliyordu. O yüce heratın egemenliğinin yüce binasına saygı 

gösterildikçe, korku ve ürkmeyle bir köşeye çekilen o kirli, o nefret duyulan 
eski saltanat tahtı yerine, Padişahımızın saygıdeğer egemenlik tahtı, 
bugünden itibaren milletin görkemli başının üzeri olacaktır. 

Yüce milletin o vekilleri, millet 33 yıl önceki vekillerini(36) bugünkü 
alkışlarve bu denli içtenlikle karşılamamıştı. Çünkü o gün tutsak olduğunun 
farkında değildi, bugüne oranla pek sönüktü. Fakat 33 yıllık faciaların ve 
zulümlerin geniş kapsamlı uyarışının feyziyle, bugün her ferd fedakar bir 
özgürlükkahramanıdır. Şimdiye kadar faciaların ve yıkımların aleti olmakla 
yüce otoritesinin değeri lekelenen süngülerimiz, kılıçlarımız, heybetli 
silahımız, bütün ordularımız, bundan sonra tümgerçek ve kutsal anlamıyla 
görev yapacak, değeri düşük bütün davranışları ayakları altına alıp yok 
etmek için ezecektir. 

İşte bundan önceki milletvekillerimizin desteğinden yoksun olduğu bu 
güçler, Osmanlıların birliğinin büyük kitlesi, bugün erdemlerimizin yeni 
başkentinin yükselen egemenliğinin bekçisi, milletin ikbal haritasının en 
itaatkar ve en şiddetli bir düzenleyici desteği ve gücüdür. 
Savaşımcı çabalarının, artık uygarlık dünyasına bizi pek büyük bir soylu 

halk olarak göstereceği ne yeterli ve güvenceli olduğuna inancını bağlayan 
Kürd Kulübü adına şükran ve kutlamalarımızı sunarız. 

Ahmed Cemi! 

KÜRDÇE ÜZERİNE 

Kürdler, erdemli ahlakça diğer Osmanlı unsurlarıyla aynı düzeyde, belki de 
üstün oldukları halde, uygariıkça ve uygarlığın temelini oluşturan eğitim 
ve öğretiınce pek alt düzeyde olan bir konumda bulunuyorlar. Her şeyden 
önce, Müslüman olmayan Rum, Ermeni, Bulgar ve diğer unsurların özel 
okulları, dedi toplu eserleri, tarihleri, özetçe hayli yükselmiş bir eğitim ve 
öğretim düzeyleri vardır; ve bu açıdan bazı hususlarda, örneğin öğretimde, 
sıradan ticaret ve sanayi işlerinde Türk unsurundan da üstün geliyorlar. 

Kürd halkının diğer Müslüman unsurlar arasındaki uygar durum ve 
konumuna gelince, bu da ne yazık ki pek alt düzeydedir. Örneğin Araplar, 
tüm Müslümanlar için her iki dünyanda seliimet getiren ulu şanlı Kur'an 

(36) O tarihten 33 yıl önce toplanıp sonra kapatılan meclis kastediliyor. 
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bu yüce açıklamalı dilde indiğinden ve tüm inanç sahipleri bu kutsal dilin 
telkinleri sayesinde gerçek yolunda yürüdüklerinden ve zaten harika 
duruluğu ve erişilmezliğiyle tanınmış olmasının yanı sıra, hak ve Tanrı 
birliği sözü bu dille yayıldığından ve Arap, Acem, Müslüman olan ve 
olmayan yüz milyonlarca insan, ümit ve amaçlarının son aşaması ve ilk ile 
son varlığı ve mutluluğunun nedeni olan kelime-i şehadeti bu dille 
söylediğinden, bu halkın mensupları öteden beri bilim, eğitim ve öğretim 
nasibinden diğerlerine oranla daha fazla pay aldıklarından, doğaldır ki 
bugün Osmanlı İmparatorluğu(3 7) içinde bulunan Arap halkları diğer 
halkiara göre daha çok bilim ve eğitime alışkanlık edinmişlerdir. Bu 
üstünlük ve ayrıcalıkla birlikte, yine de geri kalmış Arap halkları ve 
aşiretleri varsa, bu kusurun, dilin üstünlüğüne değil, bu dili konuşanlara 
ve daha başka bazı durum ve etkeniere bağlanması gerekir. Bu nedenle 
Kürdlerle Arapları karşılaştırmak, konumuzun dışındadır. 
Diğer Osmanlı halklarından Türkler, resmi dil ile okullara ve hükümet 

güçlerine sahip olduklarından, doğal olarak bilim ve tekniklerde Kürdlere 
ya da Arnavudlara, Liizlara ve Çerkeslere göre hayli gelişmişlerdir. Aslında 
incelemeyapılsa, görülür ki Osmanlı İmparatorluğununMüslüman unsurları 
arasında Arap ve Türklerden başkaları, derlenip toplanmış dile, kitaba ve 
edebiyara sahip değildirler. Bir Çerkes, bir Laz, bir Kürd, bir Arnavud 
çeşitli bilim ve tekniklerde eğitim yapmak hevesinde bulunursa, yabancı 
diller bir yana, ya Arapça ya da Türkçe bilmek ve eğitimin geniş bahçesine 
mutlaka bu iki kapıdan birinden girmek zorundadır. Bu zorunluluk ve 
eğitim işinde girişilen güçlükle birlikte, saydığımız unsurlara mensup 
olanlar arasında gerçekten takdire değer büyük adamlar yerişmişlerdir. 

Herkesçe bilindiği gibi, dil, bir iletişim aracıdır; bilim ve tekniklere, 
gelişme ve uygarlığa kavuşmak için bir araçtır. Aracı olan bu araçtan 
yoksunluk, diğer araçlara ve aracılara başvurmak gereğini insanlara 
yüklemektedir; bu ise, pek kısa olan yaşam konaklarında insanı yolundan 
alıkoymaktadır. Yazı dili, derli toplu eserleri olmayan bir halk, düzgün 
konuşma ve dşüncelerini dile getirme yeteneğinden yoksun bir dilsizdir. 
Eski dönem,(38) Müslüman olmayan tüm milletierin düşüncelerini dile 
getirme güçlerini keskinlerecek pek çok özendirici yardımlar gösterdiği 
halde, kendisinin ayrılmaz bir parçası olan Müslüman unsurlara, ne yazık 
ki, dillerini kesrnek gibi asla layık olmadıkları bir acı ceza vermişti. 

(37) "Osmanlı İmparatorluğu" deyişi, yazının aslındaki "Memalik-i Osmaniye"nin 

karşılığında kullanılmıştır. Osmanlılar döneminde "imparatorluk" deyişi ilgi 

görmediği için, onun yerine, Arapça "memleket" in çoğulu olan ''memalik" deyişi 

kullanılmıştır. Ancak günümüzde o devlet, "Osmanlı İmparatorluğu" adıylaanıldığı 

için, biz de burada "Memalik-i Osmaniye"yi "Osmanlı İmparatorluğu" na çevirdik. 

Bundan sonra da öyle çevireceğiz. 
{38) "Eski dönem"den maksat, meşrutiyetten önceki dönemdir. 
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Kesik dilli, dilsizliği oranında gelişmeden yoksun olan Osmanlı 
halklarından biri ise, Kürdlerdi. Kürdlerindilbilgisi kitapları yok, Kürdlerin 

matbaası ve basılmış eserleri yok, Kürdler edebiyattan, bilim ve teknikler

den ve bunlara bağlı olan bilim ve sanat eserlerinden yoksundurlar. Bir halk 
bu durumla nasıl gelişebilir! Böyle önemli bir Osmanlı kitlesinin beyin 

hücreciklerindeki konuşma özelliği kör bir zulmün baskısıyla paslanırsa, 

Osmanlılığın bundan ne kadar etkilenip zarar göreceği ni belirtmeye gerek 
var mı! Kürdler, Arnavudlar vesaire ne kadar alt düzeyde, ne kadar dilsiz, 

edebiyatsız, tekniksiz, eğitimsiz kalırlarsa, Osmanlı Devleti de o oranda 
acıya uğrar. Güç ve otorite, eğitimdedir. Eğitim ise dile bağlıdır. 

Osmanlılığın en önemli bir direğini oluşturan Kürd halkı böyle paslı ve 
çürük kalırsa, üzerine yaslanan Osmanlılık da, Allah korusun, yıkılır. 

Kürdleri, Lil.zları, Arnavudları Türkleştitmek ya da Araplaştırmak gibi 

bir gerek ve düşünce aklagelebilirse de, dünyadünyaolalı bir halkın dilinin 
böyle kökünü kururacak hiç bir yöntem, ne kadar zalimce ve kalıredici 

olursa olsun, henüz keşfedilmeınş olduğundan, böyle bir girişim, anlamsız 
ve saçma bir şeyle uğraşmaktan başka yarar sağlayamaz. Ne gerek, 

bilgisizliğin en yoğun döneminde bile Osmanlı İmparatorluğundaki 
milletlecin hiç biri varlık ve kimliğini kaybetmedi. Kürdçe, binlerce yıldan 

beri bu durumuyla sürüp gidiyor. Ne İranlılar, ne Romalılar, ne Araplar, 
ne Tatarlar, ne Türkler zamanında bu dil yabancılaşmamıştır; tam tersine, 
bu dili konuşanlar, istilacılarınkine benzer daha büyük bir yetenekle 

günden güne dört tarafa yayılmışlardır. Demek istiyorum ki, bir dil, 
dilbilgisi kitaplarına ve sözlüklere sahip olmasa dahi varlığını korur. 

Şimdi, bir varsayım olarak bir Kürd çocuğunu ele alalım. Bu çocuğun 

köyünde anadilinden başka bir şey konuşulmuyor. O köyde bir Türk okulu 
açarsak ve sonra da çocuğu basamak basamak hep Türkçe öğretirole ileriye 

götürütse k, aslında o çocuk sonunda yine adam olur, zekası varsa yüksek bir 
mertebeye de yükselir. Ne var ki, bilimiere ulaşmanın aracı olan dil 

öğrenimi uğrunda, ömrünün değerli yıllarından birkaçını kaybetmiş olur. 
Bu Kürd, kendi dilinde çeşitli bilim ve teknikler üzerine eserler bulsa ve 

Kürdçe öğretim yapılan bir okula devam etse, kuşku yok ki daha çabuk 
yetişir, öğrenimi daha eksiksiz olur ve Osmanlı ailesinin daha değerli bir 

parçası olur. 
Onun için, Kürd yurttaşlarıma, her şeyden önce düzgün bir dile sahip 

olmalarını büyük bir önemle tavsiye ederim. Önce bu dilin bir dilbilgisi 
kitabı, bir de sözlüğü yapılsın. Ondan sonra Kürd halkının bir tarihi 
kaleme alınsın. Daha sonra da, ne kadar dağınık ve yazılmamış şiirler ve 

edebi eserler varsa, hepsi derlenip yazılsın. Dilin temeli böylece atıldıktan 

sonra, gelişme ve ilerleme kuşu, büyük bir istekle bize iyilikseverlik 
kanatlarını açacaktır. 
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Özetçe, milletin selametinin birinci temeli eğitim ve öğretimdir; eğitim 
ve öğretimin anahtarı ise dildir. Uygarlığın kapısı ise bu analırada açılır. 
Himmerli ve gücü yeten insanlarımızdan, bu önemli noktayı §imdiden 
önlerine koymalarını rica ederim.(39) 

Baban: İsmail Hakkı 

ŞİMDİKİ POLİTİK DURUM 

Büyük devletlerin hepsi, genel barı§ ve esenliğin korunması için güçlü bir 
biçimde azimli olduklarından ve bunu bozmaya yolaçacak anlaşmazlıkları 
geni§letmeye meydan bırakmaksızın çözüme kavu§turmak için her çe§it 
uzla§tırıcı yöntemlere başvurageldiklerinden, §im dilerde oluşmu§ sorunları 
da kan dökülmesine neden olmayacak bir biçime bağlamak konusundaki 
ümit, aslında pek güçlüdür. Ancak her bağımsız devlet, barış ve esenliğin 
sürmesi ni meşru haklarının korunmasında arayacağından, bu hukuka saygı 
gösterilmesi ve hukuku çiğnenmişse bunun tamir ve telafi edilmesinin 
etkili bir biçimde belirtilmesi ko§uluyla, diğer devletlerin batı§! koruyucu 
istek ve niyetlerine uyar ve kendi silahlı gücüne başvurmaktan geçici olarak 
sakınır. 

İmdi, yüce Osmanlı Devleti de, Avusturya Hükümeti ile Bulgaristan 
Prensliği tarafından uğradığı tecavüze kaqı meşru haklarının korunması 
konusunda böyle davranmış tır; yani Avrupa' nın insafına ve hakbilirliğine 

başvurmakla birlikte, silahlı gücünün eksikliklerini tamamlamaya 
giri§miştir. Babıali'nin şu olgunca hareketi hükümet!erce fazlasıyla takdir 
ve meydana gelmi§ tecavüzlerin hak ve sözleşmelere aykırılığı kabul 
edilmi§tir; ve meydana gelmiş tecavüzden gerçekten nefret duyan Avrupa 
kamuoyunun meşrutiyet hükümetimizin siyasi tutumuna manevi olarak 
destek olmasıyla da, i§in, silaha ba§vurmaya zorunluluk görülmeksizin 
diplomatik yollarlaçözüme bağlanması ümidi, böylece güç kazanmıştır. Şu 
kadar ki, Avrupa'nın şimdiki siyasetinde henüz istikrarlı bir tutum yoktur; 
ve kamuoyunun hakkımızda meydana gelmiş olan içten duygularının ufak 
bir olayla deği§ikliğe uğramayacağının güvencesi olacak bir kanıt ve bunu 
sağlayacak bir dayanak olmadığından, bize elveri§li görünen bu durum ve 
konumdan yararlanılarak, meydana gelmiş olan sorunların çözümünde 
----------------------------------------~···----

(39) Dilin öneminin çok net bir biçimde anlatıldığı bu yazıya benzer uzun bir yazı da, 
1919 yılında, Kürd dilbilimci ve tarihçisi Halil Hayali tarafından yazılmış ve 
"Kurdiye Bitlis!" takmaadıyla 'Jin" dergisinin 14. ve 15 sayılannda yayınlanmıştır. 
Bakınız: "Kürçeye Dair"(Kürdçe Üzerine), '']in", cild III, s. 606-609, 633-636 ve 
663-668, 686-691; Arap harflerinden Latin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan; 
Deng Yayıoevi, Uppsala-İsveç, 1986. 
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mümkün olduğu kadar çabuk davranılması ve böylece dış gailelerden 
tümüyle kurtulduğumuz durumda, çabalarımızı n tümüyle iç reformlara ve 
yönetim eksikliklerimizin tamamlanmasına harcanması, meşrutiyet 
yönetmimizin selii:met ve başarısı adına bir dilek olarak sunulur. Zira iş 
uzadıkça, Avrupa'nın politik alanında, görüş ve duygu alanında türlü türlü 
değişikliklerin ve hükümetler arasındaçeşitli çekemezliklerin ve güçlüklerio 
başgöstermesi hatıra gelebilir; ve o durumda, Devletçe sağlanacak sonuç 
kuşkuda kalır, 

Siyasal konularda en büyük yarar, hasının ya da rakibi n maneviyenilgisinin 
zamanını kaşfetmek ve o zamanı kaçırmamaktır. Bugün Avusturya ve 
Bulgaristan'ın, bu ölçüde kamu nefretine uğrarnalarına neden olan ve 
kendilerince çeşitli güçlüklere yolaçan güç durumdan kurtulmaya son 
derecede istekli ve eğilimli olduklarına kuşku yoktur. Savaşla ya da 
uzlaşmayla, bizce elde edilebilecek olan ve bizim için amaç olan yararın ne 
olacağı belirlenip tahmin edilerek, o yararın uzlaşmayla elde edilemsi en iyi 
çözüm yolu olarak görüldüğü takdirde, bu manevi yenilgiyi ve açığa 
vurulmayan uzlaşma arzusunu küçümsememek, ölçülü ve akıl yolunda 
davranmanın bir kuralıdır. 

Senden korkandan kork, ey bilgili kişi(40) 
velev ki yanında savaşsa dört yüz kişi 

Görmüyor musun, çaresiz kalınca kedi 
pençesiyle çıkarır kaplanın gözünü 

Seyfullah 

POLİTİK ÖZETLEME 
-Devam-

kalkışmışlarve son Rusya-İngiltere antlaşmasının İran'la ilgili bölümünün, 
yani İran İmparatorluğunun kuzeyde Rusya' nın, güneyde de İngiltere'nin 
siyasal nüfuzuna bağlanmasını belirleyen maddelerinin Devletçe 
bilinmezlikten gelinip göz yumulduğu görülmüştü. Böylece, İran'ın top
rak bütünlüğünü dalaylı olarak garanti eden ve o hükümetle şu ana değin 
çıkan tüm uyuşmazlıklarımızda birer arabulucu sıfatıyla işe müdahale 
etmiş olan bu iki hükümetin, İran'a bir üçüncü devletin saidırmasına 
kesinlikle müsaade etmeyecekleri, bu karşılıklı güvenceleriyle de açığa 
çıkmıştır. Yapılan askeri harekii:tımıza, adı geçen iki hükümet tarafından 

(40) Aslı Farsça olan bu dörtlüğü Türkçeye çevirip buraya aldık. 
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er-geç müdahale ve itiraz edileceği açık bir şey olduğu halde, maksatsız ve 
sonuçsuz olan bu asker! harekatın yolaçacağı müdahalelerle ve onun 
meydana getirebileceği etkilerle, lehimize elde edilmesi mümkün olan 
sınır d üzeltmesi işinde de güçlükler doğuyordu. 
Osmanlı İmparatorluğunun çepeçevre politik durumu, özet olarak 

açıklanıp tasvir edilen bu yoldaydı. 
Ağır koşullar altındayapım izni elde edilen Bağdad büyük hattı(41) ile 

bir kat daha genişleyip güçlenen Alman ekonomik nüfuzu, 
imparatorluğumuzu yüreğinden yaralıyor ve kaynaklarımızın bütün 
yaşamsal güçlerini aksatıp sarsıyordu. Almanların imparatorluğumuzda 
elde ettikleri bu ekonomik üstünlüğün İngiliz ve Fransız ticari çıkarları 
üzerinde meydana getirdiği etkilerle Yüce Devlet, sürekli bir çıkar rekabeti 
gürültü patırtısına ve elden gidenin telafısi istek ve arzularına hedef 
oluyordu; o durum da, ayrıca politik ilişkilerimizin kötü yorumlara uğra
masına yolaçıyordu. Almanya'nın ülkemizde kolaylıkla elde ettiği yararın 
kendilerinden esirgenmesi yüzünden İngiliz ve Fransızların dostluğunu 
son yıllarda büsbütün kaybetmiş olduğumuz gibi, devletler çeşitli zorbalıklar 
ve tehditlerle yarar sağlamaya koyulup, devletler hukukunu hakkımızda 
tümüyle unuturcasına duyulmamış davranışlarda bulunuyorve bağımsızlığımıza 
aykırı öneriler gerirdikleri dahi görülüyordu. 

Bu konuda sözün daha fazla uzatılınasına gerek görülmeyerek, şu kadar 
denmekle yetinilir: Osmanlı İmparatorluğunun tümü, sanki bunların özel 
çıkar ve açgözlülüklerine ezelden beri bir alandı, Devlet ise zorbalıkları 
altında çıkarcı istekleri için bir oyuncaktı. Hatta iş o kerteye gelmişti ki, 
Devlet bir yerden bir şey satınalsa, öbürü, "bunu ondan aldınız, bizden de 
bir şey almalısınız" diyecek ölçüde küstahlık eder ve en önemsiz bir ticari 
çıkar için işi donanınayla tehdide vardırırdı. Gariptir ki tehditle çıkar elde 
etmekte ileri gidenler, en çok yarar sağlayan ve saygı görenlerdi. 

Devletlerin içişlerimize karışmalarının kötü örneklere dayanmaktan 
ibaret olması dolayısıyla, yurttaşlarının eski antlaşmalar gereğince elde 
etmiş oldukları sınırlı ayrıcalıkların kapsamı böylece gitgide gereksiz yere 
genişiernekte ve usul durumuna gelerek kurumlaşmaktay dı; ve yabancılada 
ilgili durum ve konularda yönetim bağımsızlığı gereği gibi sınırlanmakta 
ve asıl niteliği yabancılara lütuf olarak bir işlem kolaylığı sağlamaktan 
ibaret olan eski antlaşmaların hükümleri, günden güne zararımıza 
sağlamlaştırılıp kökleştirilmekteydi. 

Eski antlaşmaların ortadan kaldırılıp geçersiz kılınması, ancak içişleri
ınizde bir düzgün durumun var olmasına, adaletin yaygınlaştırılıp 

dağıtılınasına ve kişisel dokunulmazlığıngüvence altınaalınmasına bağlıdır. 

( 41) Bundan maksat, Abdülham id döneminde Almanlar tarafından yapılan ve diplomatik 
alanda büyük gürültülere yolaçan İstanbul-Bağdad demiryolu hattıdır. 
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Oysa iç yönetim her tarafa doğru yalpaladığından, kişisel güvenlik 

çiğnendiğinden, hukuk eşitliği de var olmadığından, yabancılara adeta 

hükümet içinde hükümet koruması sağlayan söz konusu andaşmaların 

hükümleri, bu nedenle gittikçe sağiarniaşıp pekişmekteydi. Gerçekte 

yabancılar, ancak bu sayede Osmanlı İmparatorluğunda mal ve canlarından 

emin olarak yaşayabilmekteydiler. Şimdi alırete göç etmiş olan çok yaşlı 

büyük sadrazamlardan biri,(42) bir gün, şunun bunun evine girilip arama 

yapılarak çeşitli rahatsızlıklar verildiği konusunda söz söylendiği sırada, 

"biz bu durumla nasıl eski antlaşmaları kaldırabiliriz; bunun değil 

yabancılara, bu gidişle bizlere de uygulanması ne yazık ki dileğimizdir!" 

diyerek, üzüntü ve yazıklanmasını belirtmişti. Bir yerde Devletin 

yurttaşlarına çeşit çeşit baskılar ve tehditler reva görülürken, yine aynı 

yerde bir yabancı korumasını istemeyerek kabul etmek zorunda kaldıkları 

da oluyordu. 
Yazımız, Anayasa ilan edildiği zaman Devletin içte ve dışta ne durum ve 

konumda olduğunu, gerçeklik çerçevesinde olabildiğince tasvir ve belirleme 

amacına yönelik olduğu için, biraz da iç yönetim işlerinin nasıl cereyan 

ettiğinden sözetmek gerekir. Önce yüce Saltanatın başkentindeki durumları 

tasvir edelim: 
Yönetimin tüm dalları, birtakım hüfuzlu ve zorbanın çıkarcı amaçlarına 

hizmet etmekten başka bir işe yaramaz bir duruma gelmişti. Her şey 

çığırından çıkmış, görev sahibi her sorumlu başka bir işle uğraşır olmuştu. 

Örneğin bir dairenin sorumlu bakanı, haftada bir gün bile dairesine gelip 

işi olanlarla meşgul olmaya vakti kalmayacak ölçüde başka işlerle meşgul 

edilmişti. Sorumlu bakanlıklar varken, onların üzerinde komisyonlar 

kurulmuştu. Maliye memurlarının görevleri çeşitlendirilmişti. Hiç bir 

yerde birbirlerine bağlı görevler ve sorumluluk kuralı kalmamıştı. Babıiill, 

en ufak bir memurun işine son verme gücünden yoksun bırakılmış ve 

yürütme makamı en adi bir yolsuzun tehditlerine uğratılır olmuştu. 

Özetçe, bütün daireler bir allak-bullaklık içinde kalmıştı. Memurların 

seçilmesinde yetkili makamların onayını alma kuralına uyulmadığı gibi, 

Devletin çıkarlarını kişisel çıkariara tercih edecek ve nüfuz etkisine vicdanını 

kapurmayacak öyle sağlam bir yetkili makam da, doğrusu görülmüyordu. 

-----------------------------------------------
(42) "Sadrazamlar" sözcüğü, "devlet bakanları" demek olan "vükel:i-yı devlet" 

sözcüklerinin kaqılığında kullanılmışcır. "Vükela.", Osmanlıcada bir terim olarak 

"bakan" anlamında da kullanılan "vekil"in çoğuludur. "Vekil" sözcüğü seyrek 

olarak "devlet" sözcüğüyle birlikte kullanılıp "vekil-i devlet" şekline girerdi ve o 

durumda "devlet bakanı" anlamına gelirdi ve rerim olarak "başbakan" demek olan 

"sadrazam" için kullanılırdı. Böylece, bu yazının orijinalinde kullanılan "vükel:i-yı 

devlet''in anlamı, "başbakanlar" olur. Ancak Osmanlı döneminde Osmanlı 

başbakanları için daha çok "sadrazam" denildiğinden, biz de çeviride bu unvanı 

kullandık. 
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Vali ve mutasarrıflar,(43) çoğunlukla şunun bunun yol göstermesiyle 
usulsüz biçimde atanmakta, kimsesizler de çeşitli zahmet ve hakaredere 
uğradıktan sonra dileklerine kavuşmak için işin sonunda doğru yoldan 
saptırılıp suçlu duruma düşürülmekteydi. Bu zavallılar gittikleri yerlerde 
kalıcı olamayarak, memurlukları birerşekildeellerinden alınırdı. Doğruluk 
ve yurtsevediğini kanıtlamak isteyenler de birer iftira ile sürgün edilip 
gurbete gönderilirlerdi. 

Devamı var 

Süleymaniyeli Seyfullah 

DİY ANET HA TIRASI 
Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Milletvekillerine Seslenişi 

Ey milletvekilleri, sizler büyük bir gün için gönderilmişsinizdir. 
Ey halkın vekilleri, "Allah'ın hukuku" diyeanılankamu yararlarını uygarlık 
bahçesinde, yaşam kaynağı olan İlahi Elçi'nin şeriatıyla sulayınız; ki 
uygarlığımız bu yaşamla gençliği ni ebedlleştirsin, ilahi adalet de hakkıyla 
görünsün. Zira ilahi adalet, şeriat aqında belirir. Oradan inmiş olan 
hükümleri çalışma kuralı yapınız; ki Allah' ın hukukunda izinsiz kullanım 
söz konusu olmasın. Hakkın sahibinin izni olmasa, kullanım doğru olmaz. 
İnsanlar özgür oldular, ama yine Allah'ın kullarıdırlar. 
İstibdad denilen yırtıcı devin acımasız pençesinde, en son din hanımı 

susturularak alıkonulmuştu.( 44) Şimdi ise, uygarlık tahtında oturan ve 
kamuoyu denilen meşrutiyet Süleyman'ının mübarek parmağına, her türlü 
boyun eğdirme özelliğine sahip parlak şeriat yüzüğü layık görülecektir.( 4 5) 
Evet, bunu layık görün üz, fiilen de kutlayıp ona boyun eğiniz. Bırakmayınız 
ki meşrutiyetin adaletli eline yakışan Allah'ın o beyaz kılıcına istibdadın 
pis pençesi ilişsin ve onu kendi amaçlarına araç ederek o mübareki lekeli 
kılsın. 

Milyonlarca dahinin Kur'an'ın açık ve kesin ayetlerinden çıkardığı, Tuba 
ağacı(46) gibi dal budak salan ve hem siyaset hem de yarar bakımından 

(43) Mucasarrıf: 2. sayıdaki 79 numaralı dipnota bakınız. 
(44) Burada istibdad rejimi masallardaki yırtıcı deve, en soo din olan İslim dini de, o 

devin pençesine düşüp onun tarafından alıkonulan masallardaki bir hanıma 
benzetilmişcir. 

(45) Buradaciameşrutiyet rejimi Süleyman Peygamber' e, şeriat da, O'nun aynı zamanda 
mühür olarak da kullandığı ünlü yüzüğüne benzetilmişcir. 

(46) Tfiba ağacı: Başaşağı olduğuna ve dallarını cennetin her tarafına saldığınainanılan 
cennet ağacı. Yazar burada, İsliının dön mezhebini o ağaca benzetmiştir. 
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hangisinin hangi konusuna tutunmanın yerinde olacağını ve "ve hiç bir ya§ 
ve hiç bir kuru yoktur ki açıklayıcı kitapta bulunmasın"(47) sırrını 

yorumlamıı olan dört mezhepten, o bitip tükenmeyen ve sonu gelmeyen 
hazine o cevherlerle doludur ya, o parlak ıeriattan adaletli hükümleri ve 
yüce gerçekleri temel ilke olmak üzere düzenlemek için, şeriat bilginlerinin 
genel görüılerine baıvurunuz; ki meşrutiyetteki gerçekleri ve Anayasadaki 
hükümleri daha eksiksiz, daha açık bir biçimde parlak §eriattan çıkarıp 
düzenlesinler; az himmetle Mecelle-i Ahkam'ı düzenledikleri gibi.(48) 
Zira yapmımızınsağlam bağı olangeni§ kapsamlı birlik, bununlagerçekle§ip 
güç kazanacaktır. 
Şimdiye kadar İslam Güneş' i, istibdadın karanlık bulutlarıyla ve onun 

sonucu olan ahlak kötülüğü ve dindarlık zayıflığıyla örtülüp tutul
duğundan,(49) onun yansırtcısı olan uygarlık Ay'ı da, bilgisizlik ve 
yabaniliğin araya girmesiyle turulduğundan, hiip İslam dininin istibdad ve 
tembelliğe elverişli olduğu yolunda bazıları için bo§ bir sanı meydana 
gelmi§tir. "Bilim, inananın kaybolmu§ malıdır, onu gördüğü yerde alır" 
hadisi bir kez §eriatta temel olsa, acaba hangi kanıda ve nasıl gelişmeye 
engel olur! 

Siz de meşrutiyeti meşruiyet adıyla niteleyip öyle kavrayınız ve öyle 
anlatınız; ki o bo§ sanıyı yalanlayasınız. Yoksa, başka vicdani dinleri ölçü 
alarak şeriatı siyasetten soyutlamakla, o bo§ sanıyı onaylamayınız. Çünkü 
dinimiz nasıl ki manevi, vicdan!, ahrete yönelik ve aktarılan hükümlere 
dayalı ise, maddi, siyasi, akla dayalı ve yaşamı düzenleyip sağlayıcıdır da. 
Bazı Avrupalı araştırmacılar demi§lerdir ki: "Bazı yörelerdeki insanların 
uygarlık sınırları içine girmelerinin tek aracı, İsliimiyettir". Müslümanların 
et ve kaniarına karışmış olan İsHim dini, onların duygu ve dü§Üncelerinde 
etken ve vicdanlarında boyun eğilen sultan olduğundan, §imdi geli§meyi 
sağlam bir temele dayandırmak için, dü§ünceve anlayı§lar arasında elektrik 
akımı gibi akan dini konularla vicdanlarıyla haberleşip yayılsın. 

Bir de çocukların eğitimi zorunludur. Çocuklara benzeyen halkların 
eğirilip öğretilmeleri de zorunlu gibi olacaktır. Bu özgürlük zamanında 
zorlayıcı etken, şevk ve sevgi olacaktır. Ve o gerçek şevki doğurtan, 
vicdanlarından çıkan dindarlık yankısıdır. Onu coşturup harekete getiren 
özellik ise, ruhani bir manyetizmaya sahip olan Ahmed! şeriatın işleyen 

(47) Bu, bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır. 
(48) Mecelle-i Ahk3m: Sözlük anlamı "hükümler dergisi, hükümler kitabı" olan bu 

deyiş, 1839 yılında Osmanlı sınırları içinde ilin edilen ve" düzenlemeler" anlamına 
gelen "Tanzlmiit" adlı düzenlemeden sonra yazılıp yürürlüğe konulan ve şeriatın 
işlemler bölümünü içeren hükümler kitabının adı olmU§tur. 

(49) Yazar burada İsliim dinini Güneş'e, uygarlığı Güneş'ten ışık alan Ay'a, bilgisi:dik 

ve yabanlliği de Güneş ile Ay'ın arasına girdi,g:inde Ay tumlmasına yolaçan 
Yerküre'ye benzetmi§tir. 
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emriyle olacaktır.(50) Kürdistan, Arabistan, Arnavudluğu gezenler, bu 
savda tereddüt etmezler. Onların anlayışlarını ruhani manyetizmayla 
manyetizlendirmek, ancak priat adıyla olacaktır. 
Hastalığımızı açıp inceleyelim, ona göre ilaç arayalım. Hastalığımız 

tenbellik, bilgisizlik ve şeriata ters hareketle olupn kötü ahlak ve onların 
sonuçlan olan yoksulluk ve perişanlık ile hilecilik, başka bir adla açık 
hırsızlıktır. Uygarlık dünyası, bu kötülüklerin ortadan kaldırılmasını 
bizden istiyor. Dindarlığı zayıflatarak tedavi, parmaktaki yaranın tedavisi 
için göz çıkarmaya benzer. Zira milletin kalp hastalığı, dindarlığın 

zayıflamasıdır. Özetin özeti, meşrutiyetin şeriatın elmas kılıcını elinde 
tutması zorunludur, ki üç zakkum ağacını kökünden kessin ve üç cevher 
hazinesini ya da Tilba ağacını korusun. 

Birinci zakkum ağacı, Avrupa'nın hakkımızdaki kötü sanısı ve onun 
ürünü olan nefret ve acımasızlık duygusu ile gürültü patırtıdır. Çünkü 
İsliimiyerin gelişmeye engel ve istibdada elverişli olduğunu yanlışlıkla 
sanmışlardı. 

İkinci zakkum ağacı, kötü ahiakın kaynağı ve uygarlığın en büyük 
kötülüğü olan dinsizliktir. Bu zakkum ağacının çorak toprağı şudur ki, 
eğer her erdemi içeren İslam dini yalnız vicdana sıkıştırılırsa, din bir tarafta 
kalır, şeriat bilginleri de buna uygun olarak geri kalıp ve gitgide gerileyip, 
o zakkum ağacı elverişli zemin bulur. Zira herkes, başkalarına uyup 
yüzeysel bakışla dine bakarak, dikkatsizlik ve bağnazlıkla dine karışmış ve 
sıradan bazı insanlar tarafından inanç, gerçek ve İslamiyettenmiş gibi 
algılanmış olan bazı İslami masallar ile benzetmeleri ve İsrailoğulları 
söylentilerini, sıradan insanlar gibi inanç ve gerçek sanacağından, bunları 
tekniklerle değerlendirdiği zaman, kalp hastalığı niteliğinde olan inanç 
zayıflığına uğrayacaktır. 

Üçüncü zakkum ağacı, aifakla Müslüman unsurları ayrıma, bireylerin 
gönüllerini paramparça olmaya, kamuoyunu çarallaşmaya ve hükümeti yok 
olmaya götürecektir. Zira en sıradan ve korkak kişi, en önde gelen ve cesur 
kimse gibi dindarlık duygusuyla duygulanırsa, din adına ne söyleuse 
ruhunu feda eder. Yurt sevgisi ve salt millet sevgisi ile dünya mutluluğu 
olan duygularla, insanların ancak binde biri hakkıyla duygulanır. O 
duyguları taşıyanlar da yurt ve millet sevgisi içinde dindarlık, İsliimi 
görkem ve dini şeriat hükümleri düşüncesiyle duygulanırlar. Demek din 
aracılığıyla olmasa, manevi bir kişilik olan hükümet, sıradan insanların 
gözünde münafık ya da dinden çıkmış gibi olacak ve yaşamımız olan birlik 
ile hükümetin ruhu olan itaat, örümcek ağından da zayıf olacaktır. Bir asker, 
gerçek vicdani duygudan boş varsayılsa, savaşta ne fedakarlık gösterecektir! 
Eğerşeriat c isim durumunagelseydi, istibdadı şeytangibi liinetleyecekti. 

(50) Ahmed! §etiat: Ahmed'in şeriatı. Ahmed, Peygamber'in bir adıdır. 
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Şeriatı bir kenara atıp bırakmayınız; ki istibdad, pis eliyle onun vücudunu 
lekelemesin. 
Meşruluk toprağında yetişen birinci Tuba ağacı, genel birliktir. Zira 

sıradan kişilerle seçkinler, din duygusuna eşitçe sahiptirler. Din adıyla 
olmasa, zavallı sıradan insanlar, geçmişe dönüp gidecekler ve mutluluk 
zamanına( S 1) sizi şilciyet edeceklerdir. 
İkinci Tuba ağacı, gençliğin eline kavuşan uygarlığımızdır. Zira şeriat, 

uygarlık iyiliklerini emretmekle birlikte, uygarlığı yok olmaya itip 
ihtiyarlatan eğlence düşkünlüğünü, israfı ve yaşamdaki müthiş eşitsizliği 
de yasaklıyor. 

Üçüncü Tuba ağacı ise, geleceğimizin ikbalini sağlayan eksiksiz 
dindarlığımızdır. Çünkü meşrutiyette şeriat, uygarlığımızın ilk temelinin 
kan dolaşımı yerine geçmiş olan Ahmed! şeriatı soluklanıp, düşüncelerin 
gelişmesiyle onu, kirli olan masallardan, İsrailoğulları söylemilerinden ve 
benzetmelerden arındıracağından, Yerküre'nin kan dolaşımı yerine 
geçecektir. Ya da İslamiyet Güneş'i siyasetler göğünde kara buluttan 
kurtulacağından, uygarlık Ay'ını aydınlatıp Asya tarlasının çiçeklerini 
geliştirip süsleyecektir. Ziradinin temel olduğu durumda, şeriat bilginleri, 
dalı! ve siyasiadamlar olacaklar, İslamiyeri o İsrailoğulları masalından ayırt 
edip o masalı sileceklerdir. 

"Üstünlük, düşmanların tanıklık ettiği üstünlüktür" .(5 2) Yenidünya' nın 
en ünlü düşünürü demiştir ki: "İslamiyet çıktığı zaman, dolaşan ateş gibi, 
odun parçalarına benzer diğer din ve düşünceleri yuttu. 12 yüzyılda 200 
milyonun yaşam kılavuzu oldu. Ve o yüce gerçekler, ona çarpan dünya 
güçlerine kaqı özellik ve gerçekliğini koruyup, şimdi parlak ayna gibi, 
Arab Muhammed' i gözümüzde canlandırıyor". 

Devamı var 

Said-i Kürdi 

(51) Mutluluk zamanı: Peygamber'in dönemi. 
(52) Bu, Arapça bir şiirin bir dizesinin Türkçe çevirisidir. 
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A'Y AN MECLiSi 
VE SEYYiD ABDÜLKADiR EFENDi HAZRETLERi(53) 

A'yan Meclisi' ni oluıturan yüce kijiler arasında, derneğimizin erdemli 
Baıkanı Seyyid Abdülkadir Efendi Hazretleri de bulunmaktadır. Sözü 
edilen Şeyh, Hazreti Peygamber'in temiz soyunun zincirine bağlı olmak 
ıerefine sahip olan, Kürdistan'ın en mükemmel büyüklerinden ve kijisel 
erdemler ile bilginlik değerlerini kiıiliğinde toplamı§ en büyük harniyet 
sahiplerindendir. Bu nedenle, yerinde olarak bu görevin kendisine 
yöneltilmesi, sonsuz minnet ve ıükranı gerektirmektedir. 
Doğru yolun göstericisi olan yüce kiıiliğini büyük içtenlikle kutlar, 

bütün iılerde yüce Allah'ın başarısının kendisine kılavuzluk etmesini de 
ayrıca dileriz. 

* 
Derneğimizin saygıdeğer üyelerinden ve Kürdistan'ın kıvanç duyulmaya 
değer düıünce ve kalem sahiplerinden Baban İsmail Hakkı Bey, Bağdad 
milletvekilliğine atanmııtır.(54) Sözü edilen Bey'i kutlar, saygıdeğer 
Bağdad halkının bu seçimle iyi ve isabetli davranııını takdir ederiz.(5 5) 

(53) A'yan Meclisi: Üyeleri padişah tarafından atanan ve "Meclis-i Meb'usan" adlı 

Milletvekilleri Meclisi'nin kabul ettiği kanun ve karadan incelemekle görevli olan 

birçeşit senato. Sözlükanlamı "İleri Gelenler Meclisi" olan bumedisin adı birretim 

olarak yerleştiği için, onu Türkçeye çevirmeden aynen kullandık. 
(54) Anlaşıldığına göre "atanmıştır" sözcüğünden "seçilmiştir" anlamı kastedilmiştir. 

Çünkü milletvekilleri atanınayla değil, seçimle göreve gelirlerdi. Nicekim ikinci 

cü.mlede "seçim" sözcüğü kullanılmıştır. 
(55) İsmail Hakkı Baban'ın Bağdad milletvekilliğine seçilmesine ili~kin bu haber 

dolayısıyla, kendisiyle ilgili, rahmetli Musa Anter'den duyduğumuz bir olayı 

buraya aktarıp okuyuculara iletmenin yerinde olacagı kanısındayız. Kendisinin son 

derece bilgili, zeki ve hazırcevap bir aydın olduğunun göstergesi olan ve Osmanlı 

Meclisi'nde geçen bu olay, Arap alfabesinde "b" ve "y" harfleri arasındaki bir nokta 

farkı yüzünden meydana gelmiştir. Bilindiği gibi, Arap alfabesinde aynı ~eklin 

altına bir nokca konulunca o şekil "b" olur, iki nokta konulunca da "y" olur. Öylece, 

tek noktayla yazılan "Baban" adındaki ilk harf iki noktayla yazılınca, o ad "yaban" 

olur. Bunu belirttikten sonra, sözünü ettiğimiz olayı anlatalım. Olay şöyle olmuş: 

Osmanlı Meclisi'nde bir gün ad yoklaması yapan Meclis k&tibi, sıra İsmail Hakkı 

Baban'ageldiğinde, artık kasıtlı olarak mı, yanlışlıkla mı bilinmez, kendisinin adını 

"İsmail Hakkı Yaban" diye okumuş. O okuyuş üzerine İsmail Hakkı Baban hemen 

yerinden fırlamış ve katibe doğru bağırarak "yaban babandır baban" diye karşılık 

vermiş. Öylece, "tevriye" denilen ve edebiyana çok makbul olan bir sanatla, hem 

katibin yanlışlığını düzeltip, okuduğu sözcüğün doğrusunun ve dolayısıyla soyadının 

"Yaban" degil, "Baban" olduğunu belirtmiş, hem de, eğer k&tip kasıtlı olarak öyle 

demişse, onun hakaretine karşılık vererek, yalıanın babası olduğunu vurgulamış. 
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ADALETLİ DÜZENLEME 
MECLİSİ'N DİKKATiNE 

Meşrutiyet yönetiminin kuruluşu tarihinden itibaren Hükümetin ikil 
önlemi, "düzenleme" işi oldu. Devletvergilerinin biriktiği yer ve maliyeyle 
ilgili işlemlerin yapıldığı makam olması dolayısıyla Maliye Bakanlığı, 
diğer dairelere örnek olmak üzere İcraata başladı. Bu bakanlık, üyelerinin 
sınıriandırılı p var lığını sürdürmesi deney le çok gerekli olan Maliye Meclisi' ni 
tümüyle kaldırdı; ayrıca, müdürlerle yönetilen şubelerde 4 muhasebeci lik, 
4 de yardımcılık oluşturdu. Bunlar ve Maliye yöneticilerinin yaptıkları 
diğer değişiklikler konusunda Padişah iradesini aldıktan sonra, kalemleri 
düzenlenmeye girişti.(56) Gösterilen rahatsızlıkları ve şikayetleri silah 
gücüyle susturduğu halde, yarı yolda kaldı. Öbür daireler de düzenleme 
işine koyulup Maliyeye uydular, meclislerinin kısmen düzenlenip büyük 
memurlarının değiştirilmelerini Padişah iradesiyle onaylatrılar. Sonra 
küçüklere sıra geldi. O sırada bir vaveyladır koptu. Her dairede bir gürültü, 
her kafadan bir ses, her gazetede bir yazı, bakanlara sataşma, Hükümete 
eleştiri, kıyamet, resmi: uğraşlar, milll görüşler, genel bakışlar hep o 
noktada toplanıp kaldı; hem de aylarca. En kanun tanıyıcı bildiğimiz 
zadetın geçmiş çabalarının belirtisi olarak, daha önceki ticari: antlaşmalar 
dalaylı olarak onaylanınca da, Bulgaristan bağımsızlığı, fazla olarak da 
Avusturya işgali ve ayrıntıları patlak verdi. Bu durum, maliye sorunundan 
doğan hoşnutsuzluğu artırdı. 

İş bi tirmeden çatallaştırmaktansa, Meclis' in onayına bırakılarak hazır lama 
yönüne gidilmesi tercih edildi. Şu kadar ki, onaylanmış İcraata uğramış 
olanların maaşları yeni çıkarılan bir kurala bağlandı; ki istibdadın keyfi 
döneminde bile bu gibi genel önlemlerde, aynı zamanda "geneli kapsayarak 
uygulamak" hükmi: ve idari: kuralı gözetilmişken, yapılan bu istinai: işlem 
uygun görüldü. 
Şimdiki durumda, dairelerce 1325(Milil.d1 1909) yılının bütçeleri, 

hazırlanan düzenleme defterlerinin içeriklerine göre düzenlenip sunuldu. 
Bu defterlere göre her daire başkanı kendi görüş ve kavrayışıyla ya da 
emrindeki ileri gelenlerin uygun bulmasıyla birer kadro yaptı. Tarafsızca 
varsayılsa bile, bu kadrolar da dairderin kimi ileri gelenleri ve üyelerine 
7'şer bin, kimi 5'şer, 4'er bin, kimi kalem müdürlerine 4'er, 3'er, 2'şer bin 
kuruş maaş bağlıyor. Sanki her daire ayrı bir devlete bağlıymış gibi! 
Fesübhanellah! 

Devamı var 

V. H. 

(56) Kalem: Devlet dairelerinde yazı İ§lerinin görüldüğü bölüm. 
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A ee e• 

EDEBIBOLUM 
Fransa'nın ünlü edebiyatçılarından Lamartine'in 

Hazreti Peygamber'in yüce niteliklerine ilişkin yazdığı yazı 
erdemli edebiyatçılarımızdan Haydarizade İbrahim Efendi 

tarafından çevrilerek şiirleştirilmiştir 

-Devam-

Peygamberliğin habercisi dağıldı ülkelere 
Rum'a, Türk ve Tatar ülkelerine 

Fikir güçtü, karşıtları da vardı 
Hasım müthişti, yardımcısı da yoktu 

Kararlılık yüceydi, fakat dünya engeldi 
Araçlar azdı, ama sonucu genişti 

Eğer sonuçları güç olan bu karşıtlar 
dahilerin gücü için olsa ölçü 

oku tarihi, bak en büyüklarden 
kimi benzeteyim Muhammed' e ben 

Gerçi kisralar ile kayserler(57) 
ve nice Dara ile nice İskenderler 

dünyanın bu çekişme alanına gelmiştir 
ve birkaçı ad ve ün salmıştır 

sürdüler dünyaya boyun eğdiren ordularını 
ve attılar gürzlerini, şimşir kılıçlarını 

sonuç olarak verdi ancak o himmet 
bir temelsiz yönetim ve devlet 

o da çok geçmeden zamanında 
gençlik ve pnının henüz başlangıcında 

(57) Kisra: Sasani dönemindeki Acem §ahlannın ortak unvanı. 

Kayser: Bizans imparatorlarının ortak unvanı. 
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yok olup gitmenin darbesine uğradı 
eseri malıvol up ayaklar altında çiğnendi 

Bir de sen Hazreti Muhammed'e bak 
yüce esere ve en doğru yolu gösteren fikre bak 

Kaldırıp ortadan temelsiz, boş inançları 
eski dinleri ve eski gelenekleri 

çok güçlü ve dayanıklı hükümetleri 
onların kocaman güç ve ezici zorlarını 

az zamanda boyun eğdirip alaşağı etti 
kalıredip tepeledi ve darmadağın etti 

Çok hükümdar ödü patiareasma korkuya kapıldı 
Yerküre'nin yarısı titremeye kapıldı 

Öyle titretti dünyayı saldırının korkusu 
kalmadı emre olmayan mahkfun 

Ya, o hikmet ve edebiyat dolu kanun 
oldu her yerde aranan kılavuz 

Sözcükleri hikmetle doludur 
Her biri ayrı ayrı kanundur 

Bağlayıp bir makama hükümleri 
çeşit çeşit dilleri ve halkları 

Öyle bir dinin oldu kurucusu 
akla şaşkınlık verir anlamları 

Dünya ve onda ateş var olup sürdükçe 
ebeciiyeele hükmü ayakta olacaktır 

Oldu uluslararası aziz ve ünlü 
inanç şerefi ile İslam 

Gönülleri bağlamış bir Allah'a 
düşünceyi toplamış bu dergaha 
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Nefret eder putperestlerden ve putlardan 
sahte tapınılanlardan, böyle hayall şeylerden 

Böyledir hakkın karşısında ün salmak 
ve yalancı sanıdan intikam almak 

Özetçesi, baştan başa edebiyat dünyası 
oldu Arapların kıvancının iyi ününe tutkun 

Emrine herkes boyun eğdi 
insanların üçte biri inanç sahibi oldu 

Devamı var 

KUCAKLAMA 

Karanlık, çok karanlık, kapkaranlık istibdad gecesi 
Derin bir köşesinden feryad ediyor milletin ruhu 

Gece kuşu, kesik ve yakıcı iniltilerle, ahiada inliyor 
ve milletin o ruhuna hüzünlü ağlayışla ağıt yakıyor 

Geri dönmekte hep yankılar, çünkü yansıyacak yer yok 
Evet, fetyada yetişen bir tekti, feryad ettiren pek çok 

Bütün varanın doruğunda sönük bir korkunç yıldız hayali 
Haleden görünmezdi onun da parlak cismi 

Ay divan divan, ellerinde tutulmuş olarak, ışıksız 
Gökyüzü karanlık, yıldızlar ve delici parlak kıvılcımı batık 

"Biz onları, şeytaniara atılanlar kıldık"(58) yıldız içindi 
Fakat ah, onların güçleri Yıldız'dan aşağı iniyordu 

Bu uzun Ay tutulması, otuz iki saat sürdü 
Bu saatlarda birçok hasta, uyur-gezer oldu 

Karanlık, pek karanlık, milletin bir karanlık gecesiydi 
Hele Kürdler, o dilsiz hammallar bilgisizlikle bitkindi 

(58) "Bu, yıldızlada ilgili bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır. 
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O mertçe boy-boslar ağır yüklerle incinmişti 
Kıvancımız yüksek göğüs, omuzlar yoksullukla alçalmıştı 

Sürüldü bir sürü, diğer sürüler geldiler hillit 
Sürüp gidiyor Bingaz i' den bir ses ki vaveyla(59) 

* 

Yeni doğan bir hilal göründü batı ufkundan 
Tereddüdler içinde çekingen, titrek ve incinmiş 

Önünde doğuya doğru alanlar, istibdad bulutuyla dolu 
İsterken şanlı Doğu' nun geçmiş ruhundan med ed 

hemen imdad için hazırdı Yavuz ve Fatih' in ruhu 
Osmanlının temiz göğünde birden parladılar 

Karanlık kütleler, kara bulutlar, dertli ufuklar 
günahkarlıklarla dolu feleklerin dumanlı alanı 

geçmişin ve geleceğin bu yansımasıyla sıyrıldı 
Yarıldı, paralandı adaletsizliğin perdesi, yırtıldı 

Sonra ışık, o taze hiliile doğru nazlı nazlı yaklaştı 
O göz nurunu kucağına çekti ve dolunaya çevirdi 

Kucaklamanın heyecanlı ağlayışıyla sevindiler 
Milletin anayoluna döküldü ışıklı sevinçli sesler 

Süleymaniyeli M. Tevfik 

(59) Bingazi: Libya'da bir kent, ki istibdad döneminde siyasi muhaliflerin sürgün 
yerlerinden biriydi. 
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ESKi OSMANLlLIK VE YENİ OSMANLlLIK 

178 

Baskı kabusu ile bunalmıştı millet 
Sönmüştü beynindeki zekice yiğitlik 

Götüşlü, söyleyişli, davranışlı bir uyku 
Sürekli bütün organlarını sarsardı korku 

Başının üstünden kopan ilham sesi 
sürekli vicdanına üflerdi kuruntular 

Yüce düşüncelere o vicdanda yer azdı 
Birçok yıllardan beri hiç uğrayamazdı 

Baskıyla olmuştu bu vicdan sahnesi 
korkulu kara deve bir sımsıkı zindan 

Bir gizli sihir, zorlayarak azınini 
bu çaresiz ümmeti kılmıştı kısıtlı 

"Hasta bir adam" derlerdi ona Avrupa'da 
Hakaredere uğrardı her zaman gazetelerde 

Ama bu durum koyu bir yapay uykuydu 
Bu alçalmada yüceliğin kökleri gizliydi 

Tılsımlı bir hazine gibi yüceliklerle doluydu 

Vardı bu solgun ruhta yüce bir yaratılış 

* 
Birdenbire yüksek ufuktan yeni bir ses 
bir ses ki akla getirdikleri, iHlhl' ve kutsal 

çınlayıcı oldu yurdun yüksek havasında 
o uykuya dalmış olanı uyandırdı bir anda 

Millette uyandı yeniden bir ulu vicdan 
Çıktı yeni bir seçkin kuşak yurdun kalbinden 
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Övünillecek bir gidişle diri kalplice 
milli yüceliğimizi gösterdi dünyaya 

Olmakla her nefer asker bir yeni Tarık(60) 
Her subayımız ulu bir harikalar örneği 

Ordu bize balışetti bir siyasal fetih 
Oldu yeniden Anayasa için fatih 

Alem, Yeni Osmanlılığa derdi cansız 
Gasbedilmiş özgürlüğü aldı, kansız 

Ebedi hasta sanılan milletin yapısı 
bir gençlik feyzi, yeni bir adalet ruhu 

göstererek, Avrupa'yı eyledi hayran 
Dahiliğin filizlenmesiymiş meğer o kriz dönemi 

Diyarbekir' den: Mehmed Ziya 

(60) Tarık: 711 yılında Kuzey Afrika'dan İspanya'ya saldırıp Endülüs bölgesini ele 
geçiren ünlü Arap İsliim kumandanı Tarık bin Ziyad. Kuzey Afrika ile İspanya 
arasındaki Cebel-i Tarık Boğazı, onun adını taşımaktadır. Bu bağaza Barı dillerinde 
"Gibraltar" denir. 
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YENİ KiTAPLAR 

Kürdistan'ımızın bilgi dahlliğinin ürünü olan rahmetli Said Pa~a'nın oğlu 

Diyarbekirli Faik Ali Bey tarafından "Fani Tesell11er" adıyla, ebedl olarak 

yaşayacak olan bir şiir kitabı meydana getirilmiştir. Yüce düzeydeki ünlü 

şairi kutlar, eserlerinin okunmasını güzel şeyleri ve edebiyatı sevenlere 

tavsiye ederiz. 

İÇ HABERLER 
MIRAN LiDERi ABDÜLKERİM(6l) 

Miran lideri Abdülkerim'in, yeti~tiğinden bugüne kadar süren cinayet ve 

baskıya dayalı zulümlerinden dolayı, uslandırılmasının gerekliliği daha 

önce Dernek tarafından yazılı olarak Babıall'ye bildirilmi~ ve buna 

dayanılarak, adı geçen, il merkezine getirtilmişti. 

Alınan son haberlere göre, sözü edilen kişi hakkında bu kez adiiye 

tarafından yakalama ve toklama kağıdı çıkartıldığı halde, her nedense bazı 

yerel subaylarca, en önemli olan uslandırılması işinde tereddüd edilmekte 

ımış. 

Devlet hazinesini milyonlarca zarara uğratan, birçok kişiyi öldürmeye 

cesaret eden ve alıpgeldiği zulümlerini sürdüren bu gibi katiller korunmaya 

değil, ancak hak ve adaletin yüksek kanununun düzen sağlayan korkutucu 

ve uslandırıcı sillesine müstahaktır. Adı geçenle damadlarının üç milyona 

yakın bir hazine gelirini de a~ıran ellerine geçirmiş olduklarının, bir 

zamanlar sivil ve askeri memurlardan oluşan bir araştırma komisyonu 

tarafından verilen raporlarla ve resmi kayıtlarla belirlendiği, alınan 

haberlerdendir. Bu konuda yüksek İçişleri, Sav~işleri,(62) Adalet ve 

Maliye Bakanlıklarının göreve özen gösteren dikkatlerini çekeriz. 

* 
Erganimadeni sancağının milletvekili seçiminde İl Muhasebe Düzeltmeni 

V ahi d ve ünlü edebiyatçı Mehmed Ziya Efendilerin çoğunluğukazanacakları 

sanılıyor. Sözü edilenlerin ikisi de namus ve hamiyeringerçekten yüceliklerle 

dolu birer canlı örneği olduklarından, adı geçen sancağın bu alandaki 

takdir edici himmederi teşekküre layıktır; ve vaktin darlığından dolayı, 

seçim işinin çabuklaştırılması konusunda himmederini harcamaları da 

ayrıca beklenir. 

(61) Miran: Osmanlı yönetimindeki Kürdistan parçasının bölünmesinden sonra Güney 

Kürdistan'da kalan bir Kürd aşireti. 

(62) Savaşişleri Bakanlığı: Osmanlı döneminde "Harbiye Nezareti" denilen Savunma 

Bakanlığı. 
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KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETE Sİ 
1324 

Meclisimizin huzurumda küşadından ve sizi cümleten burada gördüğümden dolayı 

fevkal'ade memnun oldum. Devam ve bekasını ve hüsn-i muvaffakıyetini Cenab-ı 

Allah'dan ni yaz ederim. Cenab-ı Hak muvaffak-ı bilhayr buyursun.(l) 

( 1) 2. Abdülhamid' in Meclis' i açı ş konuşmasından alındığı anl~ılan bu sözün çevirisi şöyledir: "Meclis' imizin 

huzurumda açılmasından ve hepinizi burada gördüğümden dolayı son derecede sevindim. Süreklı ve 

kalıcı olmasını ve iyi başarısını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Cenab-ı Hak, hayıda başarılı kılsın". 
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3 Zilhicce 1326(2) Cum'airtesi 13 Kii.nunıevvel 1 324(2) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdir 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruıdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruıdur 

•• KURD 
" A 

TEAVUN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

AhmedCemil 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
İdarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Umumlsidir 

Numro 4 * Şimdilik hafcada bir dera neşeolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, icrimai gazetedir * Cild 1 

• • • • • \J 1'\ • A • 

KURDLERIN MEVKI-I COGRAFI VE SIY ASISI 
Bu makalede Kürdistan'ın coğrafyasından, cibal ve enharından, bilad ve kasabatından 

bahsedecek değilim. Bu memleketin coğrafyası ile siyaset-i mevkiiyesi arasındaki ittibat 

ve münasebeti izah ve me malik-i İslamiyede bu nokta-ı nazardan ifa edebileceği hademiltı 

ala vechil' icmal tezkar ile iktifa eyleyeceğim. 
Ma'lum olduğu üzre, memalik-i Osmaniye'nin aksam-ı ıarkiyesi ve İrayezminin(3) 

cihet-i garbiyesi, ıimalden cenuba, hernan hernan Ararat'tan Basra körfezine kadar 

Kürdlerle meskundür. Vakıa, cihet-i Osmaniye'de Ermeniler ve kısm-ılrani'de Türkler 

ve Acemler var ise de, herhalde Erzurum, Tebriz, Ş iraz, Musul ve tekrar Erzurum arasında 

kalan jübh-i münharif dairesini Kürd unsurunun diğer anasırıo mecmuuna galib geldiği 

muhakkaktır. Hele İran'ın Loristan kısmı kii:milen K ür d olduğu gibi, Urmiye havalfsi de 

hep bu kavm ile meskundür. 

(2) Li gora tarixa Miladi 26 Kanuna P@şin l908(MiHidi tarihe göre 26 Aralık 1908). 

(3) Bu sözcüğün yanlışlıkla böyle çıktığı ve doğrusunun "İraniye'nin" yani "İran imparatorluğunun" 

olduğu açıktır. 
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Osmanlı Kürdlerinin ne derece Osmanlı olduklarını(4) ve makam-ı 
Hilafet' e oe derece sadakat ve ittihad ile murtabıt oldukları, tarihen sabittir. 
Kürdler en cengiiverve cesurakvamdan oldukları halde, saltanat -ı Os m ani ye' ye 
iltihak ve anınla ittihad hususunda eo az istiğna ve mukavemet göstermişler 
ve din-ü devletin, selamet-i umumiyenin, Osmaniyana ittihak ve hulfıl 
etmekle kaim olduğunu bihakkın temy!z ve idrak ederek, devr-i Selim ve 
Süleyman Hani'de memleketlerini ecza-yı memalik-i Osmaniye'den 
add-ü i'tibar eylemişlerdir. Bilahare Kürdler bu kadarla kalmamışlar, 
bir maraz-ı daim! ve müzmin haline gelmiş olan İran hurub ve gazaviltına 
mütemadiyen iştirak ederek, müttehid ve yekvücild olduklarını kanlarıyla, 
canlarıyla tevsik ve te'k!d eylemişlerdir. Daha sonraları Devlet-i Osmaniye 
ile Devlet-i İraniye'nin her ikisi de tahribat-ı istibdad ile b!tab-ü takat 
kalarak kendi derdierine düştükleri ve en büyük düşman-ı tatilılleri olan 
Rusya ile uğraşmağa -fakat heyhat ki müteferrikan, münferiden, 
yekdiğerinden haberdar olmayarak, hiç birvakit ittifak ve ittihadı, müşterek 
iş görme ği hatıt-ü hayallerine getirmeyerek, zaifbazularıyla, mü temadiyen 
münbasıt, mütemadiyen mütecaviz ve bitli' Moskof devi ile çarpışmağa
başladıkları zaman, yine Kürd aniisırı en pak h linünü bu uğurcia bezl-ü isar 
eylemiş, yine mader-i müşterek olan Osmanlılığa hidmet ile menafı' ve 
selamet-i zatiyesini menafı' ve selamet-i umumiye ile tevfike muvaffak 
olmuştur. 

İran' daki Kürdlerin de mensub oldukları bükilmete aynı suretle h idrnet 
ettikleri ve hatta Nadir Şah gibi bir nadire-i rilzgiirın biiis-i vücudu 
bulundukları, vakayi-i tarihiyeyi uzaktan ve icmalen ta'kib edenlerin dahi 
ma'lilmdur.(5) Bu son zamanlarda bile burc-ı hürriyetin alem-i ser'efrazı, 
kale-i istibdadın adüvv-i biamanı olan Tebriz'deki Settar Han'ın Kürd 
olduğu beyan ve harekat-ı askeriye-i İraniye'den bahsedildikçe Kürd 
süvarileri nafzı(6) sahaif-i ceraidde ikide bir tekrar olunuyor. 

İşte Kürdlerin her iki ci herteki bu mevki-i coğrafileri, bu miizi-i tarihileri 
ve bu mahiyet-i siyasiyeleri, kendilerine at! için pek mühim bir vazife, 
alem-i İslamiyeri ilel'ebed hayr ile yad edilecek bir vazife-i te'llfiye tevd!' 
etmektedir. Evet, Kürdler kadar Devlet-iAliyye ile İranarasında bir hatt-ı vas!, 
bir rabira-ı met!ne, bir ittihad ve ittifak köprüsü vazifesini !fa edecek bir 
aniisır(7) mutasavvar değildir. Vaktiyle Şah İsmail'in diyanet namıyla 
ittihaz ve ta'k!b ettiği siyaset-i sah!fe, ebediyyen dolması, üzerinden 
geçilmesi mümkin olmayan bir girciab-ı arnik-i ihtiliif husille getirmiş, 
binlerce orduları mahv-ü helilk ermiş idi. Umilr-ı mezhebiye her türlü 
makasıd-ı gayr-i meşruaya alet ittihaz edildiği o zulumat-ı cehalet 

(4) Doğrusu "oldukları" olmalıdır. 

(5) Doğrusu "ma'lG.mudur" olmalıdır. 
(6) Doğrusu "sözü" demek olan "lafzı" olmalıdır. 
(7) Doğrusu, "anisır"ın tekili olan "unsur" olmalıdır. 
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devrelerinde böyle bir politikanın böyle bir netice-i mü'limeye müncer 
olacağı tabi! idi. Fikr-i zaman, te'slr-i muhlt, temayül-i ikdam, bizzarur 
bunu iktiza eder ve başka bir meslek ve siyaset neşv-ü nema bulamaz idi. 

Fakat şimdi yeni fikirler, yeni nazariyeler, yeni meslekler alemi tenvlr 
ediyor. Hakayık-ı ahvala vakıf olanlar, fikr-i hakiki-i hürriyet ile perverde 
bulunanlar, aynı bir din ile mütedeyyin, aynı bir gaye-i ulviye uğrunda 
çalışınağa sal iki büyük kavm-i İslamın, kendilerini her taraftanihata eden 
a' day ı, gözleri görecek( S) derecede zu-f-ı basara uğramalarına, gözlerinde(9) 
memleketi mahv ve baziçe-i istila kılacak derecede perde-i cehl-ü taassub 
ile bağlı bulunmasına meydan ve ihtimal veremezler. Memalik-i 
Osmaniye'de işte bir sabahulhayr-ı saadete nail olduk, şems-i hürriyet 
fırak-ı ümette lem'an olmağa başladı. İran'da daha ziyade zahmet çekerek, 
daha ziyade hailelere, facialara uğrayarak, bütün millet, bir plçtab-ı elim 
içinde bulunarak aynı maksadın ta'klbi için çalışılıyor.(lO) Ma'miifih, 
İran'daki kabus-ı hazırın, sehab-ı muzJim-i ihtiliil-i mukateHitın karlben 
mündefi' ve münşak olacağına kanaat-ı kiimilemiz vardır. 

İşte o vakit iki memleket aynı bir güneşin feyzinden hissemend olacak, 
ve yine işte o vakit Sünnilik, Şiilik ihtiliifını bir tarafa atarak, iki milletin 
de İslam olduğu ve iki milletin de düstur-ı hikmet ve siyaseti kelime-i 
kudsiye-i şehadetten ibaret olduğu enzar-ı ehl-i iman ve vicdancia tecelli 
eyleyecektir. Fakat yine işte o vakit Kürdlerin vazifesi ehemmiyet, i'tina ve 
nezaket kesbeyleyecektir. Zira bu devr-i cedlde, bu efkar-ı cedldeye göre 
tarafeyni hakiki surette barıştırmak, mütevassıtlık hidmetini lfa etmek, 
ayrılık gayrılık kalmadığını isbat eylemek, vaz'iyet-i coğrafiyenin, seviibık-ı 
tarihiyenin, muktazayat-ı haliye ve ariye-i siyasetin Kürdlerin dUş-ı gayretine 
tevdl' eylediği en esaslı, en ali, en mukaddes bir meşgale olacaktır. 

Kürdlerin yalnız vaz'iyet-i coğrafiyeleri değil, lisanları, tarafeyn ile 
asırlardan beri devam eden şiddet-i ihtilatları, bu işin hüsn-i lfasını ve 
muvaffakıyetle neticelenmesini kendilerine teshil eyleyecektir. Fakat her 
şeyde olduğu gibi, bunda da evvela efkan terbiye etmek, hazırlamak, Kürd 
dimağlarını şimdiden o gayeye göre işletmek lazımdır. Fikriınce 
cem'iyetimize terettüb eden vazaif-i İslamiye ve insaniyetperveraneden biri 
de işte budur. 

Baban 
İsmail Hakkı 

(8) Doğrusu "göremeyecek" olmalıdır. 
(9) Doğrusu "gözlerinin" olmalıdır. 
(10) Doğrusu "çalı§ıyor" olmalıdır. 
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iTTiHAD 
Bir milletin kıvam ve salahı ittihada sa' ye, tefrika ve teşettütten tebaüd 
etmekle hiisıl olur. Tefrika ve teşettütten miiada, hiç bir sebeb le bir kavmi n 
bina-yı mecd-ü şerefi yıkılmamıştır. "Vela teferraku"(ll) nass-ı eelili ve 
"yedahu ma'alcemae"(12) haber-i şerifi, buna burhan-ı katı'dır. Daire-i 
ittihad-ı ümmetten hurilc eden kimse, hey'er-i ictimaiyenin sulb-ı 
mehabetine tasaddi etmiş olur, ki hey' et-i ictimaiyenin muhafaza-ı izz-ü 
necdeti ve vikaye-i huzur-ü menfaatı ve efrad-ı nev'in İstikmal-i esbab-ı 
istirahatı için öylesine kaqı i'lan-ı buğz-ü adavet olunmak lazım gelir. 
Müstelzim-i nef-i amın olan revabır-ı ittihad-ı umumiye muhalefete 
kalkışan sebükmağzanın zararından nev' -i arnını vikaye için o gibilerin 
izale-i şeraret ve mefsedetleri şer'an ve aklen vacib olur. 

Şitaze-i imizam-ı ümmet ittifak ve ittihadladır. Anı ihkam ve te'yide 
çalışanlar, ceml-i ahvalda muazzez ve mükerrerndirler ve ancak o sayede 
nail-i ni'met ve iseirahat olurlar. Himmederi ağraz-ı şahsi ye ve matarnı'-ı 
mahsusaya ma'tilf ve azm-ü niyetleri cem' -i mal-ü menale masrilf olanlarla 
taraf-ı zaide meyyal bulunanlar, ittihad ın düşmanı ve hey'er-i ictimaiyenin 
hasm-ı itmi'nan ve iseirahacı olduklarından, indennihaye halleri kahr-ü 
mezellete ve mahv-ü nekbete munkalıb olur. 

Binaenaleyh, kütübüllaha ve evamir-i Resulullah'a muhalif ve meslek-i 
erbab-ı tahsll-ü hikmete münafi olan tarike sapmamak ve hey'er-i 
ictimaiyenin takviye ve tarsin-i ittihaclma çalışmak, dinen ve siyaseten her 
erbab-ı akıl ve basitete mütehattımdır. İ ttihad kader dinen ve hikmeten 
merğilb bir slret ve onun kadar calib-i menfaat bir müessir hareket yoktur. 

Bugün en ziyade muhtac olduğumuz şey ise ittihaddır; fakat ciddi ve 
masilnuttezelzül ittihaddır. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

iCMAL-1 SiYASİ 
Avrupa ahval-ı siyasiyesinde şiiyan-ı tezkar bir tebeddül yoktur. Devletler, 
menfaat!arının telifini müsalemet-i um uroiyenin muhafazasında te mine 
ve burıu ihlal edebilecek kalfe-i mesailin muslihane çare-i tesviyesini 
taharrlye çalışmaktadırlar. Bu cümleden olarak Balkan mesailinin de 
halline teşmir-i sak-ı ihtimam ediyorlar. 

Gerçi Balkanlar'da uyanan Islav fikri, bazı amal-ı mufrıtaya meydan 
açmış ve meslek-i siyasileri bir dereceye kadar bu ama! ve resiratın ralır-i 
tazylkinde cereyana tabi' bulunan hükumetler ara sıra huzur ve müsalemeti 
ihlale bad! olabilecek bir hatt-ı hareket ittihazında muztar kalmakta 

(11) Bu bir Kur'an ayecinin bir parçasıdır ve "bölünmeyin" demektir. 
(12) Bu bir hadistir ve "her iki eli, toplulukla birliktedir" demektir. 
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bulunmuı ise de, sulhperveran, o gibi temayülatın daire-i fi 'li ya ta çıkmasına 

da hail olmaktadırlar. Bütün şu ahval, mesail-i hazıranın sulhen tesviyesi 
hakkındaki ümidi takviye ediyor ve Devlet-i Aliyye'nin düvel-i 

mütemeddinenin takdir ve müzaheretine makdln olan meslek-i siyasisinin 
neticepezir-i muvaffakıyet olması ümidini artırıyor. 

Filhakika Devlet-i Aliyye'nin hukuk ve İstikialine tecavüz olunciuğu ve 

binaenaleyh evvel be evvel burasının teslimi lazım geldiği, kabinetolarca 

kabul olunmuı bir esastır. Bu esas ise pek kıymettardır; üzerine, hukuk ve 
menafıımızı mehmaemken muhafaza ederek bir bina kurulabilir. 
Mütecavizeyn, Avrupa'nın şu telakkisinden ve daha bazı ahvaldan naıi, 

doğrudan doğruya Hükumet-i Seniyye ile bir çare-i tesviye taharrisi esasını 
kabulde mecbur kaldıklarından, bu da, mesail-i muallaka-ı hazıranın 

hukuk ve menafi-i Devlete mehmaemken muvafık bir surette hallini tesbil 
edecek tecelliyatındandır.(l3) 

Binaenaleyh, Avrupa efkar-ı umumiyesinin müzaheret-i ma' neviyesine 

vücUhla müstenid olan siyaset-i eecilde-i meşrutamızın alem-i m edeniyetre 
biisıl eylediği büsn-i te'sire ve sada-yı milletin ehemmiyetine büyük bir 

burhan teşkil eden ıu tecelliyarı takdir etmek, ve tesbilatı tas'ibetmeksizin, 
hatta bütün mesail-i muallakayı kat'! bir ıekl-ü surete rabt ile, bir tasfiye-i 

siyaset husule getirmek lazımdır. 

Ba merdumi sehl guy, düşvar meguy 
Ba an ki deri sulh zened, ceng mecuy(l4) 

,., . . "' 
TELHIS-I SIYASI 

-Maba'd-
Şu haller, um ur-ı idare-i dahiliyemizi ciciden tezebzübe uğratmış ve bazı 
yerlerde emniyeti adeta mefkud derecesine getirmişti. Memalik-i 

Osmaniye'nin her ciheti aynı seviye-i kabiliyetre olmadığndan, gerek 
ihtilaf-ı mizac-ü anasırla ve gerek envar-ı maarifin her tarafa seyyanen 

intiıar edememesiyle bir tarafın idaresi diğer tarafın idaresine 
benzemediğinden, merkezin alel'ıtlak bir karar ve redbiri tatbikatça tevlid-i 
mehazir etmekten hali kalmamaha bulunmuş; ve aldhusus ıu son senelerde 

her tarafın tabayı've kabiliyerinazar-ı dikkate alınmaksızın, şarlatan ve hoş 
görünmeye yeltenen kimselerin sevk-ü ığrasıyla vukufsuzca tarh edilen 

ba'zı rüsum ve tekillif yüzünden ca be ca asar-ı nahoınudi ve temerrüd 
görünrneğe başlamış idi. Hatta sekenesi gayet mu d' olan ha vali de de bu hal 

(13) Doğrusu "belirtilerdendir" demek olan "tecelliyittandır" olmalıdır. 

(14) Farsça olan bu şiirin Türkçe çevirisi şöyledir: 

"Yumuşak konuşan kişiyle sert konuşma 

Barış kapısını çalana kaqı savaşına" 
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başgöstermiş, ahali artık illallah derneğe ve başlarına belakesilen mürteki b 
me'murları darb ile memleketlerinden çıkarınağa başlamışlardı. 

Bu hal, havall-i baidede dahaelim bir surette hükümferma idi. Yemen'de 
naire-i isyanın ıtfası bir türlü kabil olamıyordu. Orası Osmanlı yavrularına 
adeta bir makber olmuştu; neticesiz ve binaenaleyh beyhude harekat-ı 
askeriyeden bu gazenferlere fütur gelmiş; ve en ziyade şiiyan-ı teessüf 
ahvaldandır ki Osmanlı askerinin har be can attıkları darbımesel hükmünde 
iken, Yemen' e sevklerinde şu son senelerde müşkilata tesadüf edilmekte 
bulunmuş idi. 
Harekat-ı askeri ye, ancak lüzumu halinde ve bir netice-i mutasavvaranın 

istihsali uğrunda icra edilmek ve netice-i harb idare-i adile-i mülkiye ile 
idame olunmak kaide-i hikmet-i hükü.metten olduğu halde, bizde harekat-ı 
askeriye daimi hükmüne girmiş ve bazı yerlerin zabt-ü rabtı ve Devlete 
te' min-i ittibatı kuvve-i kahicenin vücudunamuallak kalmştı. 

Irak ha valisi ise daha bedter bir halde bulunuyordu. Vakıa, orada al eni bir 
isyan yoğ idi. Fakat memleket gündengüne harabe yüz tutmakta ve en ufak 
bir eser-i umranın husulü kabil olamamakta idi. Enhar, bir memleketin 
başlıca feyz-ü uroranı için yed-i kudretin bir ihsan-ı tabiisi olduğu halde, 
bu kıt'a-ı cesimede akıp giden iki nehirden hakkıyla istifade olunmak 
ciheti düşünülmemekte ve şu suretle ihsan-ı bilkare maddeten adem-i 
istihkak gösterilmekte idi. Bağdad vilayetinin kabiliyer-i in bariyesi ına
nend-i Mısır olduğu halde, bu hıtta-ı fesihada fakr-ü zamret ve kabail-ü 
aşaiirinde havf-ü haşyet gittikçe artmakta idi. 

Kürdistan' a gelince, orada dahi cehalet ve sefaler olanca te' siriy le memleketi 
ifna ediyordu. Zavallı Kürd hemşehrilerimiz fıtraten her gü.na terakiyat-ı 
medeniyeye kabiliyederi derkar iken, tenmiye-i zeka ve irfanlarına aid en 
ufak bir irşad ve deliilere mezhar olamamak yüzünden daimi bir mübareze-i 
hayat içinde imrar-ı evkat etmekte ve ancak mehasin-i fıtriyeleri sayesinde 
mevcudiyetlerini muhafaza edebilmekte idiler. Şu ahval içinde yine 
Kürdistan pek çok ulema ve fuzala yetiştirmekten hill! kalmamıştır. 
Bunların derece-i kemal:itı ve tali'in sevkiyle memalik-i mütemeddinede 
perverişyab olan şübbanının harika-ı zeka ve isti'dadı, bu milletin derece-i 
kabiliyer-i fıtriyesini enzar-ı arnınede isbat eden asar-ı bilbire-i 
müftaharatımızdandır. 

İşte memalik-i Osmaniye dahili ve harici şu şekl-ü vaz'yetre bulunduğu 
bir sırada, Kanun-ı Esas! iadeten i'lanolunmuş ve ruh-ı millet-üDevlete bir 
hayat-ı taze gelmiştir. 

Esasen şu makaleyi yazmaktan maksad, Kanun-ı Esasinin i' lan olunciuğu 
zaman Devletin haricen ve dahiten ne halde bulunduğunu ve idare-i 
meşrucanın bu devleti nasıl müşkil ve müzebzeb bir halde tesellüm 
eylediğini irae eylemekten ibaret olmasıyla, Kanun-ı Esasinin i'lanını 
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müteakib zuhura gelen bazı hadisat-ı si yasiyenin es bab ve men§eini dahi 
tebyin etmek icab eylemi§tir. 

İdare-i me§rutanın i'lanı, dalıilen ve haricen bu devletin vehn ve zu'fundan 
müstefid olanlarca azim deh§et ve endi§eyi mucib olmu§ ve böyle bir 
inkılab-ı cesimin bu derece sükun ve i'tidal ile h us ula gelmesi, milletin her 
vechle kabiliyer ve dirayetine ve ila mii§aallahu teaiii alıd-ı karibde 
devletimzin iseikmal-i kudret ve nebalıetine cidden medar-ı imibalı ve 
kanaat olmasıyla, dev lerimizin hal-i teze bzüb' i§ timalından esasen istifadeye 
karar verenlerin son istifade fırsatını fevt etmemek için ta' cil-i hareketini 
istilzam eylemiştir.İşte bu müliihazat neticesidir ki Bulgaristan Emareti 
istikliilini i'lan etmeğe ve Avusturya Hükumeti de Bosna ve Hersek'i 
zamime-i memalik eylemeğe tehalük göstermiştir. 

Gerçi Bulgaristan'ın i'lan-ı istikliiline sebeb-i zahiri olarak ortada bir 
Kşofhadisesi var ise de, re'y ve mütalaa-ı kasırımızca, Bulgaristan Emareti, 
bulunduğu hal ve mevki' icabınca, herhalde acilen böyle bir şey yapmak 
için bir fırsat tahardsine mecbur idi. Aksi takdirde, petverde eylediği 
bütün amal-ı hayalperestaneden feragat ve Berlin Ahdnamesiyle muayyen 
olan otuz sene evvelki vaz'-ü mevki-i hakikisine rücüa muvafakat etmesi 
zaruri olurdu. Çünkü artık karşısında, her dediğini yaptumağa alıştırdığı 
bir hükumet-i mütereddide değil, kavi ve muntazam bir idare-i meşruta 
görecekti. Şübhesiz o da ana, fuzuli hiç bir mahiyet atfedemeyecekti. E ger 
şu inkıliibın ciddiyetine ve az zamanda Devleti tasavvurun fevkında bir 
noktaya a'laya(15) isa! edeceğine kani' olmasaydı, belki bunu yapmaz ve 
daha ziyade dilçar-ı vehn-ü zu'f olmaz, intizar eylerdi. Halbuki bir günde 
milletin bütün kudreti, kudretiyle beraber her türlü kabiliyeri ve 
tekemmüliita isti'dadı runüma oldu; bütün :ilem hayretine(16) düştü; yar-ü 
ağyarın alkışiarı :ileme veleh verdi. 

İşin ciddiyeti, ciddiyede beraber bütün millet-i Osmaniye'nin kudret-i 
asliyesi i' cazkiirane bir surette tecelli eyledi. Bu hal dostları sevindirdi, 
düşmanları dü§ündürdü. ilkfırsatla istifadeye mü teretti b olanları ise acilen 
son partiyi i cra ya bir saik-i tabii oldu. Anları, "şu arada koparabileceğimizi 
koparırız, bir emr-i vakie karşı Osmanlı Hükumet-i me§tutasının mes'ele 
çıkarınağa vakti olmaz" ictihadına sevkeyledi. 

Her fırsattan istifadeye yeltenen Yunan Hükumeti de Girid'in ilhakına 
tasaddi etti. 

İşte Hükumet-i meşrutamız, mebde-i teessüsünde böyle üç mes'ele-i 
hariciyeye birden ma'ruz kaldı ve cidden müşkilata düştü. 

Maba'dı var 
Süleymaniyeli Seyfullah 

(15) Doğrusu "en yüksek noktaya" demek olan "nokta-yı a'l&ya" olmalıdır. 
(16) Doğrusu "hayrete" olmalıdır. 
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TENSİK-İ ADiLANE 
MECLİS-İ MEB'USAN'IN NAZAR-I DİKKATİNE 

-Geçen nüshadan maba' d-

Gelelim fikr-i mahsusumuza: 
Evvela, bizlerde umur-ı maliyeden, her zaman ıçin umur-ı hisalıiye 

kasdedilmiştir. Buna delil de umur-ı hisabiyeden başka kısm-ı fünun-ı 
iktisadiyeden bibehre malme' m urlarına "maliyiln" nazarıyla bakılagelmiş tir. 
İşte sekamet buradan başlıyor. Bu sebebdendir ki, her ne zaman Hükil.metçe 
bütçenin ıslahı, tevazünü murad olunmuş ise, maliyunumuz her defasında 
maaş ve masraf defterlerine sarılmış, tensikat ve tenkıyhata koyulmuş. 
Öbür taraftan varidiit defterlerini ele almış, göz gezdirmiş, aded-i rüsum ve 
tekiilifı ez' af-ı mezaaf görmüş, fazla bir resm-i vergi tarhı imkansızlığını 
hissederek, tekillif-i mevcudenin tezyid-i nisbetini münasib bulmuştur. 
İçlerinden nazariyar-ı fünun-ı iktisadiyeye intisab ve ihtisas etmiş birkaç 
zat bulunmuş ise, bunlardamuhit-i ameliyat ve tatbikatlarının mahdudiyet 
ve mahsuriyecinden naşi, servet-i millet-ü memlekete hadim ve nafı' bir 
mütalaa beyanında izhar-ı acz etmişlerdir. 

Bugün meşrutiyet idaremiz her türlü ıslahata müsaiddir, umumen hüsn-i 
niyet mevcuddur. Bu mi yanda cihet-i iktisadiye e hemm-i umilrdur. Fakat 
kaş yaparken göz çıkarmamalı. Ruh-ı devlet mal olmakla beraber, bunda 
ıslahat-ı tedriciye muvafık-ı akıl ve hikmet iken, meşrutiyet-i idarenin 
şart-ı evveli, bütçenin tevazün-ı ani ve kat'isi gibi sayıldı, fi'len meşrutiyet 
halini iktisalı ettirecek şekl-i hükumet imibab ve ta'yini kaziyesinde 
gevşek davranıldı, teabburdan teahhura uğratıldı. Hasr-ı efkar ve vakf-ı 
eşgal edilen maliyece de abesle tevaggul olundu. 

Vaz'iyet-i hazıra-ı milliyemizin ilk evinında iktisalı ettiğimiz emniyet-i 
gayr-i muntazara-ı ecanibden bil' istifade büyük bir istikraz akdiyle bazı 
müessesat-ı muzıcranın imhasını ve berriye ve bahriye ve belediyeınİzin 
sür'atle ıslah ve ikmal-i levazımına bedel, "etteeni minerrahman"(l7) 
d üsturunun Bank-ı Osman! lehine tatbikini daha muvafık gördük. 

Nevcivani-i meşrutiyetimize pençe-i aksül'amelini açmış tarafdaran-ı 
istibdadın vakayi-i cuzmerresine ma'ruz kalındığı bir sırada binlerce 
kimsenin nan-ü ni'met ve kut-ü malşerinin kat'-ü renkisi ile zaika-ı 
meşrutiyetin zelırabe-i hürriyete taklibinde be's görernedik Ne büyük 
gaflet! 

El' an, Maliye için celb olunan Mösyö Laurenr, defter karıştırmaktadır. 
Muameliit-ı hisalıiye için bir hatt-ı hareket ta'ylniyle bil'iktifa, menabı'-ı 
servet tahartisiyle iştigal ve efraddan ve hazine-i hassaclan Maliyeye geçeceği 
gazetelerdeokunan 92 ma' den ve 2 5 petrol vesaire imtiyazlarından milyonlar 

(17) Arapça olan bu sözün Türkçe çevirisi şudur: "Yava§ davranmak, Allah'tandır". 
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istihsali gibi bir mütehassıstan muntazar olan hademat ve teşebbüsat-ı 
müsmireye dair henüz bir işaret görülemeyip, o da tanzimat ve tensikada 
uğraşmaktadır. 

Menn-ü hamd-üşükür ol Cenab-ı Malikülmülk'e, ol Fatır-ı kainata ki, 
ümmet-ı müncebe-i İslamiyenin her an ve zaman muinidir. Zira böyle eiidi 
ile muhat, ekalim-i baide ve manatık-ı muhtelifeden mürekkeb, anasır-ı 
mutezadde ile meskun bir memlekette, zaten kavaid-i inkılabiyenin en 
büyükşazzı, Cenab-ı Hakim-i Mutlak' ın lütf-i hassı olan inkılab-ı hayyırımız, 
biiıs-ı tefrika bu gibi icraiit-ı kutehbinane ile kabil-i telif değildir. 

İşte şu silsile-i muhakematımız kalb-ü fikirdeve miizi-ü müstakbelimiz 
bütçesi göz önünde olduğu( lS) şaibe-i ifrat-ü tefritten masunen, bir suret-i 
rensikiye-i ii.dilii.ne düşündük. 

Evvela, devair-i merkeziyeden bazıları müdiriyer derecesinde iken ikinci 
derece nezaretlere i'la, ve şuubat-ı devair ise kah bir nezarete, kiih diğerine 
rabt-ü ilhak edilmiştir. Mesela, kanun-ı mahsus metn-ü hükmünce vergi 
arazi ve müsakkafat kıymetinden alınmasına nazaran tapu asıl, vergi fer' i 
olmak üzre, muameleten ve hakikaten bu iki kalem-i varidat keyfiyer ve 
kemmiyet i'tibariyle tev'em, binaberin kuyudunda mutabakat elzem iken, 
ayrı nezaretlere marbutiyetinden niişi biihusus taşrada bir mülk tapu ve 
diğer kuyudatça yekdiğerinden nisbetsiz farklı, mukarrariit-1 vakıa icabınca 
mültezim ve küfeiiisının te' minatı kaziyesinde kıymet-i hakikiye addolunan 
kıymet-i rayice ise büsbütün bunlarıngayrıdır. Şumahzur, Vergiİdaresinde 
Defter-i Hakaniye ya bir şu' be-i viiridat olan Defter-i Hakaninin ve kezalik 
elyevm Şehremaneti'ne marbut Vergi İdaresiyle beraber Maliyeye rabt-ü 
ilhakı şıklarından birinin ta'yin ve icrasına vücub-ı kat'i göstermektedir. 

Orman ve meadın vaktiyle müdiriyer halinde Maliyede iken, ziraatın 
iliivesiyle nezaret şekline girdi. Posta ve Zabtiye N ezaretleri ve Şehremaneti 
Dahiliyeye marbut bulunuyor. Bunların kimi dahil-i bütçe, kimi değildir. 
Rüsumat da sözde Maliyeye marbuttur. Posta ve Telgrafın Dahiliyeye hiç 
münasebeti yoktur. Taşra teşkilatında da bazı muhtac-ı ta' dil şeyler olsa 
gerek. Mesela, Konya vilayetinde Burdur sancağı yalnız bir kaimmakamlığa 
malik bir livadır. Halbuki Ispartasancağınamuttasıl olan bu mutasarrıflığa 
ve o nisbette masrafa ne lüzum vardır! Diğer taraftan Aydın vilayeti 
dahilinde Bergama kazası, min küllilvücuh cesim ve mühimdirve tarihi bir 
kıt'adır; kaza-ı mezkur livaya tahvil ve ıs' ad edilmelidir. Hulii:sa, merkez ve 
taşrada li sebebinicad veya ibtal edilmiş bazı mevki ve memuriyederin 
vücudu kabil-i inkar değildir. 
Şu rafsilatı i'tadan maksad, evvel emirde merkez ve taşra teşkilatınca icab 

eden ta' dilatın icrasıyla tensikata başlamak lüzumunu is bat eylemektir. 
Bu suretle teşkilat-ı hazıra ta' dil edildikten sonra, devair-i merkeziye ve 

(18) Burada bir eksiklik görülüyor; doğrusu "olduğu halde" olmalıdır. 
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viliiyetçe yeknesak birer kadro yapılmalı; bu kadroda yalnız mevki-i 
memuriyeder i'tibar edilmeli; lüzum-ı hakikiye mübteni olması liizım 
gelen bu kadroda mevcudiyet-i me' m ur i yet ve hidmetlere ahval- ı maliyemiz 
nisbetinde maaşlar tahsis olunmalı; bu kadronun tanzimi de nuzzar ve 
vülatın ara-yı zatiye ve amal-ı şahsiyesine bırakılmamalı, merkez ve taşrada 
devair ve şuubat-ı muhtelifeye mensub me'murlnden mürekkeb birer 
hey'ete tevdl' olunmalı; bunların nokta-ı nazariarı da, her vazifeyi lüzum-ı 
hakikiye ve sür'at-ü selamet-i muamelenin teminine ma'tUf bulunmalı. 

Neticede tanzim ve ihzar edilecek defatır-ı rensikiye Meclis-i Meb'usan'a 
takdim olunmalı, ne yolda takarrur ederse elde ve göz önünde 
bulundurulmalı. Kısmen veya külliyen lağv-ü tensikine irade istihsal 
edilmişler dahi iade-i me'muriyet ettirilmek suretiyle, görülecek eski 
büdçeyi de diğer(l9) ele alarak bundan sinneo ve fi'len tekaüde da'vet 
olunabilecekler, Hükumet-i meşruraya devam-ı me'muriyetlerinden 
mazarrat melhuz olanlar, taşradan siyaset-i istibdadiye ile getirilmiş ve 
hidmetlere geçirilmiş zenginler ve merkezde ticaret ve saitsuretle müreffehen 
geçinebilecek ağniyazadeler ihrac ve her kaleme münasib mikdar mülazım 
tefrlk ve diğerleri terhis edildikten ve bila iktidar-ü istihkak mevaki-i 
mühimmeye geçmişler mütenasib dereceye tenzll kılındıktan sonra, bakıy 
kalacakmevcud, muvakkaten büdçeye idhal olunarak Meclis-i Meb'usan'ca 
kabul ve tasdik edilmeli. 
Şu kadar ki, asıl kadro ve mikdarına tenezzül edinceye kadar hidmet-i 

Devlete kimse alınmamalı. Hulasa, Meclis-i Meb'usan'ca büdçe tevazünü, 
tezyid-i tekillif veya renkis-i masarıftan ziyade, temin-i menabı'da ara
malı ... da mücerred tasarruf kasdiyle zaika-ı meşrutiyet henüz Jimağda 
cilvesaz iken, zelırabe-i aks-i hürriyetle mesmum edilmiş ve edilecek 
binlerce kulub-ı renddeyi i'mrar etmeli; zarurl nifak-ü şikaka meydan 
verınem eli. 

V. H. 

(19) Burada bir eksiklik vardır. Doğrusu "diğer bir zamanda" ya da "diğer bir işlemle" 
demek olan "diğer bir muamele ile" olmalıdır 
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BEDİÜZZAMAN SAiD-İ KÜRDİ'NİN 
MEB'USANA HiTABI 

-Maba'd-
Elhiisıl, bir hazine-i cevahire malik olduğumuz halde Avrupa'ya ahkamda 
izhar-ı fakr, ahlakta dilencilik etmek, din-i İsliima büyük bir hıyanettir ve 
hayat-ı millete kasdetmektir. Dünya için din feda olmaz, berahi:n-i akliye 
üzerine müesses olan din-i İslam ba!jka di ne kı yas olunmaz. Evet, Avrupa' dan 
ahz-ü iktibasa muhtacız. İhtiyacımız, idare-i mülk ve ranzirn-i kuva-yı 
harbiye-ü bahriyeden ve funiln-ü sanayi' den i şimize yarayanlarıdır(dinimizin 
emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleri ister ve medeniyeri bekler, ta 
muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa şeriatımız müessis ve külliyeriyle 
niizırdır. Zu'f-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, baraklık ve 
müteaffın sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn-ü 
Ömereyn ve Harun-ü Me'miln ve Endülüs'teki Emevller, zu'f-ı dinle mi 
terakki ettiler? Zaman-ı salifte illernde hükümferma olan istibdadın pederi 
vahşet olduğu halde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatları 
burhan-ı bahirdir ki, şeriat-ı garra hürriyet-i hakkı ve adaleri ve ibadetteki 
müsavatıyla iman olunan müsavat-ı hukukucemi-i revabır ve levazımatıyla 
cami'dir. Buna binaen, kat'iyyen hükmediyorum: Şimdiye kadar 
noksaniyetimiz ve tedenniyatımız ve su-i ahlakımız, dört sebebden gelmiş: 

Birincisi, şeriat-ı garranın adem-i müraat-ı ahkamından ve bazı hakayık-ı 
şer'iyeyi başka unvanlagösrerdiğinden, avaını tenfır ile itaat-ı vicdaniyelerini 
sarsmaktır. Devr-i inhitatımızdan beri gilya fevkaşşeriat bazı nizarnatı 
neşrermek şeriattan izin almadan, tedennimizin en büyük sebebidir. 

İkincisi, bazı müdahinler in, keyfe mayeşa' sil-i refsiretmek, h:işaİslamiyeri 
istibdada müsaid veyahud medeniyere mani' gibi göstermektir. 

Üçüncüsü, zahirperest di nin cahil dostları, taassubat-ı nabemahal ile bazı 
teşbihatı hakikat olarak telilkkive telkin ederek ve bunu iyilik belleyip din e 
hıyanet ermesidir. 

Dördüncüsü, müşkilüttahsll mehasin-i medeniyeri terk ile çocuk gibi 
heva ve hevese muvafık zünilb-ü mesavi-i medeniyeri tilti gibi taklid 
etmeleridir. 

Ey vükela-yı ümmet, şeriat namıyla meydana çıksanız, icma'-ı ümmetin 
bir küçük dili olacaksınız. Hem de şeriar-ı garranın nidasıyla bütün ezhanı 
manyatizmalandıracak, ruhen ve vicdanen evamiriniz telakkı olunacaktır. 
Sizehi-i teşdh değilsiniz, ehl-i tercih-ü tatbik-i ahkam-ı ilcaat-ı zamane(20) 
olacaksınız. Ve böyle esaslarda az bir ihmal ve inhiraf, kesr-i adedi gibi 
füruatta bir ye kiln-ı azim-i seyyiat teşkil edecektir. Şimdi tam görünmese, 
müstakbel tarlasında ebucehlkarpuzu gibi mazarrat ile sünbüllenecektir. 

(20) Doğrusu "zaman" olmalıdır. 
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Ehvenüşşerri ihtiyar, adalet-i izafiyedir. icaletürrakib gibi yapılmasın, ca 
adalet-i hakikiyeye isti'dad peyda olsun. 

Ey meb'uslar, iyi muvazene ediniz, til. ki "hafiztüm şey'en ve gabet anküm 

eşya"(21) beyti size handezen-i istihfiıf olmasın. Elhasıl, adalet ne unvanla 

olsa adalettir. Lakin ihtilaf-ı unvanın büyük bir te'siri var. Hatta mantıkta 

bir şey' -i vahid bir unvanla zaruri olduğu halde, başka unvanda nazaridir. 

Ve salar, ibadet unvanıyla -kıbleye müteveccih olduğu halde- sahih ve 

kurbettir; ve lu'b unvanıyla veyahud kıbleye teveccüh olunmasa, batı! ve 

haramdır. Namaz sureren o namazdır. 
Binaenaleyh, meşrutiyet ve Kanun-ı Esas! denilen adalet ve meşveret, bu 

unvan ile beraber o unvan-ı muhteşem ve müessir ve adalet-i mahzayı 

mutazammın ve nokta-ı istinadımızı te'min eden ve meşrutiyeti bir esas-ü 

met1ne(22) isnad ettiren ve evham-ü şükil.k sahibini varta-ı hayretten kurtaran 

ve istikbal-ü alıretimizi tekeffiil eden ve menafı-ı umumi olan hukukullahı 

izinsiz tasarrufundan sizi tahliseden ve hayat-ı milliyemizi muhafaza eden ve 

um um ezhanı manyetizmelendiren veecanibe karşı kemalimizi ve metanetimzi 

ve mevcudiyetimizi gösteren ve sizi muahaze-i dünyevi ve uhreviden kurtaran 

ve maksad-ü neticede ittihad-ı umumiyi tevlld eden ve çürük mesavi-i 

medeniyeri hudud-ı hürriyet ve medeniyerimize girmekten yasak eden ve bizi 

Avrupa dilenciliğinden kurtaran ve geri kaldığımız uzun mesafe-i terakkiden 

sırr-ı i'caza binaenzaman-ı kasirde tayy ettiren ve Turan ve Aryan'ı ve Sam' ı 

tevhid ederek zarnanıyla bize bir büyük kıyınet veren ve şahs-ı ma'nevi-i 

Hükümeti Müslüman gösteren ve Kanun-ı Esasinin ruhu ve on birinci 

maddeyi muhafaza eden ve Avrupa'nın eski zann-ı ffisidlerini tekzib eden ve 

Muhammed'i(23) hii.tem-i enbiya ve şeriatın ebedl olduğunu tasdik ettiren ve 

muharrib-i medeniyet olan dinsizliğe karşı sed çeken, tebayün-ı efldr-ü 

zalam-ı teşettüt-i atil. yı safa-yı nuranisiyleortadan kaldıran ve umum ulema ve 

vfuzları ittihad-ü saadet-i milleteve İcraat-ı Hükümet-i meşruraya hadim eden 

ve adalet-i mahz-ü merhametli olduğundan, anasır-ı gayr-i Müslimeyi daha 

ziyade te'llf-ü ra bt eden -evet evet, daha ziyade ra bt eden; zira onların i tm i' nanı, 

nokta-ı di yanete istinad ettirmekledir- ve en cebin ve am! bir adamı en cesur 

ve has adam gibi hiss-i hakiki-i terakki ve fedakarlık ve hubb-ı vatanla 

mütehassis eden ve hadim-i medeniyet olan sefahet-ü israf.i:t ve havaic-i 

gayr-i zaruriyeden bizi halas eyleyen ve muhafaza-ı alıretle beraber i'mar-ı 

dünya etmekle sa' ye neşat veren ve hayat-ı medeniyet olan ahlak-ı hasene ve 

hissiyar-ı ulviyenin d üstfırlarını ders veren ve her birinizi elli bin kişinin taka

za-yı hakkından cebri ye eden ve sizi icma' -ı ümmete küçük bir misal-ı meşru' 

gösteren ve sırr-ı niyete binaen a'malınızı ibadet gibi relakki ettiren ve üç 

(21) Bu Arapçadizenin Türkçesi ~öyledir: "Bir şeyi korudunuz, birçokşeyde yitirdiniz". 

(22) Doğrusu "sağlam temele" demek olan "esas-ı met'ine" olmalıdır_ 

(23) Doğrusu "Muhammed' in" olmalıdır. 
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yüz milyonun hayat-ı ma' neviyesine kasd-ı cinayetten sizi tahliseden ol 
§edat-ı garra unvanıyla gösterseniz, bu kadar fevaidi tahsil ile beraber, 
acaba ne gibi §eyi gaib edeceksiniz! 
Eğer denilse acaba medeniyerin ravabıtı ve ilinundaki hakaıkı şeriat-ı 

garrada nasıl çıkarılacak ve tatbik(24) ben derim ulema-yı dinin ellcir-ı 
umumiyelerine müracaat ediniz ve ezhan-ı nukkada havale ediniz. Fahr 
olmasın, derim ki o külliyetren cüz'iyetim cihetiyle, iddia ediyorum ki 
benden sual ediniz; medeniyerin mehasin-i hakikiyesini şeriat-ı garrada 
daha ekmelini göstereceğim ve fünundaki hakaık-ı yakıyniyenin hiç bir 
nusus-ı katıa-ı İslamiyeye muhalif olmadığını isbat edeceğim. Muhalefet 
ancak, fünunun bazı nazariyar veyahud faraziyattadır ki, genelerimiz ruti 
raklidi gibi yakıyn zannermi§ler; ve nususun bazı zevahir-i gayr-i murad 
ınİyanında vuku' bulur. 

Ey meb'uslar, "Mecellet'ul-Ahkam" bir hüsn-i misaldır. İslamiyet 
sizden çok büyük §eyler bekliyor, Peygamber de zaman-ı saadette elini 
kaldırmış gibi size nida ediyor. 

Hem de kuvvet kanunda olsun; yoksa istibdad münkasım olmuş olur. 
Kanunun kuvveti, mukannının kuvvetiyledir. "İnnellahe huvelkaviyyül
metin"(25) kanun-ı ilahideki kuvvet ve akaid-i hakka(26) cihetiyledir ki, 
bir zaman-ı kasirde Şark ve Garb'ı adalete mazhar ve istila etti. Şeriatın 
büyüğüne itaat, isribdadın gayridir. Zira şeriarta tefavvuk eden en büyük 
bir adama esaret-i nefsden tahallüs ve hürriyet-i şer' iyeden tekemmül için 
hiss-i ihriram ve mahabbetle itaat, hibr-ühavfüzre müesses ve renebbüh-i efkar 
cihetiyle şimdiki zamanda isti'dadı kalmayan istibdadın gayridir. Mesalik-ü 
edillede ihriliif, maksad-üneticede irrihaddır. Kuvve-i dilfıa ve cazibe gibi 
bir kıyasda bulunmalı, ta muvazene bozulmasın. Sırf ittihad, taklidi inrac 
eyliyor. 

Hürriyet-i mutlakanın meydanı olan Kürdistan dağlarında büyümüş ve 
adat-ü adab ve nezaket namıyla hiç birkaydaltına girmemiş ve hürriyetini 
hiç bir şeye ve tezzere feda etmemiş ve hatta zaman-ı istibdadda hürriyetin 
unvanı ve en müsaid bir zemini olan divaneliği kabul etmiş ve alem-i 
gaybden gelen bir sada-yı ma' nevivicdanında tanin' endaz olarak kalbinde
ki İslamiyeri rehyic ve gayretini remvic ederek, bu hararetli hissiyarını aks-i 
sadası gibi izhar eylemiş bir adamın asabiyerinden neş'et eden ifrat ve 
refritini onun hulus-ı niyetine ve ihtiyarlığına bağışlamak, mukraza-yı 
muruvvet ve insaniyettir. 

(24) Burada, bash yanlışlığı sonucu olduğu anla§ılan bir eksiklik görülüyor; galiba 
"tatbik" sözcüğüne "edilecek" fiilinin eklenmesi gerekir ve cümlecik "tatbik 
edilecek" diye tamamlanır. 

(25) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır ve Türkçe çevirisi şöyledir: "Güçlü ve sağlam 
olan, ku§kusuz ki Allah' tır". 

(26) Doğrusu "gerçek" demek olan "hakk" olmalıdır. 

- 15 - 195 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Bes kunem, çun zfrekan ra fn bes est 
Bangi deh kerdem, eger der deh kes est"(27) 

Yaşasın adalet-i ilahi! Ebedi' olsun şeriat-ı Ahmedl!(28) Paydar olsun 

meşruta-ı meşrua! 

* 
Ben Kürd olduğum için Kürdlere dair bir-iki söz söyleyeceğim. Şöyle ki: 

Bizim Kürdler maarifi kılıçlarının hutlt-ı cevherinden öğrenmişler. Maa

rif-i cedldeden dört sebeb için ürküyorlar. 
Birincisi, bazı mesail-i fenniyeye, bazı avaıniarın takliden veya hataen 

aklde ve hakikat ve İslamiyet telakkı ettikleri bazı hikii:yat-ü teşbihat ve 
İsrailiyatın muhalefetidir. 

İkincisi, bazı ehl-i fen ve ehl-i mektebe nazar-ı sathi ve taklidi olarak 

zevahir-i dini tahsil ile bir aklde-i tıf!aneyi fünO.nlarda kesb ettiği meleke-i 
feylesO.faneye mukabele ve muhakeme etmekle, varta-ı evham ve şüko.ka 

düştükleridir. 

Üçüncüsü, ma' den-i her kemal bildikleri medarisin ahvalına muhalefet 
ve mübayenettir. 

Dördüncüsü, zahiren o fünO.nun bilad-ı ecnebiyeden gelmesidir. 

Bunun çaresi, şecaatlarını okşayan Hamidiye Alaylarının askerlik müna
sebetiyle mekii:tibi,(29) medrese nam-ı me'lO.fuyla ulQm-ı diniye ile beraber 

fünO.n-ı lazime-i medeniyeyi Kürd alemasının Kürdlerin isti'dadına göre 
tedris etmesi dir. Ve Kürdistan 'da medaris-i münderiseyi ihya ve onlarca en 

mühim olan talebe ta'yinatını Maarif ve Evkaftan vermektir. 
Bu fikir, on beş sene hususi mesleğimdi. Efkar-ı umumiyeye arzediyo

rum, ta ki meslek-i umumi olsun. Zira vakti gelmiş. 

Molla Said-i Kürdi 

(27) Farsça olan bu beytin Türkçe çevirisi şöyledir: 

"Yetiniyorum, çünkü akıllı olana bu yeter 

Köye çağrı yaptım, köyde kimse varsa eğer" 

(28) "Şeriat" dişi! olduğu için, sıfatı da dişi! olarak "Ahmediye" olmalıdır. 

(29) Doğrusu "okullarında" demek olan "mekatibinde" olmalıdır. 
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ŞEZERAT 

İngiltere Kralı haşmeth1 Yedinci Edward hazretlerinin Zat-ı Hazreti 
Padişahl'ye tebriki mutazammın keş!de ettikleri telgrafname: 
Osmanlı İmparatorluğu Parlamentosunun ictimaı münasebetiyle zat-ı 

şevketsimat-ı cenab-ı tacdarllerine cebrikat-ı halisanemi beyan etmek 
arzusundayım. Osmanlı Parlamentosunun ibraz edeceği faaliyetin bilcüm
le tebea-ı Şahanelerini saadet-i hale !sal, memleketinizde teal! ve refahın 
husfilünü teshll-ü te' min ve memalik-i saire ile memleketiniz arasındaki 
münasebiit-ı samtınane ve sulhperveraneyi idame eylemesi hususları, ahass-ı 
temenniyatımı teşkil etmektedir. 

Edward 

Cevaben keş!de huyurulan telgrafname-i hümayfin: 
Telgrafname-i all-i haşmetanelerini ahzeyledim. Meclis-i Meb'usan'ımızın 
bugün resm-i küşadının icrası vesllesiyle beyan huyurulan cebrikat-ı 

hiilisane ve temenniyat-ı hasene-i dostane, pek ziyade mahzfiziyetimi 
mficib olduğundan, teşekkürat-ı samirnemin lütfen kabul huyurulmasını 
zat-ı haşmetanelerinden rica eder ve gerek senaverleri hakkındaki meved
det-i kralllerinin, gerek devlet-i fah!meleriyle Devlet-i Aliyye beynindeki 
münasebat-ı dostanenin beka ve devamını temenni-i mahsusunda 
bulunduğumu iş'ar eylerim. 

* 
İttihad ve Terakki Cem'iyeti Selanik Merkez-i Umumisinden arebe-i zat-ı 
Padişahi'ye keşide olunan telgrafname: 

Halife-i İslamiyan ve hükümdar-ı zişan-ı Osmaniyan olan zat-ı 

Hiliifetpenahi'ye: 
Mikdar-ı medid bir zaman-ı imtihan neticesinde taayyün eden istihkak-ı 

millinin mükafat-ı hakikiyesi, şeriat-ı mukaddese-i Ahmediye'nin de 
emrettiği usul-ı meşverettir. Bu hakk-ı meşru'un taraf-ı zişeref-i 

hümayfinlarından takdir ve te' minisemere-i hayriyesi olmak üzre, bugün 
emsalı niimeşhud bir sur-ı pürsürur-ı milli ile küşadına muvaffak buyurul
dukları Meclis-i Meb'usan'ımızın, tahkim-i bünyan-ı şevket-ü saadet-ı 
Osmaniye'yi müstelzim icraat ve hademiit-ı vatanperveraneye mazhariyetle 
beraber, zat-ı Şahanelerinin de ba'dez!n mes'udiyet-i umumiye içinde 
şahane ve bahtyarane bir örnr-i tavlle nailiyederi daavatını vird-i zeban 
ederek, kalblerimizin bütün samimiyetiyle arz-ı tebrikiit ve teşekkürata 
müsaraat ederiz. 

4 Kiinunıevvel 324(Miladi ı 7 Aralık ı 908) 
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İttihad ve Terakki Cem'iyeti'nin Selanik merkez-i Umumisine cevaben 
keş!de olunan telgrafname: 

4 Kanunıevvel 324 tarihli telgrafnameniz ledel'arz manzfır-ı iil1 oldu. 
Zat-ı hümayfın-ı Hazreti Hilafetpenahl'nin maksad-ı yeganeleri, Devlet-i 
Ali yy e ve mi ll et-i muazzama-I Osmaniye' nin selilm et ve saadeti olduğundan, 
vatan ve memleket hakkında müstahak ve mübarek olması temenniyat-ı 
cedidesiyle bugün Meclis-i Meb'usan'ın küşadını icra buyurmuş olmaları 
hasebiyle arzolunan temenniyat-ı sam!miye, nezd-i Şahane'de müstelzim-i 
memnuniyet ve mahzfıziyet olarak, a'za-yı Cem'iyet'i selilm-ı sa'dencam-ı 
Şahane ile talt!f buyruklarını, şerefmend-i telakkisi olduğum emr-ü fer
man-ı hümayfın-ı Padişahl'ye imtisalen tebllğ ve tebş!r ederim. 

4 Kilnunıevvel 324, Serkatib-i Hazreti Şehriyari 

Ali Cevad 

* 
Zat-ı Hazreti Padişahi, umum meb'usan-ı Osmanl'ye Saray-ı 

hümayfınlarında bir ziyafet keş!de buyuracaklardır. Bu ziyafetin nurk-ı 
iftitahlye cevab verildikten sonra i'tası melhfızdur. 

* 
Sadr-ı esbak Said Paşa hazretleri, bilirade-i seniyye, Hey' et-i A'yan riyase-
tine ta'y!n huyurulmuş ve hey' et-i umumiyede tahlif olunmuştur. 

* 
Hidiv-i Mısır'ın emri üzerine, Kahire ve İskenderiye' de ve Portsaid'de yüz 
bir pare top atılmış ve Meclis-i Meb'usan' ın küşadı münasebetuyle Mısır' ın 
her cihetinde şenliklericra edilmiştir. Mısır'ın Fırka-ı Ahrar'ı dahi Meclis-i 
Meb'usan'a bir ar!ze-i tebr!kiye takdim ettiği gibi, bu babda vaki' olan 
müzaheretinden dolayı Londra Hariciye Nezaretine de teşekkürü 
mutazammın bir telgraf yazmıştır. 

* 
İzmir meb'uslarıyla beraber Dersaadet'e gelen İzmirli müsafırler, ellerinde 
rayat-ı Osman! ve önlerinde davul zurnalar olduğu halde geçenlerde Saray-ı 
hümay(\n p!şgiihına azimetlerinde, kendilerine Başkiltib bu suretle selam-ı 
Şahane'yi tebllğ etmiştir: Efendimiz, sizi selam-ı Şahaneleriyle beraber," mil
letimi böyle arslanlar gibi gördükçe, pek ziyade iftihar ediyorum" buyur
dular. 

* 
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Şehzadegandan Süleyman ve Cemaleddin Efendiler hazaratının Mekteb-i 
Fünun-ı Harbiye'ye devamlarına, irade-i seniyye taalluk etmekle, 
müşarün'ileyhima, mektebe azlınet ve talebe ınİyanında kaydedilmişler
dir. 

* 

Bahriye Nezareti Müzesi telvin ve tezyin edilirken, derununda Yavuz 
Sultan Selim hazrederine mahsus kıymetli bir sancak zuhur etmiştir. 

BİR HEDİYE-İ ASKERiYE 

Cem' iyetimizin a'za-yı muhteremesinden olduğu halde riyaset-i saniye-i 
fahriyesini dahi deruhde huyuran damad-ı aH-i Padişahi Ahmed Zülkifl 
Paşa hazred eri, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye şagirdanının emr-i ta'limlerinde 
kullanılmak üzre biresb-i tuvanil ihda etmişlerdir. 
Müşarün'ileyh, kulub-ı alırar-ı milleti birçok mef.ı.hir-i hatıdit-ı muazze

ze ve icraiyesiyle rehin-i hiss-i ta'zim eden ve Şemmer Şey hi Abdülkerim'in 
ta'kib ve salbiyle beriyyenin te'mln-i asayiş ve felahındaki hademiit-ı 
fedakaranesiyle şehid-i hürriyet Midhat Paşa'nın da fevka!'ade mazhar-ı 
takdir ve ihtiramı olan merhum Kürd İsmail Paşa' nın mahdumleri ve şu 
sırada dahi mensub olduğu Kürd kavm-i necibinin sal-i i'tila-yı şan-ü 

irfanıdır. Binaenaleyh gibi(30) pek tabii görür ve takdir ederiz. 

(30) Burada bir eksiklik görülmektedir. Galiba doğrusu, "bu gibi armağanını" demek 
olan "bu gibi hediyesini" olmalıdır. 
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KÜRDÇE LİSANIMIZ(31) 

Gelil bira! 
Nave mileta me Kurmanc e. Kurmanc hernil yek in. Bajare me muqeddes e. 
Memleketa me tabie Hukumet il Dewlete Eliyyee Osmaniye ye.(32) Em j! 
tabie Osmanli ne. Tir k, Kurmanc, File, Yehud!, Ez!d1,(33) Nestilr!, ji wan 
xeyre,(34) yekfıne mileta ke milke Osmanlİ de rildine, giş em bi hev ra 
beramber in, yek in; mabeyna(3 5) me da ferq tunine. N av€ me u na ve mileta 
xeyr tu car Osmanlİ ye u memleketa me memleket€ Osmanli ye. 

Em bi sifete name cellle(36) Osman! ra ift!xar dikln. Ji bav u kala, me bi 
w! çav! meze kirine. Ji we pe ve em d!sa bi w! çav! nezer dikln.(37) Em ew 
qa Kurmanc sadiq in ke, bi hev ra silah kişandin(38) u nekuştin; bedele ew, 
xwe Dewlet€ Osman! ra teslim bun, memleket me terk kirin Hukumete 
Osman! ra mut1'(39) Ke bu dewre zemane !stibdad de, mal€ me xirab, can€ 
me serab,(40) dile me kebab bil. Em disa emre hukumet ra itaet kirin il 
xweste wan dan.(4l) 

Biraye min, 
X wed€ Rebbul'alem!n e, tene Rebbulmusllmin n!ne.(42) Musulmana, 

File ra hernil X wed€ xelq kiriye,(43) xaliqe me u wan yek e. "Beni Adem 
a'zaye yek d!gerend"(44) dibejin. Ew gotin çi qa rast e! Luzilme ittihad 
te' min dike. Yani nuha eqwame muxtelife ittihad hasil kirine, yekdil u 

(31) Digel ku ev nivlsar bi Kurdiye ji, sernivisara w@ bi Tirkl hatiye nivlsln; mana 
sernivlsar€, "Ziman€ me y€ Kurdi" ye. 

(32) Dewlet€ Ellyye@ Osmaniye: Dewleta Osmani ya Bilinci. Ji ber ku nav€ we dewlet€ 

y€ resmi bi ziman€ Osman! weha bü, nivisk@r ji ew nav weha nivlsiye. 

(33) C udakiri na Eziciiyen ji Kurdan U nurnandİna wan wek geleki cuda, ne rast e. Lewra 

~zldi Kurd in; ferqa wan il Kurd@n Musulman, ten€ di din da ye. 

(34) Ji wan xeyr€: Ji bil wan, xeyn ji wan. 
(35) Mabeyn: Navber. Peyvik Erebi ye. 
(36) Nam€ celll: N av€ mezin, nav€ gewre. 

(37) N ezer dikin: Din€rin, meze dikin. 

(38) Ji ber ku kirdara 2'yan "neku§tin" neyin e, bi ditina me div€ ev kirdar ji neyin be U 
bi awaye "nekişandin" be. Yani "me li dij@ hev çek neki§and ı1 hev nekuşt". 

(39) Te zanin ku mexseda nivisk€r ji ve peveke ev e: "Ji bed@la kişandina çek U kuşcine 

ve, em bi xwe teslim@ DewletaOsmani blın U me wel@t ji hukumetaOsmanl ra terk 

kir ı1 em je ra mutl" bUn". 

(40) Serab: Sllika ku li ber tave dibiriqe, qı1ma ku bi tave leylan dicle. 

(41) Yani "me xwestina wan da, cişc@ ku ji me xwestin me da wan". 

(42) Rebbul'alemin: Rebbe aleman, xwedaye hemi aleman. 

Rebbulmuslimin: Rebb@ Musulmanan, xwedaye Musulmanan. 

(43) Xelq kiriye: Afirandiye. 
(44) Yani "ZarUken Adem lebacen hev in, azayen hev in". Ev, malikekahel besteka Farisi 

ya Ştx Sadiye Şirazi ye. 
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yekdest, Q tereqqie ma' rifet u l' mare weten ra çalişmiş bune.( 45) Em j1 mina 
wan çalişmiş bin. File, Y ehudi b ila ferq ittifaq u ittihad bikin, mabeyne xwe 
da nifaqe hilinin, yekvucud u yekdest bibin. Hukumete zalime,(46) ke 
Xwede hilani, mabeyne File Q Musulman ra toxime nifaqe zer' kiribu.(47) 
Ew ziraet gel', toxime ittihade zer' bikin.(48) Ma'mfıriyete memleketa 
me,(49) terbiye u ilm ü mearifa me teregqi, senayi' Q ticaret Q ziraeta me 
tewsi'kirin(50) ra muttefıq bin; gunde me, bajare me, ale me u memlekete 
me şad bikin. Fileye ha ji wetendaşe me ye;(5 1) ewana ra dil bidin, iltifat, 
kerem Q şefger bikin, ikram usa bi merani bikin ke Xwede ji me ra 
muawenet,(52) merhemet bike. Çunki Xwede Qur'ana ezimuşşan(53) da 
"teawenu .... "(54) ferman u irade kiriye. 

SURETI NUTQİ HUMA YÜN<SS) 

E'yan, meb'Cısan! 
Weqte ke hatime ser text, Qanuni Esasim wez' kirdibu. Le paşa le xususi 
tetbigatiyewe ti'ışi zehmet bubuyn. Le ber ewe, pyawi gewrei ew zemane 
wayan ben xeber da; wayan lazim binike rabiweste, ta mearif tereqgi deka 
w ta gabiliyeti xelg dete ce. Emeyş te'ligi weqti xoyman kirdibu Q xeriki 
tereqqiyi mearif buyn. 
Şukur ew meqsede hate ce. HernCı sinifı: ehali le rez da ser kewt. Arezuy 

Qanuni Esasiyan kird. Mutmein bum ke em arezuwe baisi seadeti mulk u 
millet e, be rexmi zor kes ke deyangut Qanuni Esasi çak niye. Hiç se Q d um 
nekird, dilim le dil neda, Qanunl Esaslm i' lan kird Q iradem kird keser le 
newe pyaw helbijerin, Meclisi Meb'usan gird binewe. 

Ke ehwali idare gora, Kamil Paşa kird be Sedr ,(5 6) iradem kird meşxuli 
rekxistini Meclisi Meb'Cısan be. Lew weqte da Prense Bulgar u Waliyi 

(45) Mana ve pevek€ weha ye: "Yani nuha gelen cure cure yekltl peyda kirine, yekdil U 
yekdest in, ı1 jibo pf~ketina zanln€ U avakirina weler xebitine". 

(46) Mexsed ji hukumeta zalim, Hukumeta Osman! ya beri meşrCi.ciyer€ ye. 
(47) Zer' kiribu: Çandibu. 
(48) Yani "wl çandi'yl hilqerinin Ci cove yekbCin€ biçlnin". 
(49) Ma'mfi.ri'yet€ memleketa me: Avakirina welat€ me. 

(50) Tewsf'kirin: Firekirin, gumrehkirin, gewzkirin U geşkirin. 
(51) Wetendaş: Hevwelat. 
(52) Muawenet: Allkarl 
(53) Ezlmuşşan: Şanmezin, şangewre. 

(54) Teawenlı:: Alikariya hev bikin. 

(55) Yani "wergerana peyva Padi§ah". Mexsed, peyva Padlşahe Osmani Evdilhemlde 
2'yan a vekirina Meclis€ ye. 

(56) Mexsed Sed re E'zem e, yani Serekwezlre Dewleta Osmani. 
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Rumillyi Şerqi -Prens Ferdinand- her çone bu my le sedaqeti Dewleti 
Ellyyeman wergera, i'lani serbexoyi kird. Awusturya w Macaristan, ke be 
muwafıqi Ehdnamei Berlin be emanet! Bosne w Herseki be destewe bu, be 
tewawi xistiye ser memleket! xoy! Lem du meseleye zorim xefet xward, 
teessufım kird. 

Mudafei em tecawuze w muhafezei huquqi dewletman hewalei re'yi 
Hey'eti Wukela ye. Muaweneti umumi eweyş arezu dekem. Dewleti 
Ellyyei erne, !ege! hernil dewletekan rek e. Umedim heye ewan muawenet 
biken, em meseleye berteref bibe. 

İşi muhim rekxistini maliye, awedankirdini memleket, refahiyet u raheti 
ahallyi Şahanem, zorkirdini mekteb u ilm u mearif u felah:i' w sen'et u 
me'dfet e. Be temennay ewe ke Xuda le Dewlet u milleti mübarek beka, 
emro Meclisi Meb'usanim kirdewe be çawpekewtini ewe le huzurim da 
bextyar im. Ezmim qet'i ye, nagore. İnşaellah Meclisi Meb'usan işi' çak bo 
mulk u millet debine. Xuda tewfiqi hernurnan bida. 

Merkez Matbaası M. Tevfik 
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Viranşehir kazasıyla etrafının karmakarışık olması hasebiyle, meb'usan 
imibabının ta'limat dairesinde icrası imkansız olduğundan ve Belediye ve 
Meclis-i İdare Hey'erleri ise zaten ahalinin müntahabı olduklarından, 
meb'usun da bunlar tarafından lüzum-ı imibabını Siverek Mutasarrıfı 
V ilayere bildirmiş ise de, cevab-ı red alınmıştır. 
Mutasarrıf-ı mumaileyhin şu mütalaa-ı indiyesi garib olduğu kadar 

calib-i nazar-ı dikkattir. 

* 
Milli İbrahim'le aşiretinin Mardin'de zahire çıkarılan nukuduyla beraber 
satılan hayvanlarının esmanı beş yüz ve merkez-i viiiiyetre satılan 

hayvanatının bedeli de yüz elli ve Siverek'in dahi iki yüz bu kadar bin 
ğuruşa baliğ olmuştur. Koca bir çöl reisiyle aşiretinin bu kadarseneden beri 
biriktirdikleri servet, bu mikdardan ibaret imiş! 
Menhfıbat-ı viikıadan sarf-ı nazar, aşiret-i merkumenin yalnız senevi 

yapağı sarfiyatı, beş yüz milyon kadar tahmin olunmaktadır. 

* 
TelgrafNezaretinin nazar-ı dikkatine: 

Vesait-i adide-i umran-ı memleketten mühim bir kısmı, muhaberat-ü 
müraselatın temin-i imizam-ı hüsn-ı cereyanı, her mahalle hutfıt-ı 

berkiyenin İstikmal-i esbab-ı serla-ı temdididir. Posta ve telgrafların 
intizam-ı sür'at-ı münakaHhından birçok şikayetler işidildiği gibi, devr-i 
istibdadda bile elzemiyer-i temdidi takarrur eden bazı merkezlerde henüz 
de telgraf hatlarının terndidinde müsamaha olunmakta olduğu teessüfle 
görülmektedir. Bunlardan biri de Çermik kazasıdır. Bu kazaya telgraf 
hattının temdidi birkaç sene evvel karar altına alınmış ve hatta me' m urları 
bile ta'yin olunmuş iken, şimdiye kadar ne telgraf merkezi küşad edilmiş, 
ne de memurlar işe başlattırılmıştır. 

Geçenlerde rüfekamızdan biri bir devekuşu hikayesi dermiyan etmişti. 
Evet, bu hayvancağıza yük tahmili teklif olunduğu zaman kuş! uğundan 
bahsetmiş, yiyecek verildiği vakitte de deve olduğunu söylemiştir. Şu 
hikaye, aynen §U zavallı memurlar hakkında da variddir. Kanunen ta'yin 
ve terakkiye kesb-i istihkak etmişler iken, Çermik' e terfi' edildiniz deniliyor, 
terfi' edilmişsek istihdam ediniz dediklerinde dahi, merkeziniz daha açılmadı 
ki lfa-yı vazife edesiniz cevabı veriliyor. Halbuki bunlar emsalı arasında her 
suretle erbab-ı namus ve liyakattan oldukları halde, bu suretle mahrum-ı 
terakkı edilecekleri gibi, Çermik dahi, ve kat' iyyen, bir telgrafın temdidine 
müftakırdır. Bu babda merci-i mahsusunun nazar-ı dikkatini celb ve 
memurin-i mumaileyhimin muhafaza-ı hukuk-ı kanuniyelerini de ayrıca 
temennl ederiz. 
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MAKALE-İ HİKEMİYE 

Mısıreiizım-ı nlemasından Esseyyid Re§ id Rıza Efendi hazretleri tarafından 
kaleme alınıp, ulema-yı benarndan Vizeli Rıza Efendi'nin tercümesine 
biimeran-ı himmet oldukları makale-i hikmet'isalenin bir nüshasıyla, 
meıahir-i müsteırıkıyndan ve hayırhalıan-ı milletten Profesör Vambery 
cenablarının i§ bu makaleye dair gönderdiği mektubun fotoğrafla alınmı§ 
bir kıt'a sureti, sinin-i adideden beri bir dar-ı emanda kil§e-i inzivaya 
çekilip din-ü milletin selametine hizmetten ve hayır duadan bir an hall 
kalmamıı ve i'Hin-ı hüriyeti müteakib Dersaadet'e gelmi§ olan bir zat-ı 
muhterem tarafından gazetemize ihda olunmakla, bu nüshamızın tertibi 
bağlandığı için gelecek nüshadan i'tibaren tefrika suretiyle derc-i sütun 
edeceğiz. 

* 
Kürdistan birçok dühat yeti§tirmiş olduğu gibi, orada selika-ı piraneye 
malik bir hayli ahrar dahi türemi§tir. Fakat devr-i istibdad, bu zavallı 
insanların kafaları gibi lisanlarını da kesmi§, birçok asiir-ı gayr-i matbilası 
şimdiye kadar nazargah-ı takdir-i akvama arzolunamamıştır. 

"Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri İstanbul Merkez-i Umumisi", bu 
ciheti dahi nazar-ı dikkate alarak, Kürdlerin, Kürdistan'ın mükemmel bir 
tarihini tertib etmeye, edebiyat-ı milliyelerini de cem'-ü ne§ re karar 
vermiştir. 

Ümid ederiz bil'umum ezkiya-ı Ekrad-ı necibe ile erbab-ı kalem ve 
ihtisas dahi bu babdaki muavenet-i ciddiye-i hamiyetperverllerini diriğ 
buyurmazlar. 
Şu şi' r-i Kürdi pek güzeldir: 

Xiln bil çav, ji histira 
Ez mirim, geli bira 
Derda min be gotine 
girin te ji kevira 

Ezkiya-ı alırardan biri, kıt'a-ı mezkilreyi aynen ve nazmen §U yolda 
tercüme etmiştir: 

Kan oldu gözde ya§lar 
Ben öldüm, arkadaılar 
Derdim söylenebilse 
ağiardı dağlar, ta§lar 

* 
Cizreli olup merkez-i viliiyete celb olunduğunu evvelce yazdığımız Miran 
aşireti reisi Abdülkerim'in hakkında sildır olan ahz-ü girift müzekkeresi 
üzerine, ahiren tevkif edildiği, cümle-i müstahberatımızdandır. 
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İcra edilen boykottan dolayı Avusturya' nın Luid Kampanyasının bu seneki 
Teşrinisani hiisıliitı, geçen senenin Teşrinisanisi hasılatından beş yüz bin 
franklık noksan zuhur etmiştir. 

TE LG RAFLARlMIZ 

Diyarbekir, 9 Kanunievvel 324(Milad122 Aralık 1908): 
Cem'iyetimizin kabul ve tasdikinden dolayı, bugün Vali, Kumandan Paşa 
hazariitıyla bil'umum erkan ve me'mur!n-i vilayet ve ulema-ü eşraf-ı 
memleket ve asakir-i Osmaniye ve ümera-ü zabitan-ı askeriye, mekatib 
şagirdanı, binlerce ahall mevcud olduğu halde, teyemmünen merasim-i 
ittirahiyesi icra ve bu veslle ile de kavm-i neôb-i Osman!' nin te'm!n-i i' tilii-yı 
şan-ü i cl alı na taalluk eden zemzemar -ı daavar -ı vicdanİ yemiz tekrar edildiği 
ma'rfızdur. 

Di yarbekir Müft!si 
Subh! 

Meclis-i A'yan Salonu 
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DÖRDÜNCÜ SAYININ ÇEViRiLERİ 

KÜRDLERİN COGRAFİ VE SİY ASİ KONUMU 

Bu yazıda Kürdistan' ın coğrafyasını, dağ ve ırmaklarını, kent ve kasabalarını 
anlatacak değilim. Bu ülkenin coğrafyası ile politik konumu arasındaki 
bağlantı ve ilişkiyi açıklayıp, bu yönden İslam ülkelerinde yapabileceği 
hizmetleri özet olarak anımsatmakla yetineceğim. 
Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğunun doğu bölümleri ve İran 

İmparatorluğunun batı tarafı, kuzeyden güneye, hemen hemen Ağrı 
dağından( 5 7) Basra körfezine kadar Kürdlerle meskündür. Osmanlı tarafında 
Ermeniler, İran bölümünde de Türkler ve Acemler varsa da, herhalde 
Erzurum, Tebriz, Şiraz, Musul ve yine Erzurum arasında kalan yarım 
dairede Kürd unsurunun diğer unsurların toplamından daha fazla olduğu 
kuşkusuzdur. Hele İran'ın Loristan bölgesi tümüyle Kürd olduğu gibi, 
Urmiye dalayları da hep bu halkla meskündür. 
Osmanlı Küdlerinin ne ölçüde Osmanlı oldukları ve Halifelik makamına 

ne ölçüde sadakat ve birlik içinde bağlı oldukları, tarihçe kanıtlanmıştır. 
Kürdleren cengaverve cesur halklardan oldukları halde, Osmanlı Saltanacına 
katılmışlar ve onunla birleşrnek konusunda en az çekingenlik ve direniş 
gösterip, din ile devletin ve kamu esenliğinin Osmanlılara katılmaya ve 
karışmaya bağlı olduğunu hakkıyla farkedip anlayarak, Selim ve Süleyman 
Han dönemlerinde ülkelerini Osmanlı İmparatorluğunun parçalarından 
biri sayıpöyle kabul etmişlerdir. Daha sonra Kürdler bu kadarla kalmamışlar, 
sürekli bir hastalık durumuna gelmiş olan İran savaş ve gazalarma her 
zaman katılarak, birlik ve dayanışma içinde olduklarını kanlarıyla, canlarıyla 
kanıtiayıp pekiştirmişlerdir. 

Daha sonraları Osmanlı Devleti ile İran Devletinin her ikisi de, istibdadın 
yolaçtığı yıkımla güçsüz kalarak kendi dertlerine düştükleri ve en büyük 
tarihsel düşmanları olan Rusya ile uğraşmaya -fakat ne yazık ki ayrı ayrı, 

(57) Yazının aslında, budağın uluslararası adı olan "Ararat" yazılmı§tır. Ancakgünümüz 

Türkçesinde bu dağın adı "Ağrı" olduğu için, biz de çeviride bu adı kullandık. Çok 

eskiden volkanik olup 13vlar saçan bu dağa, Kürdler, "Ateşli" demek olan "Agırl" 
adını vermişlerdir. 1929 yılında o bölgede ba§layan Kürd direniş hareketinin lideri 
İhsan Nuri, bu adla bir gazere de çıkarmıştır; o gazerede aynı başlık altında bir de 

marş yayınlanmışrır(Bakınız: Zınnar Sılopl, "Doza Kürdistan"(Kürdistan Davası), 
s. 112, Stewr Matbaası, Beyrut, 1969). Kürdler hep, Kürdçe olan "Agır!" adını 
kullanırlar. Türkler de bu adı kendi dillerine uydurup "Ağrı" biçiminde 
deği§tirmi§lerdir. 
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her biri kendi ba!jına, birbirinden haberdar olmayarak, hiç bir zaman ittifak 
ve birlik içinde davranmayı, ortak çalışmayı hatırve bayallerine getirmeyerek, 
zayıf pazularıyla, sürekli yayılınacı ve sürekli saldırgan ve yutucu olan 
Moskof devi ile çarpışma ya- başladıkları zaman, yine Kürd unsurları en 
pak kanlarını bu uğurda cömertçe dökmüş, yine ortak ana olan Osmanlılığa 
hizmet ederek, özel yarar ve esenliklerini genel yarar ve esenlikle 
bağdaştırmayı başarmışlardır. 

İran'daki Kürdlerin de bağlı oldukları hükümete aynı şekilde hizmet 
ettikleri ve hatta Nadir Şah gibi zamanın pek az gösterdiği birinin 
varlığının nedeni oldukları, tarihsel olayları uzaktan ve kısaca izleyenlerce 
dahi bilinmektedir. Bu son zamanlarda bile özgürlük burcunun yüce başlı 
bayrağı ve istibdad kalesinin amansız düşmanı olan Tebriz'deki Settar 
Han'ın Kürd olduğu bildiriliyor ve İran askeri harekatından sözedildikçe 
"Kürd süvarileri" sözü gazete sayfalarında ikide bir yineleniyor. 
İşte Kürdlerin her iki taraftaki bu coğrafi konumları, bu tarihsel geçmişleri 

ve bu siyasi nitelikleri, gelecek için kendilerine pek önemli bir görev, 
sonsuza dek hayıda anılacak olan İslam dünyasını uzlaştırma görevini 
vermektedir. Evet, Kürdler kadar Yüce Devlet ile İran arasında bir kavuşma 
çizgisi, bir sağlam bağ, bir birlik ve ittifakköprüsü görevini oluşturacak bir 
unsur düşünülemez. Bir zamanlar Şah İsmail'in diyanet adına izleyip 
uyguladığı anlamsız ve boş siyaset, sonsuza dek dolması ve üzerinden 
geçilmesi mümkün olmayan bir derin anlaşmazlık uçurumu meydana 
getirmiş ve binlerce orduları mahvedip yok etmişti. Mezhep sorunlarının 
meşru olmayan her türlü maksada alet edildiği o karanlık bilgisizlik 
dönemlerinde böyle bir politikanın böyle bir acıklı sonuca yolaçması 
doğaldı. Zamanın görüşleri, çevreninetkisi ve gayretkeşlikeğilimi, zorunlu 
olarak bunu gerektirirdi ve başka bir tutum, başka bir siyaset gelişip boy 
atamazdı. 

Fakat şimdi yeni düşünceler, yeni teoriler, yeni tutumlar dünyayı 
aydınlatıyor. Durumların gerçek niteliğini bilenler ve gerçek özgürlük 
düşüncesiyle yetişenler, aynı dinle dindar olan ve aynı yüce amaç uğrunda 
çalışmaya gayret eden iki büyük İslam halkının, kendilerini her taraftan 
çepeçevre saran düşmanları gözleri görmeyecek ölçüde göz zayıflığına 
uğrarnalarına ve ülkeyi işgal oyuncağı yapıp yok ettirecek ölçüde gözlerinin 
bilgisizlik ve bağnazlık perdesiyle bağlı bulunmasına meydan ve olasılık 
veremezler. Osmanlı İmparatorluğunda işte bir hayırlı mutluluk sabahına 
kavuştuk; özgürlük güneşi ümmet kitleleri üzerinde parıldamaya b"§ladı. 
İran'da da bütün millet daha çok zahmet çekerek, daha fazla trajedilere ve 
facialara uğrayacak, acı bir sıkıntı içinde bulunarak aynımaksadınardından 
gitmek için çalışıyor. Bununla birlikte, şimdiki kabusun ve öldürüşme 
ihtilalinin meydana getirdiği karanlık bulutun yakında def olup dağılacağına 
tam inancımız vardır. 
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İşte o zaman, iki ülke aynı bir güneşin feyzinden pay alacaklar ve yine işte 
o zaman Sünnllik ve Şiilik anlaşmazlığını bir yana atarak, iki milletin de 
Müslüman olduğu, iki milletin de felsefe ve siyaset ölçüsünün kursal 
kelime-i şehadetten ibaret olduğu, inanç ve vicdan sahiplerinin gözlerine 
görünecektir. Fakat yine işte o zaman Kürdleringörevi önem, özen ve nazik 
bir nitelik kazanacaktır. Çünkü bu yeni döneme, bu yeni düşüncelere göre 
iki tarafıgerçekşekilde barıştırmak, arabuluculuk hizmetini yerine getirmek 
ve ayrılık gayrılık kalmadığını kanıtlamak, coğrafi durum ve tarihsel 
geçmişin, bir de siyasetin şimdiki ve gelecekteki gereklerinin, Kürdlerin 
gayretli omuzlarına yüklediği en temelli, en yüce, en kursal bir uğraş 
olacaktır. 

Kürdlerin yalnızcoğrafi durumları değil, dilleri, her iki tarafla yüzyıllardan 
beri süregelen yoğun iç-içelikleri, bu işi iyi biçimde yapmalarını ve 
başarıyla sonuçlandırmalarını kolaylaştıracaktır. Fakat her şeyde olduğu 
gibi, bunda da önce düşünceleri olgunlaştırıp hazırlamak ve Kürdlerin 
beyinlerini şimdiden o amacagöre işletmek gerekir. Benim görüşüme göre, 
demeğimize düşen Müslümanlık ve insanseverlik görevlerinden biri de işte 
budur. 

Baban 
İsmail Hakkı 

BİRLİK 

Bir milletin sağlamlığı ve iyi durumda olması, birlik için çabalamakla ve 
bölünmeden, parçalanmadan uzaklaşmakla elde edilir. Bir halkın şan ve 
şerefinin binası, bölünme ve parçalanmadan başka hiç bir nedenle 
yıkılmamıştır. "Bölünmeyiniz"(58) yüce hükmü ve "her iki eli toplulukla 
birliktedir" kursal hadisi, bunun kesin kanıtıdır. Ümmetin birlik 
çerçevesinden çıkan kimse, toplumsal yapının heybetli belkemiğine saldırmış 
olur. Toplumsal yapının onur ve yiğitliğinin korunması, huzur ve çıkarlarının 
güvence altına alınması ve türünün bireylerinin esenlik araç gereçlerinin 
tamamlanması için, öylesine karşı kin ve düşmanlık ilan etmek gerekir. 
Kamu yararını sağlayan genel birlik bağiarına karşı gelmeye kalkışan 
küçük çıkar peşindekilerin zararından kamunun türlerini korumak için, o 
gibilerin kötülük ve bozgunculuklarını ortadan kaldırmak hem şeriata, 

hem de akla göre gerekli ol ur. 
Ümmetin düzeni, ittifak ve birliğe bağlıdır. O bağı sağlamlaştırıp 

pekiştirmeye çalışanlar, tüm durumlarda aziz ve saygıdeğerdirler ve ancak 
o sayede nimet ve esenliğe kavuşurlar. Himmederi kişisel maksadara ve 
özel çıkariara yönelik olanlar, azi m ve niyetleri mal ve çıkar için harcananlar 

(58) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır. 
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ile artı tarafa eğilimli olanlar, birliğin düşmanı ve toplumsal yapının huzur 
ve esenliğinin karşıtı olduklarından, işin sonunda durumları, kalırolup 
alçalmaya ve yok olup felakete dönüşür. 

Bu nedenle, Allah'ın kitaplarına ve Peygamber"in emirlerine muhalif, 
öğrenim ve akıl sahiplerinin tutumuna da aykırı olan yola sapmamak ve 
toplumsal yapının birliğini pekiştirip sağlarnlaştırmaya çalışmak, din ve 
siyaset bakımından her akıl ve hasiret sahibi için gereklidir. Din yönünden 
de, akıl yönünden de birlik kadar arzulanan bir gidiş ve onun kadar yarar 
sağlayan bir etkili davranış yoktur. 

Bugün en çok muhtaç olduğumuz şey ise, birliktir; fakat ciddi ve 
sarsıntıdan korunan bir birliktir. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

POLİTİK TOP ARLAMA 
Avrupa'nın politik durumlarında anılmaya değer bir değişiklik yoktur. 
Devletler, çıkarlarının bağdaştırılmasını genel barışın korunmasında 
güvence altına almaya ve bunu ihlal edebilecek tüm sorunlar için barışçı 
çözüm yolları aramaya çalışmaktadırlar. Bu arada, Balkan sorunlarını 
çözmek için de paçaları sıvayıp gayret ediyorlar. 

Balkanlar'da uyanan Slav düşüncesi, bazı aşırı İstekiere yolaçmış ve 
politik tutumları bir ölçüde bu istek ve etkilerin baskısı altındaki akıma 
bağlı olan hükümetler, ara sıra huzur ve barışın bozulmasına yolaçabilecek 
bir hareket çizgisi tutmak zorunda kalınışiarsa da, barışseverler, o gibi 
eğilimlerin uygulama alanına çıkmasına engel olmaktadırlar. Bütün bu 
durumlar, var olan sorunların barışçı yollarla çözülmesi hakkındaki ümidi 
pekiştiriyorve Yüce Devletin uygar devletlerin takdir ve desteğini kazanan 
politik tutumunun başarıyla sonuçlanması ümidini artırıyor. 

Gerçekte, Yüce Devletin hukuk ve bağımsızlığına saldırıldığı ve o 
nedenle her şeyden önce bu noktanın itiraf edilmesi gerektiği, kabinelerce 
kabul edilmiş bir temeldir. Bu temel ise pek değerlidir; üzerine, hak ve 
çıkarlarımızı olabildiğince koruyarak bir bina kurulabilir. Her iki 
saldırgan,(59) Avrupa'nın bu anlayışından ve daha bazı durumlardan 
dolayı, doğrudan doğruya Yüce Hükümet'le birçözüm yoluarama temelini 
kabul etmek zorundakaldıkları ndan, bu, askıda bulunan şimdiki sorunların 
Devletin hak ve çıkarlarına olabildiğince uygun bir biçimde çözülmesini 
kolaylaştıracak belirtilerdendir. 

(5 9) "Her iki saldırgan" dan maksat, Osmanlılarakarşı bağımsızlığını il §.n eden Bulgaristan 
ile Bosna'yı ilhak eden Avusturya'dır. 
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Bu nedenle, birçok yönden Avrupa kamuoyunun manevi desteğine 

dayanan yeni meşrutiyet politikamızın uygar dünyada meydana getirdiği 

iyi etkiye ve milletin yankılanan sesinin önemine büyük bir kanıt oluşturan 

bu belirtileri takdir ederek, kolaylıkları güçleştirmeksizin, hatta askıdaki 

bütün sorunları kesin bir biçime bağlayarak politik bir çözüm meydana 

getirmek gerekir. 

Yumuşak konuşana karşı sert konuşma 

Barış kapısını çalana karşı savaşma(60) 

POLİTİK ÖZETLEME 
-Devam-

Bu durumlar, iç yönetim işlecimizi ciddi biçimde kararsızlığa uğrarını ş ve 

bazı yerlerde güvenliği adeta yok düzeyine getirmişti. Osmanlı 

İmparatorluğunun her tarafı aynı yetenek düzeyinde olmadığından, gerek 

mizaç ve unsurların değişiklik göstermesi ve gerekse eğitim ışıklarının her 

tarafa eşit biçimde yaygınlaşamaması nedeniyle bir yörenin yönetimi diğer 

yörenin yönetimine benzemediğinden, geneli kapsayan bir merkezi karar 

ve önlem, uygulamada sakıncalar doğurmaktaydı. Özellikle şu son yıllarda 

her tarafın karakter ve yeteneği dikkate alınmaksızın, şarlatan ve şirin 

görünmeye yeltenen kimselerin güdü ve kışkırtmasıyla bilgisizce konan 

bazı harç ve vergiler yüzünden yer yer bazı hoşnutsuzluk ve başkaldırma 

belirtileri görünmeye başlamıştı. Hatta sakinleri son derecede iraatlı olan 

dolayiarda da bu durum başgöstermiş ve insanlar, başlarına bela kesilen 

rüşvetçi memurları döverek ülkelerinden çıkarmaya başlamışlardı. 

Bu durum uzak yörelerde daha acıklı biçimde egemendi. Yemen'de 

ayaklanma ateşinin söndürülmesi bir türlü mümkün olamıyordu. Orası 

Osmanlı yavruları na adeta bir mezarlık olmuştu; sonuçsuz ve dolayısıyla 

boşuna olan askeri harekattan bu arslanlara bezginlik gelmişti. Ve en çok 

üzüntü verici durumlardandır ki, Osmanlı askerlerinin savaş için can 

attıkları atasözü hükmünde iken, Yemen'e gönderilmelerinde bu son 

yıllarda güçlüklerle karşılaşılır olmuştu. 

Askeri harekatın, ancak gerektiği durumda ve tasarlanan bir sonucun elde 

edilmesi uğrunda yapılması ve savaşın sonucunun da adaletli bir sivil 

yönetirole sürdürülmesi hükümet hikmetinin kuralından olduğu halde, 

bizde askeri harekat süreklilik durumunu almış ve bazı yerlerin denetime 

alınıp düzen içinde tutulması ve Devlete bağlılığının sağlanması, bastırıcı 

gücün varlığına bağlı kalmıştı. 
Irak dolayiarı ise daba beter bir durumda bulunuyordu. Gerçi orada açık 

bir ayaklanma yoktu; ama ülke günden güne savaşa yüz tutmakta ve en ufak 

(60) Aslı Farsça olan bu şiiri Türkçeye çevirip buraya aldık. 
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bir bayındırlık eseri mümkün olamamaktaydı. Irmaklar, bir ülkenin 
ba§lıca bereket ve bayındıdığı için kudret elinin bir doğal iyiliği olduğu 
halde, bu büyük bölgede akıp giden iki ırmaktan(61) hakkıyla yararlanılması 
dü§ünülmemekte ve öylece, yaratılı§ın iyiliğinin madderen hakkedilmeyi§i 
gösrerilmekteydi. Bağdad vilayetinin verimlilik yeteneği Mısır'ınki gibi 
olduğu halde, bu geni§ bölgede yoksulluk ve peri§anlık, kabile ve a§iretleri 
arasında da korku ve ürküntü gittikçe artmaktaydı. 

Kürdistan'a gelince, orada da bilgisizlik ve sefaler olanca etkisiyle ülkeyi 
yok ediyordu. Zavallı Kürd hem§ehrilerimizin her türlü uygarcageli§melere 
yaratılı§tan olan yetenekleri ortada iken, zekil ve bilgilerini geli§tirmek 
konusunda en ufuk bir yönlendirme ve kılavuzluğakavu§amamak yüzünden, 
sürekli bir yaıam mücadelesi içinde zamanlarını geçirmekte ve ancak 
yaratılı§larındaki i yi nitelikler sayesinde varlıklarını koruyabilmekteydiler. 
Bu durumlar içinde, Kürdistan yine de birçok bilgin ve erdemli insan 
yeti§tirmekten geri kalmamıştır. Bunların erdemlerinin ölçüsü, bir de 
talibin güdüsüyle uygar ülkelerde eğitim gören gençlerinin harika zekii ve 
yetenekleri, bu ulusun yaratılı§tan olan yeteneğinin düzeyini kamunun 
gözleri önünde kanıtlayan ve bizlere kıvanç veren harika geleneklerdendir. 

İ§te Osmanlı İmparatorluğu içte ve dışta bu durumda bulunduğu bir 
sırada, Anayasa yeniden ilan edilmiş(62) ve millet ile Devletin ruhuna bir 
yeni ya§am gelmi§tir. 
Aslında bu yazıyı yazmaktan maksat, Anayasanın ilan edildiği zaman 

Devletin dı§ ta ve içte ne durumda bulunduğunu ve meşrutiyet yönetiminin 
bu devleti nasıl güç ve istikrarsız birdurumda teslim aldığını göstermekten 
ibaret olduğundan, Anayasanın ilanından sonra ba§gösteren bazı politik 
olayların nedenlerini ve kaynağını dahi açığa vurmak gerekli olmuştur. 

Me§tutiyet yönetiminin ilanı, içte ve dı§ta bu devletin gev§eme ve 
zaafından yarar sağlayanlarca büyük bir dehşet ve kaygı ya neden olmuştur. 
Böyle bir büyük devrimin bu ölçüde dinginlik ve ılımlılıkla gerçekleşmesi, 
milletin her yönüyle yetenek ve anlayı§ına ve yüce Allah'ın izniyle yakın bir 
dönemde devletimizin gücünü, şan ve §erefıni tamamlamasına gerçekten 
uyanma ve inanma nedeni olmuştur. Bu olgu, devletimizin geniş kapsamlı 
istikrarsızlığından yararlanmaya karar verenlerin son yararlanma fırsatını 
elden kaçırmamak için çabuk hareket etmelerini gerektirmiştir. 

İşte bu düşuncelerin sonucudur ki Bulgaristan Prensliği bağımsızlığını 

(61) "İki ırmak" tan maksat, Dicle ve Fırat ırmaklarıdır, ki her ikisi de Kürdistan'dan 
doğdukları için Kürd ırmaklarıdır. 

(62) "Yeniden" demesinin nedeni şudur ki, Osmanlısınırları içinde Anayasa ilk kez 1876 
yılında 2. Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla birlikte ilin edilip, "Birinci Meşrutiyet" 
denilen parlamemer rejim kurulmuştu. Daha sonra Meclis kapatılıp Anayasa 
yürürlükten kaldırılmış ve 1908 yılında yeniden yürürlüğe konmuştur. 
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iHin etmekte, Avusturya Hükümeti de Bosna ve Hersek'i ülkesine katmakta 

acelecilik göstermiştir. 
Bulgaristan'ın bağımsızlığını ililn etmesinin görünüşteki nedeni olarak 

ortada bir Kşof olayı varsa da, kısa görüşümüzce, Bulgaristan Prensliği, 

bulunduğu durum ve konum gereğince, herhalde çabucak böyle bir şey 

yapmak için bir fırsat aramak zorundaydı. Yoksa, beslediği bütün düşsel 

emellerinden vazgeçmesi ve Berlin Antlaşmasıyla(63) belirlenen 30 yıl 

önceki gerçek durum ve konumuna dönmeye razı olması zorunlu olurdu. 

Çünkü artık karşısında, her dediğini yapmaya alıştırdığı bir tereddütlü 

hükümet değil, güçlü ve düzenli bir meşrutiyet yönetimi görecekti. 

Kuşkusuz o da ona fuzuıı: hiç bir nitelik vermeyecekti. Eğer şu devrimin 

ciddiliğine ve az zamanda Devleti düşünülenin üstünde en yüksek bir 

noktaya ulaşcıracağına inanmasaydı, belki bunu yapmaz ve daha çok 

gevşeme ve zayıflamaya uğrarnazdı da beklerdi. Oysa milletin bütün gücü, 

gücüyle birlikte her türlü yeteneği ve gelişmeye elverışliliği bir günde 

ortaya çıktı; bütün dünya şaşkınlığa düştü; doscun ve düşmanın alkışiarı 

dünyaya şaşkınlık verdi. 
İşin ciddiyeti ve ciddiyede birlikte bütün Osmanlı milleeinin asıl gücü, 

mucizeye benzer bir biçimde ortaya çıktı. Bu durum dostları sevindirip 

düşmanları düşündürdü. İlk fırsatla birlikte yararlanma peşine düşenleri 

ise, aceleyle son partiyi vurmaya doğal olarak itti; onları, "bu arada 

koparabileceğimizi koparırız, Osmanlı Meşrutiyet Hükümetinin bir oldu 

bireiye karşı sorun çıkarmaya vakti olmaz" görüşüne sevketti. 

Her fırsattan yararlanmaya yeltenen Yunan Hükümeti de Girit'i ilhak 

etmeye girişti. 
İşte meşrutiyet Hükümetimiz, kuruluşunun başlangıcında böyle üç dış 

sorunla birden karşılaştı ve gerçekten güç duruma düştü. 

Devamı var 
Süleymaniyeli Seyfullah 

ADALETLİ DÜZENLEME 
MECLİSİ'N DİKKATiNE 
-Geçen sayıdan devaın-

Gelelim özel görüşümüze: 
Her şeyden önce, bizde, maliye işlerinden her zaman hesap işleri kasce

dilmiştir. Bunun kanıtı da, hesap işerioden başka ekonominin bilimsel 

bölümünden habersiz olan maliye memurlarına "maliyeciler" gözüyle 

bakılagelmiş olmasıdır. İşte sakatlık burada başlıyor. Bu nedenledir ki, ne 

zaman Hükümetçe bütçenin düzeltilmesi ve denkleştirilmesi kascedilmiş

(63) 1878'de imzalanan Berlin Andaşmasıyla Bulgaristan'a özerklik verilmi~ti. 
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se, maliyecilerimiz her defasında maaş ve masraf defterlerine sarıtıp düzen
leme ve ayıklamaya koyulmuşlar. Öte yandan gelir defterlerini ele alıp göz 
gezdirmişler, harç ve vergilerin sayısını kat kat artırmışlar, fazla bir vergi 
harcı koymanın olanaksızlığını anlayarak, mevcut vergilerin oranlarını 
artırmayı uygun bulmuşlardır. İçlerinden ekonomi bilimi teorilerine 
bağlanıp o konuda ihtisas yapmış birkaç zat bulunmuşsa, bunlar da, işlem 
ve uygulama alanlarının sınırlı ve belirli olmasından ötürü, millet ve ülke 
servetine hizmet eden yararlı bir görüş bildirmekte beceriksizlik göster
mişlerdir. 

Bugün meşrutiyet yönetimimz her türlü reforma elverişlidir, genel 
olarak iyi niyet de vardır. Bu arada ekonomi, en önemli iştir. Fakat kaş 
yaparken göz çıkarmamalı. Devletin ruhu maliye olmakla birlikte, bunda 
basarnakl ı olarak reform yapılması akıl ve sağduyuya uygunken, meşrutiyet 
yönetiminin ilk koşulu, bütçenin bir defada ve kesin olarak denkleştirilme
si gibi sayıldı; fiilen meşrutiyet durumunu kazandıracak hükümet biçimi
nin seçilip belirlenmesi sorununda gevşek davranıldı; gecikmeden gecik
meye uğratıldı. Düşüncelerin yönelip yoğunlaştığı ve çalışmaların tümüy
le verildiği Maliyece de anlamsız şeylerle uğraşıldı. 
Şimdiki milli durumumuzun ilk dönemlerinde yabancıların kazandığımız 

beklenmedik güvenlerinden yararlanarak büyük bir borçlanma antiaşması 
yapmakla, bazı zararlı kurumları ortadan kaldırmak ve kara ile deniz ve 
belediyemizin hızla reforme edilmesi ve gereçleri ni n tamamlanması yerine, 
"yavaş davranmak Allah'tandır" kuralını Osmanlı Bankası lehine uygula
mayı daha muvafık gördük. 

Genç meşrutiyetimize tepki pençesini açmış olan istibdad yanlılarının 
her gün meydana getirdikleri olaylara uğranıldığı bir sırada, binlerce 
kimsenin ekmek ve refahını ve yaşam rızkını eksilterek, meşrutiyet zevkini 
zehirli bir özgürlük suyuna dönüştürmekte sakınca görmedik. Ne büyük 
gaflet! 
Şimdi, Maliye için getirilen Mösyö Laurent, defter karıştırmaktadır. 

Hesap işlemleri için bir hareket çizgisi belirlemekle yetinerek malvarlığı 
kaynaklarını araştırınakla uğraşmaktadır. Kişilerden ve özel hazineden( 64) 
Maliyeye geçeceği gazetelerde okunan 92 maden ve 25 petrol vb. 
imtiyazlarından milyonların elde edilmesi gibi bir uzmandan beklenen 
verimli hizmet ve girişimler konusunda henüz bir işaret görülemeyip, o da 
düzenlemelerle uğraşmaktadır. 

Mülkün sahibi ve evrenin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'a minnettarlıkla 
hamd ve şükürler olsun ki, her an ve zaman soylu İsHim ümmetinin 
yardımcısıdır. Çünkü böyle düşmanlada çevrili olan, uzak yöreler ve 
değişik bölgelerden oluşan karşıt unsurlar la meskün olan bir ülkede, zaten 

(64) "Özel hazine" den maksat padişah hazinesidir. 
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devrim kurallarının en büyük istisnası ve mutlak egemen olan Cenab-ı 
Allah'ın bir özel lütfu olan hayırlı devrimimiz, aynıncılığa yolaçan bu gibi 
kısa görüşlü icraatla bağdaşmaz. 
İşte şu mantık yürütme zincirimiz gönül ve düşüncemizde, geçmiş ve 

geleceğimizin bütçesi de gözümüzün önünde olduğu halde, aşırılığa 

kaçmaktan ve eksik kalmaktan kaçmarak adaletli bir düzenleme biçimi 
düşündük. 

Önce, merkezdeki dairelerden bazıları müdürlük düzeyindeyken ikinci 
derece bakaniıkiara yükseltilmiş, daire şubeleri ise bazen bir bakanlığa, 
bazen de öbürüne bağlanmıştır. Örneğin, özel kanunun metin ve hükmünce 
arazi ve bina değerinden vergi alındığına göre, tapu asıl olup vergi ondan 
doğmak üzere, işlemlerde ve gerçek durumda bu iki gelir çeşidi nitelik ve 
nicelik yönünden ikiz ve dolayısıyla kayıtlarında uygunluk gereklidir. 
Durum böyleyken, ayrı bakaniıkiara bağlanmadan dolayı, özellikle taşrada 
bir mülk tapu ve diğer kayıtlarca birbirinden büyük ölçüde farklıdır; var 
olan kararlar gereğince, devlet gelirlerini götürü olarak toplamayı üstlenen 
kimse ile kefillerinin güvenceleri sorununda gerçek değer sayılan piyasa 
değeri ise, büsbütün bunlardan ayrıdır. Bu sakınca, Vergi Dairesinin de 
Tapu Kadastro Dairesine(65) ya da bir gelirler bölümü olan Tapu Kadastro 
Dairesinin aynı şekilde İstanbul Belediyesine(66) bağlı olan Vergi Dairesiyle 
birlikte Maliyeye bağlanması seçeneklerinden birinin belirlenip 
uygulanmasını kesinlikle gerekli kılmaktadır. 

Orman ve madenler vaktiyle müdürlük olarak Maliyeye bağlıyken, 
tarımın eklenmesi ye bakanlık oldu. Posta ve Güvenlik İşleri Bakanlıkları( 67) 
ile İstanbul Belediyesi İçişleri Bakanlığına bağlı bulunuyor. Bunlardan 
kimi bütçeye dahildir, kimi de değildir. Harçlar Dairesi de sözde Maliyeye 
bağlıdır. Posta ve Telgrafın İçişleri Bakanlığıyla hiç bir ilgisi yoktur. Taşra 
örgütünde de değişikliğe ihtiyacı olan bazı şeyler olsa gerektir. Örneğin 
Konya ilinde Burdur sancağı yalnız bir kaymakamlığa sahip bir sancaktır. 
Oysa Isparta sancağına bitişik olan bu mutasarrıflığa ve o oranda da masrafa 
ne gerek vardır! Öte yandan Aydın ili içinde yer alan Bergama ilçesi her 
yönden büyük ve önemlidir, tarih! bir bölgedir; söz konusu ilçe sancağa 
dönüştürülüp yükseltilmelidir. Özetçesi, merkezde ve taşrada herhangi bir 

(65) "Tapu Kadastro Dairesi" adı, yazının aslındaki "Defter-i Hakani"nin karşılığında 

kullanılmıştır. 

(66) "İstanbul Belediyesi" adı, yazının aslındaki "Şehremaneti" adının karşılığında 

kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında başkent !stanbul Belediyesine "Şehremaneti" 

denirdi ve o ad sadece o belediye için kullanılırdı; o belediyenin başındaki yönericiye 

de "Şehremini" denirdi. İstanbul' da "Şehremini" adlı bir semt de vardır. İstanbul 'un 

dışında kalan diğer bütün kentlerin belediyelerine ise "Belediye", başlarındaki 

yöneticilere de "Belediye Reisi" denirdi. 

(67) "Güvenlik İşleri", polisle jandarma yı içeren "Zabtiye"nın karşılığındakullanılmış tır. 
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nedenle icadelmiş ya da kaldırılmış bazı makam ve memurlukların varlığı 
inkar kabul etmez. 

Bu ayrıntılı bilgileri vermekten maksat, ilk iş olarak, merkez ve taşra 
örgütünce gereken değişikliklerin yapılmasıyla düzenlemeye başlamak 
gereğini kanıtlamaktır. Böylece var olan örgüt değiştirildikten sonra, 
merkez ve il dairelerince uyumlu birer kadro yapılmalı; bu kadrocia yalnız 
memurluk makamları ölçü olmalı; gerçek gereğe dayalı olması gereken bu 
kadrocia memurluğun varlığına ve hizmetlere, mali durumumuz oranında 
maaşlar bağlanmalı; bu kadronun düzenlenmesi de, bakanlada valilerin 
sübjektif görüşlerine ve kişisel emellerine bırakılmamalı, merkez ve taşrada 
değişikdaireve şu belere bağlı memurlardan oluşan birer kurula bırakılmalı; 
bunların görüşleri de, her görevin gerçek gereğe ve işlemin hızla ve sağlıklı 
olarak yapılmasına yönelik olmalıdır. 

Sonuçta düzenlenip hazırlanacak düzenleme defterleri Meclis' e sunuimalı, 
ne yolda karar verilirse o karar elde ve göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kısmen ya da tümüyle ortadan kaldırılmasına ya da düzenlenmesine ilişkin 
Padişah iradesi elde edilmiş olanlar da yeniden memurluğa alınarak görülecek 
eski bütçeyi de diğer bir işlemle ele alarak, bundan yaşça ve fiilen emekli 
olmaya davet edilebilecek olanlar, memur! uğa devam etmelerinde meşrutiyet 
Hükümetince zarar görülenler, istibdad politikası ile taşradan getirilip 
hizmetlere geçirilmiş olan zenginler ve merkezde ticaretle ve başka şekilde 
refah içinde geçinebilecek zengin çocukları çıkarılmalıdır. Her kaleme( 68) 
uygun mikdarcia stajyer alınıp, diğerlerine yol verildikten ve göreve ehil 
olmaksızın, görevi hakketmeksizin önemli makamlara geçmiş olanlar 
durumlarıyla uyumlu hasarnağa indirildikten sonra, geride kalacak olanlar 
geçici olarak bütçeye alınarak Meclis'çe kabul edilip onaylanmalıdır. 
Şu kadar ki, asıl kadro ve mikdarına inineeye kadar Devlet hizmetlerine 

kimse alınmamalıdır. Özetçe, Meclis' çe bütçenin denkleştirilmesi, vergilerin 
artırılması ya da harcamaların kısılmasından çok, kaynak sağlamada 
aramalıdır. Aramalı da, salt tasarruf amacıyla, meşrutiyet zevki henüz 
beyinlerde cilve yapıyorken, özgürlük karşıtı zehirli sulada zehirlenmiş ve 
zehirlenecek binlerce acıklı gönlü o durumdan geçirip kurtarmalı, zorunlu 
olarak oluşacak nifak ve bölünmelere meydan verilmemelidir. 

V. H. 

(68) Kalem: 3. sayıdaki 56 numaralı dipnota bakınız. 
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BEDİÜZZAMAN SAİD-İ KÜRDİ'NİN 
MİLLEVEKİLLERİNE SESLENİŞİ 

-Devam-
Özetçesi, bir cevher hazinesine sahip olduğumuz halde hükümler konu
sundaAvrupa'ya yoksulluk göstermek ve ahlakta dilencilik yapmak, İslam 
dinine büyük bir hıyanettir ve milletin yaşamına kasdetmektir. Dünya için 
din feda olmaz, akla dayalı kanıtlar üzerine kurulmuş olan İslam dini başka 
bir dinle karşılaştırılmaz. Evet, Avrupa'dan aktarma yapmaya muhtacız. 
ihtiyacımız, dinimizin emri yle, ülkenin yönetimi ve savaş gücü ile deniz 
gücü ve teknik ile sanayi için i şimize yarayanlardır. Avrupa da bizden yalnız 
adaleti ister ve uygarlığı bekler, ki dengesi bozulmasın. Şeriatımız bu iki 
temelin kurucusu ve gözetleyicisidir. Dinin zayaıflamasıyla kardeşlik, 
özgürlük ve uygarlık, bataklık ve kokuşmuş sulardan zehirlenmiş çiçek ve 
meyvelere benzer. Acaba her iki Şeyh,(69) her iki Ömer,(70) Harun, (71) 
Me'mun(72)ve Endülüs'teki Emeviler(7 3) di nin zayıflamasıyla mı gelişti ler! 
Geçmiş zamanda dünyada egemen olan istibdadın babası vahşet olduğu 
halde, İslamın başlangıcının özgürlük, adalet ve eşitliği kesin olarak 
kanıtlıyor ki parlak şeriat, hak özgürlüğü, adaleti ve ibadetteki eşitliğiyle, 
inanılan hukuk eşitliğini tüm bağları ve gerekleriyle içermektedir. Bu 
nedenle, kesinlikle şu yargıya vanyorum ki, şimdiye kadarki eksikliğimiz, 
gerilememiz ve kötü ahlakımız, dört nedenden ileri gelmiştir: 

Birincisi, parlak şeriatın hükümlerine uyulmamasından ve bazı şeriat 
gerçeklerinin başka unvanla gösterilmesinden ötürü, sıradan kişilerin 

nefret ettirilmesiyle vicdani itaatlarının sarsılmasıdır. Gerileme 
dönemimizden beri, şeriattan izin almadan sözde şeriatüstü bazı 

düzenlemeleri yaymak, gerilememizin en büyük nedenidir. 
İkincisi, bazı dalkavukların, canlarının istediği gibi yorumlar yaparak, 

İsliimiyeri biişii istibdada elverişli ya da uygarlığa engel gibi göstermeleri
dir. 

(69) Her iki Şeyh: İlk Halife Hazreti Ebubekir ile ikinci Halife Hazreti Ömer. Onlar 

Peygamber'den sonra en büyük iki halife oldukları için, kendilerine, "her iki Şeyh" 
demek olan "Şeyheyn" denilmi§tİr. 

(70) Her iki Ömer: İkinci Halife Hazreti Ömer ile 717-720 yılları arasında hüküm süren 

Emevi' hükümdarı Ömer bin Abdülaziz. Her ikisi adaletleriyle tanındıkları için, 

ikisine "her iki Ömer" demek olan "Ömereyn" denilmiştir. 

(71) Harun: 786-809 yılları arasında hüküm süren Abbasi hükümdan Harunurreşid. 

(72) Me'mun: Harunurreşid'in oğlu. 813-933 yılları arasında hüküm sürmüştür. 

(73) Endülüs Emevlleri; Başkenti Şam olan Emevl Devletinin 750 yılında Abbasilerce 

yıkılınası üzerine, Müslümanların elinde bulunan İspanya'nın Endülüs bölgesinde 

756 yılında Bınevlierden 1. Abdurrahman tarafından kurulup 1031 yılına dek 

yaşayan devlet. 1031 'den sonra birkaç küçük devlete bölünen ülke, 1492'de yeniden 

İspanyolların eline geçmiştir. 
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Üçüncüsü, görünüşlere bakan cahil din dostlarının, yersiz bağnazlıklada 
bazı benzetmeleri gerçek olarak algılayıp başkalarına anlatmaları ve bunu 
iyilik belleyip dine hıyanet etmeleridir. 

Dördüncüsü, uygarlığın elde edilmesi güç olan iyi yönlerini bırakıp, 
çocukça hava ve hevese uygun olan uygarlığın günah ve kötü yönlerini 
papağan gibi taklit etmektir. 

Ey ümmetin vekilleri, şeriat adıyla meydanaçıksanız, icma-ı ümmetin(7 4) 
bir küçük dili olacaksınız. Hem de parlak şeriatın çağrısıyla bütün zihinleri 
manyerize edeceksiniz ve emirleriniz ruhsal ve vicdani olarak yerine 
getirilecektir. Siz otopsi uzmanları(75) değilsiniz; zamanın dayattığı 
hükümleri tercih ve uygulama uzmanları olacaksınız. Ve böyle temellerde 
az bir ihmal ve sapma, sayılardaki kesider gibi sonuçlarda büyük bir 
kötülükler toplamı oluşturacaktır. Şimdi tam görünmese de geleceğin 
tarlasında ebucehilkarpuzu gibi zararlı ürünlerle dal budak salacaktır. En 
az kötü olanı(76) seçmek, göreceli bir adalettir. Süvarİnin aceleyle yaptığı 
iş gibi olmasın, ki gerçek adalete yetenek oluşsun. 

Ey milletvekilleri, dengeyi iyi kurunuz, ki "bir şeyi korudunuz, birçok 
şey de yitirdiniz" dizesi, (77) küçümseyici biçimde size gülmesin. Özetçesi, 
adalet hangi unvanla olsa adalettir. Ama unvan değişikliğinin büyük bir 
etkisi vardır. Hatta mantıkta bir tek şey bir unvanla zorunlu olduğu halde, 
bir unvanla teoriktir. Ve namaz, ibadet unvanıyla ve kıbleye doğru olması 
durumunda yerindedir ve Allah'a yaklaşımdır; oyun unvanıyla olsa ya da 
kıbleye doğru olmasa batı! ve haramdır. Oysa namaz biçimsel olarak yine 
o namazdır. 

Durum böyle olunca, meşrutiyet ve Anayasadenilen adalet ve birbirlerine 
danışarak yönetim usulünü o unvanla birlikte, o görkemli, etkili ve özbeöz 
adaleti içeren, dayanma noktamızı güvenceye alan, meşrutiyeti bir sağlam 
temele dayandıran, kurumu ve kuşku sahiplerini şaşkınlık bataklığından 
kurtaran, geleceğimizi ve alıretimizi güvenceye alan, kamu yararı olan 
Allah' ın hukukunda izinsiz tasarruf etmekten sizi kurtaran, milli yaşamımızı 
koruyan, tüm zihinleri manyerize eden, yabancılara karşı olgunluğumuzla 
sağlamlığımızı ve varlığımızı gösteren, sizi dünya ve ahrette azarianmaktan 
kurtaran, maksat ve sonuçta genel birliği doğuran, uygarlığın çütük 
kötülüklerinin özgürlük ve uygarlığımızın sınırları içine girmelerini 
yasaklayan, bizi Avrupa dilenciliğinden kurtaran ve geri kaldığımiZ uzun 

(74) İcına-ı ümmer: İslam ümmetinin bir konu üzerine görüş ve davranış birliği yapması, 
ümmet mutabakatı. İsHim. hukukuna göre böyle bir mutabakat, bağlayıcı hüküm 
olur. "İcma-ı ümmet" deyişi, İslam hukukunda bir rerim olduğu için çeviride aynen 
kullanıldı. 

(75) "Otopsi uzmanları", yazıdaki "ehl-i teşdh"in kaqılığında kullanılmıştır. 
(76) En az kötü olan: İlk sayıdaki 74 numaralı dipnota bakınız. 
(77) Aslı Arapça olan bu dizeyi Türkçeye çevirip buraya aldık 
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gelişme mesafesini mucize sırrı dolayısıyla kısa zamanda katiayıp kısa! tan, 
Turan ve Aryan ve Sam'ı(78) birleştirerek zamanla bize büyük değer veren, 
hükümetin manevi kişiliğini Müslüman gösteren, Anayasanın ruhunu ve 
ll. maddesini koruyan, Avrupa'nın eski çürük sanısını yalanlayan, 
Muhammed'in son peygamber ve şeriatın ebedi olduğunu onaylatan, 
uygarlığın yıkıcısı olan dinsizliğe karşı set çeken, görüş ayrılıklarının ve 
düşüncelerdeki bölünmenin yolaçtığı karanlığı nur lu saydamlığıyla ona
dan kaldıran, tüm bilginleri ve vaızları milletin birlik ve mutluluğuna ve 
meşrutiyet Hükümetinin i craarına hizmetçi kılan, özbeöz ve acımalı adalet 
olduğu için Müslüman olmayan unsurları daha çok bağdaştırıp bağlayan, 
-evet evet, daha çok bağlayan; çünkü onların iç huzur ve güveni, din 
noktasına dayandırılmakladır- en korkak ve sıradan bir adamı en cesur ve 
seçkin adam gibi gerçek gelişme ve fedakarlık ve yurt sevgisi duygusuyla 
duyarlı kılan, uygarlığın yıkıcı sı olan sefaher ve aşırı harcamalar ve zoronsuz 
ihtiyaçlardan bizi kurtaran, alıreti korumakla birlikte dünyayı bayındır 
kılmakla çabaya şenlik veren, uygarlığın yaşamı olan iyi ahlak ve yüce 
duyguların temel kurallarını ders olarak öğreten, her birinizi 50 bin kişinin 
hakkını sıkıştırarak isternekten aklayan,(79) sizi icma-ı ümmete küçük bir 
meşru örnek olarak gösteren, niyetinizin sırrınadayalı olarak çalışmalarınızı 
ibadet gibi algılandıran ve 300 milyonun manevi yaşamına kasderrnek 
cinayetinden sizi kurtaran(80) o parlak şeriat unvanıyla gösterseniz, bu 
kadar yararları elde etmekle birlikte acaba ne gibi bir şey kaybedeceksinizi 
Eğer "acaba uygarlığın bağları ve teknikteki gerçekleri parlak şeriattan 

nasıl çıkarılıp uygulanacak?", denilse, ben derim ki "din bilginlerinin 
genel görüşlerine müracaat ediniz ve eleştirmenlerin zihinlerine havale 
diniz". Övünmek olmasın, derim ki "o bütünden parça olmam nedeniyle, 
iddia ediyorum ki benden sorun uz". Uygarlığın gerçek iyi yönlerinin daha 
mükemmelini parlak şeriarta göstereceğim ve tekniklerdeki inanca dayalı 
gerçeklerin İslamınhiç bir kesin hükmüne aykırı olmadığını kanıtlayacağım. 
Aykırılık ancak tekniklerin bazı teorilerinde ya da varsayımlarındadır ki, 
gençlerimiz papağan gibi gerçek inanç sanmışlar; aykırılık bir de, hüküm
lerin denmek istenenin dışında olan bazı görünüşlerinde meydana gelir. 

(78) "Turan" dan maksat Turani olan Türkler, "Aryan"dan maksat Ari ırkından gelen 

Kürdler, "Sam"dan maksad daSarni ırkına mensup olanAraplardır. Bu üç topluluk 

Osmanlı sınırları içinde birlikte yer aldıkları için, yazar böyle demekle halkların 
eşitlik ve kardeşliğine işaret etmiştir. 

(79) Bu sözden, her Osmanlı milletvekilinin 50 bin kişiyi temsil ettiği anlaşılıyor. 

(80) Bu sözden, o zaman dünyadaki Müslümanların toplamının 300 milyon olduğu 
anlaşılıyor. Yazar, milletvekillerinin şeriata aykırı davranmalarm n, o 300 m ilyonun 

manevi yaşamına cinayet kastında bulunmakla e§ anlamlı olacagına dikkat çekerek, 

onlara, şeriata uygun davranmak ve dolayısıyla öyle bir dururnadiliimekten kurtulmak 

çağrısında bulunmu§tur. 
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Ey milletvekilleri, "Mecellet'ul-Ahkfun"(8 1) güzel bir örnektir. İslamiyet 
sizden çok büyük şeyler bekliyor, Peygamber de mutluluk zamanında elini 
kaldırmış gibi size sesleniyor. 

Hem de güç kanunda olsun; yoksa istibdad bölünmüş olur.(82) Kanunun 
gücü, kanun koyucusunun gücüyledir. "Güçlü ve sağlam olan, kuşkusuz ki 
Allah'tır"(83) iliihi kanundaki güç ve gerçek inanç nedeniyledir ki, kısa bir 
zamanda Doğu ve Batı'yı adalete kavuşturup istilaetti.(84)Şeriatın büyüğüne 
itaat, istibdadın dışındadır. Çünkü şeriatta, yükselen en büyük bir adama, 
benliğin esirliğinden kurtulup şeriata dayalı özgürlükte eksiksiz olmak 
için saygı ve sevgi dygusuyla itaat etmek, öğreti ve korku üzerine kurulu 
düşüncelerin uyanması nedeniyle, şimdiki zamanda yeteneği kalmayan 
istibdadın dışındadır. Tutumlarda ve kanıtlarda ayrılık, maksatlarda ve 
sonuçta birliktir. İtici güç ve çekici güç gibi bir karşılaştırmada bulunmalı, 
ki denge bozulmasın. Salt birlik, taklidere yolaçıyor. 
Sınırsız özgürlüğün meydanı olan Kürdistan dağlarında büyümüş, gele

nek ve terbiye ve nezaket adıyla hiç bir kayıt altınagirmemiş, özgürlüğünü 
hiç bir şeye ve zevke feda etmemiş, hatta istibdad zamanında özgürlüğün 
unvanı ve en elverişli bir zemini olan divaneliği kabul etmiş, görünmeyen 
alemden gelen bir manevi sesin vicdanında yankılanarak ve gönlündeki 
İslamiyeri kabartıp gayretini dalgalandırarak, bu ateşli duygularını sesinin 
yankısı gibi göstermiş bir adamın vatan ve dinini koruma duygusundan 
ileri gelen aşırılık ve eksikliğini onun temiz niyetine ve yaşlılığına 

bağışlamak, yiğitlik ve insanlık gereğidir. 

"Y etini yorum, çünkü akllı olana bu yeter 
Köye çağrı yaptım, köyde kimse varsa eğer"(85) 

Yaşasın iliihi adalet! E bed! olsun Ahmed! şeriat, var olsun meşru meşrutiyet! 

* 
Ben Kürd olduğum için Kürdlere dair bir-iki söz söyleyeceğim. Şöyle ki: 
Bizim Kürdler eğitim ve öğretimi kılıçlarının cevhere benzer çizgilerinden 
öğrenmişler. Yeni eğitim ve öğretimden dört nedenle ürküyorlar. 

Birincisi, sıradan bazı kimselerin, taklidin etkisiyle ya da yanlışlıkla 
inanç, gerçek ve İslamiyet olarak algıladıkları bazı masallarla benzetmelerin 
ve İsrailoğulları masallarının, bazı teknik sorunlara aykırılığıdır. 

İkincisi, bazı teknik ve okul adamlarının, yüzeysel ve taklide dayalı bir 

(81) "Mecellet'ul-Ahkam": 3. sayıdaki 48 numaralı dipnota bakınız. 
(82) Galiba demek istiyor ki "eğer güç kanunda olmazsa, o zaman rejim bir yarı istibdad 

rejimi olur". 

(83) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasının çevirisidir. 
(84) Bu sözle galiba, İslam dininin Doğu va Batı'da yayıldığını kastediyor. 

(85) Aslı Farsça olan bu dizeleri Türkçeye çevirip buraya aldık. 
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gözle dinin dış görünüşlerini öğrenip, çocukça bir inancı, tekniklerde elde 
ettiği filozofça yatkınlıkla karşılaştırmakla ve yargıya varmakla, kuruotu 
ve kuşkular baraklığına düşmeleridir. 

Üçüncüsü, her büyüklüğün kaynağı bildikleri medrese! erin durumlarına 
terslik ve aykırılığıdır .(86) 

Dördüncüsü, o tekniklerin görünüşte yabancı ülkelerden gelmesidir. 
Bunun çaresi, yiğitliklerini okşayan Hamidiye Alaylarının, askerlik 

dolayısıyla okullarında, alışılmış medrese adıyla, din bilimleriyle birlikte 
gerekli uygarlık tekniklerini Kürd bilginlerinin yeteneklerine göre 
öğretmeleridir. Ve Kürdistan'da çürümüş olan medresderin diriltilerek 
onlarca en önemli olan öğrenci alımının Eğitim ve Vakıflardan verilmesi dir. 

Bu düşünce, 15 yıl özel tutumumdu. Kamuoyuna arzedi yorum, ki 
kamunun tutumu olsun. Çünkü zamanı gemiştir. 

Molla Said-i Kürdi 

ÇEŞİTLİ(87) 

İngiltere Kralı Majeste VII. Edward hazretlerinin Hazreti Padişah'ın zatına 
çektikleri, kurlamayı içeren telgraf: 
Osmanlı İmparatorluğu Parlamentosunun toplanması dolayısıyla, simgesi 

görkem olan taç sahibi zatınızın cenablarına içten kutlamalarımı bildirmek 
istiyorum. Osmanlı Parlamentosunun yapacağı çalışmanın, Şahanelerinizin 
tüm uyruklarını mutlu duruma kavuşturması, ülkenizde gelişme ve refahın 
gerçekleştirilmesini kolaylaştırıp sağlaması ve diğer ülkelerle ülkeniz 
arasındaki içten ve barışçı ilişkileri sürdürmesi konuları, en özel dileklerimi 
oluşturmaktadır. 

Edward 

Padişah'ın yanıt olarak çekilen telgrafı: 
Ma jestelerinin yüce telgrafını aldım. Meclis' imizin bugün açılış töreninin 
yapılması dolayısıyla bildirilen içten kutlamalar ve dostça iyi dilekler pek 
fazla sevincime neden olduğundan, içten teşekkürlerimin lütfen kabul 
huyurulmasını Majestelerinizin zatından rica eder, gerek övücünüz olan 

(86) "Yeni öğretimin, medreselerin durumuna aykırılığıdır" demek istiyor. 
(87) Bu başlık, derginin aslındaki "şezeriit"ın karşılığında kullanılmıştır. "Şezer"in 

çogulu olan "şezerac" hem "madenden çıkarılan altın parçaları", hem "ufak inciler", 

hem de "ipliğe takılan mücevherler arasına yerle§tirilen taneler" anlamına gelir. 
Sözcük "dağılmak" fiiliyle birlikte kullanıldığında ise, "çeşitli yönlere doğru 
dağıldılar" anlamını verir. Burada çeşidi haberler yazıldığına göre, kanımızca 
konuya en uygun kar§ılığı "çeşitli" dir. Bundan sonra da öyle çevireceğiz. 
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benim hakkımdaki kralca sevginizin, gerek güçlü devletinizle Yüce Devlet 
arasındaki dostça ilişkilerin kalıcı ve sürekli olmasını özellikle dilediğimi 
bildiririm.(88) 

* 

İ ttihad ve TerakkiCemiyeri Selanik Genel Merkezinden Padişah'ın zatının 
eşiğine çekilen telgraf: 
Müslümanların halifesi ve Osmanlıların şanlı hükümdan olan Halife'nin 

zatına: 

Uzun süre bir imtihan zamanının sonucunda belirlenen ve milli olarak 
hak edilen gerçek ödül, kutsal Abmedi şeriatın da emrettiği, birbiriyle 
danışarak yönetim biçimidir. Bu meşru hakkın şeref sahibi olan siz Padişahları 
tarafından takdir edilip sağlanmasının hayırlı ürünü olmak üzere, bugün 
benzeri görülmemiş sevinç dolu bir şenlikle açılması başarılan Meclis'imizin 
Osmanlı görkem ve mutluluğunun yapısını sağlamlaştırmayı gerektiren 
yurtseverce icraat ve hizmetlere kavuşmasıyla birlikte, siz Şahane zatınızın 
da bundan sonra genel mutluluk içinde padişahça ve mutluca bir uzun 
ömür geçirmeniz dualarını dilden düşürmeyerek, gönüllerimizin bütün 
içtenliğiyle kutlamalar ve teşekkürler sunarız. 

4 Kanunıevvel 324(Miliidi 17 Aralık 1908) 

ittihad ve Terakki Cemiyeri'nin Selanik Genel Merkezine yanıt olarak 
çekilen telgraf: 

4 Kanunıevvel 324 tarihli telgrafınız, arzedildiğinde yüce bakışa 
kavuştu.(89) Hazreti Padişah ve Halife'nin zatının tek maksadı, Yüce 
Devletin ve büyük Osmanlı milletinin selamet ve mutluluğu olduğundan, 
vatan ve ülke hakkında müstahak ve kutlu olması yeni dilekleriyle bugün 
Meclis'in açılışını yapmış olmaları dolayısıyla sunulan içten dilekler, 
Padişah katında sevinç ve hoşnutluğa neden olarak, Cemiyet üyelerine 
Padişah'ın mutluluk getiren selamlarını lütfettiklerini, almakla 
onurlandığım padiphça emir ve fermaniarına uyarak bilditip müjdelerim. 

4 Kananıevvel 324, Hazreti Padişah'ın Başkatibi 
Ali Cevad 

* 
Hazreti Padişah'ın zatı, bütün Osmanlı milletvekilierine padişahlık 
Sarayında bir ziyafet vereceklerdir. Bu ziyafetin, açış konuşmasına yanıt 
verildikten sonra verilmesi düşünülmektedir. 

* 
(88) Bu telgrafın sonunda Abdülhamid'in adı, dergide her nedense yazılmamıştır. 
(89) Yani ""Padiıah tarafından bakıldı". 
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Eski Sadrazam Said Paşa hazretleri, yüce iradeyle(90) Meclis-i A'yan 
başkanlığına atanmış ve genel kurulda and içmiştir. 

* 
Mısır Hidivinin(9l) emri üzerine Kahire, İskenderiye ve Portsaid'de 101 
top atılmış ve Meclis'in açılışı dolayısıyla Mısır'ın her tarafında şenlikler 
yapılmıştır. Mısır Ahrar Fırkası(92) da Meclis'e bir kutlama dilekçesi 
sunduğu gibi, bu konudaki desteğinden dolayı Londra Dışişleri Bakanlığına 
da teşekkürü içeren bir telgraf yazmıştır. 

* 
İzmir milletvekilleriyle birlikte İstanbul'agelen İzmirli misafir! er, ellerinde 
Osmanlı bayrakları, önlerinde de davul ve zurnalar olduğu halde, geçenlerde 
Padişah Sarayının önüne geldiklerinde, Başkiitib kendilerine Padişah'ın 
seliimiarını şöyle bildirmiştir: Efendimiz size padişahça seliimlarıyla birlikte 
"milletimi böyle arslanlar gibi gördükçe, pek fazla kıvanç duyuyorum" 
buyurdular. 

* 
Prenslerden Süleyman ve Cemaleddin Efendiler hazretlerinin Harbiye 
Teknik Okulu'na devam etmeleri konusunda yüce irade çıktığından, adı 
geçenler okula giderek öğrenciler arasında kaydedilmişlerdir. 

* 
Deniz Güçleri Bakanlığı renklendirilip süslendirilirken, içinde Yavuz 
Sultan Selim hazrederine ait değerli bir sancak bulunmuştur. 

BİR ASKERI ARMAC.AN 

Derneğimizin saygıdeğer üyelerinden olduğu halde fabri olarak ikinci 
başkanlığını da lütfedip üzerine alan Padişab'ın yüce damadı Ahmed 
Zülkifl Paşa hazretleri, Harbiye Teknik Okulu öğrencilerinin eğitim 
işlerinde kullanılmak üzere bir güçlü at armağan etmişlerdir. 
Adı geçen, övünçle anıınsanacak olan birçok aziz ve girişimleriyle millet 

özgürlükçülerinin gönüllerini yüce d uygulara bağlayan ve Şemmer Şeyhi(93) 
Abdülkerim" in ardına düşülüp asılmasıyla halkın güvenlik ve esenliğinin 
sağlanmasındaki fedakiirca hizmetleri yle, özgürlük şehidi Midhat Paşa'nın 
da olağanüstü takdir ve saygısını kazanmış olan rabmerli Kürd İsmail 
Paşa'nın oğludur ve bu sırada da mensup olduğu soylu Kürd halkının şan 
ve bilgilenmesi için çaba harcamaktadır. Bu nedenle, bu gibi armağanını 
da pek doğal görür ve takdir ederiz. 

(90) "'Yüce irade"" den maksat Padişah buyruğudur. 
(91) Hidiv: Osmanlı Devleti adına Mısır' ı özerk bir yönetimle yöneten hükümdar. 
(92) "Mısır Özgürlükçüler Partisi" demektir. 

(93) Şemmer: Güney Mezopotamya'da yaııayan bir Arap aşireti. 
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Viranıehir ilçesiyle çevresinin karmakarı ı ık olması dolayısıyla milletvekilleri 
seçiminin talimat çerçevesinde yapılması olanaksız olduğundan ve Belediye 
Meclisi Yönetim Kurulu da zaten halkça seçilmiı olduklarından, 
milletvekillerinin de bunlar tarafından seçilmeleri gerektiğini Siverek 
Mutasarrıfı V ilayere bildirmiıse de red yanıtı almıştır. Ad geçen mutasarrıfın 
bu kendince görüşü garip olduğu kadar dikkat çekicidir de. 

* 
Mill İbrahim 'le aşiretinin Mardin'de ortaya çıkarılan nakit parabrıyla 
birlikte satılan hayvanlarının değeri 500 ve il merkezinde satılan 

hayvanlarının bedeli de 150, Siverek'te de 200 bu kadar bin kuruıa 
ulaımııtır. Kocabirçöl lideriyleaıiretinin bu kadaryıldan beri biriktirdikleri 
servet, bu mikdardan ibaret imiı! 
Yapılan ralanlar bir yana, sözü edilen aıiretin yalnız yıllık yapağı alış

verişi, 500 milyon kadar tahmin edilmektedir. 

* 
Telgraf Bakanlığının dikkatine: 

Ülkenin bayındır edilmesinin birçok aracının önemli bir bölümünü ve 
haberleımenin iyi yapılmasının düzene sokulmasının sağlanmasını, her 
yere telgrafhatları çekilmesini sağlayan araçların tamamlanması oluşturur. 
Posta ve telgrafların hızla ulaınıası düzeninden birçok şikayet işitildiği 
gibi, istibdad döneminde bile telgraf hatlarının çekilmesinin gerekliliği 
kararlaştırılan bazı merkeziere hattın çekilmesinde hii.la savsaklama yapıldığı 
üzüntüyle görülmektedir. Bunlardan biri de Çermik ilçesidir. Bu ilçeye 
telgrafhattı çekilmesi birkaç yıl önce karar altına alınmıı, hatta memurları 
bile atanmııken, şimdiye kadar ne telgraf merkezi açılmış, ne de memurlar 
işe baılattırılmııtır. 

Geçenlerde arkadaşlarımızdan biri birdevekuıu öyküsü anlatmııtı. Evet, 
bu hayvancağıza yük yüklemek öneriirliği zaman kuşluğundan sözetmiş, 
yiyecek verildiği zaman da deve olduğunu söylemiş. Bu öykü, aynen bu 
zavallı memurlar hakkında da söz konusudur. Kanun gereğince atanma ve 
terfi etmeya hak kazanmışken, "Çermik'e terfi edildiniz" deniliyor; "terfi 
edilmiısek çalıştırın" dediklerinde de, "merkeziniz daha açılmadı ki görev 
yapasınız" yanıtı veriliyor. Oysa bunlar emsalları arasında her bakımdan 
namuslu ve iyi nitelikli oldukları halde, böylelikle gelişmeden yoksun 
bırakılacakları gibi, Çermik'in de bir telgrafhattının çekilmesine kesinlikle 
ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili olan makamın dikkatini çeker, sözüedilen 
memurların yasal haklarının korunmasını da ayrıca dileriz. 
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FELSEFE Y AZlSI 

Mısır'ın en büyük bilginlerinden Esseyyid Reşid Rıza Efendi hazretleri 
tarafından yazılıp, ünlü bilginlerden Vizeli Rıza Efendi'nin çevirisinde 
kalem yürüttüğü, felsefeyle dolup taşan yazının bir nüshasıyla, ünlü 
Doğubilimcilerden ve milletin iyilikseverlerinden Sayın Profesör 
Vambery' nin bu yazı konusunda gönderdiği mektubun fotoğrafla alınmış 
bir parça kopyası, yıllardan beri, Müslümanlarla barış içinde yaşayan 
gayrimüslüm bir ülkede yalnızlık köşesine çekilip din ve milletin selilmeti 
için hizmetten ve hayır duasından bir an bile boş durmamış ve özgürlüğün 
iliin edilmesinden sonra İstanbul'a gelmiş olan saygıdeğer bir zat tarafından 
gazetemize armağan edilmiştir. Bu sayımızın sayfa düzeni bağlandığı için, 
gelecek sayıdan itibaren tefrika ederek sürunlarımızda yayınlayacağız. 

* 
Kürdistan birçok diihi yetiştirmiş olduğu gibi, orada güzel şiir yazma 
yeteneğine sahip bir hayli özgürlükçü dahi yetişmiştir. Fakat isribdad 
dönemi, bu zavallı insanların kafaları gibi dillerini de kesmiş, basılmamış 
birçok eseri şimdiye kadar halkların takdir edici gözlerinin önüne 
sunulmamıştır. 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri İstanbul Genel Merkezi, bu noktayı 
da göz önüne alarak, Kürdlerin ve Kürdistan'ın mükemmel bir tarihini 
düzenlemeye, ulusal edebiyatını derleyip yayınlamaya karar vermiştir. 

Ümid ederiz ki tüm soylu Kürd zeki insanlarıyla birlikte kalem ve ihtisas 
sahipleri de bu konudaki ciddi harniyetli yardımlarını esirgemezler. 
Şu Kürdçe şiir pek güzeldir: 

Xil.n bil. çav ji histira 
Ez mirim, geli bira 
Derda min be gotine(94) 
girin te ji kevira 

Bir zeki özgürlükçü, bu parçayı aynen şiirsel olarak şöyle çevirmiştir: 

Kan old u gözde yaşlar 
Ben öldüm, arkadaşlar 
Derdim söylenebilse 
ağiardı dağlar, taşlar 

(94) Ji ber ku peyvika "derd" di Kurdi da peyvikeka nerln e, awaye rast "derde 
min" e(Kürdçede "derd" sözcüğü eritolduğu için, doğrusu" derde min" biçimidir). 
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Cizreli olup il merkezine getirildiğini daha önce yazdığımız Miran aşireti 
lideri Abdülkecim hakkında çıkarılan yakalama ve tutuklama müzekkeresi 
üzerine, son zamanlarda tutuklandığını heber aldık. 

* 
Yürütülen boykottan dolayı Avusturya'nın Luid Şirketinin bu yılki Kasım 
ayı geliri, geçen yılın Kasım ayı gelirinden 500 bin franklık eksiimiş tir. 

TELGRAFLARIMIZ 
Diyarbekir, 9 Kanunıevvel 324(Miladl22 Aralık 1908): 
Derneğimizin kabul edilip onaylanmasından dolayı, bugün Vali ve 
Kumandan Paşa hazretleri yle vi layetin tüm yönetici ve memurları, ülkenin 
bilginleriyle ileri gelenleri ve Osmanlı askerleriyle askeri amirler ve 
subaylar, okul öğrencileri ve halktan binlerce kişi hazır olduğu halde, 
hayırlı uğurlu olması dileğiyle açılış töreninin yapıldığı ve bu vesileyle 
soylu Osmanlı halkının şan ve ululuğunun yücelmesinin güvencesine 
ilişkin olan vicdan! dualarımızın uğultularının tekrar edildiği arzolunur. 

-xx-

Di yarbekir Müftüsü 
Subhi 
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•• 
KURD 

TEAVÜN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Numro 5 *Şimdilik haftada bir defa neşrolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

Meclis-i Meb'usan'da Zat-ı Şahane'ye mahsus salon(l) 

Dersaadet - Merkez Matbaası 
1326(2) 

(1) Yani "Medis'te Padişah'ın zatına özgü salon". 
(2) Bu Hicri tarihtir, Milidi tarihe göre 1908'dir. 
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10 Zilhicce 1326(3) Cu m' ai rtesi 20 Kanunıevvel 1324(3) 

Cem'iyet 
tarafından 

mümahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
veMüdlr 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruşdur 

* 
Nüshası 

bir ğurw;dur 

•• KURD 
TEAVÜN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFURIDIR 
Tarih-i Te's!si: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
İdarehanesi: 

V ezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Um uroisidir 

Numro 5 *Şimdilik hafmda bir defa ne~rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimal gazetedir * Cild 1 

MAKALE-İ MAHSUSE 
NÜSHA-I TA'VİZ-İ İSTİKBAL İÇİN 

Saltanatın, Devletin, memleketin nigehban-ı hukuku 
evvel Allah, sonra millet ve Meclis-i Meb'usan-ı millettir 

Abdülhamid Han 
Millet her ne zaman isterse 
uğrunda canımı feda etmeğe hazırım 

Keza 

(3) Li gora tarixa Miladi 2 Kanuna Paşin 1909(Milikl1 tarihe göre 2 Ocak 1909). 
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İki bayramın sine-i mübahatında saclımişin-i i'riHi olmuş bir Id-i said-i 
mill1. Hüma-yı i'tilapeyma gibi -fırr-ü adhadan- iki kanadla daima eve-i 
saadete yükseliyor. Yükseldikçe şehbal-ı sıyanetini, saye-i himayetini fark-ı 
millete, balii-yı ser-i Osmaniyanasalıyor. Ruhumuzunzemzeme-i sürfırünü 
alem-i Hihuta irhaf ediyor. Oradan da bize peyam-ı itmi'nan getiriyor, 
tarih-i ati-yi mill1mizin dlbace-i şan-ü şerefine konmak için ilham! cümleler, 
fatihalar bahşediyor. 
İşte o ldimizin bir leyle-i kadr-ı bülendkadrı, dün geceye, 

"1dülmü'minln"(4) vasf-ı cel1li ile tavslfbuyurulan cum'a gecesine tesadüf 
etmişti. 

Halife' miz, mülk-i milletin miftah-ı zlhayatını elde ederek, saf ve ruhani 
hislerle neşlde-i garra-yı sürurünü tertil ediyor ve sonra meb'usan-ı milleti 
zanfı ber zanu gördükçe, zat-ı hümayunlarını -selatln-i Osmaniye'nin hiç 
birine naslb olmayan- bu yekvücfıdluk şerefinin vecdiyle sermest bularak, 
hayat-ı Hiliifetpenahlleri gibi gevher-i cihanbaba ile sahne-i meclise, fark-ı 
millete şahaşlar serpiyor. Mes'fıd bir millet, bahriyar bir padişah. 

Bundan sonra emin olsunlar ki o gevherin mahfaza-ı sıyaneti, durc-ı 
kıymerşinası, bütün Osmanlı milletinin ve Osmanlılığın marbilr-ı ezellve 
ebedlsi olan Kürd kavminin blğıll-ü ğışş canları, hayatlarıdır. 

M.T. 
• A 

NUTK-1 P ADIŞAHI 
Meb'usan Efendiler! 
Hak teaiii hazretleri, adedini, saadet-i halini müzdad eylesin. Bilcümle 
miller-i Osmaniyemin ve tebaa-ı Şahanemin vekilieriyle yani tekmil 
milletimle bu akşam birlikte taam etmekren dolayı hakikaren ve cidden 
pek memnun oldum. Bu geeeki şu hal, zannedersem Devlet-i Aliyye'mizin 
tarihinde ilk def'a görülmüş bir vak'a-ı müteyemminedir. Tebrik ederim. 
Allah emsal-ı kesleesinin tekerrürüyle cümlemizi müşerref eylesin. Bu 
cem'iyet-i mes'ude, Kanun-ı Esasimizin devi erimize, varanımıza balışettiği 
ve ila maşaallahu reala anları da bahşedeceği asar-ı feyyazanenin mebde' ve 
delili olduğunda,(5) şiiyan-ı rebclldir. 

Meb'usan Efendiler! 
Şurası ma'lfımunuz olsun ki Saltanatın, Devletin ve memleketin nigeh

ban-ı hukuku evvel Allah, sonra miller ve Meclis-i Meb'usan-ı millerrir. 
Binaenalazalik, vazifeniz hem mühim, hem mukaddesrir. Sa'y-ügayretini
zin ve kasd-ü niyetinizin bu ehemmiyet ve bu kudsiyerle m ürenasi b olması 

-:-::-::------:-...,.-:--:-:--:-;-~-:--:c-:-:-c------:-----::c----:-·- --
(4) Bu, cuma günü hakkındaki bir hadisin bir parçasıdır ve "inananların bayramıdır" 

demektir. Hadisin tamamı, "cuma, inananların bayramıdır" demek olan "elcumuatu 

ldülmü'minln" dir. 
(5) Doğrusu "olduğu için" anlamındaki "olduğundan" olmalıdır. 
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kat'iyyen matlubumdur. İşte bu hukuk-ı mukaddeseyi zamın ve kafi! olan 
Kanun-ı Esasimiz alıkarnının bi inayetilkerim muhafazasına nasb-ı nefs 
ettiğimi ve bunun hilafında bulunacak her kim olursa olsun onun en birinci 
hasmı, en birinci düşmanı halifeniz ve padişahınız sıfatıyla ben olacağıını 
te'min ve te'yid eylerim. 

Allahu teaiii hazretleri devlet-ü milletimizin ve vatan-ı mukaddesimizin 
saadet ve selameti emrindeki sa'y-ü gayretimize muin ve zahir olsun. 

TIBBİYELİLERİN SAHNE-İ TEMAŞASINI 
ZiYARET 

VE İSHAK SÜKÜTİ-İ KÜRDİ'YE SELAM 

Dün, şems-i şa'şaadar-ı sabah şevalıık-ı cibal-ı paytahtı henüz yaldızlamış, 
birabi-i ta'bla revdi-i vücud ettiğim fıraş-ı netmin-i İstirahata daha elveda 
edilmemiş idi. Harniyet-i milliyenin birer timsal-ı zimeal-ı ulviyeti olan 
birkaç gene, vakur tıbbiyelinin ihtizaz-ı sacla-ı ikazıyla yataktan kalkmış, 
Mekteb-i Tıbbi-i Askeri'de müretteb olan "Huşenk" piyesinin sahne-i 
temaşiisına -umum Tıbbiyeliler tarafından kulübümüz namına- da'vet 
olunmuş idim. 
Tıbbiyeliler, bu unvan-ı ulvi-i imtiyaz o kadar büyüktür ki, her kalb-ı saf-ı 

ahrar-ı ümmette bu büyüklüğe karşı bir ruhfe-i ta'zim var. Kabus-ı 
kasvetfeza-yı istibdad, bütünşiddet-i müdhişe-i tahribatını vaktiyle bunlara 
tevcih etmiş ve fakat bu pişeva-yı kafile-i ahrar, efrad-ı mazlume-i milletin 
neva-yı medid-i matemi yle, senelerce giryenak-i teellüm olmaktan, mak
sadları uğrunda hun-ı pak-i harniyetlerini akıtmaktan, ölmekten, 
öldürmekten, sürülmekten, sefuletten, aclıktan hiç bir zaman çekinmemiştir. 

Sahnede neşayid-i adide-i hürriyetin yeknesakl-i aheng-i terennürniitı, ruhları 
okşuyor, tıbbiyelilerin, bu haderne-i mübareke-i hayat ve serbestinin ma' na-yı 
meali-i ictihad ve kahramanisine, tasvir-i tarz-ı güzarış-ı vak'adagösterdikleri 
harika-ı i'caznürna-yı meharete, guya ki bütün ervah-ı şüheda-yı hürriyet 
nigehban-ı tebcll olarak gülüyordu. 

Bir hükümdar-ı hodkamın şen' at-ı istibdadiyesinin menzara-ı nefri
ni, bir perl-i melasetin kanı babasına müdafaa ettiği hilye-i pakize-i 
namus-ü ismeti, bir peresrlde-i bedayi'-i ğaram-ü iffetin vaveyla-yı 
hazin-i şevvid-i klsi,(6) bir şehsüvar-ı fedakarın hiss-i nezih-i übüvveti, 
adlı n zulme, hürriyetin istibdada, nurun zulmete ihraz-ı zafer edeceğini 
gösteren Cenab-ı Allah'ın kanun-ı hilkat-ı cihanmutaı şerh-ü tasvir 

(6) Bu iki sözcük derginin aslında böyle çıkmışsa da bunların bir baskı yanlışlığı 
sonucunda böyle çıktığı açıktır. Çünkü bu haliyle sözcüklerin bir anlamı yoktur. 
Sözcüklerin olası doğru biçimini, tahmin yoluyla da olsa yazık ki saptayamadık. 
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edilirken, istibdadı samim-i ruhlarıyla tezyif eden, şahid-i zibaterln-i 
hürriyeti pek yükseklerden alkışiayan tıbbiyeliletin -bütün mevcudiye
tim- meşmUI-ı nigah-ı nevazişi olurken, ta be sabah bu manazır-ı bedla-ı 
ibretnümudü bir istiğrak-ı tabii-i ruhi ile ternitşii ederken, "İshak Sükuti-i 
Kürdi"nin timsal-ı azim-i ma' nevisi dahi piş-i levha-ı hatıratımda tecelli 
etmiştir. 

Evet, bu bina-yı ihtişam-ı ahrar "Cenab-ı İshak" ın kehvare-i nuhustin-i 
terbiyet-ü tekiimülü olmuş, İshak, Kürdistan dağlarına kadarisala çalıştığı 
nefahat-ı füyuz-ı hürriyetiancak bu medrese-i muallii-yı hikmetten almış, 
Kürdistan id-i adha-yı hürriyetin-kendi hissesine- ilk şehid ve kurbanı 
olmak üzre "İshak Sükuti"yi millete ithaf etmiştir. 

Ey şehid-i ma'sum, ruh-ı pakine ahrar-ı milletin binlerce selamını, ey 
sevgili tıbbiyeliler, size azm-i kavi-i mücahidanenizi takdir edenlerin 
bütün tebrikiit-ü teşekküratını takdim ederim. 

Ahmed Cemi! 

• o A 

ICMAL-1 SIYASI 
Bu hafta saha-ı siyasiyilrta en mühim hadise, Rusya Harici ye Nazırının irad 
eylediği nutuktur. Bu nutuk, hey' et-i mecmuası i'tibarıyla sulhperverane 
ve i'tilafcuyane addolunabilir; mesail-i hazıranın tesviyesince Rusya'nın 
meslek-i hareketini de bir dereceye kadar mebnidir.(7) Hariciye Nazırı 
Balkan işlerinde Devlet-i Aliyye' nin muhafaza-ı hukukuna riayet olunması 
kaziyesini iltizam eylediği gibi, Berlin Abdnamesinin laaletta'yin bir 
devlet tarafından hod be hod nakz-ü ihlal olunamayacağı hususunu ve 
mesail-i mezkurenin konferansta halli lüzumunu da, Avusturya'nın hubb-ı 
nefsine dokunmayacak surette, meharetkarane bir lisanla derpiş etmiştir. 
Nazır-ı müşarün'ileyhin munsıfaneve i'tilafcuyane olan şu beyanatı, bütün 
tarafdaran-ı müsalemet ve muhibban-ı hakk-ü adaletçe şiiyan-ı takdir 
görülse sezadır. 
Diğer taraftan Avusturya, hariciyede girdiği giriveden çıkmak için bir 

çare-i tesviye tahard eylemektedir. Devlet-i müşarün'ileyha i'tiliifa 
mü temayıl olmakla beraber, i 'tiliifın başlıca esasları hakkındahenüz Avrupa 
temenniyatına ve Devlet-i Aliyye matalibine muvafakat-ı kiimile izhar 
edememiştir. Fakat muktaza-yı hakk-ü ahd ne ise, o esas üzerine bina-yı 
i'tiliif olunmak( S) ciheti tarafeynce iltizam ol unduğu halde, i'tiliifın h usul u 
asan olur. Tahaluf eden nokta-ı nazariarda sehat olundukta, bu tahaluf-ı 
efkar mevadd-ı ahdiyeve raahhüdat-ı mütekabileye ai d tefsirattan münbais 

(7) Doğrusu "açıklayıcıdır" demek olan "mübeyyindir" olmalıdır. 

(8) Burada bir eksiklik vardır. Doğrusu "uzlaşma binası kurulmak" demek olan "bina-yı 
i'tilaf te'sls olunmak" olmalıdır. 
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ise, Avrupa mehere-i hukulqinasanına veya bu gibi ihtilarat için merci'-i 
hall olarak teşkil kılınan Lahey Mahkeme-i Sulhiyesine müracaat olunmak 
suretiyle de birzemi'n-i i'tiHiftehyie edilebilir. Fakat kaviyyen ümid olunur 
ki Avusturya Hükumeti, kaide-i adl-ü hakka tevfikan o gibi şeylere 
müracaatahacet bırakmayarak, ihtilaf-ı hazırın tesviyesi emrinde Babıiili"nin 
gösterdiği temayiliat-ı i'tilafcuyaneyi takdir ve beyneddevleteyn münasebat-ı 
vidadiyenin kel'evvel devamını te'mi'n eyler. 

Bulgaristan'a gelince, Emaretin ahiren düvel-i muazzamaya gönderdiği 
nota muhteveyatı, pek de halisane değildir. Emaret, öteden beri salik 
olduğu meslek-i hud'akar!den ayrılmadığını bu notasıyla isbat eylemiştir. 
Hükumet-i metbuayı fikr-i i'tilafcuyaneden ari olmakla ithama kadar 
varıyor; ve Devlet-i Osmaniye'ye birniyet-i harbcuyane atfeyliyor. Halbuki 
Babıali', her suretle amal-ı müsalemetperveranesini is bat ettiği gibi, el'an 
da başka bir fikir perverde eylemediği muhakkaktır. Ancak Devlet-i 
Aliyye'nin hukuk-ı sarihasının muhafazasınca bütün Avrupa'ca taht-i 
teslim-ü tasdikte bulunan mecburiyeri de, Emaretçe nazar-ı dikkatten dur 
turulmamalıdır. 

Emaretin bu notasma kabinetolarca ne cevab verildiği bilinmiyorsa da, 
bazı delail-ü emarattan, pek de hüsn-ı telakkiye makrun olmadığı ve 
Emaretin Devlet-i metbua ile akd-ı i'tilafa ez ser-i nev imale edildiği 
anlaşılmaktadır. Binaberin, Avrupa safahiit-ı sıyasiyesi, siyaset-i 
Osmaniye'mize müsaid olmakta berdevamdır. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

A • • A 

TELHIS-I SIYASI 
-Maba'd-

Bunlar ise, idare-i sabıkanın asar-ı seyyiesinden olarak Hükumet-i 
meşrutamıza miras kalmış şeylerdendir, ki Devlete ittibatları hernan emr-i 
i'tibar! derecesine gelmiştir. Husula gelen tahavvül-i mes'udla cism-i 
Devlete hayat-ı taze gelmekle, bunların imkan-ı tesviyesi de o nisbette 
teyessür etmiş midir> Bu mühim suale vukufla cevab verebilmek için, evvel 
emirde, bu mesailin menşeine irca'-ı nazar etmek ve esbab-ı mucibelerini 
bilmek lazım gelir. 

Ma'lum olduğu üzre, gerek Bosna ve Hersek'in ve gerek Bulgaristan'ın 
Devlet-i metbuaya karşı vaz'iyet-i siyasi yeleri, Berlin Abdnamesi yle ta'yln 
olunmuştur. Bu abdname el'yevm mer'i ve mu'teber olduğundan, mevadd-ı 
münderecesini munakız olan ahvala, düvel-i mümziyece gayr-i meşru' 
nazarıyla bakılmak kab eder. Berlin Abdnamesinin yiğirmi beşinci 

-7 - 233 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



maddesinde, Bosna ve Hersek'in vaz'iyet-i ahdiyesi, "Bosna ve Hersek 

eyalerleri Avusturya Devleti tarafından asker ikame ve idare olunacaktır. 

Avusturya Hükumeti, Sırbıstan ile Karadağ arasında cenub-ı şarki 

istikametince Metroviçe'nin öte tarafına kadar mümted olan Yenipazar 

sancağının idaresini deruhde etmek arzusunda bulunmadığından, orada 
idare-i Osmaniye bakıy kalacaktır. Ma'mafih, usul-ı cedide-i politikiye ile 

turuk-ı muhaberatın serbest i ve emniyetini te' min için, Avusturya Devleti 

Yenipazar'ın her tarafında asker bulundurmak ve askeri ve ticaret yolları 
yapmak salahiyerini muhafaza eder. Avusturya Devleti ile Hükumet-i 

Seniyye, işin teferruatını ileride bil' ittifak kararlaştıracaklardır" metni yle, 
beyneddüvel teessüsetmiş ve anı müteakib, Hükfunet-i Seniyye ile Avusturya 

Hükumeti arasındaY enipazar sancağına dair akd olunan mukavelenamenin 
birinci maddesinin "Bosna ve Hersek eyaleri eri, Berlin Muahedenamesinin 

yiğirmi beşinci maddesi mucibince Avusturya tarafından idare olunacaktır" 
deyu, muharrer olan fıkra-ı ulisıyiada bu vaz' iyer-i abdiye te' yi d kılınmıştır. 

Mukavele-i mezkurenin mevadd-ı sairesi teferruata ve eyaleteyndeki 
Müslümanların muhafaza-ı menafı'ına aid olup, ez an cümle İslamların 

hukuk-ı diniye ve siyasiyelerine tamamıyla riayet olunacağı ve hatbelerde 
nam-ı nami-i Hazreti Padişahi'nin zikredileceği ikinci maddesinde tasrih 

kılınmıştır. 

E yaleteyn-i mezkureteynin Avusturya tarafından idare ve işgal ol unacağı na 
dair beynelhükumeteyn başka vesaik yoktur. Yalnız Berlin Abdnamesine 
marruzzikr yiğirmi beşinci maddenin idhali sırasında Devlet-i Aliyye 

murahhaslarının muahedeyi imzadan gösterdikleri imtinaa karşı, Avusturya 
Hükumetince bir beyanname i'tasına mecburiyer göstermiştir,(9) ki yiğirmi 

beşinci maddenin mütemmimi ve müfessiri olduğundan, haiz-i 
ehemmiyettir. Avusturya murahhaslarının imzalarıyla mümza olan ve 
muahedenamenin imzası sırasında Devlet-i Aliyye murahhaslarına tevdi' 

olunan işbu beyannarnede yiğirmi beşinci madde tasrih ve Avusturya'nın 
maksadı tavzih kılınmıştır. Beyannarnede şöyle denilmiştir: 

"Devlet-i Aliyye murahhaslarının Hükumet-i metbuaları narnma izhar 
eylerlikleri arzu üzerine, Avusruryamurahhasları, zat -i şevketsimat-ı Hazreti 

Padişahi'nin Bosna ve Hersek vilayetleri üzerindeki hukuk-ı hükümrani

lerinin, bugün imza edilecek olan muahedenamenin mezkur vilayetlere 
müteallik maddesinde musarrah işgal keyfiyetiyleasla haleldar olmayacağını 
ve emr-i işgalin muvakkat addedileceğini ve işgalin teferruiitına dair 

kongrenin bitam-ı ictimaını müteakib, beynelhükumeteyn bir i'tilaf-ı 
mütekaddim akdolunacağını Avusturya ve Macaristan Bükilmeti narnma 

beyan ederler". 

(9) Doğrusu "gösterilmi§tir" olmalıdır. 
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Yiğirmi beşinci madde metninde, Bosna ve Hersek eyaJetlerininAvusturya 
tarafından idaresi mutlak ve Yenipazar mukavelesinde de bu mutlakiyet 
müeyyed olup, fakat aynı zamanda verilen ve maddenin mütemmimi 
olmak i'tibarıyla aynı hüküm ve kuvveti haiz olan şu beyannarnede ise, 
işgalin bir işgal-i muvakkat olduğunu(l 0) ve eyaleteyn-İ mezkureteyn 
üzerindeki hukuk-ı hükümrani-i Hazreti Padişahi'nin her guna halelden 
masuniyeti taahhüd kılındığı cihetle, eyaleteynin vaz'iyet-i abdiyesi her 
nokta-ı nazardan, bir işgal-i muvakkattan başka bir şey değildir. 

Times gazetesi, fı 9 Teşrinevvel 1908 tarihli nüshasında bu beyannameden 
bahsettiği sırada, bunun hukukumuzun muhafazası noktasından begayet 
haiz-i ehemmiyet bir vesika olduğunu ve Kont Andrassy'nin, muahedenin 
imzası sırasında bunu Devlet-i Aliyye murahhaslarına verdiği vakit, 
Avusturya ahalisince su-i te'siratı mucib olmamak için gayet rnektum 
turulmasını da bilhassa rica eylediğini ve bu suretle bu vesika-ı mühimme 
efidir-ı ammece ma'lum bulunmadığını kayd-ü tezkareylemi ştir. Filhakika, 
Berlin muahedenamesi protokollerinde buna dair bir bahis yoktur. Yalnız 
mezkur protokollerde eyaleteyn hakkında muahedenameye böyle bir 
maddenin idhalini istilzam eden esbab-ü müHihazat ve Devlet-i Aliyye 
murahhasları ve daha doğrusu müteveffa Kara Teodori Paşa tarafından anı 
redd-ü cerh yolunda sarf olunan ikdamat münderecdir. işbu beyannameyi 
Avusturya murahhaslarından istihsal etmek o sırada gayet müşkil bir şey 
olduğu halde, mücerred paşa-yı müşarün'ileyhin meharet ve metaneti 
sayesinde buna muvaffakıyet hil.sıl olmuştur. Çünkü Kont Andrassy'nin 
eyaleteyn-İ mezkureteynin Balkanlar'da daimi bir kanun-ı ihtilal olduğu 
ve Şark muharebesinin zuhuruna sebebiyet veren kı yarnın menşei bul unduğu 
ve orada devam eden daimi ihtiliil ve mühacereti Hükumet-i Seniyyenin 
men'a muktedir olamaması yüzünden terk-i mesken-ü me'va eden yüz 
binlerce kesanın iskan ve iaşelerine Avusturya Hükumetince mecburiyer 
görülüp, bu ise Hükümetine, İstiraatı fevkında bir bar olduğu yolundaki 
teşribatı ve buna kat'iyyen nihayet verecek bir hal-ü mevkiin ihdasılil.zım 
geleceği hakkındaki teklifatı, kongrede asla i'tiraza ve hatta münazaraya 
uğramaksızın bütün murahhaslarca nefsül'emre muvafık görülmüş ve 
eyaleteynde Devletin müşahede olunan kudretsizliğe(ll) nazaran Bosna ve 
Hersek'in tağyir-i idaresi lazım geldiğine umumen kanaat biisıl olarak, 
yiğirmi beşinci maddenin idhali bu suretle takarrur edi vermiştir. 

İşte metni umumun sühuletle kabulüne iktiran eden bir maddenin 
hükm-ü kuvvetini gereği gibi tak! id eder surette o sıradaA vusturyalılardan 
böyle bir beyanname istihsal etmek, o zamandaki halimize göre pek büyük 
bireser-i muvaffakıyettir. Bugün ise hukukumuzu müdafaada bu vesikaen 

(10) Doğrusu "olduğu" olmahdır. 

(ll) Doğrusu "güçsüzlüğüne" demek olan "kudretsizliğine" olmalıdır. 
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mühim bir hüccettir. Hususat-ı mebsfıtadan anlaşılacağı üzre, Bosna ve 
Hersek'in vaz'iyet-i siyasiyesi, Berlin Abdnamesinin yiğirmi beşinci ve 
Yenipazar mukavelenamesinin birinci maddeleri mucibince bir işgal-i 
mutlak mahiyetinde ve fakat yiğirmi beşinci maddenin mütemmimi olan 
marruzzikr mahremane beyanname ile bu işgalin bir işgal-i muvakkat ve 
mukayyed olduğu merkezindedir. Binaenaleyh, vaz'iyet-i siyasiyesinin 
işgal-i muvakkat ve mukayyed olduğu, hukuk-ı düvel nokra-ı nazarınca ca-yı 
müliihaza olamaz. 

Tanin gazete-i mu'teberesinin şehr-i hallın on altısı tarihli nüshasında, 
Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti a'za-yı kiramından ve mezkfır gazete 
muharrirln-i muktediresinden Baban İsmail Hakkı Bey biraderimizin 
"Tan" gazetesinden iktibasen bu vesika-ı mühimme hakkında yazdığı 
makalede bunun kıyınet ve ehemmiyeti pek güzel bast ve Izah edilmiş 
olduğundan, mezkur veslka hakkında tarafımızdan fazla temhldata hacet 
kalmamıştır. 

Bosna ve Hersek'in vaz'-ü mevki'-i hakiki'si şu olduğu halde, otuz 
seneden beri hıtta-ı mezkurede cehban eden(l2) ahval, Avusturya'nın 
uhdesine müterettib taahhüdatı pek de hüsn-i ifa eylemediğini viizıhan 
isbat eder. Ahali-i İslamiyenin muhafaza-ı hukuk-ı diniye ve siyasiyelerine 
olan taahhüdatın nasıl lfa edildiği bütün aleınce ma'lumdur. 

Maba'dı var 

Süleymaniyeli Seyfullah 

MOLLA SAiD-İ KÜRDI'NİN 
TIMARHANE HA TIRATI 

Gazetemizde arasıra makaleleri görülen Bediüzzaman Molla Said-i Kürdl, 
zaman-ı istibdadda İstanbul'a gelmiş ve Kürdistan'ın mahrum ve muhtac 
olduğu maarifin oralarda te'mln-i es bab-ı imişarına dair bir layıha takdim 
etmesinden dolayı, biçare adam tırnarhaneye sevk olunmuş idi. İdare-i 
sabıkanın erbab-ı fazl-ü kemali mahvetmek için inikabından çekinınediği 
bu gibi mezalimi nilkabil-i ta'dad ve binaenaleyh sezavar-ı nefdndir. 
Cenab-ı Molla'nın tımarbanede tabibiyle vaki' olan miicerasını, bazı 

izahiit ve hakayıkı murazammın olduğu için enzar-ı kariln-i kirama 
arzediyoruz: 

Tabib Efendi! 
Cinnerime bir delil daha senin eline vereceğim. Sual olunmadan cevab. 

Antlka bir divaneni n sözünü diniemeği arzu ederseniz, muayeneınİ muha-

(12) Doğrusu "olan, meydana gelen" demek olan "cereyan eden" olmalıdır. 
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keme suretinde istiyorum. Senin vicdanın da hakem olsun. Tabibe ders-i 
tıb vermek fuzulilik, ama teşhis-i iliete yardım edecek noktalar, hastanın 
vazifesidir. Hem de istikbal sizi tekzib etmemek için dinlemenize lüzum 
görürseniz, şu dört noktayı nazar-ı müralaaya alınız. 

Birincisi: Ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kaba olan ahvalımı 
Kürdistan kapanıyla tartmalı, hassas olan medeni İstanbul mizanıyla 
tartmamalısınız. Öyle yaparsanız, ma'den-i saadetimiz olan Dersaadet'ten 
önümüze sed çekmiş olursunuz.(13) Hem de ekser-i Kürdleri tırnarhaneye 
sevk etmek lazım gelir. Zira Kürdistan'da en revadı olan ahlak cesaret, 
izzet-i nefs, salaber-i diniye, muvafakat-ı kalb-ü lisandır. Medeniyette 
nezaket denilen emir, anlarca müdahenedir. 

İkincisi: Benim elbisem gibi ahval ve ahiakım da niisa muhaliftir. Hak ve 
nefsül'emri mihekk-i i'tibar ittihaz ediniz. Zamanın veya il.detin revac 
verdiği bazı ahlak-ı seyyieyi, görenek vasıtasıyla nümune-i imtisal olmuş 
mikyas yapmayınız. Neme lazım, başkası düşünsün gibi feryad-ı meyyita
neyi verrneğe Müsülmanım;(14) İslamiyet cihetiyle ma'nen me'murum ve 
sadakatle mükellefim; din-ü Devlete nafı' olan bir şey düşüneceğim. 

Üçüncüsü: Şazz-ü nadir olarak, isti 'dad-ı zamanın fevkında çok kimseler 
gelip gitmiş. Niis, ibtidalarında cünun veya abes isoadından sonra sihre 
veya harikaya hemletmişler. Birinci ve ikinci noktanın mabeyninde olan 
tezad, cinnerime hükmeden zevatın delil-ü müddealarında olan tezadda 
imadır. Zira, ef'alleriyle, demişler, divanedir. Çünkü her mesail-i müşki
leye cevab veriyor. Böyle delil getiren delidir. 

Dördüncüsü: Asab1 adam, hususen benim gibi sinirli bir kimsenin telaş 
ve hiddet etmesi zaruridir. Bilhusus bir fikr-i al iyi, yani hürriyet-i şer'iyeyi 
on beş sene zihninde taşıyan ve bilfiil karib olduğu zaman, yani bir inkılab-ı 
azim ile kendini muhatarada ve mehlekede görse, nasıl telaş ve hiddet 
etmesin! Hem de benden daha divane, Zabtiye Nazırıdır. Zira benden daha 
hadiddir. Hem de, bu cinnet-i muvakkatayamübtelaolmayan b inde birdir. 

"Ve küllünnasi mecnunün, velilkin ala kaderilheva ihtelefelcünun".(15) 

(13) Yazar burada, "mu dul uk" demek olan "saadet" sözcüğüyle "mutluluk yeri" anlamına 
gelen ve İstanbul'un o zamanki adlarından biri olan "Dersaadet" sözcüğüne aynı 
cümlede yer vermekle, hem harfleri arasında benzerlik olan o iki sözcüğü kullanınakla 
"cinas" sanatını, hem de "lma" ve "kinaye" sanatını meydana getirmiştir. Yazar bu 
sanatla, mutluluk yeri olan Dersaadet'te insanların mutlu olması gerektiğini, orada 
insanların mutluluğunun önüne set çekilmesinin kentin adının anlamıyla çelişeceğini 
dolaylı olarak belirtmek istemiştir. Şunu da belirtmeliyiz ki hem "cinas", hem de 
"ima" ve "kinaye" sanatı, edebiyatca çok makbuldur. 

(14) Burada bir eksiklik vardır. Galiba cümleciğin, "vermeğe razı olmayan bir 
Müslümanım" biçiminde tamamlanması gerekir. 

(15) Arapça olan bu sözün çevirisi şöyledir: "Bütün insanlar delidir, ama delilik aşk 
ölçüsüne göre değişir". 
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Eğer müdahene, temelluk, tazarru'-ı sinnevrl, menfaat-ı umumiyeyi men

faat-ı şahsiyeyi(16) feda etmek akıl mukrazasından addedilmek lazım 
gelirse, şahid olunuz, ben o akıldan isti'famı veriyorum; divanelikle, ki 
bence bir mertebe-i ma'sumiyet gibidir, iftihar ediyorum. 

Dört nokta şübheyi da' vet etmiş. Anları bilerek, bazı hikmet-i hafiye için 

yapmışım. 

Birincisi: Şekl-i garibim, bu muhalif olan libasımla makasıd-ı 
dünyeviyeden istiğnamı ve aditt-ı beldeye adem-i müraattan özrümü ve 

ahval-ü atvarımı(l7) nii.sa muhalefetini ve münasebet-i zahir-ü barın ile 
tabiilik insaniyerimi ve milliyetimin malıabberini i'la etmek için. Hem de 

garib ma'nagarib bir lafz içinde olmalı, tilkinazar-ı dikkati celbetsin. Hem 

de sanayi'-i mahalliyeye revac vermekiçin bir nasihat-ı fiill ediyorum. Hem 
de kendimde bir meyl-i teceddüdi göstermek ve zamanın teceddüd 

edeceğine işaret ediyorum. Hem de Sultan Selim'e blat etmiştim. 
İkincisi: Ulema ile olan münazaramdır. Anın sebebi, İslambol'a geldim 

gördüm ki sair şuubata nisbeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da 
sebebi, kitaba nazarla istinbat-ı mes'ele etmek olan isti'dadi meleke ilim 

yerinde ikame olunmuş ve talebelerde adem-i münazara ve sual-ü cevab 
sebebiyle şevksizlik ve melekesizlik ve ataler gibi bazı hali inrac etmiş. Sair 

müntic-i taaccüb-ühayret olan ulUın-ı ükul veyaeğlence ilevakitgeçirmeği 
müntic olan fünun-ı hevesat(l8) ve lezzet-i hakikiyeyi mutazammın olan 
ulum-ı maksudü bizzat gibi ulum-ı ilahiye tahsll olunmaz. Bunun da,(l9) 

ya bir himmet-i all veya bir tevaggul-ı tam veya müsabaka yı müntic olan 
sual ve cevabgibi birşevk-i kasrive haricllazımdır. Veyahud taksim-i a'mal 

kaidesine tatbikan, her bir talebeni n isti' dadınagöre bazı fünun ile tevaggul 
etmeli, ta mütahassıs olsun, sathi olmasın. Zira her ilmin bir suret-i 

hakikiyesi var. Meleke olmadığı halde, bazı etrafı nakıs olan suretiere 
benzer. Bunun da çaresi, arıa müstaid olan bir fen esas tutmalı ve buna 
münasib fünunu her yerinden(20) birer fezleke alınmalı ve o fenn-i esası n 

suret-i hakikiyesini mütemmim ittihaz etmelidir. Zira her fezleke bir 

suret-i müstakilleyi teşkil etmiyor, ama bir suret-i esasiyeyi tekmil ediyor. 
Ey sözümü işiten talebe-i ulum1 Mektebliler gibi, ki anlar nakıs olan 

selefierine hayrulhalef olmuşlar, çalışalım, ki eve-i kemale viisıl olan 
selefierimize heyrülhalef olalım. Ben, münazara ile bilfiil iki noktadan ikaz 

etmek istiyorum. 

(16) Doğrusu "ki§isel çıkara" demek olan "menfaat-ı şahsiyeye" olmalıdır. 

(17) Doğrusu "tavırlarımın" demek olan "atvarımın" olmalıdır. 

(18) Burada bir eksiklik vardır. Galiba bu cümle, "hevesac" sözcüğünden sonra "rağbet 

görmüş" ya da onlara benzer sözcüklerle tamamlanır. 

(19) Burada bir eksiklik vardır. Galiba cümlenin ba§ı, "bunun da giderilmesi için" 

demek olan "bunun da izalesi için" biçiminde olmalıdır. 

(20) Doğrusu "tekniklerin her birinden" demek olan "fünG.nun her birinden" olmalıdır. 
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Kuds-ı şerifte Mescidülaksa'nın manzara-ı dahiliyesiyle 
Sahretülmüşerrefe(21) 

Üçüncüsü: Fuzwilik olarak iki fikri beyan etmiştim. Birincisi, şu zaman-ı 
terakkide, medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslamiyet, medeniyet-i hazıraya 
nisbet/e terakki etmemiş. Bunun da en büyük sebebi, üç büyük şu'belerin 
"cümlenin maksud u bir, amma rivayet muhtelif' milsadakma muvafık, 
ehl-i medrese, ehl-i mekteb, ehl-i tekyenin tebayün-i efidir ve tahaluf-ı 
meşaribidir. Ehl-i medrese ehl-i mektebi, bazı gayr-i murad olan zevahiri n 
te'viliyle zu'f-ı akide ile itharn ediyorlar. Bunlar ise berikileri, Iliniln-i 
cedideye adem-i vukufları sebebiyle niikıs ve gayr-i mu'temed addediyorlar. 
Ehl-i medrese ehl-i tekyeyi, ibadet olan zikri, sebeb-i şevki vaz'olunmuş 
olan bazı mübah a'mal ve harekatına avam-ı cahil hataen ibadet 
zannederler.(22) Halbuki bu zan batıldır. ibadet yalnız zikirdir. Harekat, 
mübah olmak şartıyla caizdir. Buzann-ı avama binaen, bunlara ehl-i bid'at 
nazarıyla bakıyorlar. Bunların tefritiyle ve onların ifratıyla müsamaha 
kapısı açıldı, bazı bideat zikir ile ihtilat eyledi. Bu tebayün-ı efkar ve 

(21) Yani "mübarek Kudüs'te Mescidülaksa'nın iç görünümü ve mübarek taş". 

(22) Bu cümle, dizgi yanlı§lığı sonucu olarak böyle karışık çıkmıştır. Doğru biçimi 
tahmin yoluyla dahi anlaşılamadı. 
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tahaluf-ı meprib, ahlak-ı İsliimiyeyi sarsmış ve terakkiyar-ı medeniyetten 
geri bırakmıştır. Bunun da çaresi, mekiitibde ulum-ı diniyeyi bihakkın 
okurmak ve medariste lüzumsuz kalan hikmet-i atikaya bedel, bazı fünun-ı 
liizime-icedidetahsllolunmak,tekyelerdemubahhırln-i(23)ulemabulunmaktır. 

Bu takdirde şuuabiit-ı seliise, yek'aheng-i terakki olarak kat'-ı meratıb etmek 
kaviyyen me'muldür. 
İkinci fikir vaızlara aiddir, ki bunlar müderris-i umumldir. Bunların 

nasayıhında kendirnce bir te'slr hissetmedim. Düşündüm, kasavet-i 
kalbirnden başka üç sebeb buldum. Birisi as r-ı hazırayı zaman-ı salifeye(24) 
kıyası, yalnız tasvir-i müddea ve parlak göstermektir. Halbuki zaman-ı 
siilifte safa-yı kal b ve taklld-i ulema hükümfermii idi; bunlara delillazım 
değil idi. Şimdi herkeste bir meyl-i taharri-i harekat peyda olmuş; bunlara 
karşı tasvir-i müddea te'slr etmez. Ancak te'slr ertirmek için isbat-ı 

müddea ve ikna' lazımdır. İkinci sebeb, bir şey terğib veya terhlb etmekle 
andan daha mühim şey tenzll etmekti. Mesela bir gece iki rek'at namaz 
kılmak haccı tavaf etmek, veya kim ğaybetse zina etmiş gibidir derler. 
Üçüncüsü, belagatın muktazası olan muktaza-yı hale mutabık ve ilcaat-ı 
zamana muvafık söz söylemezler. Guya insanları eski zaman köşelerine 
çekiyorlar, sonra konuşuyorlar. Demek istiyorum ki, vaız, hem alim-i 
mubakkık, ta isbat-ı müddea etsin, hem haktm-i müdekkik, ta muvazene-i 
şeriatı bozmasın, hem de beliğ-i mukni' olması şarttır. 

Dördüncüsü: Zihnim perişandır demişim. Halbuki bu cümleden 
maksadım, kuvve-i hafızama nisyan tareyanı ve zihnimdeki sıkıntıyı(25 )ve 
tabiarımdaki tevahhüş muraddır. Hiç bir divane ben divaneyim demediği 
için, benim cinnerime nasıl delil olabilir! Hem de "İzhar" dan sonra üç malı 
ders gördüğümü söylemiştim. İki cihetle şu söz şübheyi da'vet eder. Ya 
hilaftır, halbuki ekser-i Kürdistan bunun sıdkını bilir; ya doğru olduğu 
halde, ya sen ey doktor, dediğin gibi temeddüh ve gurur misillu bir unsur-ı 
cinneri lma eder. B una c ev ab: B ir rical-ı Dev !etin sualına karşı cevab-ı sava b 
vermek istemekliğimdir. E gerçi temeddühü i stilzam etmesi(26) şuurumda 
şübheniz kalmadığı vakit fikrimde şübheniz vardır zannediyorum. Onu bir 
mubakeme ile bu şübhe zail olabilir. Zira gayet serbest vahşi Kürdlerden 

(23) Bu sözcüğün dizgi yanlı§lığıyla böyle çıktığı ve doğrusunun "mütebahhirln" 
olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu haliyle sözcüğün anlamı, ondan sonraki "ulema" 
sözcüğüyle birlikte, "buhar yapan, buhartaşuran bilginler" demektir; bunun da, 
kastedilen anlam olmadığı ortadadır. "Mütebahhirin-i ulema" ise, "bilgileri deniz 

gibi geniş ve derin olan bilginler" demektir; ki kastedilen ve konuya uygun düşen 

de odur. 
(24) "Asr" ve "zaman" sözcükleri eril olduklarından, sıfatları olan "hazıra" ve "salife" 

sözcüklerinin de "hazır" ve "sıilif' biçiminde eril olmaları gerekir. 

(25) Doğrusu "sıkıntı" olmalıdır. 

(26) Doğrusu "etmese" olmalıdır. 
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olan bir adam, elmas gibi millete bir sadakat(27) ve cevher gibi bir fikr-i 
iili sahibi olmadığı halde, nasıl bu zamanda bu kadar alarnet-i farika hile ve 
fikr-i flisidini saklayabilir! Bence hile, terk-i hiledir demek, herkese(28) 
müreccah. Çünkü kimseyi sadık bulmadım. Ve safi bir sadakatı kalbinde 
hissetmiş de bir gilna ahvalda bulunmuş. "Ve kem min gaibin emren 
sah!hen vafethu minelfehmissakıymi" .(29) Demek bizim doktorlarınfehmi 
hasta ve kendi raporlarıyla mecnun ve Zabtiye Nazırı da hiddeti için 
divanedirler. Ey doktor, sen iyi doktorsun; evvela o biçareleri tedavi et, 
sonra beni. 

Ey şu kelamıma nazar eden zevat, eğer kelamımda dokunacak veya sizin 
zayıf midenizde hazm olunmayacak sözler bulunursa, ma'zilr tutunuz. 
Çünkü divanelik zamanında söylemişimdir. Muh!tim o zaman tımarhanenin 
duvarları idi. Muhltin te'slri müsellemdir. Zira "divane ra kalem nist" .(30) 
Vahşi, yani h ür, Türkçe iyi bilmez bir Kürd bu kadar ifade-i meram edebilir 
vessel3.m! 

Bediüzzaman-ı Kürd1 

DEVR-İ İSTİBDADDA 
TIMARBANEDEN SONRA TEVKİFHANEDE İKEN 

ZABTİYE NAZlRI ŞEF İK PAŞA İLE MUHA VEREMDİR 

Zabtiye Nazırı: 
- Padişah sana selam etmiş, bin ğuruş da maaş bağlamış. 
Sonra da "yiğirmi-otuz lira yapacak" dedi. 
Cevaben: 
-Ben maaş dilencİsİ değilim; bin lira da olsakabul edemem. Kendim için 

gelmedim; milletim için geldim. Hem de, bu bana vermek istediğiniz 
rüşvettir, hakk-ı sükilttür. 

N azır: 
-iradeyi reddediyorsun. İrade reddolunmaz. 
Cevaben dedim: 
- Reddedi yorum, ca kiPadişah darılsın, beni çağırsın, ben de doğrusunu 

söyleyim. 
N azır: 
-Neticesi vahimdir. 
Cevaben: 

(27) Burada bir eksiklik görülüyor. Galiba doğrusu, "bir sadakatla bağlı olduğu" dur. 
(28) Galiba doğrusu "herkesçe" olmalıdır. 
(29) Arapça olan bu sözün çevirisi §Öyledir: "N iceleri doğru bir İ§İ hasta anlayı§la yitirir". 
(30) Yani "divane için kalem yoktur". Söz Farsçadır. 
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- Neticesi deniz olsa, geniş bir kabirdir; i'dam olunsam, bir milletin 

kalbinde yatacağım. Hem de, İstanbul'a geldiğim vakit, hayatımı rüşvet 

getirmişim. Ne ederseniz ediniz. Bunu da ciddi söylüyorum. Ben isterim 

ki ebna-yı cinsimi bilfiil ikaz edeyim, ki Devlete intisab-ı hidmet etmek 

içindir, maaş kapmak için değildir. Hem de, benim gibi bir adamın millete 

ve Devlete hidmeti, nasihatladır. O da hüsn-i te'sirledir; o da hasbilikledir; 

bu da garazsızlık, o da ivazsızlık, o da terk-i menafı '-ı şahsiyledir.(31) 

Binaenaleyh ben maaşın kabulünde ma'zurum. 

N azır: 
- Senin Kürdistan'da neşr-i maarif olan maksadın, Meclis-i Vükeliida 

derdest-i tezkiredir. 
Cevaben: 
- Acaba ne kaide iledir? Menfaat-ı şahsiyemi menfaat-ı umumiye-i 

millete tercih ediyorsunuz. 
Niizır hiddet etti. 
Ben dedim: 
- Hür yaşamışım, hürriyet-i mutlakanın meydanı olan Kürdistan 

dağlarında büyümüşüm. Bana hiddet faide vermez. Nafile yorulmayınız. 

Beni netyedi n. Fizan olsun, Yemen olsun; razıyım. Siz de penbe düzlükten 

ve yamalıkçılıktan kurtulursunuz. Ben de yüksekten düşmekle incirnekten 

kurtul urum. 
N azır: 
-Ne demek istiyorsun? 
Cevaben dedim: 
-Sigara kağıdı kadar ince ve nizarn namıyla bir perdeyi, bu kadar feveran-ı 

efkiir ve hissiyara karşı herkesin üstüne örtmüşsünüz. Herkes, altında sizin 

cazyikinizle meyyit-i müteharrik gibi inliyor. Ben acemi idim; altına 

girmedim, üstüne düştüm. Suret-i telebbüsüm gibi ahiakım da sakıyi idi. 

Bir kere Mabeyn'de yırtıldı, Şişli'de bir Ermeninin evine düştüm; orada da 

yırtıldı, Fatih'e düştüm; orada da yırtıldı, tevkifhaneye düştüm; orada da 

yırtıldı, tırnarhaneye düştüm; şimdi de tarassudhaneye düşmüşüm. Hasılı, 

siz de o kadaryamacılık yapamazsınız. Ben de incinirim. "Kad ittesealharku 

alerrakı'ı" .(32) Hem de, Kürdistan'da iken sizi iyi bitirdim. Bu ahval sizin 

eserinizi bana iyi öğretti. Biihusus tırnarhane bu metinleri bana iyi şerhetti. 

Hem de bu hallere teşekkür ederim. Zira su-i zan makamında hüsn-i zan 

ederdi m. 

Bediüzzaman 
Molla Said El-Kürdi 

(31) "Menafı" sözcüğü dişil olduğundan, sıfatı da "şahsiye" olarak dişil olmalıdır. 

(32) Arapçaolan bu sözün çevirisi şöyledir: "Yırtık, yamadan daha genişledi". 
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ŞÜÜN-1 SİY ASİYE 

AVUSTURYA MÜZAKERA Tl 

Babıiill ile Avusturya Sefiri arasında başlatıldığı beyan olunan müzakeratın 
devamına dair bir emare görülmüyor. Viyana gazetelerinin ri vayatı ise, bu 
müzakerata devam için Dersaadet Avusturya Sefirine ta'li'mat-ı kat'iye 
verildiği merkezinde bulunuyor. Demek ki iki hükfunet arasında esas 
müzakerat hakkında henüz i'tilaf-ı efkiir mevcud değildir. 

A VUSTURY A-RUSY A 

Avusturya ve Rusya arasında Şark buhranı hakkında mevcud tezilcld-ı 
efkarın te'l'ifi(33) mucib olacak bir suret-i tesviye bulunduğuna dair 
gazetelerde bazı rivayar münderic ise de, bizim istitlaatımız, bu suret-i 
tesviye olmayıp, yalnız mesail-i hazıranın halli için labüdd görünen 
konferansın akdini tesbilen iki hükumet arasında bazı müdavelat-ı efkarın 
eeceyanından ibarettir. Zaten bu babda iki hükumet arasında kat'i' bir i 'tiliif 
husı1lu, Şark bulıranının hal-i hazın i'tibarıyla da müstehlldir. 

* 
Hey'er-i A'yan ve Meb'usan taraflarından nu tk-ı hümayı1nacevaben tanzim 
ve makam-ı Sadaret vasıtasıyla hakipa-yı Şahane'ye takdim kılınan arayız-ı 
teşekküriye münderecatının Avrupa mahafil-i siyasiyesinde takdir ol und uğu, 
telgraf havadislerindendir. 

ŞEZERAT 

TEŞEKKÜRA Tl MIZ 

İd-i ekber-i milll olan Meclis-i Osmani'nin merasim-i iftitahiyesi 
münasebetiyle, aldığımız birçok tebrik-i tahrlcit telgraflanna(34) bir hiss-i 
azim-i fahr-ü mübahat iler(35) okuyoruz. Kavm-i nedb-i Osman!' nin eser-i 
behterln-i harniyeti olan şu himem-i mahsusaya teşekkür, ashabını 
ruhumuzun bütün samimiyetiyle takdir ederiz. 

(33) Doğrusu "bağdaştırılmasını" demek olan "te'li'fini" olmalıdır. 
(34) Doğrusunun "telgraflarını" olduğu açıktır. 

(35) Doğrusunun "ile" olduğu açıktır. 
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SİİRD SANCA~I VE MUTASARRIF SÜLEYMAN FAİK 
BEYEFENDİ 

Siird sancağının mehasin-i i craat-ı mütetabiasını birnazar-ı memnuniyetle 

görüyoruz, işidiyoruz. Vaktiyle de irae-i asar-ı liyakat ettiği mürevatir olan 

mutasarrıf-ı livanın uluvv-ı himmetine, hüsn-i niyetine eminiz. Siird 

haval:isi dahi devr-i sabıkın bir baziçe-i mü'lim-i istibdadı idi. Orası 

şiddetle zedelenmiş, kıtal-ü garat-ı mürekabile-i Ekrad ile harabezat bir 

hale gelmiş idi. 
Her yerde olduğu gibi, Siird sancağında da i'lan-ı hürriyeti müteakib, 

bütün rüesa ve efrad-ı aşiretin fevc fevc merkez-i hiikfunete gelerek i'lan-ı 

mübahatve beyan-ı cebrikat etmeleri, bunların herhalde ma'sO.miyetleriyle 

beraber şahid-i zlbaterln-i hürriyete ne derecelere kadar müştakolduklarını 

gösterir. Bundan dolayı beyan-ı memnuniyet, ve mutasarrıf-ı 

müşarün'ileyhin measir-i cemtle-i hüsn-i hidmetini de bilhassa takdir 

ederiz. 

TELGRAFAT-1 HUSUSiYE 

Diyarbekir, 4 Kilnunıevvel 324(Miladl 17 Aralık 1 908): 
C(36) 3 KilnO.nıevvel 324, cem' iyetimizin kabul-ı tasdikinden naşl, arz-ı 

teşekkürat ve Meclis-i Meb'usan-ı Osman!' nin şu yevm-i küşadını da bir 

sur-ı pürsürO.r-ı milli ile tebrik ederiz. 

Bıtlis, 4 Kanunıevvel 324: 

Diyarbekir Kürd Cem'iyeti Reisi 
Müftl: Subhi 

* 

Bıtlis'te emr-i teşkilatı icra kılınan Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti 

şu'besinin, Meclis-i Meb'usanımızın bugünkü yevm-i mes'O.d-ı küşadında 

Vali ve erkan-ı vilayet, ulema ve meşayıh ve mütehayyızan-ı ümera ve 

zabitan-ı askeriye ve me'murln-i mahalli ye, ahall-i belde hazır oldukları 

halde, reyemmünen resm-i küşadı icra ve müteaddid nucuklar ve din-ü 

Devletin teal:i-yi şan-ü şerefini mutazammın dualar kıraat olunciuğu 

ma'ruzdur. 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti Bıtlis Şu'besi 

(36) Derginin aslında burada yer alan bu "C" harfinin dizgi yanlıılığıyla konulmuı 

oldugu anlaşılmaktadır. Çünkü herhangi bir anlamı ve işlevi yoktur. 
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Musul, 4 Kanunıevvel 324: 
Devlet ve milletin teall-i şan-ü şevketi maksadıyla müteşekkil Meclis-i 
Meb'usan'ın ictimaı münasebetiyle bir Id-i millimiz olan işbu yevm-i 
mes'fidun şeref-i alil' alına arz-ı tebrikil.t, menafı' -ı müştereke-i umumiyede 
husfil-ı muvaffakıyet duasını tekrar ederim. 

Reis-i Sadat Haf'id Esseyyid Said 

* 
Musul, 3 Kanunıevvel 324: 
Devlet ve milletin teallsi maksadıyla teşekkül eden Meclis-i milletin 
iceima'ına müsadıf işbu yevm-i mes'fidu idrakimizden mütehassıl ibtihacat-ı 
fevkal'ade ile lfa-yı rasime-i tebrik-ü tehniyete ictisar ve milletin intizar 
eylediği netayic-i nafıa ve hasenenin husfilüne muvaffakıyet duasını tezkar 
eyleriz. 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti Musul Şu'besi 

* 
Diyarbekir, 12 Kiinunıevvel 324(Miladl25 Aralık 1908) 
Diyarbekir viliiyeti dahilinde Beşiri rüesa-yı aşairinden Mirze Ağa'nın 
adamları, dört sene evvel Garzan' da Pınçınar aşiretinin hayvanatını gasb 
etmelerinden mütehaddis husumet, Beşiri ile Siird arasında zehair-i eşya 
münakalatın(3 7) inkıta' ına, emniyeti n insilitbına sebebiyet vermişti. Mirze 
Ağa dahi emsal-ı keslr vech ile Siird Mutasarrıfına arz-ı dehalet eyledi. 
Pınçınarlılarla yüz yetmiş beş liraya musalaha ile beynieri te'llf, mevariditt-ı 
ticariye küşad edilmiş. Berwarl kazasındaki aşayir reisieriyle Hristiyanlar 
dahi celb ile, mutasarrıf-ı müşarün'ileyh tarafından beynlerinde asitr-ı 
mahabbet te'yld ettirilmiştir. İdare-i adile-i meşruta sayesinde her gün 
tecelli etmekte olan hürriyet-i adaletten bu suretle de istifade eden İslam, 
Hristiyan namına arz-ı teşekkürilc ederiz. 

Ermeni Murahhası Goybun 
Naklb Ali 
Siird Müftlsi Halil 
Belediye Reisi Hami 
Keldanl Serpiskoposu Vekili Kıss Hürmüz 
Süryanl Patrik Vekili Kıss İbrahim 

(37) Doğrusu "ulaştırılmasının" demek olan "münakalatının" olmalıdır. 
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ŞAYAN-1 DİKKATBİR TELGRAF 

Diyarbekir, 13 Kanunıevvel 324(Miladi 26 Aralık 1908): 
Meb'us olmak sevdasında bulunanlar, intihab nizamnamesine tavfikan 
gönderilen Muhterem Meb'usumuz ArifEfendi aleyhinde sarf-ı ekazibden 
ibaret olarak çarşılarda esnafa bir mazbata mühürlettiriyorlar. Kanun-ı 
Esasinin alıkam-ı cezilesi dairesinde elli beş bin Kürd imibabını haiz olan 
meb'usumuz, Kürdistan' ın serefraz-ı ahrarından, el yak ve müstahak olduğu 
halde, salahiyer-i kanuniye hilafına bu suretle taarruz edilmek istenilen 
hukukunun selamet-i umumiye noktasına karşı muhafaza huyurulması 
müsterhamdır. Ferman. 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti Diyarbekir Merkez Şu'besi 

KÜRD: Baladaki telgraf, her suretle şiiyan-ı dikkattir. ArifEfendi, öyle bir 
sıyt-ı bend-i harniyet ve iktidaramaliktir ki, sevda-yı rekabetle ta'riz, onun 
ibraz ettiği eve-i biiiii-yı kemale yetişemez. Biz, mumaileyhin intihabındaki 
hüsn-i isabetibihakkın takdir ve kendilerini de samim-i ruhumuzla tebrik 
ederiz. 
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" . GELU BIRA! 

İnsan, lazim e xwe ji xirab!ye, ji tariye xwe bipareze. Ghane, bi tava 

hurriyete xwe germ kirin. Gelo welate me j1 bi we tave ronay! bı1ye?(38) 

Kurmanc pe bişetin(39) te muhafeza xwe ji xirab!ye bikeyn.(40) Lazim e 

meşek ji wan aciz nebe. Alem bi mearifbune şujin, em ji bemearifıye mist 

in. Bi mist mirov naçe şı1jine.(4l) Ewa penc meh e em falda itt!hade ı1 

!tt!faqe ji we ra dinivisin.(42) İnşaelialı emeke me behude naçe. İtaeta 

hukumete şure elmast e. Zulm ı1 heqaret bira(43) neye bira we. Alem 

betirin li çi dixebitin, hun jf razane. H un qet ji xewe ter nabin. Ji we ra 

beytek be jim: 

Dilo rabe, xwe hişyar ke ji xabe(44) 
Heya kenge tu qed nabi h!cabe(45) 

Tu meşxil.l! bi enwaa bi lu'be( 46) 
W e ma kunte tufekkir zate lehbfn(47) 

Eger razi di nav agir tu razi 
E ger pexwas di nav xaran bi bazi( 48) 

Dilo, xwez'ya ji daye ez nebuma 
Dema buma, miri ew dem bibuma 

Eman cerg ı1 dile min bu birindar 
]i min çi d'kin geli yare wefadar 

(38) AwayC rast "roni' buye?" ye. 

(39) Bişerin: Bişen, bikarin. 

(40) TC zanin ku mexseda wi ev e: "Kurmanc de bi we tav€ bikarin xwe ji xirabiye 

biparCzin". 
(41) Ev peyv işaret e bi aliye peyveka p~iyan a Kurdi ve; ew peyv ev e: "Mirov bi misc@ 

naçe şüjin€". Li hClna ji weha re gerin: "Mirov nikare bi kulm€ here dir€~". 

(42) Mexsed ji pCnc mehan, demame§rfrtiyetCye, ku di 23'y€Tirmeha 1908'andahatibı1 

ragihandin. 

(43) Bira: Bila. 
(44) Xab: Xew. Peyvik Farisi ye. 

( 4 5) Heya: H eta. 
Hicab: Şerm, fedi. TC zanin ku peyvikCn "tu qed nabi" bi şaşiya rezkirine weha 

derketine G. awaye w an e rast "ru qet naki" ye; yani" tu qer fedi nakl, cu qet şe rm nakl". 

(46) Peyvika "enwa~" aErebipiraniya "new"' e, ew jibi mana "tewir" e. "Lu'b" jlbi mana 

"leystik" e. Yani "tu bi tewir@n leyscike meşxfil i". 

(47) Ev malik bi Erebi ye, mana w€ weha ye: "Tu agiıi hipetinayni bira xwe". 

(48) Xar: Srr1. 
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Wefadarek li dinyaye neda min 
]i xeyre cebr ı1 isyane neda min(49) 

Birine min qewi kur in, çi derman(50) 
selim nake, hekim ger bi be Luqman(51) 

Bi mefhı1ma(52) we beyte, ancaq ittihad ı1 ittifaq kare aqili ı1 ye derman 
ji me ra.(53) İ ro her kes h ur e, herderde xwe dikare erze hem u ciya bike.(54) 
Madem ke insan bi erze hale xwe heqe xwe dikare bisdne, çıra bi sere xwe 
şixula bike! Em Musulman, lazim e iraeta me ji hukumete ra hebe. İro 
xwendin, xweşderbazkirin, kes ji xwe aciznekirin(5 5) lazim e, ke ew mirov 
rahet bibe. Riya rahetiye ew e. 

Ger tu nazik sorgu! i 
ez bilbile mestane me 
Horiya reşkagul i(56) 
ez aşiq ı1 diwane me 

Horiya Firdewse ali( S 7) 
Qumrlya baxe cemal 1(58) 
Ger tu şe m 'i yan şernal 1( 5 9) 
ez eceb perwane me(60) 

X weşcemali, mihr ı1 malı 1( 61) 
Nazik i, ebrusiyah 1(62) 
Her tu şah 1, padişah 1 
ez xeribe xane me 

(49) Ji xeyr@ cebr U Isyan@: Xeyn ji zore U guneh, ji bil zor@ U gunehkarly@. 
(50) Çi derman: Çu derman, qec dermanek, qet yek dermanek jl. 
(5 1) Selim nake: Sax nake, xwe~ nake, naglhlne saxiyf il şifa ye. 
(52) Meflıum; Naverok. 
(53) İtrihad U ittifaq: Yekbfin ii hevgircin. T@ zanln ku mexseda w i ev e: "Ancax yekbıln 

ii hevgirtin kare aqil e; derınane me ji ew e". 
(54) Erz@ hemfi clya bike: P€şk€ş@ hem i d yan bike, bi hemi dyan b.ide zanin. 
(55) Yani "aciznekirina kesek ji xwe, neyfşandina kesek ji xwe". 
(56) Kagul: Çuqliy@n por en ku bi ser eni'ye da ren berdan. 
(57) Firdewse ali: Qata bihişce ya bi nave "Firdews"€ ya biJind. 
(58) Baxe cemal: baxçeye rindfye. 
(59) Şem' u şemal: Find 
(60) Perwane: Firfiroka ku xwe dav@je p€tiya find€. 
(61) M!hr: Roj. 

Malı; H!v. 
(62) EbrUsiyah: BirCıre§, a ku birG.y@n w@ reş in. 
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Padişahe hillepo§ 1(63) 
Ab ii tab sed car bino§i(64) 
Ger tu mest i, meyfiroş 1 
ez qiile meyxane me 

Mest ii şad im ez çi !ro 
Te ji feryad im ji 1ro(65) 
Ah li min can xwesti( 66) 
Hazıre as tane me( 67) 

Hazire dergahe yar im 
Bende@ fermanguzar im( 68) 
Her çi be ji ixtiyar im(69) 
sakine merdane me(70) 

İnsan bi qenc!ye, kainate musexxere xwe dike.(71) Hun riya geneiye 
dizanin; çi ra emel nakin!(72) Her kes ji we direve. Qend bikin, ke her kes 
bere xwe bide we. 

Seyyah Ehmed Şewq! 

(63) Hillepoş: Kese ku cilt~n padişahly€ wergircine. 
(64) Ab u tab: Av ü tav. 
(65) Te zanin ku di v€ malik€ da şaşiyek heye. Belki away€ rast, "N€ biferyad im ji iro" 

be; yani "N€ ez ji iro p€ ve biferyad im, feryad dikim, dizarim". 
(66) Di ve malik€ da hem şaşiyek, hem ji k€mayiyek heye. Te zanin ku away€ rast, "Ah 

ji min can xwestl iro" ye. 
(67) Astane: Navder, navdera xaniyek, odeyek U wd. 
(68) Fermanguzar im: Ferman@ tinim d, ferman€ p€ktinim. 
(69) İxriyar: Bijartin, tercih. Yani "di heq@ min da her çi biryar be bijarcin". 
(70) Sakin€ merdane: Rawestayiy€ bi m€rani, kes€ ku bi m€rani radiwesce. 
(71) Musexxer€ xwe dike: Ji xwe ra stılxwar dike. 
(72) Emel nakin: Kar nakin, naxebicin. Yani "çima hun di dya qendy€ da naxebitin". 

Merkez Matbaası M. Tevfik 
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' ' A 

HIKEMIYAT 
Müellifı: Mısır eazım-ı ulemasından Seyyid Re§id Rıza Efendi 

Mütercimi: Vizeli Rıza Efendi 

Muallim Vambery'nin rnekrubunun aynı: 

Faziletlu Efendim Hazretleri, 

Zat-ı alinizin himmet ve gayreti ile tercüme olunmu§ risaleyi kemal-i 
dikkat ile okudum. Vakıa hakkınız vardır. Milel-i İslamiye ve bilhassa 
Osmanlı millet-i necfbesini zulüm ve istibdad elinden yani varta-ı helaktan 
kurtarmak, cümleden evvel ülema işidir. Cem'iyet-i İslam(73) şiraze-i 

intizamı dindir, anı ihya eden dindir ve anın istikbalini te' min edeceği, 

ancak din olabilir. İ§ te anın için milletinize iyi hidmet buyurmu§Sunuz. Ve 
fırsatı(74) düştükçe, eserinizi Frenk gazeteleriyle i'Hin ve i§' ar edeceğim 

efendim. 

Milletinizin kadim bendesi 
Vambery 

DÜNYADA MÜSLÜMANLARlN HALİ 
VE ULEMANIN V AZAİFİ 

Huqid-i taban her gün pertevbar olarak §uaat-ı zernisarıyla matiyye-i 

zemine kıladeler takıyor. Uyun-ı a'yan, kaffe-i §üı1n-ı kevniyeyi istiknah 
için kemal-i dikkatle bakıyor. Enzar-ı enama arz ve irae ettiği vechle 

güne§in kendisinde de hakayık-ı e§yayı rü'yet vardır ki kabiliyet farz 
olunsa, bugün insanlar rfı-yı zem!n üzerinde tekevvün etmekte olan 

bilcümle hadisatı o nisbette ihata ve ibkala(75) eylemek derecesine 
mütekarıbdır. İnsanlar küre-i zem!ni avaınıl-ı tabiiye i'tibarıyla kabze-i 

tasarrufları na öyle almışlardir ki, adeta bir gece için bircihetinde mü§ahede 
ettiği ahvalı cihiit-ı sairesine !sal, pek il.siinolan belde-i vahide hükmündedir. 
Afak arasındaki berq-ı peran, ahval-ı Şarkiyeyi Garb'a !sal ve a'mal-ı 

Garbiyeyi Şark'a ibzal eder. 
Meabır-ı vusı11 küşada, vesait-i nakliye de hidmete amadedir. Esrnar-ı 

ilm-ü irfanın ağsanı serbülend-ü tabii eğilmekte, eller ise her yerde ıktıtaf 

edebilmektedir. İşte şu ernkine arasındaki irtibat, ezmine arasındaki 
iktiran,(76) kabail ve sunfıf-ı saire ile müsavatta bulunmakta ve müsabaka 

(73) Doğrusu "İsliimın" olmalıdır. 

(7 4) Doğrusu "fırsat" olmalıdır. 

(75) Doğrusu "karşılama" demek olan "ikbal" olmalıdır. 

(76) Doğrusu "yakınlaşma" demek olan "iktirab" olmalıdır. 
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eylemekte olan taazzürü bilcümle ahali ve akvamdan külliyen ref eder. 
Binaenaleyh, bu kısma mensub bulunan sığar, alitebarik-i eeliiil-i 
cibilletlerine nazaran, sinin-i kalile zarfında kendileri gibi ecille-i rica! 
olmak için miyanelerinde peyda ve perverde oldukları kibar-ı ziiktidarı 
taklid edeceklerine ümidvar ve o kibar-ı sahib'ihtibarın da şernail-i 

semiyyeleri iktizasınca, kendileri hakkında hakikaten fazail addolunacak 
ka:ffe-i keyfiyana beynel'ernasıl temayüz eylemeleri içinmevkuf-ı intizarız. 

Çünkü umiir-ı iktisabiyede taklid ve temayüz, adeta kavanin-i tabiattaki 
tevarüs ve tebayün gibidir, ki insan, mücerred onlarvasıtasıyla bulduğu şeylerin 
iyisini muhafiızayı i'tiyad ve bulmadığı şeyleri 1cad edebilir. Onlar iki şehbal-ı 
ikbaldır, ki insan, sanayi ve itfanın feza-yı hipayanında ancak onlarla pervaz 
eder; til. ki kabiliyetiyle mütenasib olan rütbe-i kemali ihraz eder. 
Şu asırda bulunan ahalinin meşhfrd olan ahvalına bir daha nazarını ihale 

ve kendilerine dair her gün aldığın ahbara sem' ini ihale ile de muhakkak bil 
ki, ehl-i İslamın gayri olan ahali ve ecnasın kiiffesini,(77) henüz telm1h 
eylediğİrniz vechle şahtah-ı hilkatte hutveendaz-ı terakkı oldular. Güya bu 
asırda e hi-i İslam, tabiat-ı beşeriyenin roadununda bulunan diğer bir tabiat 
üzre meftfrrolmuşgibidir. Halbuki ehl-i İsliima bu hal, saitsuniif-ı beşeriye 
üzerine olan fazl-ü rüchanları tahakkuk, riyaset ve saltanatça cümlesine 
tefavvuk eyledihen sonra arız olmuştur. 

Bu asırda hakikaten ehl-i İslamın en müterakk1si Türki ya, Mısır ve Hi nd 
Müslümanlarıdır. Bununla beraber, bunlardan biri kendilerine herncivar 
olan milletierin sunfrf-ı alıaltsinden bir sınıfa olsun müsav1dir diyebilir 
misin? Vaktiyle Osmanlının icran-ı(78) vücud-ı devletinden olup ahiren 
ayrılmış olan Hristiyan ahalinin kaffesi, o devletin Müslüman bulunan 
Türk, Arab ve Kürdünden daha ziyade müterakkidirler. Evet, hükumet ve 
medeniyetçede, u! ilm vefüniincada, sanayi ve i'malatçadamüterakkidirler. 
Bu yolda tatviiden kuttulmak için, umfrr-ı dünyanın umumunda daha 
müterakk1dirler derneğe hakkın vardır. Senin için asıl ca-yı taaccüb, bu 
devletin henüz taht-i tagallübünde bulunan Hristiyanlar mesail-i maişetin 
kaffesini(79) Müslümanlardan daha ileri olmasıdır. Halbuki Hristiyanlar, 
gerek nüfus, gerek emval ve gerek umfrr-ı Devlette istihdam i'tibarıyla 
Müslümanlardan daha azdırlar. 

İş bu merkezde olunca, Türki ya Müslümanlarıyla Devlet-i Osmaniye'ye 
hatta ala ekser umfrr-ı dahiliyesine müdahale etmekte olan Fransa, Alman
ya, İngiltere ve sair Avrupa devletlerinin Hristiyanları ınİyanında bir 
mukayese icra edince, acaba ne diyebileceksin? Halbuki bunlar iki-üç yüz 
sene Devlet-i Osmaniye'nin dehşeti karşısında tir tir titremişler idi. 

(77) Doğrusu "tümü" demek olan "kiiffesi" olmalıdır. 
(78) Galiba doğrusu "ücretliler" demek olan "edran" olmalıdır. 

(79) Doğrusu" geçimin tümünde" demek olan "malşetin kiffesinde" olmalıdır. 
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Mısır Müslümanları, tam bir asır Avrupaahvalı üzere ta'lim ve terbiye ile 
tevaggul eyledikten sonra ne İ§ görebildiler? Hakikaten onlar hükemadan, 
aslıab-ı ihtira'dan, erbab-ı ke§iften ve fünun-ı mütenevviadan birine dair 
eser meydana getirebilecek erbab-ı kalemden ari, belki bir darülfünun 
te'sisine bile kifayet etmeyen himmederi gubar-ı gaflet altında mütevari 
kalmı§tır. Hatta bu on milyon halk arasında hakkaniyet üzre icra-yı umur-ı 
hükümete ictira edecek ve husamanın atacağı siharn-ı meliimete kar§ı 
biperva bulunacak derecede re'y-ü redbirinde müte§ekkil on ki§i bile 
yoktur. Bunların memleketlerince olan hakimiyet ellerinden çıktığı gibi, 
her sene arazisini ecnebiler istimtak ve İ§tirak ettikleri ve küllü yevm 
emvalını çekcikleri cihetle, hakk-ı temellükünün dahi ellerinden çıkması 
karibdir. Y evmi cerideleri onların ahvalından her an kesretle behsertiği 
cihetle, bizim için tarvil-i makale hacer yoktur. Şu halde, bunları Avrupa 
Hristiyanları ve Japonya putperestleri ile mukayese ettiğimizde, nasıl 
hüküm vermemiz lazım gelir? Putperest, Buda, Brahma, Mecus ve Frenk 
milletleri miyanında ya§amakta olan §U Hind Müslümanları, gerek tahsil-i 
ulum, gerek hükumetçe büyük müsaadeye mazhar oldukları halde niye 
ilim ve sanat, terbiye ve servetçe milel-i mezkureden hakikaten geri 
kaldılar? Bunların nüfusça kendilerinden çok olan Hindularla müsabakar 
edecek derecede ne himmederi yükseldi ve ne de az olan Mecusilerden geri 
kaldıkları için kendilerine mehcubiyet geldi. Hindistan'da çok dola§mış 
sahib-i tecrübe bir Müslüman seyyah, bana şöyle nakletti: 

Ben Mecusileri Hindistan sunlif-ı ahallsi arasında ilim ve a'mal, adab ve 
hısalca en müreali, gerek kendileri, gerek beraber ya§adıkları kimselerin 
cümlesi hakkında kerem ve atıfet sıfatıyla en ziyade mütehalli gördüm. 
Bazı şehirlerde onların darüttedrisleri derece-i ihtiyaclarından fazla olup, 
ehl-i İslamdan ve putperestlerden bulunan akvam-ı sairenin ta'lim ve 
terbiyesi için de medreseler re'sis ettikleri(80) gördüm. Bunlardan olup 
samiinle hınca hınc dolu bir salonda irad-ı nutuk eden bir hatibi 
dinlediğimde, uluvv-ı efkiir ve ifrar-ı iktidarı bana deh§et vermi§ idi. 
Halbuki Bombay'da Mısır'ın Özbekiye meydanına mÜ§abih bir icrima'giib-ı 
umumi de kiiffe-i milel ve akvamdan havass-ü avaının nazar-ı dikkarini eel b 
eden Müslüman bir şeyh ile onun beynini mukayese ettiğim de, Müslümanla 
Mecusi miyanında pek büyük bir fark gördüm. İşittim ki o Müslüman, 
HazretiAbdülkadir-iGeylilni'rıinnezd-iYezdanldekimenziler-ima'neviyesinden 

bahs sadedindqöyle beyan ediyordu: "Bir karga, Şeyh'in yevm-i viiadetinde 
kesilen kurbanların kemiklerinden birini kapıp ehl-i küfür mezarlığına 
bırakır. Bunun üzerine, mücerred Şeyh'in kerameti olmak üzre, Allah teaiii 
orada medfun olanların kiiffesini mazhar-ı mağfırer eder". 

(80) Doğrusu "ettiklerini" olmalıdır. 
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Kezalik yine onu, Şeyh'in teracüm-ı ahvalını hiivi bazı kitabiarda mezkur 
ketarnetten bahsederkendinledim. Hulasası §Udur: Şeyh'in bir müridi ölür. 
Ailesi de, müridi diriltsin diye Şeyh'e müracaat ederler. Şeyh, Azrail'e 
yetişip müridin ruhunu istirdad etmek üzre derhal havaya uçar. Azrail ise, 
"ben izn-i İlahi ile aldığım canı, tekrar irade-i ilahiye raalluk etmedikçe 
geri veremem" diye mürnanaat eder. 

Maba'dı var 

MECLiS-İ MEB'USAN' A 
• •• A •• 

ITHAF-I TEŞEKKURAT-I KURDANE 

Zubur-ı Hazreti Peygamberi'den ehl-i imanın 
biri şeker, biri kurban, iki bayramları vardır 

Bu yıl üç idin idrakiyle oldu hürrem-ü şiidan 
bütün Osmanlılar, ki Meclis-i Meb'usları vardır 

Ey Meclis-i muhteşem-i Meb'usan ve ey Şura-yı muazzam-ı al-ı Osman! 
Bilcümle ehl-i kitab-ü iman ve erbab-ı iz'an-ü ikan ve hassaten kavm-i 
necib-i Kürd-i şecaatbünyan, size ithaf-ü tahiyyat(Sl) ve ihda' -ı daavar ve 
bütün safvet-ü samimiyet-i kalbiyle size arz-ı sitayiş-ü tahmidat ediyorlar. 

Ey meb'usin-i kiram! Siz, zelzele-i mubarribe-i sabıkada bu köhne bina-yı 
Devletin bünyan-ı marsils, ve tufiın-ı istibdaddan(82) bu fersilde sefıne-i 
mülkün keştiban-ı sahib' ihtisas ı, ve ci sm-i ma'lul-ı milletin ayn-ı hayatbahşası, 
ve çeşm-i nilbina-yı ümmetin nur-ı pertev'efŞan-ü ziyasısınız. Mubakkak ki 
kuvve-i müfekkire-i beşeriyenin idtak ve ihatası, uluvv-ı metrebenizin keşf-ü 
ta'yininden aciz, ve hiimenin tahtiri ile nutkun takriri dahi vasf-ı beliğinizin 
şerh-ü beyanından kasırdır. Zira ki sizler, emin, vekil ve meb'us-ı milletsiniz; 
ve beynelhalkbast-ı bi sat-ı adl-ü hakkaniyet ve çaresazi-i fevz-ü felah-ı i bad için 
canıb-ı Cenab-ı Peygamberiile kıbel-i Rahman'danme' mursunuz. İslamiyerin 
azamet-ü kudsiyeri kadar büyük olan bu milletin bir bar-ı giran-ı emaneti 
altında bulunup, o yükü mahall-i maksuda isala muvazzaf ve bunca milyon 
nüfusun esbab-ı hayr-ü saadetini(83) tehyie ve istikmaline mükellefsiniz. 

Vahy-i münzel olan kitab-ı larayb-ı İlahi ile şer'-i şerif-i Hazreti 
Nübüvvetpenah1, saadet-i dareynimize kafi ve vafı olduğundan, alıkam-ı 

(81) Doğrusu "selfunlar armağan eder" demek olan" ithaf-ı tahiyycit" olmalıdır. 
(82) Burada bir eksiklik vardır. Galiba doğrusu "mfan-ı istibdaddan kalan"dır. 
(83) Doğrusu "mutluluğunun" demek olan "saadetinin" olmalıdır. 
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celileleri ni n i' ti lasına çalışmalısınız. V e Kanun -ı Esasi dahi usUl-ı meşveret 
ve meşrutiyetimizin idamesine zamın ve kefil bulunduğundan, bu esasın 
takviye ve tahkimine sarf-ı nakdine himmet buyurmalısınız. İstihsal-ı 
rızay-ı Bari ve Peygamberiyolundaçalıştıkça, hemişe tevfikat-ı Hudavendl 
size rehber, ve ruhaniyet-i enbiya-ü Hazreti Peygamberi yar-i yaveriniz 
olsun. Vesselamü aleyküm ve rahmemilahi ve berekaruh. 

5 Kiinunıevvel 324(Miladi 18 Aralık 1908) 

Sadat-ı Berzenciyeden 
Esseyyid Ahmed Arif 

MERKEZ MATBAASI 
Babıall Caddesinde N umro 66 

Mükemmel makineler ve aHit-ü edevat-ı tab'iyeye malik olan matbaamız 
Türkçe, Arabça, Farisi, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Rumca, 
Bulgarca, Ermenice, Musevice her nev' elsine-i mezkilre hurrufiitıyla ve 
litografya ile kart du vizitler, tebriknameler, defatır ve belediye ve tüccara 
aid evrak, fatura, poliçe ve büyük ve küçük tiyatro ve konser ve konferans 
i'liinları vesaire tab'olunur. 
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BEŞİNCi SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

ÖZEL YAZI 
GELECEGİN KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMASININ MUSKASI İÇİN 

Saltanatın, Devletin, ülkenin hukukunun gözcüsü 
önce Allah, sonra millet ve milletin Meclisidir 

Abdülhamid Han 
Millet her ne zaman isterse 
uğrunda canımı feda etmeye hazırım 

Aynı(84) 

İki bayramın övünç dolu göğsünde oturup yücelmiş bir mutlu milli 
bayram. Yükseklerde uçan devlet kuşu gibi, Ramazan ve kurban 
bayramlarının oluşturduğu iki kanada sürekli olarak mutluluğun zirvesine 
yükseliyor. Yükseldikçe koruyucu kanadını, koruyucu gölgesini milletin 
başının üstüne, Osmanlıların yüce başlarının üstüne salıyor. Ruhumuzun 
sevincinin ezgilerini İlahi aleme armağan ediyor. Oradan da bize güven 
içinde olma haberini getiriyor; gelecekteki milli tarihimizin şan ve şeref 
girişine( S 5) konmak için ilham veren cümleler, başlangıçlar(86) bahşediyor. 

İşte o bayramımızın bir yüce kadirli bir kadir gecesi, dün geceye, 
"inananların bayramı"(87) yüce nitelemesiyle nitelendirilen cuma gecesine 
rasdamıştı. 

Halife'miz, millet ülkesinin yaşam dolu anahtarını elde ederek, duru ve 
ruhani duygulada sevincinin parlak söylevini(88) okuyer ve sonra 
milletvekilierini diz dize oturmuş gördükçe, kendi padişahça zatını, Osmanlı 

(84) Yani "bu söz de Abdülhamid'indir, önceki söz gibi bu sözü de Abdülhamid 
söylemi§tir" _ 

(85) "Giriş" sözcüğü, yazının aslındaki "dlbace" sözcüğünün karşılığında kullanılmıştır. 
"Dibace" sözcüğü aslında "kitap önsözü" demektir. Yazar burada, meşrutiyetle 
başlayan yeni Osmanlı tarihini bir kitaba, Meclis'in açılışmı da o kitabın giriş 
bölümüne, önsözüne benzetmiştir. 

(86) "Başlangıç" sözcüğü yazının aslındaki "fatiha" sözcüğünün karşılığındakullanılmıştır. 

Zaten sözcügün sözlük anlamı da "başlangıç" ur. Bu nedenle aynı sözcük, Kur'an'ın 

başındaki sureninde adı olmuştur. 
(87) Bu, "cuma, inananların bayramıdır" şeklindeki bir hadise işarettir. 
(88) Yazar burada Arapça "neşide" sözcüğünü kullanarak, 2. Abdülhamid'in 

milletvekiUerine verdiği ziyafet sırasında yaptığı konuşmayı, "manzum söz, şiir" 
demek olan" neşide"ye benzetmiştir. Türkçede o sözcüğün tam karşılığı bulunmadığı 
için, sözcüğü, o bağlama uygunluğu bakımından "söylev" biçiminde çeviridik 
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sultanlarının hiç birine nasib olmayan bu birlik onurunun coşkusuyla 
eaşmuş bularak, halifece yaşamı gibi dünya kadar değerli bir cevher olan 
meclisin(89) ortasına, milletin başının üstüne takdir ve beğeniler serpiyor. 
Mutlu bir millet, mutlu bir padişah. 

Bundan sonra emin olsunlar ki o cevherin koruma mahfazası ve değerbilir 
koruma kutusu, bütün Osmanlı milletinin ve Osmanlılığa ezeli ve ebedl 
olarak bağlı olan K ür d halkının kinsiz ve hilesiz olarak canları ve yaşamlarıdır. 

M. T.(90) 

P ADİŞAH'IN KONUŞMASI 

Sayın milletvekilleri! 
Yüce Allah hazretleri, sayısını ve mutlu durumunu artırsın. Tüm Osmanlı 
milletimin ve padişahlığımın uyruklarının vekilleriyle, yani tüm milletirole 
bu akşam birlikte yemek yemekten dolayı gerçekten ve cidden pek sevindim. 
Bu geeeki şu durum, sanırım ki Yüce Devletimizin tarihinde ilk kez 
görülmüş bir kutlu olaydır. Kutlarım. Allah birçok benzerinin 
yinelenmesiyle hepimizi onurlandırsın. Bu mutlu topluluk, Anayasamızın 
devletimize, vatanımıza bahşettiği ve Allah'ın izniyle bahşedeceği feyizli 
eserlerin başlangıcı ve kanıtı olduğundan, yüceltilmeye değer. 
Sayın milletvekilleri! 
Şurası tarafınızdan bilinsin ki Saltanatın, Devletin ve ülkenin haklarının 

gözcüsü önce Allah, sonra millet ve milletin Meclisidir. Bundan dolayı 
göreviniz hem önemli, hem kutsaldır. Çaba ve gayretinizin, amaç ve 
niyetinizin bu önem ve kutsallıkta uyumlu olması, kesinlikle isteğimdir. 
İşte bu kutsal hakların güvencesi ve kefili olan Anayasamız hükümlerinin 
Allah 'ın yardımıyla korunmasına kendimi ortaya koyduğumu ve buna ters 
düşecek her kim olursa olsu onun en birinci hasmı, en birinci düşmanı, 
halifeniz ve padişahınız sıfatıyla ben olacağıını güvence altına alıp 

pekiştiririm. 

Yüce Allah hazretleri devlet ve milletimizin ve kutsal vatanımızın 
mutluluk ve esenliği hususundaki çaba ve gayretimize yardımcı ve 
destekleyici olsun. 

(89) Buradaki "meclis"ten maksat parlamento değil, ziyafet sırasında milletvekillerinin 

toplanmış oldukları yerdir, salondur. 
(90) Bu harfler, büyük olasılıkla, derginin sorumlu yönetmeni olan Süleymaniyeli 

Tevfik' in, sayıların sonunda "M. Tevfik" biçiminde yazdığı adının ha§ harfleridir. 
Yazar, derginin 3. sayısında yayınlanan "Der'ağllş" başlıklı şiirinde de adını 

"Süleymaniyeli M. Tevfik" biçiminde yazmıştır. 
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TIBBiYELiLER TiYATROSUNU ZiYARET 
VE İSHAK SÜKÜTİ-İ KÜRDİ'YE SELAM(91) 

Dün,ışık saçan sabahgüneşi başkent dağlarının tepelerini henüz yaldızlamış, 
yorgunluğun yolaçtığı halsizliklevücudumu bıraktığım yumuşakdinlenme 
yatağı na daha veda edilmemişti. Milll harniyet in yüceliğinin birer anlamlı 
simgesi olan birkaç ağırbaşlı genç tıbbiyelinin uyandırıcı sesinin titreşimiyle 
yataktan kalkmış, Askeri Tıbbiye Okulu'nda düzenlenen "HUşenk"(92) 
piyesinin gösterileceği yere, tüm tıbbiyeliler tarafından kulübümüz(93) 
adına çağrılmıştım. 

Tıbbiyeliler! Bu ayrıcalıklı yüce unvan o kadar büyüktür ki, ümmet 
özgürlükçülerinin her birinin temiz gönlünde bu büyüklüğe karşı bir 
yüceitme armağanı vardır. İç sıkan istibdad kabusu, yıkıcılığının dehşet 
veren bütün şiddetini bir zamanlar bunlara yöneltmiş, ve fakat özgürlükçüler 
kervanının bu öncüleri, milletin mazlum bireylerinin uzun matem 
ağıt!arıyla, yıllarca süren acılarla ağlamaklı olmaktan, amaçları uğrunda 
temiz harniyet kanlarını akıtmaktan, ölmekten, öldürmekten, sefaletten, 
açlıktan hiç bir zaman çekinmemişlerdir. 

Sahnede birçok özgürlük şarkısının birlikte ve ahenkli biçimde okunınası 
ruhları okşuyor, tıbbiyelilerin, yaşam ve özgürlülüğün bu kutlu 
hizmetçilerinin yoğun çalışma ve kahramanlıklarına, olayların olup 
geçmesinin tasvir edilmesi biçiminde gösterdikleri mucize niteliğincieki 
beceri ye, sanki bütün özgürlük şehidlerinin ruhları yüceitme gözlemcisi 
olarak gülüyordu. 

Bencil bir hükümdarıo kendi istibdadından ileri gelen çirkinliğinin 
nefret edilecek manzarası, yumuşak huylu bir perinin kanı pahasına 
savunduğu namus ve günahsızlığın temiz niteliği, bir aşk ve iffet güzelliği 
sevgilisinin üzüntülü vaveylilsı, fedakar bir atlının temiz babalık duygusu 
ve adaletin zulme, özgürlüğün istibdada, ışığın karanlığa karşı zafer 
kazanacağını gösteren ve tüm dünyada itaat edilen Cenab-ı Allah'ın 
kanunu açıklanıp tasvir edilirken, istibdadı ruhlarının ta içinden alaya alıp 

(91) İshak Sük1t1: Kürd dokror ve siyaser adamı. 1868 yılında Amed(Diyarbekir)de 
doğmuştur. İstanbul'da Askeri Tıbbiye Okulu'nu tamamlayıp doktor oldukcan 
sonra siyasete atılmış, Osmanlı İ ttihad ve TerakklCemiyeti'nin kurucularından biri 
olmll§tur. Daha sonra İtalya'ya kaçıp San Remo kentine yerleşmiş ve 1902 yılında 
orada vefat etmiştir. Vefat haberi, o zamanA vrupa· da yayınlanan tarihteki ilk Kürd 
gazetesi "Kürdistan" da yayınlanmışnr(Bakınız: "Kürdistan", sayı 30, c. II, s. 546 
ve 552; Arap harflerinden L:itin harflerine çeviren: M. Emin Bozarslan; Deng 
Yayınevi, Uppsala-lsveç; 1991). 

(92) Hfi.şenk: Akıl, fikir, anlayış. Bu sözcük, o zaman söz konusu piyese ad olarak verildiği 
için, çeviride aynen kullanıldı. 

(93) "Kulübümüz"den maksat "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti"dir. 
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sahteliğini gösteren ve en güzel sevgili olan özgürlüğü pek yükseklerden 

alkı§layan tıbbiyeliletin ok§ayıcı bakı§larının kapsamına tüm varlığım 

girerken, ibret verici bu güzel manzaraları sabaha dek ruhsal ve doğal bir 

biçimde kendimden geçip dalarak seyrederken, İshak Sükuti-yi Kürdi'nin 

manevi yüce §ekli de anılanından olu§an tablonun ön tarafında görünmüştür. 

Evet, özgürlükçülerin bu görkemli binası, Cenab-ı İshak'ın eğitilip 

yeti§tiği en büyük be§ik olmuştu. İshak, Kürdistan dağlarına kadar 

ula§tırmaya çalı§tığı özgürlüğün feyizli solukları nı, ancak, hikmetli olan 

bu yüce okuldan almı§tt. Kürdistan, özgürlüğün kurban bayramının kendi 

payına düşen ilk şehid ve kurbanı olmak üzere, İshak Sükuti'yi millete 

armağan etmi§tir. 
Ey suçsuz günahsız §ehid, senin temiz ruhuna millet özgürlükçülerinin 

binlerce selamını, ve ey sevgili tıbbiyeliler, size de, güçlü iradeye dayalı 

çalıanızı takdir edenlerin bütün kutlama ve te§ekkürlerini sunarım. 

AhmedCemil 

POLİTİK TOPARLAMA 

Bu hafta politik olay lar alanındaki en önemli olay, Rusya Dışişleri Bakanının 

yaptığı konu§madır. Bu konuşma, tümü göz önüne alındığnda, barışçı ve 

uzla§tırıcı sayılabilir; şimdiki sorunların çözülmesi bakımından Rusya'nın 

davranış yöntemini de bir ölçüde açıklayıcıdır. Dışi§leri Bakanı, Balkan 

işlerinde Yüce Devletin haklarının korunması konusunu benimsediği gibi, 

Berlin Antla§masının(94) herhangi bir devlet tarafından kendi ha§ına 

bozulup çiğnenemeyeceği hususunu ve sözkonusu sorunların bir konferansta 

çözülmesi gerektiğini de, Avusturya'nın onuruna dokunmayacak biçimde, 

ustaca bir dille öngörmüştür. Sözü edilen Bakanın insaflıca ve uzla§tırıcı 

olan bu belirlemeleri, bütün barış yanlılarınca, hak ve adaletseverlerce 

takdire değer görülse, yeridir. 
Öte yandan Avusturya, dışişlerinde girdiği çıkmazdan çıkmak için bir 

çözüm yolu aramaktadır. Söz konusu devlet uzla§maya eğilimli olmakla 

birlikte, uzlaşmanın ba§lıca temelleri konusunda henüz Avrupa'nın 

dileklerine ve Yüce Devletin isteklerine tam muvafakat gösterememiştir. 

Fakat hak ve adaletin gereği neyse o temel üzerine uzla§ma binası kurulmak 

konusu iki tarafça benimsenmesi durumunda, uzla§ma sağlanması kolayla§ır. 

Uyuşmayan görüş açılarına bağlanıp kalındığında, bugörü§ ayrılığı anda§ma 

maddelerine ve kar§ılıklı taahüdlere ilişkin yorumlardan ileri gelirse, 

Avrupa'nın usta hukukçularına ya da bu gibi anlaşmazlıklar için çözüm yeri 

olarak kurulan Lahey Barış Mahkemesi'ne başvurularak da bir uzla§ma 

zemini hazırlanabilir. Fakat güçlü bir biçimde umulur ki Avusturya 

(94) Berlin Andaşması: İlk sayıdaki 78 numaralı dipnota bakınız. 
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Hükümeti, hak ve adalet kuralına uygun olarak, o gibi şeylere başvurulmasına 
gerek bırakmayarak, var olan anlaşmazlığın çözülmesi işinde BabıiHi' nin(9 5) 
gösterdiği uzlaşmacı eğilimleri takdir eder ve iki devlet arasındaki dostça 
ilişkilerin önceki gibi sürmesini sağlar. 

Bulgaristan'a gelince, Prensliğin son zamanlarda büyük devletlere 
gönderdiği notanın içeriği pek de içten değildir. Prenslik, öteden beri 
yürüttüğü aldatmaca tutumundan ayrılmadığını bu notasıylakanıtlamıştır. 
İşi, egemen Devleti(96) uzlaşma görüşünden yoksun olmakla suçlamaya 
kadar vardıtıyor ve Osmanlı Devletinin savaşçı bir niyet taşıdığını iddia 
ediyor. Oysa Babıall, barışçı emellerini her yöntemle kanıdadığı gibi, şu 
anda da başka bir görüş beslemediğinden kuşku yoktur. Ancak Yüce 
Devletin açık haklarının korunmasının bütün Avrupa'ca benimsenip 
onayianma altına alınan zorunluluğu da, Prenslikçe dikkatten uzak 
turulmamalı dır. 

Prensliğin bu notasma hükümetlerce ne yanıt verildiği bilinmiyorsa da, 
bazı kanıt ve belirtilerden, pek de iyi kabul görmediği ve Prensliğin 
egemen Devletle uzlaşmaya yeni baştan eğilimli kılındığı anlaşılmaktadır. 
Bundan dolayı, Avrupa'nın politik sahnelerinin, Osmanlı siyasetimize 
elverişli olması sürüyor. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

POLİTİK ÖZETLEME 
-Devam-

Bunlar ise, eski yönerimin(97) kötü eserleri olarak meşrutiyet Hükümerimize 
miras kalmış şeylerdendir, ki Devlete bağlanması hemen varsayım derecesine 
gelmiştir. Meydana gelen mutlu dönüşümle(98) Devlete taze bir yaşam 
geldiğine göre, bunların duzeltilmesi olanağı da o oranda kolayiaşmış 
mıdır? Bu önemli soruya yetkinlikle yanıt verbilmek için, ilk önce, bu 
sorunların kaynağınadönüp göz gezdirmek ve gerekçelerini bilmek gerekir. 
Bilindiği gibi, gerek Bosna ve Hersek'in, gerekse Bulgaristan'ın egemen 

Devlete karşı politik durumları Berlin Anlaşmasıyla belirlenmiştir. Bu 
anlaşma bugün yürürlükte ve geçerli olduğundan, içerdiği maddelere 
aykırı olan durumlara, imzacı devletlerce "meşru olmayan durumlar" 
gözüyle bakılması gerekir. Berlin Antlaşmasının 25. maddesinde, Bosna ve 
Hersek'in antlaşmadaki statüsü devletler arasında şu metinle 
oluşturulmuştur: 

(95) Babıa.Il: 2.sayıdaki 60 numaralı dipnota bakınız. 
(96) "Egemen Devlet"ten maksat Osmanlı Devletidir. 
(97) "Eski yönetim" den maksat meşrutiyetten önceki yönetimdir. 
(98) "Mutlu dönüşüm" den maksat meşrutiyetin kurulması olayıdır. 
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"Bosna ve Hersek eyaletleri, Avusturya Devleti tarafından asker 
yerleştirilerek yönetilecektir. Avusturya Hükümeti, Sırhistan ile Karadağ 
arasında güneydoğu yönünde Metroviçe'nin öte tarafına kadar uzanan 
Yenipazar sancağının yönetimini üzerine almak arzusunda 
bulunmadığından, orada Osmanlı yönetimi yerinde kalacaktır. Bununla 
birlikte, yeni politik yöntemler ile haberleşme yollarının özgürlük ve 
güvenliğini sağlamak için, Avusturya Devleti, Yenipazar'ın her tarafında 
asker bulundurmak, askeri ve ticari yollar yapmak yetkisini saklı tutar. 
Avusturya Devleti ile Yüce Hükümet, işin ayrıtılarını ilerde anlaşıp 
uzlaşarak kararlaş tıracaklardır". Bundan sonra Yüce Hükümet ileAvusturya 
Hükümeti arasında Yenipazar sancağı konusunda yapılan sözleşmenin 
birinci maddesinin, "Bosna ve Hersek eyaletleri, Berlin Antlaşmasının 25. 
maddesi gereğince Avusturya tarafından yönetilecektir" diye yazılı olan 
birinci fıkrasıyla da, antlaşmaya dayalı bu statü pekiştirilmiştir. 

Sözü edilen sözleşmenin diğer maddeleri ayrıntılara ve her iki eyaleeteki 
Müslümanların çıkarlarının korunmasına ilişkin olup, onlar arasında, 
Müslümanların dini ve siyasi haklarının tümüyle korunacağı ve hutbelerde 
Hazreti Padişah'ın ünlü adının okunacağı, ikinci maddede açıkça 
belirtilmiştir. 

Adı geçen iki eyaletin A vustuya tarafından işgal edilip yönetileceği 
konusunda iki hükümet arasında başka belgeler yoktur. Yalnız Berlin 
Antlaşmasına sözü edilen 2 5. maddenin konulması sırasında, Yüce Devlet 
temsilcilerinin antlaşmayı imzalamakta gösterdikleri çekingenli k karşısında, 
Avusturya Hükümetince bir bildiri verilmesine zorunluluk gösterilmiştir. 
Bu bildiri, 2 5. maddenin tamamlayıcısı ve yorumlayıcısı olduğundan, 
önem taşımaktadır. Avusturya temsilcileri tarafından imzalanan ve 
antlaşmanın imzalanması sırasında Yüce Devlet temsilcilerine verilen bu 
bildiride 25. madde ve Avusturya'nın maksadı açıklığa kavuşturulmuştur. 
Bildiride şöyle denilmiştir: 

"Yüce Devlet temsilcilerinin bağlı bulunduktari Hükümet adına 
gösterdikleri arzu üzerine, Avusturya temsilcileri, görkemli Hazreti 
Padişah'ın zatının Bosna ve Hersek vilayetleri üzerindeki egemenlik 
haklarının, bugün imzalanacak olan antlaşmanın adı geçen viiiiyedere 
ilişkin maddesinde açıklanan işgal durumuyla asla zedelenmeyeceğini ve 
işgal işinin geçici sayılacağını ve kongre toplantısının bitiminden sonra iki 
hükümet arasında, işgalin ayrıntılarına ilişkin bir ileri antlaşma yapılacağını, 
Avusturya ve Macaristan Hükümeti(99) adına belirtirler". 

(99) O zaman Avusturya ile Macaristan bir imparatorluk biçiminde birleşik oldukları ve 
o birleşik devletin adı da "Avusturya-Macaristan Devleti" olduğu için, burada 

"Avusturya ve Macaristan Hükümeti" denilmiştir. 
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25. madde metninde, Bosna ve HersekeyaletlerininAvusturya tarafından 
yönerilmesi mutlak olup, Yenipazar sözle§mesinde de bu mutlaklık peki§
tirilir. Fakat aynı zamanda verilen ve maddenin tamamlayıcısı olması 
nedeniyle aynı hüküm ve gücü taşıyan bu bildiride ise, işgalin bir geçici 
i§gal olduğunun ve adı geçen iki eyaler üzerindeki Hazreti Padişah'ın 
egemenlik haklarının her tütlü çiğnemeden korunacağının taahhüt edil
mesi dolayısıyla, her iki eyaletin antla§maya dayalı statüsü her görüş 
açısından bir geçici işgalden ba§ka bir şey değildir. 

"Times" gazetesi, 9 Ekim 1908 tarihli sayısında bu bildiriden sözettiği 
sırada, bunun haklarımızın korunması noktasından son derece önem taşıyan 
bir belge olduğunu ve Kont Andrassy'nin, antlaşmanın imzalanması 
sırasında bunu Yüce Devlet'in temsilcilerine verdiği zaman, Avusturya 
halkı üzerine kötüetkilere neden olmaması için son derece gizli turulmasını 
da özellikle rica ettiğini ve böylece bu önemli belgenin kamuoyunca 
bilinmediğini yazıp anımsatmıştır. Aslında Berlin Antla§masının proto
kollerinde bu konuda bir söz yoktur. Yalnız adı geçen protokollerde, her iki 
eyaler hakkında antlaşmaya böyle bir maddenin konulmasını gerektiren 
neden ve düşünceler ve Yüce Devlet'in temsilcileri, daha doğrusu müte
veffa(lOO) Kara Teodori Paşa tarafından onu reddedip çürütmek için 
harcanan yoğun çabalar yer almıştır. Bu bildiriyi Avusturya temsilcilerin
den almak o sırada son derece güç bir şey olduğu halde, sadece adı geçen 
pa§anın ustalığı ve direngenliği sayesinde bu başarı elde edilmiştir. Çünkü 
Kont Andrassy'nin, söz konusu iki eyaletin Balkanlar'da sürekli bir ih
tilal(l O !)ocağı olduğu, Doğusava§ının çıkmasına neden olan ayaklarımanın 
çıkış yeri olduğu ve orada sürüp giden kesintisiz ihtilal ve göçü Yüce 
Hükümet'in engellemeye gücünün yerınemesi yüzünden, yerini yurdunu 
terkeden yüz binlerce kişinin barındırılıp geçindirilmelerine Avusturya 
Hükümetince zorunluluk görüldüğü, bunun ise hükümetine, gücünün 
üstünde bir yük olduğu yolundaki açıklamaları ve buna kesinlikle son 
verecek bir durum ve konumun meydanagetirilmesi gerekeceği yolundaki 
önerileri, kongrede hiç itiraza, hatta tartışmaya bile uğramaksızın bütün 
temsilcilerce gerçek duruma uygun görülmüş ve her iki eyalette Devletin 
görülen güçsüzlüğüne bakılarak, Bosna ve Hersek'in yönetiminin 
değiştirilmesi gerektiğine dair genel bir kanı meydana gelerek, 25. mad
denin konulması böylece kararlaştırılı vermiştir. 

(100) Müteveffa: Vefat eden kimse, ölen kimse. Bu sözcük Osmanlılar zamanında bir 
teri m olarak, ölen gayrimüslümler içinkullanılırdı. ÖlenMüslümanlar için "rahmetli" 
demek olan "merhum", ölen gayrimüslümler için de "vefat eden" demek olan 
"müteveffa" denirdi. 

(101) Buradaki "ihtiHU" sözcüğü, bir terim olarak kullanıldığı "hükümeti devirme 
hareketi" anlamında değil, "karı~ıklık, karmaşa, durumun düzenden çıkıp haleldar 
olması" demektir. 
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İ§te, metni herkesin kolaylıkla kabul ettiği bir maddenin hüküm ve 
gücünügereği gibi tak! id eder biçimde o sırada Avusturyalılardan böyle bir 
bildiri elde etmek, o zamanki durumumuza göre pek büyük bir ba§arı 
belirtisidir. Bugün ise haklarımızı savunmacia bu belge en önemli bir 
kanıttır. Gözler önüne serilen konulardan anla§ılacağı üzere, Bosna ve 
Hersek'in siyasal durumu, Berlin Antla§masının 25. ve Yenipazar sözle§
mesinin 1. maddeleri gereğince bir mutlak i§gal niteliğinde ve 25. madde
nin tamamlayıcısı olan adı geçen gizli bildiri ile bu i§galin geçici ve ko§ullu 
bir i§gal olduğu merkezindedir. Bu nedenle, politik durumunun geçici ve 
kO§ullu i§gal olduğu, devletler hukuku açısından dü§ünülecek bir konu 
olamaz. 

Güvenilir olan "Tanin" gazetesinin bu ayın 16'sı tarihli sayısında, Kürd 
Teavün ve Terakki Cemiyeri'nin saygıdeğer üyelerinden ve adı geçen 
gazetenin güçlü yazarlarından Baban İsmail Hakkı Bey karde§imizin 
"Tan" gazetesinden alıntı yaparak bu önemli belge hakkında yazdığı 
yazıda bunun değer ve önemi pek güzel olarak gözler önüne serilip 
açıklanmı§ olduğundan, adı geçen belge hakkında tarafımızdan fazla 
giri§lere gerek kalmamı§tır. 

Bosna ve Hersek'in gerçek statüsü ve konumu bu olduğu halde, 30 yıldan 
beri adı geçen ülkede cereyan eden durumlar, Avusturya'nın, yapmı§ 
olduğu taahhütleri pek de iyi biçimde yerine getirmediğini açıkça kanıtlar. 
Müslüman halkın dini ve siyasi haklarının korunması konusunda var olan 
taalıhütlerin nasıl yerine getirildiği, bütün dünyaca bilinmektedir. 

Devamı var 
Süleymaniyeli Seyfullah 

MOLLA SAİD-İ KÜRDI'NİN 
TIMARHANE ANILARI 

Gazetemizde arasıra yazıları görülen Bediüzzaman Molla Said-i Kürdi, 
istibdad döneminde İstanbul'a gelip, Kürdistan'ın yoksun ve muhtaç 
olduğueğitim ve öğretimin oralarda yaygınla§ması olanaklarının sağlanması 
konusunda birtasarı sunmasından dolayı, zavallı adam tırnarhaneye atılmı§tı. 
Eski yönetimin, erdemli ve değerli insanları mahvetmek için yapmaktan 
çekinınediği bu gibi zulümleri sayılamayacak kadardır ve o nedenle de 
nefret edilecek ni telikeedir. 
Cenab-ı Molla'nın tımarbanede doktoruyla meydana gelen macerasını, 

bazı açıklamaları ve gerçekleri içerdiği için saygıdeğer okuyucuların gözleri 
önüne arzediyoruz: 
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Tabib Efendi! 
Deliliğim hakkında senin eline bir kanıt daha vereceğim. Sorulmadan 

yanıt. Antika bir divanenin sözünü dinlemeyi arzu ederseniz, muayenemi 
yargılama biçiminde istiyorum. Senin vicdanın da hakem olsun. Bir 
doktora tıp dersi vermek fuzulilik olur; ama hastalığın teşhisine yardım 
edecek noktalar, hastanın görevidir. Hem de geleceğin sizi yalanlamaması 
için dinlemeye gerek görürseniz, şu dört noktayı göz önüne alıp inceleyiniz. 

Birincisi: Ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Kabaolan durumlarımı 
Kürdistan kantarıyla tartmalı, hassas olan uygar İstanbul terazisiyle 
tartmamalısınız. Öyle yaparsanız, mutluluğumuzun kaynağı olan 
İstanbul'dan önümüze set çekmiş olursunuz.(l02) Hem de Kürdlerin 
çoğunu tırnarhaneye sevketmek gerekecek. Çünkü Kürdistan'da en geçerli 
olan ahlak cesaret, onur, dine bağlılık ve gönül ile dilin birbirine 
uygunluğudur. Uygarlıkta "nezaket" denilen iş, onlarca dalkavukluktur. 

İkincisi: Benim giysilerim gibi durumlanın ve ahiakım da insanlarınkine 
aykırıdır. Hak ve gerçek durumu değer ölçüsü olarak alınız. Zamanın ya da 
geleneğin geçerli kıldığı bazı kötü ahlakı, görenek yoluyla örnek olmuş 
ölçü yapmayınız. "Neme gerek, başkası düşünsün" gibi ölü çığlığı vermeye 
razı olmayan bir Müslümanım. İslamiyet yönünden manevi olarak görevli 
ve doğru olmakla yükümlüyüm. Din ve Devlete yararlı olan bir şeyi 
düşüneceğim. 

Üçüncüsü: Olağan dışı ve seyrek olarak, zamanın yeteneğinin üstünde 
çok kimseler gelip gitmişler. İnsanlar, başlangıçlarındaonlaradeliliği yada 
boş şeylerle uğraşmayı yükledikten sonra, sihir ya da olağan dışı olmakla 
yorumlamışlar. Birinci ve ikinci noktalar arasındaki çelişki, deliliğime 
hükmeden zatların kanıt ve savlarında bulunan çelişkiye işarettir. Zira, 
"yaptıklarıyla delidir; çünkü her güç soruna yanıt veriyor; böyle kanıt 
getiren delidir" demişler. 

Dördüncüsü: Sinirli adamın, özellikle benim gibi sinirli bir kimsenin 
telaş edipöfkelenmesi zorunludur. Özellikleyüce bir düşünceyi yani şeriata 
dayalı özgürlüğü 15 yıl zihninde taşıyan bir kimse, fiilen yakın olduğu 
zaman yani büyük bir değişiklikle kendini tehlikede görse, nasıl teliişlanıp 
öfkelenmesin1 Hem de benden daha divane olan, Güvenlik İşleri 
Bakanıdır.(l03) Çünkü benden daha sinirlidir. Ayrıca, bu geçici deliliğe 
tutulmayan, binde birdir. 

(102) Bu cümlenin aslındaki sanat için bu sayıdaki 13 numaralı dipnota bakınız. 
(103) "Güvenlik !~leri Bakanı", yazının aslındaki "Zabtiye Nizırı"nın karşılığında 

kullanılmıştır. Osmanlılar döneminde polisle jandarma güçlerini kapsayan güvenlik 
güçlerinin tümüne "zabtiye" denirdi ve o güçler, "Güvenlik İşleri Bakanlığı" 
anlamına gelen "Zabtiye N ezaret i" ne bağlıydı. O bakanlığın b~ ın daki görevliye de 
"Güvenlik İşleri Bakanı" demek olan "Zabtiye Nazırı" denirdi. 
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"Bütün insanlar delidir, ama delilik aşk ölçüsüne göre değişir".( 1 04) Eğer 
dalkavukluk, yaltaklanmak, kedi gibi yalvarıp yakarmak, kamu yararını 
kişisel çıkara feda etmek aklın gereği olarak sayılmak gerekirse, tanık 
olunuz ki ben o akıldan istifaını veriyorum ve, bence bir suçsuzluk 
günahsızlık rürbesi olan divanelikle kıvanç duyuyorum. 

Dört nokta kuşkuyu çağırmış. Onları, bilerek, bazı gizli hikmetler için 
yaptım. 

Birincisi: Garip görünümüm.(l05) Aykırı olan bu giysilerimle, dünya 
amaçlarına gereksinmediğimi, kentin geleneklerine uymamakta mazur 
görülmemi, durum ve davranışlarıının insanlarınkine ters olduğunu, içimle 
dış görünüm üm arasındaki ilişkilerirole doğal insanlığıını ve milliyetimin 
sevgisini yüceltmek içindir. Hem de, garip anlam garip bir söz içinde 
olmalı, ki dikkat çeksin. Hem de, yöresel sanayiye geçerlilik vermek için 
fiili bir öğütte bulunuyorum. Hem de, kendimde bir yenileşme eğilimi 
göstererek zamanın yenileneceğine işaret ediyorum. Hem de Sultan Selim'e 
b!at etmiştim.(l 06) 

İkincisi: Bilginlerle olan münazaramdır.(107) Onun nedeni şudur ki, 
İsliimbol'a(l08) gelip gördüm ki diğer dallara oranla medreseler 
gelişmemişrir. Bunun da nedeni şudur ki, kitaba bakmakla, dolaylı olarak 
sorunları kavrayıp çıkarma yeteneği, bilim yeteneği yerine konulmuş ve 
münazara ve soru ile yanıt olmaması nedeniyle, öğrencilerde şevksizlik, 
yetkinsizlik ve renbellik gibi bazı durumlar meydana gelmiştir. Şaşkınlığa 
yolaçan diğer bir şey de şudur ki, yiyecek bilgileri ya da eğlenceyle vakit 
geçirmeye neden olan heves bilgileri ilgi görmüş ve gerçek lezzeti içeren ve 
asıl amaç olan bilgiler gibi, ilahiyat bilimleri öğrenilmez olmuş. Bunun da 
giderilmesi için ya yüce bir himmer ya tam bir sürekli uğraş ya da yarışınayı 
sağlayan soru ve yanıt gibi, zorunlu ve dıştan gelen bir özendirme gerekir. 
Ya da iş bölümü kuralına uygun olarak, her bir öğrenci yeteneğine göre bazı 
rekniklerle sürekli olarak uğraşmalı, ki uzman olsun, yüzeysel olmasın. 
Çünkü her bilimin bir gerçek niteliği vardır. Yarkınlığın olmaması 

durumunda, bazı tarafları eksik olan şekiliere benzer. Bunun da çaresi, ona 
( 1 04) Aslı Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirerek çevirisini buraya aldık. 
( 1 OS) Yazar K ür d kıyafetiyle İstanbul' a gittiği ve o kıyafetle orada dol~tığı için, görünümü 

İsanbullularcagaripsenmi~tir. Burada "garip görünümüm" demesinin nedeni odur. 
(106) Biac Bir kimseyi hükümdar olarak kabul ermek. Anlaşıldığına göre yazar bu 

sözüyle, Kürdlerin 1514'te Osmanlı Padişahı I. Selim'le ittifak edip Osmanlı 
İmparatorluğuna katılmalanna işaret etmiştir. Arapça olan "blat" sözcüğünü, 
Türkçe karşılığı bulunmadı!\:ı için çeviride aynen kullandık. 

(1 07) Münazara: Bir konu üzerine karşıt görüşlerin belirlenen kurallar içinde karşılıklı 

olarak söylenmesi. Arapça olan sözcüğü, Türkçede ka~ılığı bulunmadığı için 
çeviride aynen kullandık. 

(108) "İslfimı bol olan kenc" anlamındaki bu ad, Osmanlılar döneminde bazen İstanbul 

için kullanılan adlardan biriydi. 
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elverişli olan bir tekniği esas tutmalı ve buna uygun tekniklerin her 
birinden birer özedeme alınmalı ve o temel tekniğin gerçek biçimini 
tamamlayıcı olarak almalıdır. Zira her özedeme bağımsız bir şekil 
oluşrurmuyor, ama temel bir şekli tamamlıyor. 

Ey sözümü işiten bilim öğrencileri! Eksik olan selefierine iyi halef olmuş 
olan okullular gibi çalışalım, ki erdemin zirvesine ulaşmış olan selefierimize 
iyi halef olalım. Ben, münazara ile fiilen iki noktadan uyarmak istiyorum. 

Üçüncüsü: İki görüşü fuzulllik olarak bildirmiştim. Birincisi, şu gelişme 
zamanında, gerçek uygarlığı oluşturan İslamiyet, şimdiki uygarlığa oranla 
gelişmemiş. Bunun da en büyük nedeni, üç büyük dalın, "hepsinin arnacı 
bir, ama rivayet değişik"(l09) onaylanan sözüne uygun olarak, medreseli
ler, okullular ve tekyeliler(llO) arasındaki görüş ayrılıkları ve tutum 
değişiklikleridir. Medreseliler okulluları, maksat olmayan bazı yüzeysel 
şeylerin yorumlanması yüzünden, inanç zayıflığıyla suçluyorlar. Bunlar ise 
berikileri, yeni bilimler konusunda bilgisiz olmaları dolayısıyla eksik ve 
güvenilmez sayıyorlar. Medreseliler tekyelileri, ibadet olan zikti, şevk 
nedeni konulmuş olan bazı helal iş ve davranışiarına cahil olan sıradan 
insanlar ibadet sanırlar.(lll) Oysa bu sanı çürüktür. ibadet yalnız zikirdir. 
Davranışlar, helili olmak koşuluyla caizdir. Sıradan insanların bu sanısı 
dolayısıyla, bunlara "bid'atçılar"(ll2) gözüyle bakıyorlar. Bunların geride 
kalmalarıyla ve onların aşırı gitmeleriyle, dinde var olmayan şeylere göz 
yummakapısı açıldı, bazı bid'atler zikirle karıştml dı. Bu görüş ayrılıkları 
ve tutum uyuşmazlığı, İslam ahlakını sarsmış ve onu uygarlık 
gelişmelerinden geri bırakmıştır. Bunun da çaresi, okullarda dini bilimlerin 
hakkıyla okutulması, medreselerde gereksiz kalan eski felsefenin yerine 
gerekli olan bazı yeni bilimlerin okunınası ve tekyelerde, bilgileri deniz 
gibi geniş ve derin olan bilginierin bulunmasıdır. Böyle olduğu takdirde, 
her üç dalın, birbiriyle ahenkli olarak gelişme yolunda ilerleyecekleri güçlü 
biçimde umulur. 
İkinci görüş, kamu öğretmenleri olan vaızlara aittir. Bunların nasihatle

rinde kendirnce bir etki duymadım. Düşündüm, kalbimin katılığından 
başka üç neden buldum. Birisi, şimdiki yüzyılın geçmiş zamanla 
karşılaştırılması, yalnız iddia edilen savı tasvir edip parlak göstermektir. 
Oysa geçmiş zamanda gönül temizliği ve bilginierin ardından gidilmesi 
egemendi; bunlarakanıt gerekmiyordu. Şimdi herkeste, davranışları araştıran 

(109} Bu," cümlenin maksildu bir, amma rivayet muhtelif' dizesinin çevirisidir. 
(110) "Tekyeliler'"den maksat tarikarlara bağlı olanlardır. 
(1 1 1) Bu sayıdaki 22 numaralı dipnota bakınız. 
(1 12) Bid'at: İslam dininde bulunmayan ve sonradan din adına uydurulan şey. Bu gibi 

şeyleri uyduran ya da kabul edip uygulayan kimselere de "bid'arçı" demek olan "ehl-i 
bid'at" denilmi~tir. "Bid'at" sözcüğü, Türkçe karşılığı bulunmadığı için çeviride 
aynen kullanılmıştır. 
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bir eğilim meydana gelmiştir. Bunlara karşı, iddia olunan savı tasvir etmek 
etki yapmaz. Ancak erkilernek için savın kanıtlanması ve onların ikna 
edilmesi gerekir. İkinci neden, bir şeye özendirmekle ya da bir şeyden 
çekinilmesini istemekle ondan daha önemli bir şey göndermekti. Örneğin 
"bir gece iki rekat namaz kılmak haccı tavaf etmek" ya da "kim kaybet
se(ll3) zina etmiş gibidir" derler. Üçüncüsü, belagatın(ll4) gereği olan, 
durumun gereği ne ve zamanın dayatmaları na uygun söz söylemezler. Sanki 
insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar. Demek 
istiyorum ki, vaızın, savını kanıtlamak için hem araştırmacı bilgin, hem 
şeriat dengesini bozmamak için inceleyici filozof, hem de ikna edici belagat 
adamı olması şarttır. 

Dördüncüsü: "Zihnim perişandır" dedim. Oysa bu cümleden maksadım, 
hafıza gücüme unutkanlık gelmesi ile zihnimdeki sıkıntı ve tabiarımdaki 
ürkekliktir. Hiç bir divane "ben divaneyim" demediği için, bu söz benim 
deliliğime nasıl kanıt olabilir!(ll5) Hem de "İzhar"dan(ll6) sonra üç ay 
ders gördüğümü söylemiştim. Bu söz iki yönden kuşkuya yolaçar. Ya doğru 
olmayan bir sözdür, oysa bütün Kürdistan bunun doğru olduğunu bilir; ya 
da doğru olduğu halde, ey doktor, ya senin dediğin gibi övünme ve gurur 
gibi bir delilik unsurunu çağrıştırır. Buna yanıt: Bir devlet adamının 
sorusuna karşı doğru yanıt vermek isteğimdir. Gerçi övünroeyi gerektirmese, 
bilincirnde kuşkunuz kalmadığı zaman düşüncemde kuşkunuz vardır 
sanıyorum. Onu bir muhakeme ile bu kuşku giderilebilir. Çünkü son 
derecede özgür yabani Kürdlerden olan bir adam, elmas gibi millete bir 
sadakatla bağlı olduğu ve cevher gibi bir yüce düşüncenin sahibi olmadığı 
halde, nasıl bu zamanda bu kadar kendine özgü bir belirleyici alarnet 
taşıyan hile ve bozuk düşüncesini saklayabilir! Bence "hile, hile 
yapmamaktır" demek, herkesçe tercih edilir. Çünkü kimseyi sadık 

bulmadım. Ve d uru bir sadakan gönlünde duymuş da bir çeşit durumlarda 
bulunmuş.(ll7) "N iceleri doğru bir işi hastaanlayışla yitirir".(ll8) Demek 
bizim doktorların anlayışı hasta ve kendi raporlarıyla delidir, Güvenlik 
İşleri Bakanı da sinirliliği yüzünden divanedir. Ey doktor, sen iyi doktorsun; 
önce o zavallıları tedavi et, sonra beni. 

Ey şu konuşmamabakan zatlar, eğer konuşmamda dakunacak ya da sizin 
zayıf midenizde hazmedilmeyecek sözler bulunursa, mazur tutun uz. Çünkü 

(113) Galiba "kim namazı kaybetse, kim namazı kaçırsa" demek istiyor. 

(I 1 4) Belagat: İnsanları etkileyecek biçimde açık, güzel ve sanatsal biçimde sözsöylerrmesi 

yada yazı yazılması. Edebiyattabir terim olan bu Arapça sözcük, Türkçede karşılığı 

bulunmadığı için çeviride aynen kullanıldı. 

(115) "Söylediğim o söz, deliliğime nasıl kanıt olabilir!" demek istiyor. 

(1 16) "izhar": Arapça dilbilgisi konusunda bir kitabın adı. 

(117) Yazarın bu cümleyle neyi kasdetciği anla§ılamamaktadır. 

(118) Aslı Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirerek çevirisini buraya aldık. 
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divanelik zamanında söylemişimdir. Çevrem o zaman rımarhanenin 
duvarlarıydı. Çevrenin etkisi, kabul edilen bir şeydir. Zira "divane için 
kalem yoktur".(119) Yaban! yani özgür, Türkçeyi iyi bimeyen bir Kürd, 
meramını bu kadar anlatabilir, vesseHim! 

Bediüzzaman-ı Kürd! 

İSTİBDAD DÖNEMİNDE 
TIMARHANEDEN SONRA TUTUKEViNDEYKEN 

GÜVENLİK İŞLERi BAKANI ŞEFİK PAŞA'YLA TARTIŞMAM 

Güvenlik İşleri Bakanı: 
- Padişab sana seHim etmiş, bin kuruş da maaş bağlamış. 

Sonra da, "20-30 lira yapacak" dedi. 
Yanıt olarak: 
-Ben maaş dilencisi değilim; bin lira da olsa kabul edemem. Kendim için 

gelmedim, ulus um için geldim. Hemde, bana vermek istediğiniz rüşvettir, 
sus payıdır. 

Bakan: 
- Padişah'ın iradesini reddediyorsun. İrade reddedilmez. 
Yanıt olarak dedim ki: 
- Reddediyorum ki Padişah darılsın da beni çağırsın, ben de doğrusunu 

söyleyeyim. 
Bakan: 
-Sonucu çok tehlikelidir. 
Yanıt olarak: 
- Sonucu deniz olsa, geniş bir mezardır; idam edilsem, bir ulusun 

gönlünde yatacağım. Hem de, İstanbul 'a geldiğim zaman yaşamımı rüşvet 
getirmiştim. Ne ederseniz ediniz. Bunu da ciddi söylüyorum. Ben soyumun 
çocuklarını(120) fiilen uyarmak isterim, ki bu da Devlete hizmet etmek 
içindir, maaş kapmak için değildir. Hem de, benim gibi biradamın millete 
ve Devlete hizmeti nasihatladır. O da iyi etkiyle olur; o da gönüllü olarak 
olur; o da bir maksat gütmeksizin, o da karşılıksız, o da kişisel çıkarları 
terketmekle olur. Bundan dolayı, ben maaşı kabul etmekte mazurum. 
--------~~-----~------~----------~--------
(119) Aslı Farsça olan bu sözü Türkçeye çevirerek çevirisini buraya aldık. 
(120) "Soyumunçocukları" deyişi yazınınaslındaki "ebna-yı cinsim" deyişinin karşılığında 

kullanılmıştır. O sözde yer alan Arapça "cins" sözcüğü, Osmanlıcada hem bugünkü 
anlamda, hem de "aynı soydan gelenler, aynı soya bağlı olanlar" anlamındakullanılırdı. 
Yazar burada "milletim" yani "ulusum" diye sözerrigi Kürd ulusu için İstanbul'a 
gittiğini söylediğine göre, "ebna-yı cinsim" sözüyle de aynı soydan geldiği Kürd 
çocuklarını kastettiği ortadadır. Bu nedenle, "soyumun çocukları", tam yerine 
oturan bir çeviridir. 
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Bakan: 
- Kürdistan'daeğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması olan senin maksadın, 

Bakanlar Kurulunda görüşme konusudur. 
Yanıt olarak: 
-Acaba hangi kuralladır? Kişisel çıkarımı ulusun genel yararına tercih 

ediyorsunuz. 
Bakan öfkelendi. 
Ben dedim ki: 
- Özgür yaşamışım, sınırsız özgürlüğün meydanı olan Kürdistan 

dağlarında büyümÜ§Üm. Bana öfke yarar vermez. Boşuna yoruluyorsunuz. 

Beni sürgüne gönderin. Fizan(121) olsun, Yemen olsun, razıyım. Siz de 
pe n be düzlükten ve yamacılıktan kurtulursunuz. Ben de yüksekten dÜ§mekle 

ineinmekten kurtul urum. 
Bakan: 
-Ne demek istiyorsun? 
Yanıt olarak dedim ki: 
- Sigarakağıdı kadar ineeve '"düzen'" adıyla bir perdeyi, bu kadar düşünce 

ve duyguların kabarınasına karşı herkesin üstüne örtmüşsünüz. Herkes, 

altında sizin baskınızla kımıldayan ölü gibi inliyor. Ben acemiydim; altına 
gitmedim, üstüne düştüm. Giyiniş biçimim gibi ahiakım daağırdı. Bir kez 
Mabeyn'de(122) yırtıldı, Şişli'de(123) bir Ermeninin evine düştüm; orada 

da yırtıldı, Fatih'e(l24) düştüm; orada da yırtıldı, tutukevine düştüm; 

orada da yırtıldı, tırnarhaneye düştüm; şimdi de gözetimevine düşmüşüm. 
Özetçesi, siz de o kadar yamacılık yapamazsınız. Ben de incinirim. '"Yırtık 
yamadan daha genişledi'".( 12 5) Hem de, Kürdistan' da yk en sizi i yi bilirdim. 

Bu durumlar, sizin eserinizi bana iyi öğretti. Özellikle tımarhane, bu 

metinleri bana iyi açıkladı. Hem de bu durumlara teşekkür ederim. Çünkü 
kötü sanmak yerine, iyi sanıya sahiptim. 

Bediüzzaman 
Molla Said El-Kürdi 

(121) Fizan: Bugünkü Libya'nın güneybatısında yer alan ve istibdad döneminde siyasi 

muhaliflerin sürgün yerlerinden biri olmakla tanınan bir bölge. 

(122) Mabeyn: Osmanlılar döneminde padişah sarayı ile hükümet yetkilileri, ordu 
kumandanları ve halk arasında yer alıp İ§lev gören daire, makam, kurum. Bazen 

sadece "Mabeyn", bazen de "Padişah Mabenyi" demek olan "Mabeyn-i Hümayun" 

adıyla anılırdı. O dairedeki görevlilere de "Mabeynci" denirdi. "Mabeyn" sözcüğü 

o döneme özgü bir ad olduğu için, çeviride aynen kullanıldı. 

(123) Şişli: Istanbul'da bir semt. 
(124) Fatih: İstanbul'da bir semt. 
(125) Aslı Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirip çevirisini buraya aldık. 
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POLİTİK iŞLER 

AVUSTURYA GÖRÜŞMELERİ 

Babıiilt ile Avusturya Elçisi arasında başlatıldığı bildirilen görüşmelerin 
sürmesine ilişkin bir belirti görülmüyor. Viyana gazetelerinin rivayetleri 
ise, bu görüşmelerin sürmesi için Avusturya'nın İstanbul Elçisine kesin 
talimat verildiği merkezinde bulunuyor. Demek ki iki hükümet arasında 
asıl görüşmeler hakkında henüz görüş birliği yoktur. 

A VUSTURY A-RUSY A 

Avusturya ile Rusya arasında Doğu bunalımı hakkında var olan görüş 
ayrılıklarının bağdaştırılmasını gerektirecek bir çözüm yolu bulunduğu 
konusunda gazetelerde bazı rivayetler yer almışsa da, bizim aldığımız 
haberler, bunun birçözüm yolu olmayıp, yalnız şimdiki sorunların çözülmesi 
için kaçınılmaz görünen konferansın toplanmasını kolaylaştırmak için iki 
hükümet arasında bazı görüş alış-verişlerinin yapılmasından ibarettir. 
Zaten bu alanda iki hükümet arasında kesin bir uzlaşmanın gerçekleşmesi, 
Doğu bunalımının şimdiki durumu dolayısıyla olanaksızdır. 

* 
A'yan Meclisi ile Meclis tarafından Padişah'ın konuşmasına yanıt olarak 
düzenlenip Sadrazamlık makamı aracılığıyla Padişah'ın ayağına sunulan 
teşekkür arzlarının içeriğinin Avrupa siyasal çevrelerinde takdir edildiği, 
telgraf haber lerindendir. 

ÇEŞİTLİ 

TEŞEKKÜRLERİMiZ 

Büyük milll bayram olan Osmanlı Meclisinin açılış töreni dolayısıyla 
aldığımız birçok yazılı ve telgrafkutlamalarını büyük bir övünç ve kıvanç 
duygusuyla okuyoruz. Soylu Osmanlı halkının hamiyetinin en iyi eseri olan 
bu özel himmedere teşekkür, sahiplerini de ruhumuzun bütünsamimiyetiyle 
takdir ederiz. 
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SİİRD SANCAGI VE MUTASARRIF SÜLEYMAN FAiK 
BEYEFENDi 

Siird sancağının birbirini izleyengüzel icraatını sevinçli bakışlarlagörüyoruz, 

işitiyoruz. Vaktiyle de yeteneğinden gelen eserler gösteren Sancak 

Mutasarrıfının yüce himmetine, iyi niyetine güveniyoruz. Siird yöresi dahi 

eski dönemin istibdadının bir acılı oyuncağıydı. Orası şiddetle zedelenmiş, 

Kürdlerin karşılıklı vuruşma ve talanlarıyla yıkık bir duruma gelmişti. 

Her yerde olduğu gibi, Siird sancağında da özgürlüğün ilan edilmesinden 

sonra, bütün aşiret liderleriyle bireylerinin grup grup Hükümet merkezine 

gelerek övünç ve kutlamalarını göstermeleri, bunların herhalde 

suçsuzluklarıyla birlikte en güzel sevgili olan özgürlüğe ne ölçüde istekli 

olduklarını gösterir. Bundan dolayı sevincimizi belirtir, sözü edilen 

mutasarrıfın iyi hizmetinin güzel eserlerini özellikle takdir ederiz. 

ÖZEL TELGRAFLAR 

Diyarbekir, 4 Aralık 324(Miladi 17 Aralık 1908): 
3 Aralık 324, derneğimizin onaylanmasının kabul edilmesinden dolayı 

teşekkürler eder, Osmanlı Meclisinin açılış gününü de milli bir sevinç 

şenliğiyle kutlarız. 

Diyarbekir Kürd Derneği Başkanı 
MüftüSubhi 

* 
Bıtlis, 4 Aralık 324: 
Bıtlis'te kuruluş işi gerçekleştirilen Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti 

Şubesinin, Meclisimizin bugünkü mutlu açılış gününde Vali ve vilayet 

yöneticileri, bilginler ve şeyhler, önde gelen askeri amir ve subaylar ve yerel 

memurlar ile kent halkı hazır oldukları halde, hayırlı olması dileğiyle açılış 

töreninin yapılıp birkaç konuşmanın yapıldığı ve din ile Devletin şan ve 

şerefinin yücelmesini içeren dualar okunduğu arzolunur. 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti Bıtlis Şubesi 

* 
Musul, 4 Aralık 324: 
Devlet ve milletin şan ve görkeminin yücelmesi maksadıyla kurulan 

Meclis'in toplanması dolayısıyla, bir milli bayramımız olan bu mutlu 

günün yüceler yücesi onuruna kutlamalarımızı arzeder, ortak kamu 

yararlarında başarı elde edilmesi duasını yinelerim. 

Seyyidler Başkanı Hafid Esseyyid Said 
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Musul, 3 Aralık 324: 
Devlet ve millerin yücelmesi maksadıyle kurulan milletin Meclisinin 
toplanmasına rastlayan bu mutlu günü gördüğümüzden doğan olağanüstü 
sevinçlerle, kutlama görevini yerine getirmeye cesaret eder ve milletin 
beklediği yararlı ve iyi sonuçların gerçekleşmesi için başarı duasını 
anımsatırız. 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri Musul Şubesi 

* 
Diyarbekir, 12 Aralık 324(Milad1 25 Aralık 1908): 
Di yarbekir ili içinde Beşiri aşiret liderlerinden Mirze Ağa'nın adamlarının 
dört yıl önce Garzan'da Pınçınar aşiretinin hayvanlarını gasbetmelerinden 
doğan düşmanlık, Beşir! ile Siird arasında zahire eşyası taşımasının 
kesilmesine ve güvenliğin ortadan kalkmasına neden olmuştu. Mirze Ağa 
da birçok benzeri gibi Siird Mutasarrıfına yalvarışını sundu. Pınçınarlılarla 
175 liraya barışatak araları bulundu ve ticaret kaynakları da açıldı. Berwar! 
ilçesindeki aşiret liderleriyle Hristiyanlar da getirtilerek, sözü edilen 
mutasarrıf tarafından aralarında sevgi belirtileri pekiştirildi. Adaletli 
meşrutiyet yönetimi sayesinde her gün belirmekte olan adaletin 
özgürlüğünden böylece de yararlanan Müslümanlar ve Hristiyanlar adına 
teşekkürler sunarız. 

Ermeni Temsilcisi Goybun 
Naklb Ali 
Siird Müftüsü Halil 
Belediye Başkanı Hami 
Keldanl Başpiskopos Vekili Papas Hürmüz 
Sütyani Patrik Vekili Papas İbrahim 

DiKKATE DEGER BİR TELGRAF 

Diyarbekir, 13 Aralık 324(Miliidl 26 Aralık 1908): 
Milletvekili olmak sevdasında bul unanlar, seçim tüzüğü uyarınca gönderilen 
Sayın Milletvekilimiz ArifEfendi'ye karşı yalan sözler sarfetmekten ibaret 
olarak, çarşılarda esnafa bir tutanak mühürlettiriyorlar. Anayasanın açık 
seçik hükümleri çerçevesinde 5 5 bin Kürd tarafından seçilmiş olan 
milletvekilimiz, Kürdistan' ın yüce başlı özgürlükçülerinden, en layık olan 
ve en hakkeden olduğu halde, yasal yetkiye aykırı olarak böyle saldırılmak 
istenen haklarının kamunun esenliği noktası bakımından korunması 
istirham olunur. Ferman.(l26) 

(1 26) Ferman; İlk sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 
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KÜRD:(l27) Yukarıdaki telgrafher yöndan dikkate değer. Arif Efendi, 

harniyete bağlılığı ve yeteneği ile öyle tanınmıştır ki, rekabet sevdasıyla 

yapılan saldırı, onun ulaştığı erdemin tepesine yetişemez. Biz, adı geçenin 

seçilmesindeki doğruluğu hakkıyla takdir eder, kendisini ruhumuzun 

içtenliğiyle kutlarız. 

FELSEFE KONULARI 

Yazarı: Mısır'ın en büyük bilginlerinden Seyyid Reşid Rıza Efendi 

Çevirmeni: Vizeli Rıza Efendi 

Öğretmen Vambery'nin mektubunun aynı: 

Erdemli Efendim Hazretleri, 

Yüce zatınızın himmet ve gayretiyle çevrilmiş kitapçığı büyük bir dikkatle 

okudum. Aslında hakkınız vardır; Müslüman milletleri ve özellikle soylu 

Osmanlı milletini istibdadın elinden yani yok olma bataklığından kurtar

mak, herkesten önce bilginierin işidir. İslil.m toplumunun düzen bağı 

dindir; onu dirilten dindir; onun geleceğini sağlayacak da, ancak din 

olabilir. İşteonun için, milletinize iyi hizmet etmişsiniz. Ve fırsat düştükçe, 

eserinizi Frenk(l28) gazeteleriyle duyurup tanıtacağım efendim. 

Milletinizin eski hizmetçisi 
Vambery 

DÜNYADA MÜSLÜMANLARlN DURUMU 
VE BİLGİNLERİN GÖREVLERİ 

Işık saçan Güneş her gün ışık saçarak altın saçan ışınlarıyla, binek atı gibi 

olan yeryüzüne gerdanlıklar takıyor. İleri gelenlerin gözleri, yaratılışın 

tüm durumlarının özünü anlamak için tüm dikkatiyle bakıyor. Halkın 

gözlerine sunup gösterdiği gibi Güneş'in kendisinde de varlıkların 

gerçekliklerini görme yeteneği vardır, ki yetenek varsayı lsa, bugün insanlar 

yeryüzü üzerinde oluşmaktaolan tüm olayları o oranda tam olarak kavrayacak 

ve karşılayacak hasarnağa yakındır. İnsanlar yerküreyi doğal etkenler 

bakımından öylesine yönetimleri altına almışlar ki, yerküre adeta, bir gece 

için bir tarafında gözlemlenen durumların öbür taraflarına kolaylıkla 

ulaştırılbildiği bir tek ülke niteliğini kazanmıştır. Ufuklararasındaki uçan 

şimşek, Doğu'daki durumları Batı'ya ulaştırır ve Batı'daki işleri Doğu'ya 

dağıtır. 

(127) "K ÜRO'" den maksat, "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" dir. 

(128) Frenk: Avrupalı, Avrupa insanı. "Efrenc" de denirdi. 

272 - XVIII -

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ulaşım geçitleri açılışa, taşıma araçları da hizmete hazırdır. Bilim ve 
eğitim ürünlerinin yüce başlı ve doğal dalları eğilmekte, eller ise her yerde 
onları koparabilmektedir. İşte bu yerler arasındaki bağlantı ve zamanlar 
arasındaki yakınlaşma, diğer kabile ve topluluklarla eşitlik içinde 
bulunmakta veyarışmaktaolan bütünhalkların üzerindengüçlüğü tümüyle 
kaldırır. Bu nedenle, bu bölüme mensupolanküçükleri n, yaratılışlarındaki 
kurlanası yüceliklere göre, az yıllar içinde, kendileri gibi büyük adam 
olmak için aralarında dünyaya gelip yetiştikleri güçlü büyükleri taklid 
edeceklerinden ümitliyiz. Ve tecrübe sahibi o büyüklerin, yüce nitelikleri 
gereğince, kendileri hakkında gerçekten erdem sayılacak tüm niteliklerde 
emsalları arasında seçkin duruma gelmelerini bekleriz. 

Çünkü çalışarak elde edilen işlerde taklid ve yükselme, adeta doğa 
kanunlarındaki irsllik ve aykırılık gibidir, ki insan, salt onlar aracılığıyla 
bulduğu şeylerin iyisini korumayı alışkanlık durumuna getirebilir ve 
bulmadığı şeyleri icad edebilir. Onlar ikbalin iki kanadıdır, ki insan, sonu 
olmayan sanayi ve bilgi uzayında ancak onlarla kanat çırpıp uçar, ta ki 
yeteneğine uygun olan erdem hasarnağını elde eder. 

Bu çağda bulunan insanların görülen durumlarına bir daha bakışını 
çevirerek ve kendileri hakkında her gün aldığın haberlere kulak vererek, 
mutlaka bil ki, Müslümanlardan başka halkların ve soyların tümü, daha 
yeni işaret ettiğimiz biçimde yaratılışın anayolunda gelişmeye doğru 
adımlar attılar. Sanki bu çağda Müslümanlar, insan doğasının aşağısında 
bulunan diğer bir doğa üzerine yaratılmış gibidirler. OysaMüslümanlarda 
bu durum, diğer insan toplulukları üzerine erdem ve üstünlüklerinin 
gerçekleşmesi nden, liderlik ve saltanatça hepsine üstünlük sağlamalarından 
sonra meydana gelmiştir. 

Bu çağda Müslümanların gerçekten en gelişmişleri, Türkiya,(129) Mısır 
ve Hindistan Müslümanlarıdır. 

Bununla birlikte, "bunlardan biri, kendilerine komşu olan milletierin 
halk topluluklarından bir topluluğa olsun eşittir" diyebilir misin? Bir 
zamanlarOsmanlı Devletinin varlığının ücretlilerinden olup sonzamanlarda 
ayrılmış olan Hristiyan halkların tümü, o devletin Müslüman olan Türk, 
Arap ve Kürdlerinden daha çok gelişmişlerdir. Evet, hükümet ve uygariıkça 
da, bilim ve teknikçe de, sanayi ve eşya yapımınca da gelişmişlerdir. Bu 
yolda sözü uzatmaktan kurtulmak için, "tüm dünya işlerinde daha 
gelişmişlerdir" demeye hakkın vardır. Senin için asıl şaşılacak şey, bu 
devletin henüz egemenliği altında bulunan Hristiyanların, geçim 
sorunlarının tümünde Müslümanlardan daha ileri olmasıdır. Oysa 
Hristiyanlar, gerek nüfus ve gerekse maliye ve devlet işlerindeki çalışma 
bakımından Müslümanlardan daha azdırlar. 
--------------
(129) İlk sayıdaki 84 numaralı dipnota bakınız. 
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İş bu merkezde olunca, Türkiya Müslümanları ile Osmanlı Devletine, 

hatta çoğunlukla içişlerine karışmakta olan Fransa, Almanya, İngiltere ve 

diğer Avrupadevletlerinin Hristiyanları arasında bir karşılaştırma yapınca, 

acaba ne diyebileceksin? Oysa bunlar 200-300 yıl Osmanlı Devletinin 

dehşeti karşısında tir tir titremişlerdi. 
Mısır Müslümanları, tam yüzyıl Avrupa'nın durumları üzerine eğitim ve 

öğretim alanında sürekli olarak çalıştıktan sonra ne iş görebildiler? Gerçekten 

onlar filozoflardan, icatçı ve keşifçilerden, çeşitli bilim ve tekninklerden 

biri hakkındaeser meydanagetirebilecekkalem sahiplerinden yoksundur lar; 

belki bir üniversitenin kurulmasına bile yetmeyen himmetleri, gaflet 

tozunun altında gömülü kalmıştır. Hatta bu 10 milyonluk halk arasında 

hak ve adalet üzere hükümet işlerini yürütmeye cesaret edecek ve hasımların 

atacağı sitem okiarınakarşı pervasız bulunacak ölçüde görüş ve önlemlerinde 

nitelik kazanmış 10 kişi bile yoktur. Bunların ülkelerince olan egemenlik 

ellerinden çıktığı gibi, her yıl topraklarını yabancıların istimilik edip 

ortaklaşa işlettikleri ve her gün mallarını çektikleri için, mülkiyet haklarının 

bile ellerinden çıkması yakındır. Günlük gazeteleri, onların durumundan 

her an bolca sözettiğinden, bizim için yazıyı uzatmaya gerek yoktur. Şu 

halde onları Avrupa Hristiyanları ve Japonya putperestleriyle 

karşılaştırdığımızda, nasıl bir yargıya varmamız gerekir? Putperest, Buda, 

Brahma, Mecusi ve Frenk milletleri arasında yaşamakta olan şu Hindistan 

Müslümanları, gerek b ilmiler öğreniminde ve gerekse hükümetten büyük 

destek gördükleri halde niye bilim ve sanatça, eğitim ve servetçe sözü edilen 

milletlerden daha geri kaldılar? Bunların, ne nüfusça kendilerinden çok 

olan Hindularla yarışacak ölçüde himmederi yükseldi, ne de az olan 

Mecusilerden geri kaldıkları için kendilerine utanç duygusu geldi. 

Hindistan'da çok dolaşmış olan tecrübe sahibi bir Müslüman seyyah, bana 

şöyle anlattı: 

Ben, Mecusileri Hindistan halklarının kategorileri arasında bilim ve 

işler, gelenek ve niteliklerce en gelişmiş, gerek kendileri ve gerekse birlikte 

yaşadıkları kimselerin tümü hakkında cömertlik ve şefkat sıfatlarıyla en 

fazla donatılmış olarak gördüm. Bazı kentlerde onların okulları 

ihtiyaçlarından fazla olup, Müslüman ve putperestlerden olandiğer halkların 

eğitim ve öğretimi için de okullar kurduklarını gördüm. Bunlardan olup, 

dinleyicilerle hınca hınç dolu bir salonda konuşma yapan bir konuşmacı yı 

dinlediğimde, düşüncelerinin yüceliği ve yeteneğinin olağanüstülüğü 

bana dehşet vermişti. Oysa Bombay'da, Mısır'ın Özbekiye meydanına 

benzer bir genel toplanma yerinde tüm millet ve halklardan seçkinler ile 

sıradan kişilerin dikkatini çeken Müslüman bir şeyhle onun beynini 

karşılaştırdığımda, MüslümanlaMecusi arasında pek büyük birfark gördüm. 

işittim ki o Müslüman, Hazteri Abdülkadir-i Geylani'nin Allah katındaki 

manevi yerinden sözederken şöyle diyordu: "Bir karga, Şeyh'in doğum 
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gününde kesilen kurbanların kemiklerinden birini kapıp gitvurların 
mezarlığına bırakır. Bunun üzerine, salt Şeyh'in kerameti olarak, yüce 
Allah, orada gömülü olanların tümünü affeder". 
Aynı şekilde yine onu, Şeyh'in yaşam öyküsünü içeren bazı kitaplarda 

anlatılan kerametten sözederken dinledi m. Özeti şudur: Şeyh'in bir mucidi 
ölür. Ailesi de, müridi diriltsin diye Şeyh'e müracaat eder. Şeyh, Azrail'e 
yetişip müridin ruhunu geri almak üzere derhal havaya uçar. Azrail ise, 
"ben Allah'ın izniyle aldığım canı, tekrar Allah'ın iradesi olmadıkça geri 
veremem" diye vermezlik eder. 

Devamı var 

MECLİS'E 

KÜRDLERİN TEŞEKKÜRLERİNİN SUNULMASI 

Hazreti Peygamber'in zuhurundan beri inananların 
biri şeker, biri kurban, iki bayramları vardır 

Bu yıl üç bayramı görmekle keyiflenip sevince kavuştu 
bütün Osmanlılar, ki Milletvekilleri Meclisi vardır 

Ey milletvekillerinin görkemli Meclisi ve ey Osmanlı hanedanının ulu 
danışma yeri!(130) Tüm inananlar ve kitap sahibi diniere bağlı olanlarla 
gerçeği bilip kabul edenler, ve özellikle yapısıyla yiğit olan soylu Kürd 
halkı, size selamlarını ve dualarını armağan ediyorlar ve yüreklerinin tüm 
duroluğu ve içtenliğiyle size övgü ve teşekkürlerini arzediyorlar. 

Ey saygıdeğer milletvekilleri! Siz, geçen yıkıcı depremde( Bl) Devletin 
bu köhne binasının sağlam yapısı, istibdad tufanından kalan bu eskimiş 
vatan gemisinin ihtisas sahibi kaptanı, milletin hastalıklı vücudunun 
yaşam balışeden çeşmesi ve ümmetin görmeyen gözünün ışık saçan 
nurusunuz. Kuşku yok ki insanlığın düşünme yeteneğinin anlayış ve 
kavrayışı, mertebenizin yüceliğini keşfedip belirlemekten acizdir ve kale
min yazışı ile sözün anlatımı da, yüce niteliğinizi açıklayıp bildirmeye 
yetmez. Zira sizler milletin güvendikleri ve milletin gönderilen vekillerisiniz; 
ve halk arasında hak ve adalet yaygısını sermekle ve Allah'ın kullarının 
kurtuluş ve ifliih olma çarelerini bulmak için Cenab-ı Peygamber ile Allah 
tarafından görevlisiniz. İslamiyerin yücelik ve kutsallığı kadar büyük olan 
bu milletin emanetinin ağır bir yükü altında bulunup, o yükü istenen yere 
ulaştırmakla görevli ve bunca milyon nüfusun hayır ve mutluluğunun yol 
ve yöntemlerini hazırlayıp tamamlamakla yükümlüsünüz. İndirilen vahy 

(130) "Danı§ma yeri", derginin aslındaki "şUra" nın karşılığında kullanılmıştır. 
(131) "Geçen yıkıcı deprem"den maksat meşrutiyetten önceki isribdad rejimidir. 

-XXI- 275 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



olan ve kuşkulanılmayan Allah'ın kitabı ile Hazreti Peygamber'in kutlu 

şeriatı, her iki dünyadaki mutluluğumuz için yeterli ve tam sağlayıcı 

olduğundan, onların yüce hükümlerini yüceltmeye çalışmalısınız. Ve 
Anayasa da, danışarak yönetme ve meşrutiyet yöntemimizin güvencesi ve 
kefili bulunduğundan, bu temeli pekiştirip sağlamlaştırmak için himmet 

edip her değerli şeyi harcamalısınız. Allah'ın ve Peygamber'in rızasını 
kazanmak yolunda çalıştıkça, her zaman Allah'ın başarıları size kılavuz ve 

Hazreti Peygamber ile diğer Peygamberlerin ruhları dost ve yardımcınız 

olsun. Selam ve Allah'ınrahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. 

5 Aralık 3 24(Miladl 18 Aralık 1908) 

Berzend Seyyidlerinden 
Esseyyid Ahmed Arif 

MERKEZ MATBAASI 
Babıall Caddesinde Numara 66 

Mükemmel makineler ve baskı araç ve gereçlerine sahip olan matbaaınııda 

Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Rumca, 
Bulgarca, Ermeni ce, İbranlce,(132) sözü edilen dillerin her çeşit harfleriyle 
ve li tografyay la kartvizi der, kutlama kartları, defterler, belediye ve tüccarlara 

ait evrak, fatura, poliçe, büyük ve küçük tiyatro, konserve konferans ilanları 
vesaire basılır. 

(132) "İbranice" sözcüğünü "Musevi'ce"nin karşılığında kullandık. Çünkü o dilin adı 
"İbranlce" dir. 
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KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Numro 6 *Şimdilik haftada bir defa ne§rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, .ictimai gazetedir * Cild 1 

Musul'da Dicle Nehri üzerindeki cisr(l) 

Dersaadet - Merkez Matbaası(2) 
1326 

(1) Yani "Musul'da Dicle Irmağı üzerindeki köprü". 
(2) Dersaadet: Mutluluk yeri; İstanbul'un bir adıydı. 
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MERKEZ MATBAASI 
Babıali Caddesinde N umro 66 

Dersaadet 

Tipografi ve litografi 

Matbaamızın aHit veedevatı son derecede ve mükemmel makineleri en son 
sistemde olduğundan, devair-i resmi ye ve muamelat-ı ticariyeye mü teailik 
kaffe-i elsine üzerine her nev' evrak ve defiıtırı tab'edebiliriz. 

*** 
M üzeyyen veeivan-ı muhtelife üzre resail, defatır, bordero, havale senedatı, 
fı -i carl(3) cedvelleri, çekler, her nev' reklamlar, sirkuler, mektub serlevhaları, 
izdivac ve vefat tezkereleri, ufak tefek kart adresi ve atlde teslimi me§tut 
vizit kartlar. 

*** 

Coğrafya haritaları, planlar ve resimler 

*** 

Her nev' i'lanat 

*** 
Mükemmel mücellidhanemiz de vardır. 

(3) Öyle anla§ılıyor ki buradaki "fi" sözcüğü "fiyat" sözcügünün kısaltılmış biçimidir; 
ki "cari" sözcüğüyle birlikte "cacl fiyatlar, yürürlükte okan fiyatlar" demektir. 
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17 Zilhicce 1326(4) Cum'airtesi 27 Kananıevvel 1324(4) 

Cem'iyet 

tarafından 

münrahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdlr 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruşdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruşdur 

KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKI 

GAZETE Sİ 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-l NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
idarehanesi: 

V ezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Umumisidir 

Numro 6 * Şimdilik haftada bir defa ne§rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

MAKALE-İ MAHSUSE 
GİRİD MES'ELESİ 

Otuz üç senelik bir şeb-i yelda-yı matem-ü esaretin makhur-ı zalam-ı ğul-ı vahşeti olan 

millet-i nedbe-i Osmaniye, fecr-i nevin-i hürriyetle henüz sermest-i sahba-yı mübahat 

olmuş, bütün cihan-ı medeniyerin tebrikat-ü takdirat-ı mahsusasıyla alkışianmış iken, 

Bulgaristan'ın iseikial-i nagihanisi, Bosna-Hersek'in vuku'-ı ilhakı, bu ümmet-i 

muazzamayı en derin bir ceriha-ı hatırat ile müteellim etmiş idi. Bunun çare-i iltiyabını 

daha tahartide iken, bu def'a da Girid'in Yunanistan'a ilhakı şayiası, her ferd-i necib-i 

Osmaninin hissiyar-ı mübarekeve tayyibesini uyandırmış, Yunanistan'ı protesto için bir 

miting akdedilmiş, herkes icabında bu uğurda feda-yı can edeceğine Allah'a, namusuna, 

vicdanına kasemle te' min etmiştir. 

(4) Li gora tarixa Miladi 9 Kanuna Paştn 1909(Miliidt tarihe göre 9 Ocak 1909). 
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Girid, serapa-hadsiz hisabsız
Osmanlı ıüheda-yı muhtere
mesinin hılbgah-ı ebediyeti, Os
manlı kahramaniıldarının cil
vegiih-ıhatıratıdır. Binaenaleyh 
bize e mukaddestir; onun her zer
re-i hik-i feyznılki uğrunda 

binlerce alırar-ı ümmet, isar-ı 

hfuı-i pik-i harniyete her zaman 
iimadedir. Budefaki ictima'ınel
vah-ı mukaddese-i ittihadı, bu 
babdaki azm-i kat'i-i mücabida
neninbir berat-ı v.lzıh-ı te'nılnidir. 

Sulranahmed meydan-ı tari
hlsi, hiç bir zaman bu azamette, 
bu kesrette efv-ac-ı müttehide-i 

f"'l 

ı 
·============·~=====-=·~----, 

~iı;id !llanazırından: Hanye(5) 
alırara tecelllgılh-ı ictima' (' .~ 
olmamı§tır. 

Cum'airtesi günü akdedilen mitinge iştirak eden yüz binlerce insanın şu 
hadise-i ictimaisindeki ulviyeti, kudsiyeti, şehname-i meali-i ittihadı, 
tarih-i akvam-ı medeniye ebediyyen tebdl edecek, ervah-ı mübareke-i 
ecdadımız bu manzara-ı bedlayı daima alkışlayacaktır. O gün taraf taraf 
okunan nutukların maani-i ateşini, otuz altı milyon Osmanlının tercüman-ı 
beliğ-i tahassüsiitıdır. 

Hak-i pakinde binlerce şühedası uyuyan Girid'in emr-i ilhakındaki 
te' sirat-ı umumiyeye, Kürd kavm-i nedbi dahi şiddetle iştirak etmiş, bu 
unsur-ı mühim bu babda da her fedakildığı kat'iyyen göze aldırmıştır.(6) 
Cem'iyetimiz namına, a'za-yı cem'iyetimizden Süleymaniyeli Hüseyin 
Paşazade Süleyman Beyefendi tarafından o gün irad olunan nutuk, zirde 
münderecdir. 

Hey'er-i ictimaiye, o dicle-i muazzama-ı haştnümud(7) ile Meclis-i 
Meb'usan-ı Osmani pişgiihına da giderek, orada mürekabilen nutuklar 
okunmuş, ba'dehü Daire-i Sadaret'e azimetle, tanzim ettikleri 
protestonarneyi Sadr-ı A'zam Paşa hazrederine takdim etmiştir. Sadr-ı 
müşarün'ileyh, pişgiih-ı efvac-ı millette istade-i makam-ı tekrim ve iltifat 
olduğu halde, protestonarneyi teseliümden sonra şu yolda beyanatta 
bulunmuştur: 

"Girid'in Yunan'ailhakı mümkin değildir. Hükumet tamamenmillet ile 

(5) Yani "Girit manzaralarından: Hanya". 
(6) Doğrusu "göze almıştır" olmalıdır. 
(7) Doğrusu "görkem gösteren, görkemli" demek olan "haşmetnümfid" olmalıdır. 
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hemfaserdir.(8) Zaten Yunanistan da ilhakı kabul etmiyor. Zira Osmanlılar 
ile iyi geçinmek, Yunanlıların menafı'ı iktizasındandır". 

Bu beyanat-ı te'miniye, bizce şiiyan-ı şükrandır. Düvel-i muazzama-t 
medeniye, hukuk-ı milel-ü düveli parnal-ı tezyif etmeyecekleri gibi, 
Osmanlılada dost geçinmek muktaza-yı menafı'ı siyasiyesi olan Yunan 
muhibbimiz dahi efkar-ü tehyicat-ı umumiyeye pek de atf-ı nazar-ılakaydl 
etmeyeceklerini ümid ederiz. 

SURET-İ NUTUK 

Devlerimiz, ki kıtaat-ı seliise-i arz üzerinde kii.indir, bunu bir kubbeye 
teşbih edecek olursak, nokta-ı mavazenesi olan kilid taşı dahi, mevki'-i 
mültekada bulunup Melike-i Bahr unvanına bihakkın şiiyan olan Girid 
cezlresi olduğuna şübhe yoktur. Haiz olduğu mevki-i mühimm-i asker! ve 
siyasllcabınca, bu cezlrenin yed-i kabze-i Osmaniyana geçmesine vaktiyle 
devletimizin dur' endişan-ı ricali fevkalgaye ehemmiyet vererek sarf-ı mesai 
etmişler ve Venedik Cumhuriyeti yedinde bulunan cezlre-i mezkurenin 
feth-ü zabtı için tam yiğirmi beş sene layenkatı' enva'-ı meşakk-ü me haliki 
göze aldırarak(9) ve milyonlarca para ve yüz binlerce insan bu uğurcia telef 
ederek, nihayet nail-i muzafferiyet olmuşlardır. 

Cezirenin hiç bir kabze-i haki yoktur ki bir şehidimizin hunü ile iilude 
olmasın. Anatoli ve Kürdistan ve Arabistan ve Rumeli'de bir ev yoktur ki 
keza Girid'in te'yld-i rabırası için bir kurban göndermemiş bulunsun. 

Girid cezlresine en baldolmak i'tibarıyla en az musab olan biz Kürdler 
bile o uğurcia relef olmuş olan canlarımızın bir istatistikini tanzim edecek 
olursak, yekü.n-ı adedi herhalde bugün cezirede sakin ahalinin ad'af-ı 
mudaafına biiliğ olur. Bunun için ebna-yı vatanımızdan ve dindaşlarımızdan 
olan ve enva'-ı masaib-ü felakete duçar olmuş bulunan zavallı Giridli 
kardaşlarımızın hali, bugün Kürdlere öyle te'sir etmiştir ki, anların ve 
vatanlarının duçar olduğu hale ağlamayan, istikballerini düşünmeyen, 
varanın bir cüz' -i gayr-i müfarıkı olan Girid'in devletimizle beka-yı ittibatı 
uğrunda feda-yı canı cana minnet bilmeyen bir Kürdün-Kürdistan'ın en 
hücra ve sengistan bir yerinde bile- vücudu tasavvur olunmamalıdır. 

Girid dahaevvel yine bizim idi. Arablartarafından fetholunmuş, Beniağleb 
ve Kuleybe devletleri tarafından asırlarca idare olunup, bir gülistan-ı 
behişt'iisii i'mar edilmiş idi. O zamanda dahi saye-i İsliimiyette Giridli 
Hristiyan vatandaşlarımız imtiyazat-ı mezhebiyelerini, din ve lisanlarını 
muhafaza etmiş oldukları halde, ba'dehü galebelerinde, ehl-i İsliim 
vatandaşları hakkında reva görmüş oldukları mezalim-i azime ve fazayıh-ı 

(8) Doğrusu "aynı görüşredir" demek olan "hemfıkirdir" olmalıdır. 
(9) Doğrusu "göze alarak" olmalıdır. 
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şedidenin yadı bile, bugün insanı dilhan edecek derecede dehşetnak 
olduğuna Avrupa tarihleri şahiddir. 

Binaenaleyh, muttasıf oldukları hissiyat-ı şefkatkarl ve insaniyetşiari 
iktizasınca Avrupa düvel-i fahimesinin, kurun-ı vustada cereyan eden bu 
gibi fecayı'-ı elimenin tekerrürüne müsaade etmeyecekleri ve yedierine 
mevdu' bir emaneti büsn-ı muhafazaya, ve biddefeat riayetini te'min-ü 
taahhüd eyledikleri hukuk-ı hükümrani-i Devlet-i Osmaniye'yi her guna 
halelden vikayeye i'tina huyuracakları emrindeki ümidimiz pek kavi 
olmakla beraber, Huda nekerde, hukuk-ı düvel ve hukuk-ı milel kavaidi 
parnal edilerek, deveran eden şayiatın te'yidi halinde de biz Kürdler, 
ecdadımız gibi Girid'in burc ve bariliarı altında üstühanlarımızdan tepeler 
teşkil etmedikçe cezirenin bir taşını bile a'dadiye(l O) teslime rıza 

göstermeyeceğimizi, huzurunuıda kavmimiz namına arz-ü te'min ve 
Giridli vatandaşlarımızın hissiyilt-ü temenniyatına tamamen iştirak etmiş 
olduğumuzu beyan-ü i'liin eyleriz. Yaşasın ittihad-ı mil11, yaşasın Girid! 

ŞÜÜNAT 
Teessüf-i azim 

Sülale-i tahire-i Nebeviye'den ve Batha'nın hıtta-ı Irakiyeye emanet ettiği 
müntesibln-i silsile-i ehl-i Kerbela'dan meşhur Şeyh Ahmed Kake Efendi 
hafl:di Seyyid Said Efendi, kim bilir ne gibi bir eser-i hata olarak, bu defa 
Musul'dakurban-ı tlğ-i kader olmuştur. Şeyh Said Efendi, bi zatibi şikayiitı 
mucib ahvaldan müberra bir zat idi. Bunu kavi bir emniyetle iddia 
edebiliriz. 

Cem'iyetimizin Reisi Seyyid Abdülkadir Efendi hazretlerinin merhum 
müşarün'ileyhe mü teailik müdafaiit-ı hakperestanesini ta'lil edebilecek hiç 
bir kuvvet tasavvur edemeyiz. Ancak son zamanlarda oraca, Hükümetin 
hakiki zu'fundan, su' -i idaresinden dolayı, şamaran taallukat veakrabasının, 
hatta biraderini n, oğlunun efa! ve harekatını şiiyan-ı muahaze görür ve bu 
hususta teslim-i hak ve hakikat ederiz. 

Yedi yüz seneden ziyade olan hicretlerinden ve Berzence'de 
tevattunlarından beri süliilelerinden birçok aktab-ü evli ya yetişmiş olduğu, 
ca-yı inkar değildir. Binaenaleyh nesi-i ahir-i Seyyidüşşüheda'nın te'sir-i 
muhit ve zaman ile hareketlerinde görülen seyyiat, "ettahunu li"(l 1) 
derece-i kabulünü aşırmış olsa bile, mucib-i katilleri olamaz. 

Gazetelerin i'lan-ı vefatından sonra neşr-i şekliyar etmelerinde biz bir 
siyaset-i ma'kule tasavvur edemiyoruz. Yalnız "Yeni Gazete" refik-i 

(lO) Doğrusu "düşmanlara" demek olan "a'daya" olmalıdır. 
(ll) Arapça olan bu söz, "değirmen benimdir" demektir. 
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muhteremimizin adab-ı İslamiye namına minnetdarıyız. Hükfımetin 

tedablri derece-i kifayededir. İnşaallah te'mln-i heyecan olunur. Fakat 

Musul vatandaşlarımıza da bir !isan-ı ma'nevl ile deriz ki: 

Sehl kari nist hfıni ali Ahmed rihten 
Haki gam ber farkı ferzendl Muhammed rihten(l2) 

MUSAHABE 
NUTK-1 SABIKIN NETiCESi 

Benim dört köşeli bir fikir ve müddeam var. 

Birincisi: Avrupa' dan mehasin-i medeniyerin iktibasınamuhtacız. Halbuki 

medeniyerin mehasiniyle beraber mesavlsi de terakki ve en garib ve aldatıcı 

bir surete girmiş. Bu seyyiiitın en fenası ve medeniyerin muharribi ve bar-ı 

giranı, sefaher ve havaic-i gayr-i zarfıride(l3) israfat ve malşerteki müdhiş 

müsavatsızlıktır. Binaenaleyh, mehasinle beraber seyyiat da medeniyerimiz 

içine sokulmamak için, bize öyle bir kanun-ı hakim ve mümeyyiz lazım ki, 

heva ve hevese galebe etsin. Zira bizde çocukluk tabiatı var. 

İkincisi: Nasıl ki Kürdlerin asabiyetlerinden, bir hakim reis Avrupa'ya 

müdahene için Frenk libasi giyse, Kürdler o hakime iraare bedel ihanet 

edeceklerdir, şayed tanısalar ki Kürddür, libas-ı milllsini rebdil ettiği için 

milletine hakaret etmiş derler; bunun gibi bu zaman-ı meşrutiyetteki 

hakim, şahs-i m ürehakkim değil, belki kanun-ı mümeyyizdir. Bu kanunu, 

libas-ı mill! ile göstermek lazımdır. Yoksa asabiyet-i ma'neviye karşıya 

çıkacaktır. 

Üçüncüsü: Aniisır-ı gayr-i Müslimenin adalet ve müsavat ve hürriyetin 

devamına itmi'nanları tam olamaz. Meğer bu müsavat ve adalet metin bir 

nokta-ı istinada rabt edile. O da, layetegayyer ve vicdanın biikimi nokta-ı 

diyanet ve şeriattır. Demek bu adaletin muktaza-yı diyanet olduğunu 

göstersek tamamen mutmein olacaklar, hiç ürkmeyecekler, Hiuballlerin 

zannı gibi. Zira ittifak hüdadadır, hevada değil; olsa da muvakkattır. Zira 

heva akrebin yuvası gibi ağraz ve enaniyetİn menşe-i intişarıdır. 

Dördüncüsü: Had!dülmizac bir iilimin hiddetinden neş'et eden seyyiatı, 

illet-i tardiyeye(l4) binaen, ilmi de lekedar edebilir. Meğer bir salih alim 

(12) Farsça olan bu iki dizenin Türkçe çevirisi şöyledir: 

Kolay iş değildir Ahmed'in ailesinin kanını dökmek 

ve gam toprağını Muhammed'in çocuğunun başına dökmek 

İlk dizedeki Ahmed de Peygamber'in adlarındandır. 

(13) "İhriyaçlar, gerekli şeyler" demek olan "havaic" dişil olduğundan, sıfatının da dişil 

olarak "zan1riye" olması gerekir. 

(14)Doğrusu "izleme nedeni" demek olan "illet-i ıttıradiye" olmalıdır. 
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gösteriise ve o seyyiatın menşei hiddet olduğu isbat olunsa. Binaenaleyh, 
istibdadın ve zaman-ımazinin seyyiatı din ve şeriatı lekedar etmemek için, 
meşrutiyeti şeriat libasıyla göstermek ve tatbik etmek zaruridir. 

Hulefiı' -ı naşidinin ve Ömer bin Abd iliaziz'in zamanlarını taklid edebiliriz. 
Eğer denilse ki onlardaki safVet ve ahlak-ı hasene bizde yoktur ki taklid 
mümkin ola, ben derim meyl-i terakkinin ikazıyla bizdeki tenebbüh-i 
efidir ve telahuk-ı efidirdan hasıl olan tekemmül-i mebadi ve ihata-ı 
medeniyet, bu safVet ve ahiakın yerini tutar; düvel-i ecnebiyenin adaleti bu 
cevabı isbat eder. 

Medeniyet-i İslamiyenin medeniyet-i hazıradan farkı, yalnız menahi ve 
rezail ve esaret-i nefsden men'dir.Hem de, karnet-i merdane-i isti'dad-ı 
millimize, kadınların libası gibi süslü sefahet ve hevesat yakışmıyor. Zira 
bir erkek, bir kadının karnerinden istihsan ettiği libası giyse rezil olur; ve 
bilakis. 

Elhiisıl, çürük olan mesavi-i medeniyeri budud-ı hürriyet ve 
medeniyerimize girmekten seyf-i şeriat ile yasağ edeceğiz; ta ki 
medeniyetimiz bu iibıhayat-ı şeriat ile gendiğini ebedileştirsin. Eğer 
medeniyet-i İslamiye bir ci sm-i nam i olsa, şeriat deveran-ı demi ve diyanet 
de hararet-i gaziresi olacaktır. Hem de şeriat-ı garra kelam-ı ezeliden 
geldiğinden, ebede gidecektir. 

Ma' rUf um um enbiyanın memalik-i Osmaniye' den zuhfuu, kadar-i iliibinin 
bir işaret ve remzidir, ki bu insanların makine-i tekemmülatlarının buharı, 
diyanettir; ve bu Asya ve Rumeli çiçekleri ziya-yı di yanetle neşv-ü nema 
bulacaktır. Binaenaleyh her bir mü'min, i'lii-yı kelimetullahamükelleftir; 
ve bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir ve a'da-yı 
terakki'ye karşı herkes cihada mükelleftir ve en büyük düşman gayr-i 
mahsus ve dahili düşmandır. O da üç büyük müdhiş düşmandır. Birincisi 
fakr, ikincisi cehl, üçüncüsü ihtiliiftır. Bu üç düşmana cihad etmek(15) 
dinen mükellefız. Üç elmas kılıcı elde etmek lazımdır. Birincisi mahabbet-i 
milli,(l6) ikincisi ittihad, üçüncüsümaariftir. Cihad-ı hariciyeyi İslamiyetİn 
hakayık-ı ulviyesinin herahin-i katıasının elmas kılıçlarınahavale edeceğiz. 
Bu zamanın cihadı mahabbet ve tahbibledir, tahvifle değildir. 

"Ve la tecessesu"(l7) nass-ı eelilin muhalefetiyle hafıye havfıyle kimse 
hakkıyla iktidarını sarf edemezdi. Ve ayetin nısf-ı alıeri "ve la yağteb 
ba'dukum ba'dan"(l8) gazeteler muhalefet ederek eski hafıyeler gibi 
herkesin fikrine bir ıztırab ve tereddüd ilka etmiştir. Ama viiesefli, ifrata 
müstaid olanlar tefrita da kabil oluyor. 

( 1 5) Dogrusu "etmekle" olmalıdır. 
(16) "Sevgi" demek olan "Mahabbet" sözcüğü dişil olduğundan, sıfatının da "milliye" 

biçiminde dişi! olması gerekir. 
(17) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır ve "casusuluk yapmayınız" demektir. 
(18) Yani "bazılarınız bazılarınızın ardından konuşmasınlar". 
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Ey ulema, size hitabediyorum. Şöyle ki: Her zamanda ulemalar ümera-yı 
müstebiddeye takliden her bir alim kendi fikrini herkese kabul ettirmekle 
bir nev' istibdad gibi yapıyordu. Şimdi meşrutiyettir; hakim şahs-ı 

mütehakkim değil, belki meşveretin ruhu olan efkiir-ı iimmedir. Siz de 
ilirnde bir nev'-i meşrutiyeti ta'ki'b ediniz. Zira istibdad hasıliit-ı terakki'yi 
istihliik ile insanları mazi' tarafına döndürüyor. İstibdad istikbale istidbar 
ediyor. Katre katre su müreferrik kalsa kuruyor, tecemmu' etse bir havz-ı 
abıhayat ol uyar. Bunu da ilavetensöylüyorum ki, sarf-ı ma' neviyat adamağa 
benzer; teavün-i kuvvet te'si'rsizdir. Bin ve bir, ikisi bir; ama ma'neviyiitın 
mebiidi'si maddiyanan olduğundan, büyük taşı kaldırınağa benzer; teavün 
ve tedavül-i efkiira muhtacdır. Böyle makamlarda "lilkülli hükmün, leyse 
liküllin"(l9) denilir. Avrupa bu sırra ve sırr-ı taksi'ın-i a'mal esasına binaen 
o harikul'il.de terakkiyan ve maarifı te'si's eylemişler.(20) 

Hem de efkiir-ı ammenin(2l) meşverette feveran etse, Mr-ü hiişiik 

makamında olan bazı akaid-i batıla ve fırak-ı dalianın bid'atleri ki umum 
ehl-i İsiarnı dağdar-ı teessüf etmiş ve daha çok seyyiatın sahibierinin 
taassub veya dikkatsizlikle biisıl olan cehl-i mürekkebin münşf-i galatlarının 
beyanıyla izale ederek, safi ve berrak hakayık-ı İsliimiyeyi bütün efkiir-ü 
kulil.ba icra ve isale edecektir. Vesseliimü ala menittebealhüda.(22) 
Nurk-ı sabıktaki "ihtiyarlığına bağışlamak" hatadır; savabı ihtiyarsızlığına 

bağışlamaktır. 

Molla Said-i Kürdi' 

İLMİYYE 
İF ADE-İ MERAM 

Şimdiki Şark'ta medeniyerin müessisi ve bize bir ders-i ibret vermiş olan 
Japonların medeniyet-i cismaniyelerine hayat vermek için, tahard-i din 
ederek bazı sualler sormuşlar idi ve ben de kendim gibi bir cevab vermiş 
idim. Ben bu cevabın kuvvetini tecrübe için, ki bu, miizi' ve isrikbal 
ortasında açılan büyük seylli dere ve uçurum üzerinden adayacak mı, yoksa 
sair zai'f ve kuvvetsiz ve hakikatsiz ve ihtiyarlanmış olan adat-ü efkiir gibi 
mitzitarafında mı kalacak? Bilmek için bu cevabı şimdiki efkiir-ı umumiyeye 
pi'şkeş ve hediye ediyorum. Ve rağbet-i umumiyeyi celb ile bizim gibi 
nevresi'denin sa'yınaneşatvermek için bir hizmet niyetindeyim. Şu binrülfıkr 
ve zade-i tabiatve sernete-i fuad, şimdikidaire-i viisia-ı hürriyetle mütenasib 

(19) Arapça olan bu sözün çevirisi şöyledir: "Hüküm tümündür, her birinin değildir". 

(20) Avrupa tekil olduğundan bu fıil de tekil olarak "eylemi( ya da "eylemiştir" 

olmalıdır. 

(21) Doğrusu "amme" olmalıdır. 

(22) Arapça olan bu söz, "seliim, doğru yola uyan kimsenin üzerine olsun" demektir. 
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geniş ve haşmetli efidir-ı umumiyenin rağbetine yal<ışacak üslub cihetiyle 
bir şey değil ise de, lakin dört cihetiyle antika olduğundan ve antikalık 
guluvv-ı kı yınetin yerini tutmakla, i'tibar-ı umumiyenin rağbetine istihkakı 
ümid ediyorum. 

Birinci antikalık ciheti, dağ meyvesidir. Zira Kürdistan dağlarında şu 
zamanda sudili eden sözler, kurUn-ı G.la sözlerini andırıyor; guya biz kurun-ı 
uladan bir tarafa hareket etmemişiz. Çünkü hürriyet-i mutlakalarımızı(23) 
şimdiye kadar olan medeniyet-i zelllane ve nameşru' ve sefihaneye feda 
etmek(24) reva görmedik. 
İkincisi tabiiliktir yani benim tabianma muvafıktır. Zira benim gibi bir 

bedunun(25) fikri fıtrat-ı asliyeye daha yakın olduğundan, muhakemesi de 
tabii ve hadisül'ahdddır. Sun'! ne kadar mükemmel olursa, tabii yerini 
tutmaz. Hem de kelam tabii olduğundan, mü tekellimin mizac-ı hissiyarını 
andırır; ve okunduğu vakit, ma'deni benim gibi bir Kürd olduğu nazar-I 
hayale karşı tecessüm ettirir; ve zihinde ma'neviyatın resmini doğru 
nakşeder. 

Üçüncüsü üslub-ı garibidir, ki sür'at ve kesret ve ülfet ile, sathilnan(26) 
ezhanı dikkate imal e eder. Zira garib olan ahlak ve hissiyihımla mütenasib 
olan elbisem? Meanller dahi istihsan ederek, elbisem gibi bir üslub-ı 

beyanı giydirmek(27) benden istediler. Ben de hatıriarını kırmadım. Ama 
alaturka terziliği iyi bilmiyorum. 

Dördüncüsü bu cevab gencdir, ihtiyardır, bedevldir, medenldir, hürr-i 
mutlaktır, hürr-ı mukayyeddir, yaşı dahi hürriyetten iki malı daha yaşlı dır. 
Guya altı ay zarfında elli sene, belki daha çok tayy-ı zaman ederek yaşamış. 
Zira viiiideri vaktinde "Tercüman-ı Efkiir" olan gazeteyi şimdi bir gazete 
ile muvazene olsa, milbeynierinden asırlar geçmiş zannolunacak. Hem de 
bedavetteki hürriyet-i mutlakanın ve medeniyetteki hürriyet-i malıdildenin 
izdivacından tevellüd etmiş; guya dik-i arş-ı ma'rifetsanı'dan tarik-i ilham 
ile sadası nı işitmiş bir dlküssabah gibi bu inkılab-ı azimin sabah-ı infilakına 
ezhan-ı nairneyi sıyahıyla ikaz ediyordu. Bu cevabın mebde-ü meadı yani 
mevzu-ü gayetİn celaleti, vesailin ehemmiyeti, sair kusurları sertedeceğini 
ümid ediyorum. 

Bintülfikrin cihazı, üslub-ı garibdir; ve mehr-i muacceli de vakittir. Ve 
hem de birinci tecrübe, birinci inşa, birinci te' lif olduğundan, noksanı ve 
ahlakı tabii dir. Hem de uzun cümlelerle söylemişim, ta ki hakikatİn sureti 
parçalanması n. Ve hakikati n etrafında daire çekmekle mahsur bırakmadır. 

(23) Doğrusu "sınırsız özgürlüğümüzü" demek olan "hürriyet-i mudakamızı" olmalıdır. 
(24) Doğrusu "feda ermeği" olmalıdır. 
(25) Doğrusu "yabaninin" demek olan "bedevinin" olmalıdır. 
(26) Doğrusu "yüzeysel olan" anlamındaki "sathi olan" ya da "sathl bulunan" olmalıdır. 
(27) Doğrusu "giydirmeği" olmalıdır. 
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Eğer tutmadım, elinize vermedim, siz dikkatle tutunuz. Zaman-ı salifde 
şuara divanlarından hüsnünü, birçok ulema dibace-i re'liflerinden "hulafa-yı 
raşidinin mesleğinden olmayan" bir şahs-ı hakime mehasın-ı milleti gas
ben ana vermek ve andan neş'et ettiği gibi ırrai medhle istibdada kuvvet 
vermişlerdi. Ve mesavi-i istibdadı dahi nilkabil-i def gördüklerinden, 
zaman ve feleği hedef ederek şikayat ve i'tirazatın okları(28) daima ma'nası 
te'siriyle ma'lum ve lafzı mechlll olan istibdada atarlardı. 
Meşrutiyet-i şer' iye altında olan adalet-i mahz, ancak Eflatun iHihının 

mehasın-ı hakikiye-i medeniyerin misal-ı müşahhası göstermek istediği 
medine-i fazılasında ihtimal verebilirlerdi. Ben isem, o d efi muhal gördükleri 
istibdadı yıkınakla muhal-ı adi gördükleri medine-i fazılanın esasını 
atmakla meşgul olan bir ehl-i asrın efradı(29) olduğumdan, o iidere 
muhalefet ettim. 

Birinci sual maalcevab icmalen müddea gibi vaz'ediyorum. Sonraki 
tafsiliit o müddeayı münric kazaya-yı kıyasuha maaha gibidir. Şöyle ki: 
Demişler vücud-ı Sanı'a delil-i vazih nedir? Cevab: Delil-i nurani ve hayat-ı 
ateşin ve alemin aynı olan Muhammed(a) ve kalb-i hidayetin lisanı ki 
Muhammed(a)in lisanıdır. "Ellezi nazaruhunnekadu, edakku min en 
yüdellese aleyh; ve meslekuhulhakku, ağna min en yüdellise alennas"(30) 
meali, nurefşan nazarına karşı hayal, hakikati setredemez. Hak olan mesleği 
tesviliita, rediisiira muhtac değildir. Bu kelam, iki fırka-ı diillanın reddine 
işarettir. Şimdi bed' edeceğim cevaba. 

Maba'dı var 

Said-i Kürdi 

MAKALE-İ MARSUSE 
KÜRDLER VE ŞECAAT-1 AKVAM 

-Maba'd-
Fikri, kalbi metin bir askerin vukuat-ı ilcliye karşısında kılıcınadayanıp da 
bir tavr-ı dilirane ile ahz-ı mevki' edip, piş-i liikaydisinde cereyan-ı ahvalı 
gözdengeçirdiği gibi, ahlak-ı ibtidaiyesine, terbiye-i fıtriyesine, metanetine 
güvenen bir milletin efradı da, bir gün Garb'dan Şark'a şu'belenip gelen 
müteaffin fesad-ı ahlakahiç de iltifat edemez! Bunun içindir ki zamanımııda 
aşiretler, badiyenişinler, kadim ve fırri hasletleriyle, büyük şehirlerden 

(28) Doğrusu "oklarını" olmalıdır. 
(29) Doğrusu "çagın insanlarının bir bireyi" demek olan "ehl-i asrın bir ferdi" olmalıdır. 

(30) Arapça olan bu sözün anlamı §Öyledir: "Bakı§t gerçekle sahteyi ayırt edecek olan ki~i, 

kandırılamayacak kadar keskin bakı§lıdır; ve tuctuğu yol hak olan ki§i, insanları 
kandırmak ihtiyacında değildir". 
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akıp gelen birçok i' tiyadata, liiyuadd ahlak -ı m üktesebeye, hercal mizaclığa 
ehemmiyet veremezler! İlın-i ahval-ı ruh bu noktayı iki menba-ı zelal-ı 
prı'dan alarak, birine: 

1- Şeriatın dünya için beşere lazım olan aksamını ibraz ederek ahlakın, 
metanetin, cesaretin muhlt-i namütenahlsine bir fasıla-ı hudud çizmek 
ister, ki ahlak ve şecaat da zamana, mekana nisbetle bu hudud dahiline 
gırıyor. 

Diğeri, 2-Kısmen ilcaat-ı zamanla o birinci muhit-i meşruiyetİn etrafında 
toplanan bin ahlak ve adar-ı müktesebe, dahil-i muhit olanların taklidine 
Garb'ın, ahlak-ı Garb'ın kabulüne çalışmalarıyla vücud buluyor; ki bunun 
da bir kısm-ı mühimmini tav'an ev kerhen kabul edebiliriz. Fakat bir şart 
ile ki şer'in, alıkam-ı şer'in bünyan-ı marsusunda rahne açmasın, her d ürlü 
ahlak-ı Garbiye ana nazaran dimağımıza yerleştirilmek için sa'y edilmesin. 
Hulasa, ahlak ve adiit-ı milliyemizin bozulmasına sebebiyet vermesin. 

İşte, vesaik-i tarihiyenin deliiletiyle bugün nazarlarımızdan mestur 
kalarnayan Kürdlerin ahlakı, bu esas-ı mill1, bu kanun-ı şer' ile tekemmül 
etmiş. Zaman olmuş ki bu ahlak ve şecaat-ı milliye ile mefrut olanlar,(3 1) 
bir sürü müfsidin, bir güruh garazkarın, bir şirzime bedkarın iğvasıyla, 
i' zam ı yla yine o ahlak -ı kat 'i yüzünden ezilmiş, kırılmış, urulmuş, toplara, 
kılıçlara, kurşunlarakarşı durmuşlardır. Fakat şecaat ve kudretle mümrezic 
bulunan ahlak ve i'tiyadlarını değiştirmemiş ve hiç bir kuvvet dahi 
değiştirmemiştir. Bir gün(32) yine evvelki vaz'iyet ve şecatlarıyla bakıy 
kalan Kürdlerin en büyük noksanı, en azim hatası ma'rifetsizlik, 
maarifsizliktir. Bunun ahlak-ı asli ve hilkat üzerine su-i te'slri olmamakla 
beraber, malşer ve refah-ı beşer üzerine faidesi büyük ve hem pek büyüktür. 

Milletler, daima, m urahallık oldukları meziyet-i fıtriyenin ilim ve h üner 
ma'rifetiyle edeceği imtizacdan sonra bulundukları daire-i medeniyette 
büyük büyük mevki'ler, şanlı şanlı dereceler kazanır; miizlleri ne kadar 
zulmer-i cehl içinde geçti ise, müstakbelleri de anın aksi m üstevisinde bir 
paye-i bülend ihraz eder. Bu bir emr-i ulvlnin, bu bir kanun-ı ilahinin 
imtiyaz-ı marsi'ısu ile, pençeleşmiş beşeriyerin marbut ve mecbur bulunduğu 
"sa'y-ı insani" ile teklifkılınmışrır. Bazı dalalette,dalalet-i fıkriyenin ika' ettiği 
hasariit-ı diniyede kalanların akidesine göre terakki, teali, mümeyyiziit-ı 
dimağiye, daima Avrupa'nın mebdei inkar edilen mechul-ı hakikat efkiirına, 
eser-i ebed'iibiidına harnlolunuyor. Bu bir kanaat-ı diilladır. Bunda hikmet-i 
fikr-i beşer, izzet ve cidal kanıilen inkar ediliyor; ve hatta ekserl umurdaki 
cüzv-i tevfik-i Huda, arniii-ı hodpesendaneye kurban ediliyor. 

(3 1) Doğrusu "nitelenenler" demek olan "mevsılf olanlar" olmalıdır. 
(32) Doğrusu "Bugün" olmalıdır. 
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İşte bu nokta-ı mühimden(33) i'tikad tefrik edilir. İnsanlığın, izzet-i 
nefsin, hilkat-ı alemin,(34) hulasa bütün meziyeti garb fikrinde arayan 
müstebidlerin amal-ı batılaları meydana çıkar. Bununçundur ki, hakayık 
fıtratına anı bir kisve-i saniaya kadar vardıranların fikirleri yle, her fikr-i 
terakk!de asıl ahlaka mü teradifen ilerileyenin her iklimde karşılaşıyorlar.(3 5) 

Biz Kürdler, bugün o kadar gavamızat-ı dalianın fikren ve fiilen zebunu 
almadığımız için, o şaibe-i dur'end!şaneden baldiz. Bu aramızdaki ib'ad 
fikren değil, hilkatendir. Bugün Müslüman doğmuş, dağların, sahraların, 
daha doğru, ahkil.m-ı fesadiyeni n telvis edemediği viidilerin mütemekkinleri 
bulunduğumuz için, ahlakımızı bozmamış, oldukça asilde yaşamak için 
silah ile doğar, silah ile yürür, silah ile ölürüz. Bunlar bizim ahlak-ı 
asliyemizdir. 

Millet-i müsellaha olmak, bizi insanlıktan çıkaramaz. Şecaatla ma'ro.f 
olmak, sıyt-ı nam almak, bizi, bir güruh amal-ı Frenkane besleyenlerin 
iftirası gibi vahşetle mahkum edemez. Ve hakbin olanlarca hiç bir suretle 
itmemiştir.(36) Kürdler zamana nisbetle cahildir. Fakat mekana ve vaz'iyet-i 
hale nisbetle vahşi değil, merd, cesur, ebkar-ı efkar ile muttasıftır. Din ve 
ahlakı istinadgah ittihaz ettikleri ve ma'rifet-i maarife de başladıkları için, 
istikbalde bu mülk-i milletin,(3 7) bu Osmanlılığın en büyük ve en mühim 
hidmetlerini kimseye vermeyecekler, medeniyet-i Garbiye yerine 
medeniyet-i İslamiye ve Şarkiye ihya edebilecekler. 

Maba'dı var 

Malatyalı Bedri 

(33) "Nokta" sözcüğü dişi! olduğundan, sıfatı da "muhimme" olarak dişi! olmalıdır. 
(34) Doğrusu "insanlığı, izzet-i nefsi, bilkat-ı iilemi" olmalıdır. 
(35) Bu cümlede bir eksiklik ve yanlışlık görülüyor. Galiba doğrusu şöyledir: 

"Bununçundur ki, hakayık fıtratına karşı çıkıp, onu bir kisve-i saniaya kadar 
vardıranların fıkirleriyle, her fikr-i terakki'de asıl ahlaka müteradifen ilerili yenierin 
fikirleri her iklimde karşıl~ıyorlar". Bunun Türkçe çevirisi de şöyledir: "Bunun 
içindir ki, gerçeklerin doğasına karşı çıkıp, onu bir yapay perdeye kadar vardıranların 
görüşleriyle, her gelişme düşüncesinde asıl ahlakla eşanlamlı olarak iledeyenlerin 
görüşleri her yerde karşılaşıyor". 

(36) Doğrusu ''itilmemiştir" olmalıdır. 
(37) Doğrusu "bu toprağın ve milletin" demek olan "mülk-ü milletin" olmalıdır. 
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ŞÜÜN-1 MEDENİYYE 
KÜTÜBHANELER 

Bir memleketin derece-i terakki ve tekemmülü, bir milletin seviye-i irfanı, 

kuvvet ve nüfuzu maarifıyle, maarifın esasını teşkil eden terbiye-i fikri ye ve 

ictimaiyesiyle mütenasibdir. Bugün satvet ve azametle cihanı baziçe-i 

siyaseti tanıyan İngilizler, metanet-i fıkriye ve sebat-ı azimleriyle bize 

vazılı bir misal teşkil ediyorlar. Bu sebebiedir ki İngilizler, bugünkü 

mevki-i mualla-yı azameti kazandılar. Bu mevkie layık olduklarını isbat 

ettiler ve her zaman da ediyorlar. 
Biz il.lem-i hayatta, hayat-ı medeniye ve ictimaiyede fıtratımıza, isti'dad-ı 

fevkal'ademize rağmen pek geride kaldık. Komşularımız bulunao milel-i 

mütemeddine derecesine irtika, eski mevki'-i düvelimizi iktisab için 

şehrah-ı terakki ve tekemmülde seri' ve mütevali hatvelerle yürüyelim, 

yürüyelim de eski mühib-i muazzam Osmanlıların çalışkan, fedakar oğulları 

olduğumuzu anların ervahına gösterelim. 

Terakki ve teali ederek layık olduğumuz mertebeyi ihraz etmek için 

evvelii mekteblerimizin, bilhassa rnekarib-i ibtidaiye ve tiiliyemizin sür'at-i 

ıslah ve istikmalini te'min edelim; ağlış-ı feyzine atılarak terbiyemizin, 

ahlakımızın esasını, hayat-ı fıkriye ve ictimaiyemizin temelini, çatısını 

kurduğumuz o darül'irfanların ıslah ve ikmali ne cehd-ü gayret gösterelim; 

ondan sonra rnekarib-i iiiiyenin ıslahı(38) çare düşünelim. Zira metin 

temeller üzerine yapılan binalar, ufak tefek sadrnelerden asla müteessir 

olmaz. Halbuki çürük temeller üzerine kurulanlar ise, ne kadar müzeyyen 

olursa olsun, ufak bir sadme ile sarsılır, yıkılır. 

Mekiitibin ıslah ve iseikmali için yalnız Hükı1metin gayret ve fedakildığı 

kafi değildir. Hükumet Maliye bütçesinden mektebler için mühim yekunler 

ifrağ eyleyerek müteaddid mektebler te'sis ve küşad eylese bile, üç-beş 

seneye kadarehliyetli muallimler tedarikinden(39)dı1çar-ı müşkilat olacak. 

Binaenaleyh, daha kısa, daha emin bu yoldan(40) hedefe isabet için, 

mekteblerle beraber bir de kütübhanelerin te' sis ve teksirine ehemmiyet 

verelim, gayret edelim. 
Hiç şübhe yoktur ki kütübhaneler, sevimli Türkiya'mız için mektebler 

kadar iseifadeyi te'min eder. Çünkü milletin rahatını, memleketin saadet 

ve selametini düşünen ve bu uğurda hayatının en kıyınetdar dakikalarını 

mekteblerde kuru sıralar üzerinde sarf eden mekteblilerimizi hey'er-i 

umumiyesiyle nazar-ı i'tibare alırsak, yüzde hernan seksanı ve belki daha 

ziyadesi fakr-üzarı1retin bar-ı tahammülgüzar-ı elimi altında inlemektedir. 

(38) Burada bir eksiklik vardır. Doğrusu "ıslahı için" olmalıdır. 

(39) Doğrusu "sağlamakta" demek olan "tedarikinde" olmalıdır. 

(40) Doğrusu "bir yoldan" olmalıdır. 
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Evet, istilıdadın mezalim-ü i'tisaflitına istinaden feleğin bu mazlilın milletin 
kalb-i pakine urduğu sille-i sefaletin mektebli genelerimizin çehre-i 
ma'sumiyetlerinde in'ilcis edenni§ane-i hunlni, bizemazlnin bütün elemlerini, 
nerayic-i vicdanslizini gösteriyor. Bunlar istedikleri kitablan, vesait-i tabsiliye-i 
mübremeyi yalnız başlarına tedarik edemediklerinden, terakki ve tekemmüle 
doğru önlerine çıkan mevanii iktiham için çabalamaya, uğraşmaya mecbur 
oluyorlar. Bu ise, anların gayret ve fiıaliyetlerini, maarife karşı izhar eylediideri 
arzu-yı şedidlerini kesrettiğinden dolayı, milletin bina-yı saadet ve selametine 
mühim bir darbe-i tahrib indiriyor; o derece ki, sarsar-ı fiıkr-ü zarUret ile zemin-i 
sefalete serilen bu nevnihaian-ı ma' rifeti, adeta millet için bir bar-ı azim şekline 
koyuyor. Hal bu, sefaleti n çoğaldığı yerde sefiıhetlerin, cinayederin, fenalıkların 
çoğaldığı, gün gibi aşilcir ve bunlann bu hal-i esefiştimallerine karşı bir sedd-i 
ahenln-i mürnanaat çekmek mümkin iken, bu vesait-i hamiyetperveraneye 
müracaat etmemek artık kabil midir? AsHi:! 
Mağdur Osmanlıların bu sitemillde yavrularını himaye etmek pek kolaydır. 

Bunun için yegane vasıta, her şeyden evvel mekteblerle kütübhaneler te'sls 
ve küşad eylemektir. Bu halde, her şehirde bulunan ser'amedan-ı erbab-ı 
hamiyet, bir cem'iyet-i hayriye-i maarif teşkil eylemelidirler. A'zası her 
kimse, namus ve harniyet i, vicdan ve istikameti müsellem olankimselerden 
müteşekkil olan bu hey'et, bütün hisabat-ı cariyesini, icraat-ı nafiasını 
vakit be vakit neşr-ü i'Hin ederek ve hatta Hükumetin taht-i himayesine 
girerek ahalinin emniyetini celb eylemelidirler. Bu hey' ete marbut bir de 
iki-üç zattan mürekkeb idare me'murları bulunmalı, bunlar kütübhanenin 
um ur ve hususat-ı dahiliyesi yle, kütübhanecilerin ahval ve i craarına nezaret 
eylemelidirler. Asıl hey'er-i fenniye ise, lüzumu halinde ictima' ederek, 
kürübhanenin terakki ve tekemmülü için icab eden vesaiti taharrlve redkik 
ederek istihsal eylemeli. Kütübhaneye konulacak ki tablar müfı:d, parlak, 
vatanperverane olmalıdır. Her çeşid ki tab bulundurmalıdır. Lii:kin devr-i 
istibdadda yazılmış medhiyelerden mümkin mertebe ictinab eylemelidir. 

İşte böyle bir kütübhane te'sls edilecek olursa, hem perestişkii:ran-ı maarif ve 
ebeveyninin fakr-ü zarliretinden dolayı rnekittib-i iiliyeye giremeyenler, hem de 
henüz rnekittib-i tiiliyede ders gören fakir müdavimler, boş zamanlarında 
burayadevamederek mütalaaile meşgul olurlar; terbiye-ifıkriyeleri takviyetpezlr 
olur. Kat'iyyen bilmelidir ki, her şehirde rnekittib-i resmiye veya gayr-i 
resmi yeden milada te' sis ve kü§ad olunacak kütübhaneler, sefaler ve cinayetierin 
azalmasına karşı en müessir bir çaredir. 

Diyarbekirli Mazharzade Mazhar 

-15 - 291 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



EDEBİYYAT 
Fransa meşahir-i üdebasından Lamartine'in 

evsaf-ı cel11e-i Hazred Peygamberi'ye dair yazdığı makale 

bittercüme efadıl-ı üdebiimızdan Haydarizade İbrahim Efendi 

tarafından nazmedilmiştir: 

292 

-Maba'd-

Bunca mu'ciz, ki hep mealidir 
bence i'caz-ı fikr-i alidir 

Cümle ma'bed, bütün sanemhane 
hep bulaşmıştı bir hiss-i evsane 

Şirk idi i'tikad sertilser 
Fikr-i tevhidden yok idi eser 

Böyle bir vakitte hurfıc etti 
Arş-ı tevh!de bir urfıc etti 

kiiinata dağıttı birliği 
feveran etti nur-ı tebllği 

Düştü asnam, yandı puthane 
şu'le aksetti ru-yı ekvane 

Zat-ı Ahmed, ki ayn-ı hikmettir 
ruh-ı cesim-i hak ve hakikattir 

Olsa hiişii bu işte tezv!ri 
olamazdı bu rütbe te's!ri 

Çünkü tezv!rde itmi'nan olmaz 
Olsa, te's!rden nişan olmaz 

Hale bak d!de-i bas!retle 
Bir olur mu yalan, hakikatle 

N azar et fenn-i cerr-i eskale 
bu esas-ı sahihül' icmale 

Kuvvet remy'olunca, biteşk!k 
asıl mikyas kuvvet-i tahrik 

ol ur elbet me' ser-i ik dam 
ayn-ı mikyas kuvvet-i ilham 

Bir fikir kim bu rütbe iil!dir 
malik-i sür'at-ı tealldir 
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hükmü biim-ı felekte caridir 
§ark ve garba nüfuzu saridir 

yok esasmda nazm-ı izmihlal 
rabne-i hal ve birn-i istikbal 

§übhe yoktur ki sırr-ı hikmettir 
eser-i kudret ve metanettir 

Bunda bir sırr-ı hikmet olmazsa 
bu eser bir hakikat olmazsa 

bu kadar niifız ve metin olmaz 
dehr içinde ebedmekin olmaz 

İ'timadı, kanaatı, hilmi 
her cefaya tahammülü, azmi 

hicreti, irtihali, ahvalı 
hüsn-i hulkı, §email-i iili 

bu gibi bin havacık ve ef'al 
oldu hep mu'ciz-i hakikate dall 

HİTAM 

Böyle derse o §ehsüvar-ı edeb 
İsevidin, Muhammed:i'me§reb 

böyle derse o akıl-ı hakbin 
böyle derse Cenab-ı Lamartin 

böyle derse o pir-imahir 
ne desin bir Muhammed! §air 

ne desin bir hakıyr-ı bikudret 
Ha§imi'asıl Haydari İzzet 

Hünerim yok ki hiimeran olayım 
§air-i Garb'e hem'ınan olayım 

Böyle da'vadan ictinab ederim 
Bilirim haddimi, hicab ederim 

H üner ölmü§, ne sud takat yok 
vasf-ı aliye İstitaat yok 

Giremez her hüner bu meydana 
Qatreyi nisbet ile Umman'a 

Yok bu vadi'de nutkun imkanı 
Dilsiz eyler hezar Hassan'ı 

-17 - 293 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



294 

Bir Resul'ün ki miidihi Hak'tır 
anda acz-ı beşer muhakkaktır 

Ey şerefbalış-ı bi'set-ı Adem 
tercüman-ı serair-i alem 

Ey yegane güzide-i bilkat 
kiişıf-ı kenzhane-i hikmet 

Ey cihan-ı bedayiin sebebi 
ruh-ı alem, Muhammed-i Arabi 

Kalmadı dehrde bir ehl-i hüner 
etmesin ders-i hikmetin ezber 

Bence her kim ki ehl-i iz' andır 
nazarımda bütün Müslümandır 

Bu meal üzre madih-i tahrir 
sırr-ı Kur'an'ı eyledi tasvir: 

"Ya, o kanun-ı hikmet ve edebi 
oldu her yerde rehber-i talebi 

Kelimat hikmetle meşhfındur 
Her biri ayrı ayrı kanundur 

Rabt edip bir makama alıkarnı 
mütenevvi' lisan ve akvamı" 

Barekellah, bu tarz-ı tasvire 
Gıbta ettim bu hüsn-i ta' bire 

Ne güzel, bak o Sa' di-i Sani 
Garb'e anlattı fadl-ı Kur'an'ı 

ki odur kMili-i hukuk-ı ümem 
rehnüma-yı saadet-i alem 

Bize bildirdi nefi şfırayı 
hikmet-i ihtilaf-ı arayı 

N azar-ı hakta birditir hükmü 
sahib-i Zülfikar, bir zimmi 

Kimseyi dine eylemez icbar 
Budur işte şeiatül'ahrar 

Gelmez evsafı hacld-ü payane 
dolsa medhiyle bin kütübhane 

Arş-ı icliilına kalem yetmez 
Nazm bitti, fazaili bitmez 
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KÜRDÇE LİSANIMIZ 
MEKTUB-I MAHSUS(41) 

Sed hezar silav u merheba 
li 

Cem'iyeta Teavun u Tereqqiya Kurmanca 

Ey merden allhimmet, tace sere me Kurdan(42) 
De hun bı1ne sebeba defa eelıle ji aleme 
W e h un bı1ne del1la neşra ilmi di aleme( 43) 
da hun bibin tebib ı1 derınane kule derdan 

İro gelek pirrneş'e me ji feyza izzeta hewe(44) 
H evi ya m iri dile me da, lewra ke iro rabf(45) 

Derket nave me ye gene ji wan defteren xirabi 
Mane hemf welatiye me ji li mineta himmeta hewe 

Bi van histire şadi ku ji çave min di bari 
eger qelem bikare neqş ket hisandina dile min 
bo piroziya tifaq ı1 cerida welatiye min 
de sed hezar kitaba binivisim ı1 bikim diyari 

Ey cem'iyeta bilindhimmet, şerre mezinahiye dilnizmi ye. Ser rı1pera vi 

kaxize weki sepiç(46) beytek li piroziya cem'iyere ı1 reb'a xezeta Kurda(47) 

re şandina min, jibo xatira qiseta Silernan ı1 mı1riye qebı11 bikin.(48) 

(41) Ev sernivlsar bi Tirkiye; yani "Ziman@ Me y€ Kurdl, Nameya Taybeti". 

( 42) Merden alihimmet: Zilamen hfmmetbilind. 

(43) W€ hun bU.ne: Wa ye hun bfine, eva hun bUne. 

Neşra ilmi: Belavbfina zanyariy€, belavbfina zanin€. 

(44) Pirrneş'e me: Pirr dilşa me, gelek kefxweş im. 

İzzeta hewe: Serbilindiya we. 

(45) Rab!: Rabil, vejlya. 

(46) se piç: Te zanln ku mexsed se parçeyen helbesta jorin in. 

(47) Teb'a xezeta Kurda: Çapkirina nUçenama Kurdan; mexsed ev kovar e. 

(48) Ev peyvişaret e bi aliye çirokekaefsaneylve, ku di heq€ mfiriyek U Sil€manPhember 

da belav blıye. Di w~ çlroke da t~ gotin ku lawir hem! çfine seredana Siltman 

P~xember U her yeke ji wan dlyarlyek jl j€ ra biriye. MUrlyek jl nlv€ linge kullyeka 

mirl kiriye deve xwe ı1 di erd~ da kaş-kaş kirlye, biriye da ye Siltman P@xember U ;e 
ra weha gotlye: "Dlyarlli gora heza dayoxan ren day in. E ger li gora rfuneta mirovan 

dlyarl ji wan ra bihatina day in, rUmeta te d€ bi qase din€ U tiştfn t~ da bUya". 

Nivlskare ve helbeste jl koroele fi kovara Kurdan şibandine Silernan P~xember, xwe 

jl şibandlye w~ mfirly~. helbesta xwe ;ı şi handiye dlyarlya we. 
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Eger munasib e, jibo meqseda şlreteke ji welatlye me ra, van çar xeberen 
ha j1 bi qezeta cem'lyete neşir bikin. ZarO.k ku lzna ştexallye ji nil. bistinl, 
ancaq ev qas li hev blnl.(49) İnşaelialı roj bi roj bi sa ya himaye il. terblya we 
mezina, em'e bielimln il. qenc bibln mirov. 

Diyarbekir'den: Telgrafçı 
Mehmed Tabir Cezer1(50) 

GELI BİRAKEN EZIZ Ü GELI KURMANCA 

Hun hemi zanin, hukil.meta me beri nuho(51) hukil.meteke mustebid 
bil..(52) Ji penc heyva bi hii da(53) hukil.metek meşru' il. meşril.te ye.(54) 
Lakin tehqlq bindek ji we, çil.nki hukil.meta kevn weke mal il. cane we, aqıl 
il. çav il. guhe we ji calan kiribi, h un nizani n di mabeyna va her du hukil.meta 
ferq çi ye il. mana lstibdad il. hurrlyete çi ye. 

Hindek di, qenc weki şeycana dizanin, welakin ew idara mustebid çetir 
muwafıqe eyş(55) il. menfeeta wa bi. Çil.nki her yek ji wan bi suretek 
beinsafi(56) qetek ji laşe diya me -ku weten e- il. qismek ji yerimen wi 
weteni -ku xweh il. birayen me ne- nav pencee xwe da zebt kiribi n, il. weke 
guren har ber dirane xwe de dikemirandin. 

Qisme sisiya, ji etba' il. muine(57) wan qatila, wan zalima ne; eyne mina 
taji il. til.la, bi xizmeta wan neçirvane beinsaf kefa wan dihat. 

Ev her du qisim neyare din il. aqil u ilm u çav il. mal u cane me ne. Ew bi 
xwe ked il. kesba me ji me distinin. Sal duwazde meh me dikir, wan 
dixwarin. Dijhurriyet, em ji xwendina ilmi meni' dikirin, da em ef'ale wa 
nezanln; em ji Ib badeta Xwede meni' dikiri n, da em her ji wan tene bitirsin, 
iraeta wan bikin. Çil.nke dizanin Musulmaneki xas u muxlis hur e, 

(49} Yani "demazarı1kek destUra peyvln@ nU distine, ancaxciikare ew qas peyva xwe li hev 
bi' ne". NiviskCr bi ve peyve dilnizmi kiriye Uxwe §ibandiye zarUkan. Mexsed ji peyva 
wi ji ev ni visara wi ya jfrin e, ku bi sernivisara "Geli Birakfn Ezlz U Geli Kurmanca" 
nivisiye. 

(50) Dıyarbekirden Telgrafçı: Ji Diyarbekre ti'lgrafkar, xebatkare te!grafan. 
Cezert: Cizirt, kes@ ji Cizir@. Ev away@ Erebi ye. 

(51) Nuho: Nuha. 
(52) Mustebid: Dıktatot. 
(53) Bi hir da: Bi vir ve. 
(54) Hukômetek meşrU': HukG.meteka qanCini. 

Meşrilre: Hükümeta si partlye parlamemoye. 
(55) Eyş: Jiyan. 
(56) Bi sUretek be:tnsafi: Bi awayeki' bfinsafi, bfinsafki. 
(5 7) Er ha': Pegini. 

Muin: Alfkar. 
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mutewekkile Xwede ye, ji tu ebda(58) natirse u ji xeyre Xwede !badet u 
taeta tu ebda naket, nabit es!re tu kes!. Me(59) ji gere, ji dirina dine meni' 
dikirin, da em welate xelqe nebinin u welate xwe weke wa ava nekin. Hasıli, 
me ji hem! ti§ta meni' dikirin, da em ji xeyre wa keseki, ıey'ek1(60) nas 
nekln, nezanin, es!re wa bin. Li daireen hukumete, jibo c!nayeteke sed ji me 
bi careke mehkum dikirin, da em nekarin biçin bajare xwe jl. 

Herçi hukumet bu, ew j1 ji menfeeta xwe ra muine wan zalima, wan 
murtekiban b1.(61) Ez nahlyeyeke ibarete ji neh-deh gunda nas dikim; ji 
"qalu bela"ye(62) de nebilne xwediye penc sed peza il her sal deh hezar pez 
li ser wan dinivisin u qamçura( 63) wa bag! dihl§tin u muqabile wa peza çar 
sed ew qeder(64) ji exname(65) qezaye ketim(66) u ji sere male wa ixtllas 
dikirin.(67) Bi vi suret1(68) her sal ew qas heqe beytulmal(69) u mil et telef 
di bl. E ger jibo telısliare me'milre hukilmete biçuna we nahiyeye, e ger bi wa 
re esker zehf hebuya, gundi hem! direviyan sere çiya. Eger hindik buna, 
nedihiıtin bi kevin nav gund, ıer dikiri n, derdexistin. E ger ne pirr ne hindik 
buna, yani muqabile hev buna, axaye nahiyeye xulame xwe u tehsildara bi 
hev ra bera nava gund bida, ji hi! il herarn xilas bikitan. Her çi qas, mesela 
sed zer telısli kirin, pend axe ji xwe ra hilaniya, sih lire li esker u rehslldara 
belav bi kira, bi st li re ancaq dihat sindoqa hukumete. J i axa heta gavan hem! 
mehkum kiribin, da kes neye pirsa iıe xwe li hukilmete neket. E'ıar u 
tekallfe(70) di j1 li ve qiyas bikin. 

Elhasil, bi nave tekilfare beytulmale her çend pereyen bihata tehsllkirin, 
her çendi didan mesref u meaıe esker u me'mur u cendirma. Welakin ew 
esker, me'mur, ji del idara milk, muhafeza weten u te'mina asyiı(71) u 

(58) Ji tu ebda: Ji çu evdan, ji çu qfilan. 
(59) Me: Away@ rast "em" e. 
(60) Şey'eki: Tişrek. 

(61) Menfeer: Lişt. 
Murcekib: Kese ku di kare dewlere da b€rirl dike U menfeer bi desr€ xwe dixe. 

(62) Qalfi bela: Dema ku Xwede glyan afirandine U ji wan pirsiye gotlye "ma ez ne 
X weday€ w e me!", h inan ji w an gotiye "bel€, tu X weday€ me yi", hi nan ji gotiye ''na, 
tu ne Xweday€ me yi". Giyan@n ku gorine "bel€, tu Xweday€ me yi", ji bersiva wan 
ra bi Erebire gotin "qalfi bela"; ew peyv bUye nişana ber€ya bere. 

(63) Qamçı1r: BCşa lawiran, b€şa heywanan. Li h€1na j€ ra t€ gotin "qamçfil". 
(64) Çar sed ew qeder: Çar sed ı1 binek, çar sed fi tiştek, çar sed ll kusUr. 
(65) Exnam: Pez. 
(66) Ketim: Veşartin, poşan, bincilkirin. 

(67) lxrilas dikirin: Ji xwe ra digirtin, davecin bertken xwe. 
(68) Bi vl sUreti; Bi vl awayi. 
(69) Beytulmal: Xizna dewlete, maliye. 

(70) E'şar: Dehyeka ku ku cotyaran dida dewlere. 
Tekallf: B@ş@n ku gel didan dewler@. 

(71) Asayiş: Hesati, amoşi, ewletl. 
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muhafeza huqfıqe feqira, ancaq di xirabiya welat, ku§tin fı §elandina feqir 
fı ehaliya ist!xdam dikirin.(72) Heç weki milet ba§qe, hukfımet ba§qe, her 
du neyare hev bin. Gerek ji vi sebebi fı gerek ji sebeba fesad u betifaqiya e§ ira 
fı beaqiliya me ehaliya, hukfımet ji alik! em xirab kirin, me xwe bi xwe ji 
terefekl hev xirab kir. İra di welat da hun ji xurba avahike, ji hezar feqira 
dewletlik1,(73) ji deh hezar cahila aqill1k1(74) nabinin. 

Ew Qanune Esas1(75) -ku çar rukne we hurriyet, edalet, uxuwwet, 
musawat e(7 6) u muwafıqe emre X wede u §eri eta Pexember e- sed hezar 
rehmet li erwahe wan fı tewfiqa Xwede teala her allkare wan bit, Cem'iyeta 
Ittihad we Tereqqiya Osmanllya bfıne sebeba ist!rdade(77) hurrlyeta me. 
Xwede wan ji seri kem neke. İcar hukfımet fı milet hem! bi yek, heqe 
kiçik(78) u mezina muqabil qanune bi mucibe emre Xwede(79) muhafeze 
bi. Ema garanek ji wan zalimet mustebid u me'mfıren murtekib(SO) ditin 
muqabile ranahi ya edalete ra hedi(Sl) nikarin dizi, fısq fı fucfıra xwe bikin 
fı bisitir!nin, bi van texlit(82) dest bi hila fı §eytaniya kirin. Ji sere ewili 
gotin "em'e ho b iki n u ho b iki n" ,(83) bi zirt u pirtaehle hurrlyeta tirsandin; 
neçfı seri. Pa§e iftira fı bebext! li Padi§ah kirin, gotin "Sultan Ebdulhemid 
hurrlyete qebul nake, berna fırsetek bi deste wl bikevi, we car di Qanfına 
Esasi hiline". E w derewa wa ji ji xeyre rfıre§lya wa ti§tek hasıl nekir. 

Merkez Matbaası 

Maba' dı var(84) 
Mehmed Tahir Cezerl 

M. Tevfik 

------·~~~~~~~~-

72) İstlxdam dikirin: Bi kar danlyan. 
(73) Dewletll: Dewlemend, zengin. 
(74) Aqillı: Aqilmend, biaqil. 
(75) Qanüne Esasi: SerqanG.n, qanUna bingeht ya ku awayC kargCrtya dewletek, heq i1 

wezifeyen hevwelaren wC dewlere sererast d ike U kif§ dik e. Li vir mexsed j€ serqanüna 
Dewleta Osmaniye, ku bU. bU bingeh@ meşri1tl'yer@. J i serqanUnC ra bi Ere bi" dustllr", 
bi Tirki "anayasa", bi İnglizi ji "constitution" re gotin. 

(76) Uxuwwt: Birati. 
Musavar: Wekhevi. 

(77) İstirdad: Vegerandin. 
(78) Kiçik: Biçuk. 
(79) Bi mücibe emrC X wed€: Li gora fermana X wed€. 
(80) Me'mO.rCn murtekib: Me'mUren ku hereti dikin U bert:i'l dixun. 
(81) Texlit: Şaşkirin, xelitandin. 
(82) Hedi: Awaye rast "edi" ye. 
(83) Em'C ho bikin; Em'C weha bikin. 
(84) MS.ba'dı var: DUmayik heye. Peyvika "ma'bad"e Erebl ye U bi mana "dUmaylk" e, 

"var" jl Tirkl ye ı1 bi mana "heye" ye. Li gora ku nivlsara jorin bi Kurdl ye, divlya 

ku li vir ji bi Kurdl bihata gotin "dı1mayik heye". Le wek sernivlsaren nivlsaren 
Kurdl, gelek mixabin ev peyv ji weha bi Erebl U Tirkl hatiye nivisin. 
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ŞEZERAT 

ANATOLi HEY'ET-i TEFTiŞiYESi 

Anatali vilayetlerinden bazılarına i'zarnı takarrur eden Hey' et-i Teftişiye 
ri yasetine Selanik Valisi Dii.niş Bey ca'yin ve keyfiyer kendine tebliğ 
edilmişti. Müşarün'ileyh, bu kerre gönderdiği tahrirat-ı cevabiyede, 
Anatali'de feci' ve dilhhıraş vak'aların hakiki sebebleri sefalee ve zarurec 
olduğu ve şimdiye kadar oraya ikide bir gönderilmiş olan hey'etlerden 
kac'iyyen bir faide görülmediği ve şu halde şimdi tekrar birtakım masarıf 
ihciyarıyla hey'er i'zam edilmektense, bu masarıf bir viiiiyecin turuk-ı 
muvasala ve umur-ı nafiasının yoluna konulması, daha ziyade müstelzim-i 
fevaid olacağı beyan olunmuştur. 

* 

Siverek sancağı meb'usluğuna Şura-yı Devlee Muavinlerinden Nureddin 
Bey'in intihab edildiği, mahalli belde ri yasetinden celgrafla bildirilmiştir. 

* 

Di yarbekir Fırkası kumandanlığından çıkarılan Tevfik Paşa, Akka Fırkası 
kumandanlığına ca'yin olunmuştur. 

* 
Osmanlı ittihad ve Terakki Cem'iyeci'nin Selanik Mekez-i Umumisinin 
emir ve rensibi üzerine, Diyarbekirli ahrar-ı üdebii.dan Tevfik Efendizade 
Ziya Efendi, Diyarbekir, Erzurum, W an, Bıtlis vilayetlerinde ittihad ve 
Terakki Cem'iyetlerinin teşkiline ve buraları daimi surette ceftlşe me'mur 
edilmiştir. 

* 
Mill aşireti reisinin oğullarıyla Şemmer, Anze ve sair aşayir ve zarardicle 
olan ahali beyninde sulh ve müsalemeti ce'min için Viranşehir'de bir 
kongre ceşekkül edecek. Bu kongreye Diyarbekir'den, Haleb'den, Urfe'den, 
Zor'dan ittihad Cemiyetlerinden gidecek me'murlar kırk kişi olacak ve 
bunları -Selanik Merkez-i Umumisinin censib ve iş'arı üzerine-- meşahir-i 

alırardan Tevfik Efendizade Ziya Efendi idare edecektir. Hii.sıl olacak netice 
hakkında alacağımız ma'lumitcı ileride arzedeceğiz. 

* 
Mardin sancağı meb'usluğuna Alaybeyizade Jandarma Tabur Katibi Said 
Bey'in intihab edildiği müstahberdir. 
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DİY ARBEKİR MEB'USLUGU VE Ş iKAYETÇiLERİ 

Osmanlı ittihad ve Terakki Cem'iyeti'nin Diyarbekir Şu'besi a'zasından 
olup bu kerre meb'usen de İstanbul'a gelen Birinccizade Arif Efendi 
aleyhinde mukaddema ba'zı neşriyat-ı garazkari müsadıf-ı nazar-ı 

teessüfümüz olmuş ve bu babcia Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti'nin 
Diyarbekir Şu'besinden aldığımız bir telgrafname de geçen nusharnızda 
dere edilmiş idi. 

ArifEfendi'nin şiar-ı namus ve harniyeti herkesin müsellemi ve esbab-ü 
ledünniyat-ı şikayat dahi cümlemizin ma'lumudur. Icabında daha ziyade 
teşrih-i mes' ele ve tenvir-i hakikat edilecekse de, biz şimdilik, "Diyarbekir" 
ve "Yeni Gazete" refıklerimizin müşarün'ileyh hakkında yazdıkları birkaç 
sözü herveeh-i ati aynen enzar-ı takdir-i kariin-i kirama arzla iktifa ederiz: 

Diyarbekir'den: 
Diyarbekir livası meb'usluğuna, elli sekiz re'yden kırk ikisini ihraz eden 

Birinccizade Arif Efendi intihab olundu. Bu zatın measir-i cemilesini 
ta'dada hacer yoktur. Çünkü irfan ve harniyeti bu havali ahalisince 
müteareftir. Kulub-ı iimmede ihraz etmiş olduğu hissiyar-ı tebciliyenin 
derecesini, dünkü gün müdebdeb bir surette icra kılınan rasime-i teşyiiye 
isbat ve irae etti. Ulema, meşayıh, müsiki-i askeri ve rüşdi-i askeri ve 
hadırnurterakki mektebleri talebesi ve beş bin kadar hamiyetmendan ahali 
ve eşraf, teşyie gelmişlerdi. UsUl-ı meşveretin kudsiyeti, Meclis-i Meb'usan'ın 
ehemmiyeti umum tarafından bihakkın takdirolunduğu, vücUh-ı ammedeki 
meserret-i ruhani yede n anlaşılıyor idi. Osmanlı İ ttihad ve Terakki Cem' iyeti 
narnma a'za-yı Cem'iyetten Yüzbaşı Mazhar Efendi, bir hutbe-i siyasiye 
kıraat etti, kemal-i ihtiram ile alkışlandı. Yüzbaşı Şehab Bey ordu narnma 
bir nurk-ı askeri irad eyledi, mutantan alkışlarla selamlandı. Mes'udiye 
Müderreisi Müftizade Hacı İbrahim Efendi tarafından bir dua-yı beliğ 
okunduktan sonra, Meb'us Efendi kürsi-i hitabete çıktı, arniii-ı iiliye-i 
vatanperveranesini ta'dad ederek kulub-ı huzzarı tesrir ve tatmin eyledi; 
piyadelerle bir hiss-i samimi-i karalıetle veda'laştıhan sonra, Bıtlis 

meb'usuyla beraber hareket ettiler. Birçok gerdüne süvarlar ve atlılada 
Açıksu mevkiine kadar tekrar teşyi' olundular. Orada ikinci bir rasime-i 
veda' icra olunduktan sonra, memleketimiz hamiyetmendanı muhterem 
meb'uslardan ayrıldılar; dua-yı muvaffakıyeti vird-i zeban ederek, tanin-i 
zemzeme-i hürriyetle büyük bir sur-ı sürürdan nişan veren şehre avdet 
ettiler. 

Yeni Gazete refıkimizin:(85) 
Hak ve hakikatten başka her şeye karşı bitaraf bulunmakla mübah! olan 

iişinalarımdan biri dün matbaamıza müracaada, evvelki gün Meclis-i 

(85) Dogrusu "arkada§ımızdan" demek olan "refikimizden" olmalıdır. 
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Meb'usan'da cereyan eden bir kısım müzakereye müteallik ihtisasiit ve 
ma'lfımiitını beyan etri; dedi ki: 

Di yarbekir Meb'usu Birinccizade Arif Efendi 'yi kendimi tanıdığım 
zamandan beri tanırım. Fikri münevverve memleketin ihtiyacatma bi hakkın 
vakıf bir adamdır. Hemşehrileri bu zatı meb'us intihab etmekle, ihtiyacat-ı 
ictimaiyelerinin vasıra-ı istifasını hüsn-i intihab etmiş sayılırlar. Arif 
Efendi'nin name-i a'miilına şerefbahş olabilecek en büyük hayır ve sevabı, 
Milli Aşireti Reisi ma'hfıd İbrahim'e karşı i'liin etmiş olduğu cihadda -her 
d ürlü tehdidiir-ü şedaid-i istibdada rağmen- se bat ve ısrarıdır. ArifEfendi 
bu uğurda mehaliki de iktiham etmişti. Bununla beraber, İbrahim'in 
tahdid-i tahribatından belki en az müstefid olan, kendisi idi. Demek 
vatandaşlarının amal-ü menafı'ına fedakar bir biidım olmaktan çekinın edi. 

ArifEfendi'yi meb'usluğuna intihab etmiş olanlar, bir liizime-i şükranı 
ifa ile iktifa değil, vekillerini de hüsn-i intihabda dikkat ve i'tina etmiş 
olmakla meşkurdürler. 

Ermeni vatandaşlarıının her husustaki himmet ve dikkatlerini takdir ve 
elimden gelse taklid ederim. Yalnız kendilerine halisane ve biraderane bir 
nasihatım vardır: Ama! ve ihtiyacat-ı müstakbeleyi, miizinin ağraz ve 
hatıratma tahmil ermesinler. Çünkü önümüzde pek büyük bir istikbal, 
bununla beraber bitmez ve tükenmez ihtiyaciit ve ilmiii çırpınıyor. 

TELGRAFAT-1 HUSUSiYE 

Muş, 24 Kfuıunıevvel324(Miliidi 6 Ocak 1909): 
Urvetulvuska-yı şeriata muvafakatı cihetle ihtiramat-ı mahsusa ile istikbal ve 
kabul edilen Kanun-ı Esasinin balışettiği hürriyet icabı ve rehberi-i cem'iyet-i 
muhteremeleri ile, buraca da lehülhamd bugün bir "Kürd Teavün ve Terakki 
Şu'besi" küşad edilmiş olduğu, bera-yı ma'lfımat arzolunur. 

Siraczade Nadir 
A'zadan Gene Tahririit Müdir-i Salııkı Hilmi 
A'zadan Ulemadan Aralızade Müfti-i Sabık Mehmed 
Meşayıhtan Osman 
Mütehayyızandan Müftizade Fethullah 
Eşraftan Niyazi 

* 
Dersim, 5 Kiinunıevvel 324(Miladi 18 Aralık 1908): 
Millet-i Osmaniye'nin meşrutiyet-i meşrua ile lehülhamd bir devr-i ali-i 
mes'frdiyete girip, dünkü gün Meclis-i Meb'usan'ın küşadı beşareti 

olduğundan, Dersim sancağındaki bütün sunUf-ı halk bir sürür-ı azlme 
müstağrak olup, Nizarniye Taburu ile mfrsikası ve bil'umum me'murin-i 
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mülkiye ve askeriye ve sunfıf-ı sekene-i mahalli ye ve aledderedit milel-i 
muhtelife talebesi, ba'dezzuhr Hükumet Dairesi plşgilhında birleşerek, 
devam-ı ilfıyet-i Hazreti Padişahi ile meşrutiyet-i idarenin bil'umum 
Osmanlılar hakkında mübarek ve müteyemmin olması daavatı eda ve 
yekdiğerine tebrikilt lfa edildiği gibi, akşam dahi mebanl-i emiriye ile 
emakin-i mevcude mükemmelen tilbesabah her gönülde ve her hane ve 
kilşanede envar-ı şevk-ü meserret mütecelli olduğu halde, pek şa'şaalı bir 
şehrayln icra kılındığını maal'iftihar beyan ile, memalik-i Osmaniye'nin 
her cihetindeki her sınıf vatandaşlarımıza, büyük küçük um um Osmanlı 
kardeşlerimize arz-ı tebrik eyleriz. 

Dersim Belediye Reisi 
Ahmed 

Dersim Sancağı Mutasarrıfı 
Hayri 

Diyarbekir, 15 Kilnunıevvel 324(Miladl 28 Aralık 1908): 
Aşayiri tevhlş-ü tenfireden ve enva'-ı seyyiilta sebebiyet veren Hükümet-i 
müstebidde zamanında çektiğimiz azab ve hakaretİn derecii.tını Allah 
bilir. Lehülhamd inkılilb-ı idare ile şeref-i teessüs eden Hükumet-i 
adile-i meşrucanın adalet, istikamet-i faaliyetinibihakkın tatbik etmekte 
olduğunu gördüğümüz Siird Sancağı Mutasarrıflığına kemal-i emniyetle 
bugün şahıslarımızı, silahlarımızı teslim ettik. Vasaya-yı müessirenin 
hüsn-i telakkisi ile tarlk-i necat-ı mutavaat ve medeniyete girdik. 
Devr-i zulm-ı sabıktaki adavetten, husumetten sarf-ı nazarla, der'akab 
huzur-ı Mutasarrıfta kardaşça öpüşüp Kelam-ı Kadim üzerine ahd-ü 
misak ettik. Hükumet-i adile-i meşrutanın, Kanun-ı Esaslnin, mukaddes 
vatanımızın uğrunda umum aşayirle feda-yı can edeceğimizi 
minnetdarane arzeyleriz. Ferman. 

302 

Pınçınar Rüesasından Abdullah 
Alikan Aşireti Reisi Hasan 
Aşayir-i Mezkure Rüesasından Bişare Çeto 
Pınçınar Aşayiri Rüesasından Mehmed Bışar 
Batun Rüesasından Mehmed Yunus 
Pınçınar Rüesasından Derviş 
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AÇIK SÜTUNLAR 
MUHABERAT-1 ALENiYE 

Diyarbekir'de Birinccizade Feyzi Beyefendi'ye: 
Mektubunuzu aldık. Kürdlerin saadet-i müstakbelesine, aralarında neşr-i 
maarife ma'tilf olanamal-ümesai-i ciddiye-i vatanperveraneleri, sezavar-ı 
takdirdir. 

Ekmelin-i sadat ve ezkiya-yı Kürdiyeden Akrepeli Şeyh Abdurraman 
Efendi'nin !isan-ı Kürdi ile bir tarih yazmakta olduğuna ve edib-i muhterem 
Ziya Efendi'nin de -on senelik malısill-ı tetebbuat-ı olmak üzre- tesvid 
ettiği Kürdçe durilb-ı emsal ile sarf ve nahvini ve bir kamlıs-ı Kürdiyi 
yakında neşredeceğineve fuzala-ı mahalliyeden Hanili Salih Bey'in dahi bu 
babdaki mesai-i masrllfesine taalluk eden tebşiriitınıza cidden teşekkür ve 
bu ali himmetler bilhassa tebrik olunur. 
Zevat-ı mumaileyhimin fazilet-i zatiye ve harniyet-i milliyeleri zaten 

müsellem olduğundan, kendilerinden pek çok hidmetler beklemekte ve 
"Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti"nin taşralardaki şuubatında bu gibi 
efazılın bulunması her suretle arzu olunduğundan, kendilerinin Di yarbekir 
Şu'besine iltihakıyla, bu hususta da ibzal-ı himmet ve muavenet 
buyurmalarına şiddetle intizar etmekteyiz. 

Gezetelerimizin her hafta sutilr ve sahayıfında mumaileyhimin malısill-ı 
hame-i irfan-ü kemalatını görmek dahi, cümle-i temenniyat-ı 
mahsusamızdandır. 

* 

Ma'muretul'aziz Mekteb-i Rüşdi-i Askerisi Kavaid-i Osmaniye Muallimi 
Ömer Avni Efendi: 
Telgrafınız alındı. Kavaid-i Lisan-ı Kürdi ve Edebi Tatbikat 

Nurnilnesi narnındaki eserleriniz henüz gelmedi. Himmetinize teşekkür 
ve gazetemize tefrika ve sonra da ki tab şeklinde tab'edilmek üzre, hernan 
göndermenizi temenni ve intizar ederiz. 
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ALTINCI SAYININ ÇEViRiLERİ 

MERKEZ MATBAASI 
Babıali Caddesinde Numara 66 

İstanbul 

Tipografı ve litografı 

Matbaamızın araç ve gereçleri son derecede ve mükemmel makineleri en 
son sistemde olduğundan, resmi daire! ere ve ticari işlemlere ilişkin bütün 
diller üzerine her çeşit evrak ve defter basabiliriz. 

*** 
Süslü ve değişik renkler üzerine broşürler, defterler, bordrolar, havale 
senetleri, yürürlükte olan fiyat çizelgeleri, çekler, her çeşit rekliimlar, 
sirkülerler, mektup başlıkları, evleome ve vefat kağıtları, ufak tefek kart 
adresleri ve ilerde teslim edilmesi koşuluyla kartvizitler. 

*** 
Coğrafya haritaları, pHinlar ve resimler 

*** 
Her çeşit ilanlar 

*** 
Mükemmel mücellidhanemiz de vardır. 
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ÖZEL YAZI 
GİRİT SORUNU 

Otuz üç yıllık bir matem ve tutsaklığın en uzun gecesinin hordak gibi 
yabani olan karanlığınca kahredilen soylu Osmanlı milleti, özgürlüğün 
yeni şafağıyla ve sabah esineisiyle henüz övünmüş ve bütün uygarlık 
dünyasının özel kutlama ve takdirleriyle alkışlanmışken, Bulgaristan'ın 
ani bağımsızlığı ve Bosna-Hersek'in ilhak edilmesi olayı,(86) bu muazzam 
ümmeti en derin bir hatıra yarasıyla acıya uğratmıştı. Bunun onulup 
kapanma çarelerini araştırırken, bu kez de Girit'in Yunanistan'a ilhak 
edilmesi söylenrisi, her soylu Osmanlı bireyinin mübarek ve iyi duygularını 
uyandırmış, Yunanisran'ı protesto için bir miting düzenlenmiş ve herkes, 
gerekirse bu uğurda canını feda edeceğine Allah'a, namusuna ve vicdanına 
yemin ederek güvence vermiştir. 

Girit baştan başa, haddi hesabı olmayan saygıdeğer Osmanlı şehirlerinin 
ebedi uyku yeri ve Osmanlı kahramanlarının anılarının göründüğü yerdir. 
O nedenle bizce kutsaldır; onun feyizli toprağının her zerresi uğrunda 
binlerce ümmet özgürlükçüleri, temiz harniyet kanını cömertçe vermeye 
hazırdır. Bu defaki toplanmanın kutsal birlik manzarası, bu konudakikasin 
mücahitçe iradenin güvencesinin açık bir beratıdır. 
TarihiSutanahmedMeydanı, hiç birzaman bugörkemlilikre, buçoklukta 

birlik içindeki özgürlükçü topluluklarının toplanmasına sahne olmamıştır. 
Cumartesi günü yapılan mitinge katılan yüzbinlerce insanın o toplanması 
olayındaki yüceliği, kutsallığı, birliğin yüce destanını,(87) uygar halkların 
tarihi ebediyyen yüceltecektir; ve atalarımızın mübarek ruhları, o güzel 
manzatayı sürekli alkışlayacaktır. O gün yer yer yapılan konuşmaların 
ateşli anlamları, 36 milyon Osmanlının duygularının açık belirtisidir. 

Temiz toprağında binlerce şehidi uyuyan Girit'in ilhak edilmesi işindeki 
genel etkilere, soylu Kürd halkı da şiddetle katılmış, bu önemli unsur bu 
konuda da her fedakarlığı kesinlikle göze almıştır. Derneğimiz adına, 
derneğimizin üyelerinden Süleymaniyeli Hüseyin Paşazade Süleyman 
Beyefendi tarafından o gün yapılan konuşma, aşağıya alınmıştır. 

(86) Bosna-Hersek'in o zaman Avusturya tarafındanilhak edilmesi olayı kastediliyor. 
(87) Yazının aslında, hem "hükümdar ların şiirsel biyografıleri" anlamına gelen, hem de 

bir rerim olarak "Osmanlı padi§ahlarının savaş seferlerini konu alan manzume" 
anlamında kullanılan, aynı zamandada İranlı şair Firdevsi'nin ünlü eserinin adı olan 
"şehname" sözcüğü kullanılmıştır. Kanımızca buradakonuya en uygun olan karşılığı, 
"destan" sözcüğüdür. Çünkü sözü edilen miting, yazıda destansı bir olaya 
benzetilmi ştir. 
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Toplum, o görkemli bakışla Osmanlı Meclisi'nin önüne de giderek, orada 

karşılıklı konuşmalar yapılmış ve sonra Sadrazamlık makamına giderek, 

düzenledikleri protesto bidirisini Sadrazam( SS) Paşa hazretleri ne sunmuş tur. 

Sözü edilen Sadrazam, millet topluluklarının önünde saygı ve iltifat 

gösterir biçimde durarak protesto bildirisini teslim aldıkran sonra, şu yolda 

açıklamada bulunmuştur: 

"Girit'in Yunanistan'a ilhakı mümkün değildir. Hükümet milletle 

tümüyle aynı görüştedir. Zaten Yunanistan da ilhakı kabul etmiyor. 

Çünkü Osmanlılarla iyi geçinmek, Yunanların çıkarları gereğidir". 

Güvence veren bu açıklama, bizce teşekküredilmeye değer. Uygar büyük 

devletler, milletierin ve devletlerin haklarını aşağılayıp ayaklar altına 

atmayacakları gibi, Osmanlılarla dost geçinmek siyasi çıkarlarının gereği 

olan Yunan dostlarımızın da, genel görüş ve heyecaniara pek de umursamazlık 

gözüyle bakmayacaklarını umarız. 

KONUŞMA METNİ(89) 

Yeryüzünün üç kırası üzerinde bulunandevletimizi bir kubbeye benzerecek 

olursak, onun dengesini sağlayan noktayı oluşturan kilit taşının da, kavşak 

yerinde bulunup "Deniz Kraliçesi" unvanınahakkıylaHi:yıkolan Girit adası 

olduğuna kuşku yoktur. Sahip olduğu önemli askeri ve siyasi konum 

gereğince, bir zamanlar ileri görüşlü devlet adamlarımız, bu adanın 

Osmanlıların kavrayıcı eline geçmesine son derece önem vererek çaba 

harcamışlar ve Venedik Cumhuriyeti(90) elinde bulunan bu adanın 

fethedilmesi için tam 25 yıl kesintisizce her türlü güçlüğü göze alarak ve 

bu uğurda milyonlarca para ve yüz binlerce insan feda ederek, en sonunda 

başarıya ulaşmışlardır. Adanın hiç bir karış toprağı yoktur ki ona bir 

şehidimizin kanı bulaşmamış olsun. Anadolu, Kürdistan, Arabistan ve 

Rumeli'de bir ev yoktur ki yine Girit'in bağlantısını pekiştirrnek için bir 

kurban göndermemiş bulunsun. 
Girit adasına en uzak olmak bakımından en az etkilenen biz Kürdler bile 

o uğurda relef olmuş olan canlarımızın istatistiğini düzenieyecek olursak, 

toplam sayısı herhalde bugün adada yaşayan halkın birkaç karına ulaşır. 

Bunun için, vatanımızın çocuklarından ve dindaşlarımızdan olan ve çeşit 

çeşit dert ve felaketiere uğramış bulunan zavallı Giridi kardeşlerimizin 

(88) Sadrazam: Osmanlı Ba§bakanı. O dönemde rerim olduğu için aynen kullanıldı. 

(89) Kürd Teavün ve Terakkf Cemiyeri üyesi olan Süleymaniyeli Hüseyin Paşazade 

Süleyman'ın konuşması kastediliyor. 

(90) Venedik Cumhuriyeti: Eski ve orraçağlarda, başkenti bugünkü İcalya'nın 

kuzeydoğusunda Adriyatik denizi kıyısındaki Venedik kenti olan bir devlet. 1797 

yılında Napoleon tarafından Avusturya'ya bağlanarak bağımsızlığına son verildi. 

1868 yılında İtalya tarafından alınıp ilhak edildi. 
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durumu bugün Kürdlere öyle etki yapmıştır ki, onların ve vatanlarının 
uğradığı duruma ağlamayan, geleceklerini düşünmeyen, varanın ayrılmaz 
bir parçası olan Girit'in devierimize bağlı kalması uğrunda canını feda 
etmeyi canınaminnet bilmeyen bir Kürdün -Kürdistan'ın en ücra ve taşlık 
bir yerinde bile- varlığı düşünülmemelidir. 

Girit daha önce yine bizimdi.(91) Araplar tarafından alınmış, 
Beniağleb(92) ve Küleybe(93) devletleri tarafından yüzyıllarca yönetilip, 
cenneti andıran bir gül bahçesi gibi bayındır duruma getirilmişti. O 
zamanda dahi Giridi Hristiyan yurttaşlarımız, İslam sayesinde mezhep 
ayrıcalıklarını, din ve dillerini korumuş oldukları halde, daha sonra galip 
geldiklerinde, yurttaşları olan Müslümanlar hakkında reva görmüş olduk
ları büyük zulümterin ve şiddetli kötülüklerin anısı bile, bugün insanın 
yüreğini kanatacak ölçüde dehşet verici olduğuna Avrupa tarihleri tanıktır. 

Bu nedenle, nitelikleri olan şefkatli ve insancıl duygular gereğince Avrupa 
büyük devletlerinin, eski çağlarda meydana gelen bu gibi acıldı felaketierin 
yinelenmesine müsaade etmeyecekleri ve ellerine bırakılmış bir emaneti iyi 
korumaya ve korunacağını defalarca güvenceye alıp taahhüt ettikleri Osmanlı 
Devletinin egemenlik haklarını her çeşit zedelenmeden korumaya özen göste
recekleri konusundaki ümidimiz pek güçlüdür. Bununla birlikte, Allah etme
sin, devletlerin hukuku ve milletierin hukuku kuralları ayaklar altına alınarak, 
dolaşan söylentilerin pekişınesi durumunda, biz Kürdler, ecdadımız gibi 
Girit' in burç ve kale duvarları altında kemiklerimizden tepeler oluşturroadıkça 
adanın bir taşını bile düşmaniara teslime rıza göstermeyeceğimizi, huzurunuz
da halkımız adına arzedip güvence veririz ve Giridi vatandaşlarımızın duygu 
ve dileklerine tümüyle katılmış olduğumuzu açıklayıp duyururuz. Yaşasın 
milli birlik, yaşasın Girit! 

• 

(91) Buradaki "biz" den maksat, Müslümanlardır. 

(92) Beniağleb: IX. ve X. yüzyıllarda bugünkü Libya'nın o zamanki Kayrevan kentinde 

devlet kuran ve Kuzey Afrika'da egemen olan bir hanedan. Söz konusu ad, 
"Ağleboğulları" anlamına gelir. 

(93) Küleybe: Eldeki kaynaklar böyle bir devletin varlığından sözermiyor. Ancak tarih 

kaynakları, Mısır'daki Fattml Devleti tarafından, 948 yılındaSicilya'daki karışıklıkları 
bastırmakla görevtendirilip o görevi yerine getiren ve Bizans İmparatoru 2. 
Konstamin'i barış yapmaya zorlayan Hasan bin Ali El-Kelbi adında bir Arap 

kumandanından sözediyorlar. Burada yanlışlıkla o kumandanın adı "Kuleybe" 

olarak söylenmiş ve devlet olarak gösterilmiş olabilir. 
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OLAYLAR 
BÜYÜKACI 

Peygamber'in temiz soyundan ve Batha' nın(94) Irak ülkesine emanet ettiği 
KerbeHi ehlinin soyuna mensup olan ünlü Şeyh Ahmed Kake Efendi'nin 
torunu Seyyid Said Efendi, kim bilir ne gibi bir yanlışlığın etkisi olarak, 
Musul'da kader kılıcının kurbanı olmuştur. Şeyh Said Efendi'nin kendisi, 
şikayet edilen durumlardan temize çıkan bir zattı. Bunu sağlam bir 
güvenceyle iddia edebiliriz. 
Derneğimizin Başkanı Seyyid Abdülkadir Efendi hazrerlerinin, sözü 

edilen rahmetli hakkındaki haklı savunmasını zedeleyebilecek hiç bir güç 
düşünemeyiz. Ancak son zamanlardaoraca, Hükümetingerçek zayıflığından 
ve kötü yönetiminden dolayı şımaran yakınları ve akrabalarının, hatta 
kardeşinin ve oğlunun eylem ve davranışlarını yakınılmaya değer görür ve 
bu hususta hak ve gerçeği kabul ederiz. 

700 yıldan fazla olan göç etmelerinden ve Berzence'ye yerleşmelerinden 
beri soylarından birçok kutup(95) ve evliyanın yetişmiş olduğu inkiir 
edilemez. Bu nedenle, şehirler efendisinin(96) soyunun o sonuncusunun 
davranışlarında çevrenin etkisiyle görülen kötülükler, "değirmen 
benimdir"(97) sözünün kabul edilme derecesini aşmış olsa bile, 
öldürülmelerine neden olamaz. 

Gazetelerin vefat ilanlarından sonra biçimsel şeyler yayınlamalarında biz 
bir makul siyaset düşünemiyoruz. Yalnız saygıdeğer arkadaşımız"Yeni 
Gazete"ye İsliimiyer adına minnettarız. Hükümetin önlemleri yeterli 
ölçüdedir. İnşaallah heyecan güven altına alınır. Fakat Musullu 
vatandaşlarımıza da manevi bir dille deriz ki: 

"Kolay iş değildir Ahmed'in ailesinin kanını dökmek 
ve gam toprağını Muhammed'in çocuğunun başına dökmek"(98) 

(94) Batha: Mekke yakınında bulunan çakıl taşlı bir yer olup, çoğunlukla Mekke bölgesi 

için kullanılan bir addır. 
(95) Kurup: Tasavvufra bir mertebeye erişmiş olan veli. 

(96) "Şehitler efendisi" nden maksat, Kerbela'da Yezid'in askerlerince şehit edilen Haz re ci 
Hüseyin'dir. 

(97) Aslı Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirip buraya aldık. Anlaşıldığınagöre bir Arap 
deyişi olan bu söz, birilerinin isteklerinde ileri gitmelerinin davranışlarını gösteren 

bir simgedir. 

(98) Aslı Farsça olan bu iki dizeyi Türkçeye çevirip buraya aldık. İlk dizedeki Ahmed, 

Peygamber'in adlarından biridir. 
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SÖYLE Şİ 
GEÇEN KONUŞMANIN SONUCU 

Benim dört köşeli bir düşüncem ve tezim vardir: 
Birincisi: Avrupa'dan uygarlığın iyi yanlarını almaya ihtiyacımız vardır. 
Oysa uygarlığın iyi yanlarıyla birlikte kötü yanları da gelişip, en garip ve 
aldatıcı bir biçime girmiştir. Bu kötülüklerin en fenası ve uygarlığın 
yıkıcısı ve ağır yükü, sefabet ile zorunlu olmayan ihtiyaçlarda savurganlık 
ve yaşam biçimindeki müthiş eşitsizliktir. Bu nedenle, iyiliklerle birlikte 
kötülüklerin de uygarlığımızın içine sokulmaması için bize öyle bir 
egemen ve belirleyici kanun gerekir ki, zevk ve hevesi yenilgiye uğratsın. 
Çünkü bizde çocukluk huyu vardır. 

İkincisi: Nasıl ki Kürdlerin kendi törelerine bağlılıklarından ötürü, bir 
egemen lider Avrupa'ya yaranmak için Frenk elbisesi giyse, Kürdler o 
egemene boyun eğmek yerine hakaret edeceklerdir; şayet Kürd olduğunu 
bilseler, "ulusal elbisesini değiştirdiği için ulusuna hakaret etmiştir" 
derler; bunun gibi, bu meşrutiyet zamanındaki egemen de zor kullanarak 
egemenlik sürdüren kişi değil, belirleyici kanundur. Bu kanunu, milli 
elbiseyle göstermek gerekir. Yoksa değer ölçülerine olan manevi bağlılık 
karşı çıkacaktır. 

Üçüncüsü: Müslüman olmayan unsurların adalet, eşitlik ve özgürlüğün 
devamına içten güvenleri tam olamaz. Me ğer ki bu eşitlik ve adalet sağlam 
bir dayanak noktasına bağlanmış ola. O da, değişmez ve vicdanın egemeni 
olan diyanet ve şeriat noktasıdır. Demek bu adaletin dindarlığın gereği 
olduğunu göstersek, tümüyle güven duyacaklar ve laubali kimselerin 
sandıkları gibi hiç ürkmeyecekler. Çünkü ittifak doğru yoldadır, zevk ve 
arzuda değil; olsa da geçicidir. Çünkü zevk ve arzu, akrep yuvası gibi 
garazların ve benciliğin yayılma kaynağıdır. 

Dördüncüsü: Çok çabuk kızan bir bilginin sinirliliğinden doğan 
kötülükleri, izleme nedeni dolayısıyla, bilimi de lekeli kılabilir. Meğer ki 
iyi huylu bir bilgin gösteriise ve o kötülüklerin kaynağının sinirlilik 
olduğu kanıtlansa. Bundan dolayı, istibdadın ve geçmiş zamanın 
kötülüklerinin din ve şeriatı lekeli kılmaması için, meşrutiyeti şeriat 
libasıyla göstermek ve uygulamak zorunludur. 
Doğru yolda olan halifelerin(99) ve Ömer bin Abdülaziz'in zamanlarını 

taklit edebiliriz. Eğer, "onlardaki temizlik ve iyi ahlak bizde yoktur ki 
taklit mümkün olsun" denilse, ben derim ki: "Gelişme eğiliminin 

uyarmasıyla, bizdeki fikirlecin uyanması ve fikirlecin izlenmesindenmeydana 
gelen ilkelerin evrimleşmesi ve uygarlığın kapsamı, bu temizlik ve ahiakın 
yerini tutar; yabancı ülkelerin adaleti bu yanıtı kanıtlar". 

(99) Doğru yolda olan halifeler: İsliimm ilk dört halifesi olan Ebubekir, Ömer, osman ve 
Ali'dir. Onlara, "doğru yolda olan halifeler" anlamına gelen "Hulefa-yı Ia§idin" denir. 
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İslam uygarlığının şimdiki uygarlıktan farkı, yalnız haram şeyler, utanç 
verici davranışlar ve insanın kendi nefsine tutsak olmasından sakınılmasıdır. 
Hem de, milli yeteneğimizin mertçe olan boyuna, kadınların giysileri gibi 
süslü sefaher ve zevkli eğlenceler yakışmıyor. Çünkü bir erkek bir kadının 
boyundan beğendiği giysiyi giyse rezil olur. Tersi durum da öyle. 

Özetçesi, uygarlığın çürük olan kötülüklerinin, özgüdüğümüzün ve 
meşrutiyetimizin sınırlarına girmesini şeriat kılıcıyla yasaklayacağız, ta ki 
uygarlığımız şeriatın bu abıhayatıyla gençliği ni ebedlleştirsin. Eğer İsiilm 
uygarlığı gelişen bir cisim olsa, şeriat onun kandolaşımı, dindarlık da onun 
ısıtıcı sıcaklığı olacaktır. Hem de, parlak şeriat ezell sözden(l 00) geldiğinden, 
ebede gidecektir. 

Bilinen tüm peygamberlerin Osmanlı İmparatorluğundan çıkmış olmaları, 
ilahi kaderin bir işareti ve simgesidir, ki bu insanların erdemleşme 
makinelerinin buharı dindarlıktır; ve bu Asya ve Rumeli çiçekleri dindarlık 
ışığıyla gelişip boy atacaktır. Bundan dolayı, her bir mümin, Allah'ın 
sözünü yüceitmekle yükümlüdür; ve bu zamanda en büyük nedeni, maddeten 
gelişmektir; ve gelişme düşmaniarına karşı herkes mücadele etmekle 
yükümlüdür. En büyük düşman da gürünmeyen iç düşmandır: O da üç 
büyük müthiş düşmandır; birincisi yoksulluk, ikincisi bilgisizlik, üçüncüsü 
de çekişmedir. Bu üç düşmana karşı savaşmakla dini yönden yükümlü yüz. 
Üç elmas kılıcı elde etmek gerekir; birincisi milli sevgi, ikincisi birlik, 
üçüncüsü de eğitim-öğretimdir. Dış savaşımı ise, İslamiyerin yüce 
gerçeklerinin kesin olan kanıtlarının elmas kılıçiarına havale edeceğiz. Bu 
zamanın savaşımı sevgi ve sevdirmekledir, korkutınakla değildir. 

"Casusuluk yapmayınız"(lOl) kesin emrine aykırı olarak kimse gizli 
ajanların korkusuyla iktidarını kullanamazdı. Ve ayetin diğer yarısına, 
"bazılarınız bazılarınızın ardından konuşmasınlar"a gazeteler aykırı 

davranarak, eski gizli ajanlar(l02) gibi herkesin fikrine bir karışıklık ve 
tereddüt atmıştır. Ama ne yazık ki, aşırı gitmeye yetenekli olanlar, aşırı 
biçimde geride kalmaya da yetenekli oluyor. 

Ey bilginler, size sesleniyorum. Şöyle ki: Her zaman bilginler, istibdadla 
hüküm süren hükümdarları taklit ederek, her bir bilgin kendi fikrini 
herkese kabul ertirmekle bir çeşit istibdad gibi yapıyordu. Şimdi 
meşrutiyettir; egemen olan, zorbalıkla hüküm süren kişi değil, danışarak 
yönetimin ruhu olan kamuoyudur. Siz de bilirnde bir çeşit meşrutiyet 
izleyiniz. Çünkü istibdad, gelişmenin ürünlerini tüketmekle insanları 
geçmişe doğru döndürüyor. İstibdad geleceğe sırt çeviriyor. Damla damla 
su ayrı ayrı kalırsa kurur, toplansa bir abıhayat havuzu olur. Şunu da ek 

(100) "Ezell söz"den maksat Kur'an'dır; "ezeli keliim" karşılığında kullanılmıştır. 
(101) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasının çevirisidir. 

(102) "Eski hafiyeler"in kar§ılığında kullanılan "eski gizli ajanlar" dan maksat, o zaman 
"hafiye" denilen istibdad dönemindeki gizli ajanlardır. 
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olarak söylüyorum ki, manev! değerlerin sarfedilmesi, adamaya benzer; 

güçlerin yardırnlaşması etkisizdir. Bin ve bir, ikisi bir; ama manev! 

değerlerin ilkeleri maddt değerlerden olduğundan, büyük taşı kaldırmaya 
benzer; yardımiaşmaya ve fikiralış-verişine ihtiyacı vardır. Böyle makamlarda 
"hüküm tümündür, her birinin değildir"(l03) denilir. Avrupa bu sırra ve 

iş bölümü sırrının temeline dayanarak o olağanüstü gelişmeleri ve eğitim 
öğretimi kurmuştur. 

Hem de, danışarak yönetirnde kamuoyu öfkelenip kabarsa, diken ve çer 

çöp düzeyinde değersiz olan bazı geçersiz inançları ve doğru yoldan sapmış 
topluluğun bid'atlerini,(l04) ki bütünMüslümanları üzüntüyle yaralamış, 
ve daha çok kötülük sahiplerinin bağnazlık ya da dikkatsizliklerinden 

meydanagelen katmerli bilgisizliği,(l 05) yanlışlıklarının nedenini açıklayıp 
ortadan kaldırarak, İslamiyerin duru ve parlak gerçeklerini bütün fikirlere 

ve gönüllere yürütüp akıtacakur. Ve selam, doğru yola uyan kimsenin 
üzerine olsun. 

Geçen konuşmadaki "ihtiyarlığına bağışlamak" yanlıştır; doğrusu 

"ihtiyarsızlığına bağışlamak" tır. ( 1 06) 

Molla Said-i Kürdt 

BİLİMSEL 
MERAM ANLATMAK 

Şimdiki Doğu'da uygarlığın kurucusu ve bize bir ibret dersi vermiş olan 

Japonların fiziksel uygarlığına yaşam vermek için, dini araştırma yaparak 
bazı sorular sormuşlardı ve ben de kendim gibi(l07) bir yanıt vermiştim. 

Ben bu yanıtın gücünü denemek için, ki bu, geçmiş ile geleceğin ortasında 
açılan büyük selli dere ve uçurum üzerinden atiayacak mı, yoksa zayıf ve 

güçsüz, gerçeksiz ve ihtiyarlamış olan diğer töreler ve fikirler gibi geçmiş 
tarafında mı kalacak? Bilmek için bu yanıtı şimdiki kamuoyuna sunup 

armağan ediyorum. Ve genel isteği çekerek, bizim gibi yeni yetişenierin 
çabasına sevinç vermek için bir hizmet yapmak niyetindeyim. Fikrimin şu 

kızı ve karakterimin şu oğlu ve gönlümün şu meyvesi, şimdiki özgürlüğün 

(103) Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirerek buraya aldık. 

(104) Bid'at: 5. sayıdaki 112 numaralı dipnoca bakınız. 

(105) Karmerli bilgisizlik: Bilgi sahibi olmamak ve bilgi sahibi olmadığını da bilmemek, 

bilgisiz olduğu halde bilgili olduğunu sanmak. Bu sözü yazının aslında kullanılan 

Arapça "cehl-i mürekkeb" deyişinin karşılığında kullandık. 

(106) İhriyarsızlık: Seçeneksizl.ik, başka bir seçeneğe sahip olmamak. 

(107) Galiba "kendime göre" demek istemiştir. 
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geniş çemberi ne uygun olarak geniş ve görkemli olan kamuoyunun isteğine 
yakışacak üslup dolayısıyla bir şey değilse de, dört yönüyle antika olduğundan 
ve antikalık yüksek değerin yerini tutmakla, genel değerlendirmenin 
isteğine hak kazanacağını ümit ediyoyrum. 

Birinci antikalık yönü, dağ meyvesi dir. Çünkü Kürdistan dağlarında şu 
zamanda çıkan sözler, ilkçağların sözlerini andırıyor; sanki biz ilkçağlardan 
bir tarafa hareket etmemişiz gibi. Çünküsınırsızözgürlüğümüzü, aşağılayıcı 
olan, meşru olmayan ve sefaher getiren şimdiye kadarki özgürlüğe feda 
etmeyi uygun görmedik. 

İkincisi doğallıktır, yani benim dağama uygundur. Çünkü benim gibi 
bir yabaninin fikri asıl yaratılışa daha yakın olduğundan, bir hükme 
varmak için incelenmesi de doğal ve yeni dir. Yapay olan ne kadar mükemmel 
olursa olsun, doğal olanın yerini tutmaz. Hem de söz doğal olduğundan, söz 
söyleyenin duygusal mizacını andırır; ve okunduğu zaman, madeni benim 
gibi bir Kürd olduğunu hayal gözüne karşı canlandırır; ve zihinde manevi 
değerlerin resmini doğru nakşeder. 

Üçüncüsü garip üs!Ubudur, ki hız, çokluk ve uzlaşma ile, yüzeysel olan 
zihinleri dikkate eğilimli kılar. Çünkü garip olan ahlak ve duygularıma 
uygun olan elbisem?(l08) Anlamları dahi beğenerek, elbisem gibi bir 
açıklama üslubunugiydirmeyi benden istediler. Bende hatıriarını kırrnadım. 
Ama alaturka terziliği iyi bilmiyorum.(l09) 

Dördüncüsü bu yanıt gençtir, yaşlıdır, yabanidir, uygardır, sınırsız 
özgürdür, sınırlı özgürdür, yaşı dahi özgürlükten iki ay daha yaşlıdır.(l 10) 
Çünküdoğduğu zaman "Tercüman-ı Efl.dir" gazetesi, şimdi bir gazete ile 
karşılaştırılsa, aralarında yüzyıllar geçmiş sanı lacak. Hem de yabanilikteki 
sınırsız özgürlüğün ve uygarlıhaki sınırlı özgürlüğün evlenmesinden 
doğmuş, sanki bilgi yaratıcısının arşının horozundan esinlenme yoluyla 
yankısını işitimiş bir sabah horozu gibi, bu büyük devrimin patlayış 
sabahına, uyuyan zihinleri bağırışıyla uykudan uyandırıyordu. Bu yanıtın 
başlangıcının ve varış yerinin yani konusu ve arnacının yüceliğinin, araçların 
öneminin, diğer kusurları örteceğini ümit ediyorum. 

Fikrimin kızının cihazı, garip üslubudur; ve nikiih bedeli de zamandır. 
Ve hem de birinci tecrübe, birinci yazma, birinci kitap yazma olduğundan, 

(108) Yazar Kürd kıyafetiyle İstanbul'a gitciği ve o kıyafetle orada dola§tığı için, 
görünümü İstanbullularcagaripsenmiştir. Burada "garip görünümüm" demesinin 
nedeni odur. 

(109) Galiba bu sözüyle, nabza göre şerbet vermeyi bilmediğini ve doğru bildiği şeyi 
açıkça söyleyip açıklamayı alışkanlık durumuna getirdiğini belirtmek istemiştir. 

(110) Burada sözü edilen özgürlükten maksat, 1908 yılında ihln edilen meşrutiyet 
rejimiyle birlikte gelen ve "hürriyet" denilen özgürlük hareketidir. Bilindiği gibi 
o özgürlük, dahasonraİtcihad ve TerakkiCemiyeti'nce gasp edildi ve onun yerinde 
son derece katı ve kanlı bir diktatörlük rejimi kuruldu. 
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eksikliği ve ahlakı doğaldır. Hem de uzun cümlelerle söylemişim ki 
gerçeğin görünümü parçalanmasın. Ve gerçeğin çevresinde çember çekmek, 
onu sınırlandırılmış olarak bırakmak demektir. Eğer tutmadımsa, elinize 
vermedimse, siz dikkatle tutun uz. Eski zamanlarda şairler şiir kitaplarından 
güzellikleri ni, birçok bilgin de yazdıkları kitapların önsözlerinden "doğru 
yolda olan halifelerin yol ve tutumunda olmayan" bir egemen kişiye, 
milletin iyiliklerini gasbederek ona vermişlerdi ve ondan başlamış gibi 
abattmalı övgüyle istibdada güç vermişlerdi. Ve istibdadın kötülüklerinin 
savuşturulmasını olanaksız gördüklerinden, zaman ve feleği hedef alarak 
şikayet ve itirazlarının oklarını daima, anlamının etkisiyle belli ve söylenişi 
belirsiz olan istibdada atarlardı. 
Şeriata dayalı meşrutiyet altında olan salt adalete, ancak Eflatun ilahının 

uygarlığın gerçek iyiliklerinin somut örneğini göstermek istediği erdemli 
kentinde ihtimal verebilirlerdi. Ben ise, o savuşturolmasını olanaksız 
gördükleri istibdadı yıkmakla, olağan olarak olanaksız gördükleri erdemli 
kentin temelini atmakla uğraşan çağdaş insanların bir bireyi olduğumdan, 
o geleneğe aykırı davrandım. 

Birinci soruyu yanıtıyla birlikte özet olarak tez gibi ortaya koyuyorum. 
Sonraki detaylar, o teze yol açan kıyasları da kendileriyle birlikte olan 
cümlecikler gibidir. Şöyle ki: "Yaratıcının varlığına açık kanıt nedir?" 
demişler. Yanıt: "Nuranl kanıt, ateşli yaşam ve alemin gözü olan 
Muhammed(a)(l 1 1) ve doğru yolun kalbi olan dili ki Muhammed(a)in 
dilidir". "Bakışı, gerçekle sahteyi ayırt edecek olan kişi, kandırılamayacak 
kadar keskin bakışlıdır; ve tuttuğu yol hak olan kişi, insanları kandırmak 
ihtiyacında değildir"(ll2) anlamındaki söze, nur saçan bakışına karşı 
hayal, gerçeği örtemez. Hak olanın tutumu aldatmaya ve kandırmaya 
muhtaç değildir. Bu söz, doğru yoldan sapmış olan iki topluluğun reddine 
işarettir. Şimdi yanı ta başlayacağım. 

Devamı var 

Said-i Kürdi 

(lll) Parantez içindeki "a" harfi ''aleyhissalatu vesselam"ın kısaltılmı§ıdır. 
(1 12) Aslı Arapça olan bu sözü Türkçeye çevirip çevirisini buraya aldık. 
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ÖZEL YAZI 
KÜRDLER VE HALKLARlN YİGİTLİGİ 

-Devam-

Fikri ve kalbi sağlam olan bir askerin olağan olaylar kaqısında kılıcına 
dayanıp da yiğitçe bir tavırla yer alıp, kayıtsızca önünde cereyan eden 
durumları gözden geçirdiği gibi, ilkel ahlakına, yaratılıştan olan terbiyesine 
ve dayanıklılığına güvenen bir milletin bireyleri de, bir gün Batı'dan 
Doğu'ya dal budak salıp gelen kokuşmuş ahlak bozukluğuna hiç de başını 
çevirip bakamaz! Bunun içindir ki zamanımızdaaşiretler, kırsal bölgelerde 
yaşayanlar, eski ve yaratılıştan olan nitelikleriyle, büyük kentlerden akıp 
gelen birçok alışkanlıklara, sayısız yapay ahlaka ve sebatsız mizaca sahip 
olmaya önem veremezler! Psikoliji, iki duru başlangıç kaynağından alır: 

l- Şeriatın dünya için insanlığa gerekli olan bölümlerini göstererek 
ahlakın, dayanıklılığın, cesaretin sonsuz çevresinde bir sınır ayırma işareti 
çizmek ister, ki ahlak ve yiğitlik de zamana ve mekana göre bu sınırın içine 
giriyor. 

2- Diğeri, kısmen zamanın zorlamasıyla, o birinci meşruluk çevresinde 
toplanan bin yapay ahlak ve geleneğe, o çevrenin içine girenleri n taklidine, 
Batı'nın ve Batı ahlakının kabul edilmesine çalışmalarıyla vücut buluyor, 
ki bunun da önemli bir bölümünü isteyerek ya da istemeyerek kabul 
edebiliriz. Fakat bir şartla ki şeriatın ve şeriat hükümlerinin sağlam 
yapısında gedik açmasın ve ona bakılarak her türlü Batı ahlakının 
beyinierimize yerleştirilmesi için çaba harcanmasın. Özet olarak, millf 
ahlak ve geleneklerimizin bozulmasına neden olmasın. 

İşte, tarihsel belgelerin kılavuzluğuyla bugün gözlerimizden örtülü 
kalmayan Kürdlerin ahlaki, bu ulusal temel ve bu şeriat kanunu ile 
erdemleşmiş. Zaman olmuş ki bu milli ahlak ve yiğitlikle nitelenenler, bir 
sürü bozguncunun, bir grup garaz sahibinin, kötü işler yapan bir küçük 
topluluğun şaşırtması ve azmettirmesiyle yine o kesin ahlak yüzünden 
ezilmiş, kırılmış, vurulmuş ve toplara, kılıçlara, kurşunlara karşı 

durmuşlardır; fakat yiğitlik ve kudretle kaynaşmış durumda bulunan ahlak 
ve alışkanlıklarını değiştirmemiş ve hiç bir güç dahi değiştirmemiştir. 
Bugün yine önceki durum ve yiğitlikleriyle daimi olarak kalan Kürdlerin 
en büyük eksiği ve en büyük hatası, bilgisizlik ve eğitim öğretimsizliktir. 
Bunun asli ahlak ve yaratılış üzerine kötü etkisi olmamakla birlikte, 
insanın yaşam ve refahı üzerine yararı büyük, hem de pek büyüktür. 

Milletler, her zaman nitelenip ahlak edindikleri yaratılıştan olan 
üstünlüklerin bilim ve sanat aracılığıyla edineceği kaynaşmadan sonra, 
bulundukları uygarlık çemberinde büyük büyük konumlar, şanlı şanlı 
dereceler kazanırlar; geçmişleri ne kadar bilgisiılk karanlığı içinde geçtiyse, 
gelecekleri de onun tersine olan düzeyde yüksek bir pa ye kazanır. Bu bir 
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yüce emrin, bu bir ilahi kanunun sağlam ayrıcalığıyla, pençeleşmiş olan 
insanlığın bağlı ve zorunlu bulunduğu "insan çabası"yla yükümlü 
kılınmıştır. Bazı sapkınlıklarda, fikirsapkınlığının yol açtığı dinsel zararlarda 
kalanların inançlarına göre kalkınma, gelişme, beyinsel ayrıcalıklar, her 
zaman Avrupa'nın başlangıcı inkar edilen gerçeğin bilinmezi fikirlerine, 
boyutları ebedl olan eserine bağlanıyor. Bu sapkın bir inanç ve görüştür. 
Bunda insan fikrinin hikmeti, yücelik ve mücadele inkar ediliyor; ve hatta 
çoğu işlerdeki Allah'ın başarısı payı, bencilik işlerine kurban ediliyor. 

İşte bu önemli noktadan inanç ayırt edilir. insanlığı, onuru, iiiemin 
yaratılışını, özetle bütün üstünlüğü Batı fikrinde arayan diktacıların çürük 
emelleri meydana çıkar. Bunun içindir ki, gerçeklerin doğasına karşı çıkıp, 
onu bir yapay perdeye kadar vardıranların görüşleriyle, her gelişme 
düşüncesinde asıl ahiakla eşanlamlı olarak ilerleyenleringörüşleri her yerde 
karşılaşı yor. 

Biz Kürdler, bugün o kadar sapkın anlaşılmazlıkların fikir olarak ve fiilen 
tutsağı olmadığımız için, uzağı gören o şaibeden uzağız. Atamızdaki bu 
uzaklık fikir yönünden değil, yaratılış yönündendir. Bugün Müslüman 
doğmuş olduğumuz ve dağlarda, kırlarda, daha doğrusu bozguncu 
hükümlerin kirletemediği vadilerde yaşadığımız için, ahlakımızı 
bozmamışız; oldukça sakin ve sessiz yaşamak için siliihla doğar, silahla 
yürür, silahla ölürüz. Bunlar bizim asli ahlakımızdır. 

Silahlı ulus olmak, bizi insanlıktan çıkaramaz. Yiğitlikle tanınmış 
olmak, ünü yayılmış olmak, bizi, birtakım Frenk emellerini besleyenlerin 
yırtıcılığı ve avcılığı gibi vahşetle mahküm edemez. Ve gerçeği görenlerce 
hiç bir biçimde itilmemişlerdir.(l 13) Kürdler zamana göre bilgisizdir. 
Fakat mekana ve şimdiki duruma göre vahşi değil, cesur, işlenınemiş 
fikirlerle niteliklidirler. Din ve ahlakı dayanak olarak aldıkları ve eğitim 
öğretim bilgisine başladıkları için, gelecekte bu toprağın ve milletin, bu 
Osmanlılığın en büyük ve en önemli hizmetlerini kimseye bırakmayacaklar, 
Batı uygarlığı yerine İslam ve Doğu uygarlığını dirilteceklerdir. 

Devamı var 

Malatyalı Bedri 

(I 13) Galiba "Kürdler itilmemi§lerdir" demek istemiştir. 
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UYGARLIK KONULARI 
KÜTÜPHANELER 

Bir ülkenin kalkınma ve yetkinleşme ölçüsü, bir milletin kültür düzeyi ile 
güç ve nüfuzu, eğitim ve öğretimiyle, eğitim ve öğretimin temelini 
oluşturan düşünsel ve sosyal terbiyesiyle uyum! udur. Bugün yetkinlik ve 
büyüklükle dünyayı politikalarının oynucağı olarak tanıyan İngilizler, 
düşüncelerinin sağlamlığı ve azimlerinin sebatıyla bize açık bir örnek 
oluşturuyorlar. Bu nedenledir ki İngilizler, bugünkü büyüklüğün yüksek 
konumunu kazandılar. Bu konuma layık olduklarını kanıtladılar ve her 
zaman da kanıtlıyorlar. 

Biz, yaratılışımıza, olağanüstü yeteneğimize rağmen yaşam aleminde, 
uygar ve sosyal alemde pek geride kaldık. Komşularımız bulunan uygar 
milletierin düzeyine yükselmek, eski devletlerarası konumumuzu kazanmak 
için kalkınma ve yetkinleşme anayolunda hızlı ve art arda süren adımlarla 
yürüyelim, yürüyelim de eski görkemli ve heybetlı Osmanlıların çalışkan 
ve fedakar oğulları olduğumuzu onların ruhuna gösterdim. Kalkınıp 
gelişerek layık olduğumuz mertebeyi kazanmak için önce okullarımızın, 
özellikle ilkokullarımızın ve onları izleyen okullarımızın düzeltilip eksiksiz 
duruma getirilmelerini sağlayalım; feyizli kucağına atılarak terbiyemizin, 
ahlakımızın temelini, düşünsel ve sosyal yaşamımızın temelini, çatısını 
kurduğumuz o üniversitelerin düzeltilip eksiksiz duruma getirilmesine 
çaba ve gayret gösterdim; ondan sonra yüksek okulların düzeltilmesi için 
çare düşünelim. Çünkü sağlam temeller üzerine yapılan binalar, ufak tefek 
çarpmalardan asla etkilenmezler. Çürük temeller üzerine kurulanlar ise, ne 
kadar süslü olurlarsa olsunlar, ufak bir çarprnayla sarsılıp yıkılırlar. 
Okulların düzeltilip eksiksiz duruma getirilmesi için yalnız Hükümetin 

gayretvefedakarlığı yeterli değildir. Hükümet, Maliye bütçesinden okullar 
için önemli miktarlar ayırarak birçok okul kurup açsa bile, üç-beş yıla kadar 
ehliyetli öğretmenler sağlamakta güçlük! ere uğrayacaktır. Bundan dolayı, 
daha kısa, daha güvenli bir yoldan hedefe isabet için, okullar la birlikte bir 
de kütüphanelerin kurulup çoğaltılmalarına önem verelim, gayret edelim. 

Hiç kuşku yoktur ki kütüphaneler, sevimli Türkiya'mız(ll4) için okullar 
kadaryarar sağlar. Çünkü milletin rahatını, ülkenin mutluluk ve selametini 
düşünen ve bu uğurcia yaşamının en değerli dakikalarını okullarda kuru 
sıralar üzerinde harcayan okullularımızı genel durumlarıyla 

değerlendirsirsek, hemen hemen yüzde SO 'i, belki de daha fazlası, yoksulluk 
ve zor durumun dayanılmaz acı yükü altında iniernektedir. 

Evet, istibdadın zulüm ve haskılarına dayanarak feleğin bu mazlum 
milletin temiz kalbine vurduğu sefaler sillesinin okullu gençlerimizin 

(114) İlk sayıdaki 84 numaralı dipnota bakınız 
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masum yüzlerinde yansıyan kanlı belirtisi, bize geçmişin bütün acılarını ve 
vicdan yakan sonuçlarını gösteriyor. Bunlar istedikleri kitapları ve zorunlu 
olan öğrenim araçlarını yalnız başlarına sağlayamadıklarından, gelişme ve 
erdemleşmeye doğruönlerine çıkan engellere göğüs germek için çabalamak, 
uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bu ise, onların gayret ve faaliyetlerini, eğitim 
ve öğretime gösterdikleri şiddetli arzularını kırdığından dolayı, milletin 
mutluluk ve selameti binasına önemli bir yıkıcı darbe indiriyor; o kadar ki, 
yoksulluk ve perişanlık fırtınasıy la sefaler zeminine serilen bu bilgilenmenin 
taze fıdanlarını, millet için adeta ağır bir yük durumuna getiriyor. Oysa 
sefaletin çoğaldığı yerde sefahetierin, cinayetierin, fenalıkların çoğaldığı 
gün gibi açıkken, ve bunların bu üzücü durumuna karşı demirden bir engel 
seddi çekmek olanaklıyken, harniyetiice olan bu araçlara başvurmamak 
artık mümkün müdür? Asla! 
Mağdur Osmanlıların zulme uğramış bu yavrularını korumak pek kolaydır. 

Bunun için tek araç, her şeyden önce okullada kütüphaneler kurup açmaktır. 
Bu durumda, her kentte bulunan koruyucu kimselerin önde gelenleri, bir 
eğitim öğretim hayır derneği kurmalıdırlar. Üyeleri her kimse, namus ve 
hami yeri, vicdan ve doğruluğu kabul edilen kimselerden oluşan bu topluluk, 
bütün cari hesaplarını ve yararlı çalışmalarını zaman zaman yayıniayıp 
duyurarak ve hatta Hükümetin koruması altına girerek halkın güvenini 
kazanmalıdır. Bu topluluğa bağlı bir de 2-3 kişiden oluşan yönetici 
memurlar bulunmalı, bunlar kütüphanenin iç işleri ve konuları ile, 
kütüphanecilerin durum ve çalışmalarını gözetiemelidirler. Asıl teknik 
topluluk ise, gerektiği durumlarda toplanarak, kütüphanenin gelişmesi ve 
eksiksiz duruma gelmesi için araştırı p inceleyerek gerekli araçları bulmalıdır. 
Kütüphaneye konulacak kitaplar yararlı, parlak, yurtseverce olmalıdır. Her 
çeşit kitap bulundurmalıdır. Ama istibdad döneminde yazılmış övgü 
içerikli olanlardan olabildiğince sakınmalıdır. 

İşte böyle bir kütüphane kurulacak olursa, hem eğitim ve öğretimi 
sevdikleri halde ana ve babalarının yoksulluk ve perişanlıklarından dolayı 
yüksek okullara giremeyenler, hem de henüz ilkokul sonrası okullarda ders 
görmeye devam eden yoksullar, boş zamanlarında buraya devam ederek 
kitap okumakla meşgul olurlar; düşünsel terbiyeleri gelişip güçlenir. 
Kesinlikle bilmelidir ki, her kentte resmi ve resmi olmayan okullardan 
başka kurulup açılacak kütüphaneler, sefaler ve cinayetierin azalmasına 
karşı en etkili bir çaredir. 

Di yarbekirli Mazharzade Mazhar 
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EDEBiYAT 
Fransa'nın ünlü edebiyatçılarından Lamartine'in 

Hazreti Peygamber'in yüce niteliklerine ilişkin yazdığı yazı 
erdemli edebiyatçılarımızdan Haydarizade İbrahim Efendi 

tarafından çevrilerek şiirleştirilmiştir: 

Bunca mucize, ki hep yüceliklerdir 
bence yüce fikrin mucizesidir 

Tüm ibadethaneler, bütünüyle puthaneydi 
ve hep bulaşmıştı bir putlar duygusuna 

Allah'a şerik koşmaktı baştan başa inan 
Yoktu bir iz Allah'ın birliğinden 

Böyle bir zamanda ortaya çıktı 
ve Allah'ın birliği arşına yükseldi 

evrene dağıttı birliği 
kaynayıp coştu bildiriminin ışığı 

Düştü putlar, yandı puthane 
Işık yansıdı alemierin yüzüne 

Ahmed'in zatı, ki hikmetin ta kendisidir(ll5) 
hak ve gerçeğin cisimlenmiş ruhudur 

Olsa hiişii bu işte yalanı, hilesi 
olamazdı bu ölçüde etkisi 

Çünkü yalan ve hilede güven duymak olmaz 
Yalan ve hile olsa, etkiden belirti olmaz 

Duruma bak hasiret gözüyle 
Bir olur mu yalan, gerçekle 

Bak ağırlıkları çekme sanatına 
özetle doğru olan bu temele 

Güç atılınca, kuşkusuz 
asıl ölçü hareketlendirme gücüdür 

olur elbet sürekli çabanın etkisi 
aynı ölçü ilham gücü 

Bir fikir, ki bu derece yücedir 
hızla yücelmenin sahibidir 

(115) Ahmed; Peygamber'in adlarından biri. 
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hükmü feleğin damında yürür 
doğu ve batıda nüfuzu yürür 

yok aslında yok olmanın §iiri 
§imdinin gediği ve geleceğin korkusu 

ku§ku yoktur ki hikmetin sırrıdır 
kudret ve sağlamlığın eseridir 

Bunda bir hikmet sırrı olmazsa 
ve bu eser bir gerçek olmazsa 

bu kadar nüfuz! u ve sağlam olmaz 
ve zaman içinde ebed! yer tutmaz 

Güveni, inancı, yumupklığı 
her cefaya tahammülü, kararlılığı 

göçü, vefatı, durumları 
ahlakının iyiliği, yüce nitelikleri 

bunlar gibi bin olağanüstülük ve eylem 
oldu hep gerçek mucizesine kanıt 

SONUÇ(ll6) 

Böyle derse o edebiyar §övalyesi 
İsa dininden, ama Muhammed! tutumlu 

böyle derse gerçeği gören o akıllı 
böyle derse Cenab-ı Lamartine 

böyle derse o becerikli §air 
ne desin bir Muhammed! §air 

ne desin güçsüz bir değersiz 
Haşim! asıllı Haydar! İzzet(ll7) 

Hünerim yok ki kalem oynarayım 
ve o Batılı §airle atbaşı yarıpyım 

Böyle bir iddiadan sakınının 
Bilirim haddimi, utanç duyarım 

H üner ölmü§, ne fayda ki güç de yok 
yüce niteliğe yeren güç yok 

(1 16) Bundan sonraki dizeler, Haydarlzade İbrahim Efendi tarafından, Lamareine'in şiiri 
üzerine yazılmıştır. 

(117) H~im'i: Peygamber'in kabilesi. Öyle anl~ılıyor ki İzzet de Haydarizade İbrahim 
Efendi'nin adıydı ve adının tamamı İbrahim İzzet ya daİzzet İbrahim' di. 
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Giremez her hüner bu meydana 
Bir damladır o, oranla Umman'a 

Yok bu alanda konuşmanın olanağı 
Dilsiz eyler bin Hassan'ı(l 18) 

Bir Peygamber'in ki övücüsü Allah'tır(l 19) 
o konuda insanın iicizliği kuşkusuzdur 

EyAdem'in gönderilmesine şeref veren(l20) 
ve ~ilemin sırlarının tercümanı olan 

Ey yaratılışın tek seçkini 
ve hikmet hazinesinin keşfedeni 

Ey güzellikler dünyasının nedeni(121) 
ve illemin ruhu, Arab Muhammed 

Kalmadı dünyada bir hüner sahibi 
ki ezberlemesin hikmetinin dersini 

Bence her kim ki anlayış sahibidir 
gözümde bütün Müslümandır 

Şu anlam üzerine yazan övücü( 1 2 2) 
Kur'an'ın sırrını tasvir eyledi: 

"Ya, o hikmet ve edeb kanunu 
oldu her yerde isteğinin kılavuzu 

Sözcükler hikmetle doludur 
Her biri ayrı ayrı kanundur 

Bağlayıp bir makama hükümleri 
ve çeşitli dilleri ve kavimleri" 

Maşallah bu tasvir biçimine 
İmrendim bu deyişin güzelliğine 

Ne güzel, bak o İkinci Sadi(l23) 
Batı'ya anlattı Kur'an'ın üstünlüğünü 

(118) Hassan: Peygamber'in ~iri olan Hassan bin Sabit. 
(119) Bu dize bir Kur'an ayetine işarettir ki onda Allah, Peygamber' i, "sen büyük bir 

ahlak üzerinesin" diyerek övmüştür. 
(120) Adem'in Peygamber'in hatırı için yaratıldığı yolundaki İslam inancına işarettir. 
(121) Dünyanın Peygamber'in hatırı için yaratıldığı yolundaki İslam inancına işarettir. 

(122) Burada sözü edilen övücünün de Lamartine olduğu anlaşılıyor. 
(123) Sadl: İranlı ünlüdüşünür, yazar ve şair Sacll-yi Şirazi. En ünlü eseri "Gülistan" adlı 

kitap olan yazar, 1193-1291 yılları arasında yaşamıştır. Burada Lamartine Sadl'ye 
benzetilerek, kendisinden "İkinci Sadl'' adıyla sö.:zedilmişrir. 
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ki odur ümmetierin haklarının güvencesi 
ve alemin mutluluğunun yol göstericisi 

Bize bildirdi danışarak yönetimin yararını 
ve görüş ayrılıklarının hikmetini(124) 

Hak açısından birdir hükmü 
Zülfikarın sahibi ile bir zimmi(l25) 

Dine zorlamaz kimseyi 
Budur işte özgürlükçülerin şeriatı 

Nitelikleri gelmez had ve sonuca 
dolsa övgüsüyle bin kütüphane 

Yüceliğinin arşına kalem yetmez 
Şiir bitti, üstünlükleri bitmez 

ÇEŞİTLİ 
ANADOLU TEFTiŞ KURULU 

Anadolu illerinden bazılarına gönderilmesi kararlaştırılan Teftiş Kurulu 
başkanlığınaSelanik Valisi Daniş Bey atanıp, durum kendisine bildirilmişti. 
Adı geçen, bu kez gönderdiği yanıt yazısında, Anadolu'daki korkunç ve 
yürek parçalayıcı olay ların gerçek nedenlerinin se fal et ve perişanlık olduğunu 
ve şimdiye kadar oraya ikide bir gönderilmiş olan kurullardan kesinlikle bir 
yarar görülmediğini ve şu halde şimdi tekrar birtakım masraflara girilmesiyle 
kurul gönderilmesindense, bu masrafların bir ilin ulaşım yolları ve 
bayındıdığının yoluna konulmasının daha çok yararlar sağlayacağını 
belirtmiştir. 

* 
Siverek sancağı milletvekilliğine Danıştay Yardımcılarından Nureddin 
Bey'in seçildiği, yerel belediyenin başkanlığından telgrafla bildirilmiştir. 

* 
Di yarbekir Tümen kumandanlığından alınan Tevfik Paşa Akka( 1 26) Tümen 
kumandanlığına atanmştır. 

(124) Bu, "ümmerimin anlaşmazlığı rahmettir" anlamındaki hadise İ§arettir. 
(125) Zülfikarın sahibi: Bu, Hazreri Ali için kullanılan bir unvandır. 

Zimml: İslam devletinde yaşayıp ona haraç veren gayrimüslüm. 
(126~ Akka: Günümüzde İsrail'in Akdeniz kıyısında yer alan bir kent. 

- XVIII - 321 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeri'nin Selanik'teki Genel Merkezinin 

emir ve uygun görmesi üzerine, Diyarbekirli özgürlükçü edebiyatçılardan 

Tevfik Efendizade Ziya Efendi, Diyarbekir, Erzurum, W an, Bıtlis illerinde 

ittihad ve Terakki Cemiyetlerini kurmakla ve buraları sürekli biçimde 

teftiş etmekle görevlendirilmiştir.(127) 

* 
Mili aşireti liderinin oğullarıyla Şemmer, Anze(128) ve öbür aşiretler ve 

zarar gören halk arasında barış ve esenliği sağlamak için Viranşehir'de bir 

kongre oluşturulacaktır. Bu kongreye Diyarbekir'den, Haleb'den, Urfe'den, 

Zor'dan(l29) ittihad Cemiyetlerinden gidecek memurlar 40 kişi olacak ve 

bunları -Selanik'teki Genel Merkezin uygun görüp bildirmesi üzerine

ünlüözgürlükçülerden TevfikEfendizade ZiyaEfendi yönetecektir. Alınacak 

sonuç hakkında alacağımız bilgileri ilerde sunacağız. 

* 
Mardin sancağı milletvekilliğine Alaybeyizade Jandarma Tabur Katibi 

Said Bey'in seçildiği haber alınmıştır. 

(127) Burada adı Ziya Efendi olarak yazılan ve daha sonraları Ziya Gökalp adıyla canınan 

kişi hakkındaki bu haber ile, derginin bu sayısının sonunda" Açık Sütunlar" b~lığı 

altında yayınlanan ve Diyarbekirli Pirinççizade Feyzi Bey'in bir mektubuna verilen 

yanıt karşılaşrırılınca, söz konusu kişinin kişiLiksizliği hakkında çok ilginç ve ibret 

verici bir tablo ortaya çıkar. O yanıtta, Feyzi Bey'in, bazı Kürd bilginlerinin Kürd 

tarihi, dili ve kültürü üzerine yaptıkları çalışmaları mektubunda müjdelediği 

bildirilmiş ve o bilginlerden birinin de ZiyaEfendi olduğu, kendisinin 10 yıllık bir 

araştırma sonucunda derlediği Kürdçe atasözlerini ve hazırladığı Kürdçe dilbilgisi 

ile Kürdçe sözlüğü yakında yayıniayacağı duyurulmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, o 

kişinin Kürd halkı için o tür yararlı çalışmaları yapan bir aydın ve bilgin olduğunu 

haber alan ittihad ve Terakklliderleri, aynı zamanda kendisinin mevki ve ikbal 

düşkünü olan kişiliksiz bir kişi olduğunu ve kendisine verilecek bir resmi görev 

uğruna hem halkını yüzüstü bırakacak, hem de o zamana kadar yaptığı çalışmaların 

tersi bir yol izlemeye hazır olan inançsız bir dönek olduğunu da haber almıştır. 

Öylece İttihadve Terakki' !iderleri, kendisine o görevi vermekle, hem Kürd halkını 

o yararlı çalışmalardan yoksun bırakınayı başarmışlar, hem deakişiyi birmüfettişlik 

karşılığında kendi saflarına kazanmışlardır. Bilindiği gibi o kişi, daha sonra İ ttihad 

ve Terakki'' nin önde gelenleri arasında yer almış ve Türk milliyetçiliğinin ideoloğu 

olup Turancı görüşleri savunmuş mr. "Türkçülüğün Esasları" adlı kicabıyla Türk 

milliyetçiliğinin ilkelerini belirleyen o kişi, bir şiirinde, "Vatan ne Türkiye'dir 

Türklere, ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan" demiştir. O 

kişinin, Turancılığı konu alan "Kızıl Elma" adlı bir şiirsel kitap da yazdığı 

bilinmektedir. 

(128) Şemmer ve Anze: Güney Mezopotamya'da yaşayan iki Arap aşireti. 

(129) Zor: Bugün Suriye sınırları içinde olan ve Kürdçe adı "Derezor" olan Deyrizor. 
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DİY ARBEKİR MİLLETVEKİLLİGİ VE ŞiKA YETÇİLERİ 

Osmanlı İ ttihad ve Terakki Cemiyeti Diyarbekir Şubesi üyelerinden olup 
bu kez milletvekili olarak İstanbul' a gelen Pirinççizade ArifEfendi 'ye karşı 
daha önce bazı garazlı yayınlar üzüntüyle gözümüze çarpmıştı ve bu 
konudaKürd Teavün ve TerakkiCemiyeri Di yarbekir Şubesinden aldığımız 
bir telgraf da geçen sayımızcia yayınlanmıştı. 

ArifEfendi'nin namus ve hamiyetinin belirtisi herkesçe kabul edilmekte, 
şikiiyetlerin sübjektif nedenleri de hepimizce bilinmektedir. Gerektiğinde 
sorun daha çok açığa kavuşturul up gerçeğe ışık tutulacaksada, biz şimdilik 
"Diyarbekir" ve "Yeni Gazete" arkadaşlarımızın adı geçen hakkında 
yazdıklan birkaç sözü aşağıda aynen sayın okuyucuların takdirinin gözleri 
önüne sunmakla yetiniriz: 

"Diyarbekir" den: 
Diyarbekir sancağı(l30) milletvekilliğine, 58 oydan 42'sini kazanan 

Pirinççizade Arif Efendi seçildi. Bu zatın iyi niteliklerini saymaya gerek 
yoktur. Çünkü bilgi ve hamiyeti, bu çevrenin halkınca bilinmektedir. 
Kamunun gönlünde kazanmış olduğu yüceitici duyguların ölçüsünü, 
dünkü gün debdebeli bir biçimde yapılan uğurlama töreni kanıtiayıp 
gösterdi. Din bilginleri, şeyhler, askeri mızıkanın, askeri ortaokulun ve 
gelişmeye hizmet eden okulların öğrencileri ve halktan beş bin kadar 
harniyetli ve eşraf uğurlamaya gelmişlerdi. Danışarak yönetimin 
kutsallığının, Meclis'in öneminin herkes tarafından hakkıyla takdir edildiği, 
kamunun yüzlerine yansıyan ruhsal sevinçten anlaşılıyordu. 
Osmanlı İ ttihad ve TerakkiCemiyeri adına Cemiyet üyelerinden Yüzbaşı 

Mazhar Efendi siyasi bir konuşma yaptı ve büyük saygıyla alkışlandı. 
Yüzbaşı Şehab Bey ordu adına bir askeri konuşma yaptı ve tantanalı 
alkışlarla selamlandı. Mes'udiye Müderrisi(l31) Müftüzade Hacı İbrahim 
Efendi tarafından etkileyici bir dua okunduktan sonra, Milletvekili Efendi 
konuşma kürsüsüne çıkn ve yurtseverce olan yüce ümit ve dileklerini 
sayarak, hazır bulunanların kalplerini sevindirip güvene kavuşturdu. Yaya 
olanlarla içten bir yakınlıkla vedalaştıktan sonra, Bıtlis milletvekiliyle 
birlikte hareket ettiler. Birçok arabaya(l32) binmiş olanlar ve atlılada 
birlikte Açıksu adlı yere kadar yine uğurlandı lar. Orada ikinci bir uğurlama 
töreni yapıldıktan sonra memleketimizin harniyetlileri sayın 
milletvekillerinden ayrıldılar; başarı duasını dillerinden düşürmeksizin, 
özgürlüğün yankılanan uğultusuyla bir sevinç şenliğinin belirtisini veren 
kente döndüler. 

(130) Maksat merkez sancaktır. 
(131) Müderris: Medrese öğretmeni, din okulu öğretmeni. 
(132) "Gerdline"nin karşılığında kullanılan "araba"dan maksat paytondur. 

-xx- 323 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Yeni Gazete" arkadaşımızdan: 
Hak ve gerçekten başka her şeye karşı tarafsız bulunmakla övünen 

tanıdıklarımdan biri dün matbaamıza başvurarak, önceki gün Meclis'te 

yapılan bazı görüşmeler konusundaki duygularını ve bildiklerini bildirdi 

ve dedi ki: 
Di yarbekir Milletvekili Pirinççizade Arif Efendi'yi, kendimi tanıdığım 

zamandan beri tanırım. Aydın gürüşlü ve ülkenin ihtiyaçlarını hakkıyla 

bilen bir adamdır. Hemşehrileri bu zatı milletvekili seçmekle, toplumsal 

ihtiyaçlarının yerine getirme aracını iyi seçmiş sayılırlar. Arif Efendi'nin 

çalışma kağıdına onur verebilecek en büyük hayır ve sevabı, Mill Aşreti 

lideri o bilinen İbrahim'e karşı ilan etmiş olduğu mücadelede -istibdadın 

her türlü tehdit ve şiddetlerine rağmen- se bat ve ısrarıdır. Arif Efendi bu 

uğurda tehlikelere de atılmıştı. Bununla birlikte, İbrahim'in yıkıcılıklarının 

sınırlandırılmasından belki en az yararlanan da kendisiydi. Demek 

vatandaşlarının ümit ve çıkarlarına fedakar bir hizmetçi olmaktan çekinmedi. 

Arif Efendi 'yi milletvekilliğine seçmiş olanlar, gerekli bir teşekkürü 

yerine getirmekle yetinmemişler, vekilierini iyi seçmeye dikkat ve özen 

göstermiş olmakla da kendilerine teşekkür edilir. 

Ermeni vatandaşlarıının her konudaki himmet ve dikkatlerini takdir ve 

elimden gelse taklid ederim. Yalnız kendilerine içten ve kardeşçe bir 

öğütüro vardır: Gelecekteki ümit ve ihtiyaçları, geçmişingaraz ve anılarına 

yüklemesinler. Çünkü önümüzde pek büyük bir gelecek, bununla birlikte 

bitmez ve tükenmez ihtiyaçlar ve ümitler çırpınıyor. 

ÖZEL TELGRAFLAR 

Muş, 24 Aralık 324(Milad16 Ocak 1909): 
Şeriatın sağlam kulpuna uygun olması bakımından özel saygılada 

karşılanıp kabul edilen Anayasanın balışettiği özgürlüğün gereği 

ve saygıdeğer derneğinizin öncülüğüyle, buraca da Allah'a şükür 

bugün bir "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti"nin açılmış olduğu, 

bilgi için arzolunur. 

324 

Siraczade N adir 
Üyelerden Genç Eski Tahrirat Müdürü Hilmi 
Üyelerden Din Bilginlerinden Arabzade Eski Müftü Mehmed 

Şeyhlerden Osman 
İleri Gelenlerden Müftüzade Fetbullah 
Eşraftan Niyazi 
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Dersim, 5 Aralık 324(Miliidi 18 Aralık 1908): 
Osmanlı m illeti, meşru meşrutiyet! e Allah'a şükür mutlu bir yüce döneme 
girip, dünkügün Meclis'inaçılışı müjdesi olduğundan, Dersim sancağındaki 
bütün halk sınıfları büyük bir sevince boğulup, Nizarniye Taburu ile 
mızıkası ve tüm sivil ve askeri memurlar ve yerli sakinierin sınıfları ve 
derecelerine göre değişik milletierin öğrencileri,(133) öğleden sonra 
Hükümet Dairesi önünde birleşerek, Hazreti Padişah'ın sağlığının devamı 
ile meşrutiyet yönetiminin tüm Osmanlılar hakkında kutlu ve uğurlu 
olması duaları yerine getirilip, birbirlerine kutlamalarda bulunulduğu 
gibi, akşam da resmi binalar ile mevcut yerler eksiksiz biçimde sabaha 
kadar her gönülde ve her ev ve konakta şevk ve sevinç ışıkları göründüğü 
halde, pek gösterişli bir şenlik yapıldığını kıvançla bildirir, Osmanlı 
İmparatorluğunun her tarafındaki her sınıf vatandaşlarımıza, büyük küçük 
tüm Osmanlı kardeşlerimize kutlamalar sunarız. 

Dersim Belediye Başkanı 
Ahmed 

Dersim Sancağı Mutasarrıfı 
Hayri 

Diyarbekir, 15 Aralık 324(Miliidi 28 Aralık 1908): 
Aşiretleri ürkütüp nefretlerini kazanan ve çeşitli kötülüklere neden olan 
istibdad Hükümeti zamanında çektiğimiz azap ve hakarecin ölçülerini Allah 
bilir. Allah'a şükür yönetimdeki devrimle şerefle kurulan adaletli Meşrutiyet 
Hükümetinin adalet ve çalışmadoğruluğunu hakkıyla uygulamakta olduğunu 
gördüğümüz Siird Sancağı Mutasarrıflığına tam güven içinde bugün 
silahlarımızia birlikte teslim olduk. Etkili tavsiyelerin iyi karşılanması ile 
boyun eğmenin ve uygarlığın kurtuluş yoluna girdik. Eski zulüm dönemindeki 
düşmanlıktan, husumetten vazgeçtik, ardından da Mutasarrıfın huzurunda 
kardeşçe öpüşüp Kur'an üzerine söz verip yemin ettik. Adaletli meşrutiyet 
Hükümetinin, Anayasanın ve kutsal vatanımızın uğrunda tüm aşiretlerle 
canımızı feda edeceğimizi minnettarca arzederiz. Ferrnan(134) 

Pınçınar Liderlerinden Abdullah 
Alikan Aşireti Lideri Hasan 
Adı Geçen Aşiretlerin Liderlerinden Bışare Çeto 
Pınçınar Aşiretleri Liderlerinden Mehmed Bışar 
Batun Liderlerinden Mehmed Yunus 
Pınçınar Liderlerinden Derviş 

(133) "Milel-i muhtelife calebesi" deyiminin karşılığında kullanılan "çe§idi ulusların 

ög-rencileri"nden, Osmanlı sınırları içinde yaşayan değişik uluslara mensup 

öğrencilerin kastedilmiş oldukları anlaşılıyor. Çünkü küçük bir yer olan ve dünya 

ülkelerinden çok uzaklarda yer alan Dersim gibi bir beldede, hele o zamanki 

koşullar altında dünya ülkelerinden değişik uluslara mensup öğrencilerin gelmiş 

olması, aklın kabul edebileceği bir şey değildir. 

(134) Ferman: İlk sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 
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AÇIK SÜTUNLAR 
AÇIK HABERLEŞMELER 

Diyarbekir'de Pirinççizade Feyzi Beyefendi'ye: 
Mektubunuzu aldık. Kürdlerin gelecekteki mululuğuna, aralarında kültür 
ve bilginin yayılmasına yönelik yurtseverce ciddi arzu ve çalışmaları, 
takdire değer. 

En mükemmel Kürd ulularından ve erdemlilerinden Akrepeli 
Abdurrahman Efendi'nin(l35) Kürd diliyle bir tarih yazmakta olduğuna 
ve saygıdeğer edebiyatçı Ziya Efendi'nin de, 10 yıllık araştırmalarının 
ürünü olmak üzere müsveddesini hazırladığı Kürdçe atasözleri ile dilbilgisini 
ve bir Kürdçe sözlüğü yakında yayınlayacağına veyöreli erdem sahiplerinden 
Hanili Salih Bey'in(l36) de bu konuda sarfedilen çalışmaları hakkındaki 
müjdelerinize ciciden teşekkür edilir ve bu yüce himmetler özellikle 
kutlanır. 

Adı geçen zatların kişisel erdemleri ve ulusal harniyetleri zaten kabul 
edildiğinden, kendilerinden pek çok hizmetler beklemekte ve "Kürd 
Teavün ve Terakki Cemiyeti"nin taşralardaki şubelerinde bu gibi 
erdemiiierin bulunması her bakımdan arzu olunduğundan, kendilerinin 
Diyarbekir Şubesine katılmasıyla, bu hususta da lütfedip himmet ve 
yardımda bulunmalarını şiddetle beklemekteyiz. 

Gazetelerimizin(l3 7) her hafta satır ve sayfalarında, adı geçenlerin bilgi 
ve erdem kalemlerinin ürünlerini görmek de, özel dileklerimiz arasındadır. 

* 

(135) Kürdistan'da "Şfx Evdirehmane Axrepeyl"(Akhtepeli Şeyh Abdurrahman) adıyla 
ünlü olan bu zat, büyük bir Kürd şairiydi. En ünlü eseri, Peygamber'in miracını 
ayrımılı birçimde konu alan "Ravdatünnaim" adlı şiirsel kitabıdır. 

(136) Büyük bir Kürd bilgini ve şairi olan Hanili Salih Bey, 1925 yılında Şeyh Said 
harekerine katıldığı için Amed kentinde idam edilen Kürd büyüklerinden biriydi. 
Burada sözü edilen çalışmaları ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Bildiğimiz 
kadarıyla, yalnızca bir Kürdçe mizahi şiiri, Kürdçe iki felsefi dizesi ve idam 
edilmeden önce Amed Hapishanesinde yazdığı bir Osmanlıca şiiri günümüze 
ulaşmıştır. 1950'lerde Hani Belediye Ba§kanı olan oğlu Hasan Bey'den 1959 
yılında aldığımız o şiider.i, bu vesileyle burada yayınlamayı yararlı görüyoruz. 
Ancak söz konusu şiirler bu dipnota sığamayacak kadar uzun olduğundan, onları 
derginin bu sayısının son sayfasıolan 328. sayfada 141 numaralıdipnoclaokuyuculara 
sunuyoruz. 

(137) Burada "gazetelerimiz" denilcliğine göre, o zaman "Kürd Teavün ve Terakki 
Gazecesi"nden başka da Kürd gazetelerinin var olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, ne 
yazık ki öbür gazeteler günümüze ulaşamamışlardır. 
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Mamuretulaziz(l38) Askeri Ortaokulu Osmanlıca Kuralları Öğratmeni 

Ömer Avni Efendi: 
Telgrafınız alındı. "Kavaid-i Lisan-ı Kürdl ve Edebi Tatbikat 

Nümunesi"( 139) adındaki eserleriniz henüz gelmedi. Himmetinize 

teşekkür ve gazetemizde tefrika, sonra da ki tap biçiminde basılmak üzere 

hemen göndermenizi diler ve bekleriz.(l40) 

(138) Mamuretulaziz: Kürdçe adı "Xarpft" olan ve 1923 'ten sonra adı resmiyette 

"Elazığ" biçimine sokulan Elfiziz. 

(139) Osmanlıca olan bu ad "Kürd Dilinin Kuralları ve Edebi Uygulama Örneği" 

demektir. Bu ada bakılırsa bu adla hazırlanmış olan bir tek kicabın söz konusu 

olduğu anlaşılıyor. Ancak "eserleriniz" denilcliğine göre belki de biri "Kürd 

Dilinin Kuralları", diğeri de "Edebi Uygulama Örneği" olmak üzere iki kitap 

hazırlanmıştır. 

(140) Bu açık mektubun derginin bu sayısında yayınlanmış olması vesilesiyle şu gerçeği 

belirtmek yerinde olacak ki, 1923'ten sonraki rejimin Osmanlı rejiminden çok 

gerici ve zalim olduğu, birçok örnek gibi bu örnekle de açıkça ve bir kez daha 

kanıtlanmaktadır. Osmanlı rejimi altında askerl ortaokul öğretmeni olan bir Kürd 

aydını, rahatlıkla ve son derecede doğal olarak Kürd dilinin kuralları konusunda 

ara§tırma yapıp bir kitap hazırlayabitmiş ve o zaman yayınlanmış olan bir Kürd 

dergisine çekinmeden, aynı rahatlıkla gönderebilmiştir. 1923'ten sonraki rejim 

altında ise, bir askeri okul öğretmeni ya da bir sivil memur şöyle dursun, sıradan 

bir insanın bile böyle bir çalışma yapmaya kalkması, o insanın yıllarca hapishanelerde 

süründürülmesi için yeterli oluyordu. 
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(141) Hanili Salih Bey'in 136 numralı dipnotta sözünü ettiğimiz §iirlerini burada 
okuyuculara sunuyoruz: 

Mizahi şirin Kürdçe orijinali: 

Eger çeki jibo eelışe kere ra 
ji zer afir li nev Eywane Kesra 

Felarlın be jibona wl muellim 
bibe saq1 jobo wi İbnu Sina 

tu wl av di ji yenbüa heyare 
di şUna em bidt wi lewz U xurma 

meke bawer ku de sahibhuner be 
Ew'e dlsa wekl bave xwe ker be 

Dema tu wi ji Eywane derine 
huner naye ji wl xeyre zirine 

Felsefi iki dizenin Kürdçe orijinali: 

Bi çave ibeete meze ke Hive 
ku daim pişre bedre ew hilal e 

Hapishanede yazdığı Osmanhca şiir: 

Gerçi enzar-ı ehibbadan dahi dUr olmuşuz 
rahmet-İ Rahman'a yaklaşmakla mesrUr olmuşuz 

Hak yolunda müflis-i haneharalı olduksa da 
bu harabiyyetle ma'nada biz ma'mO.r olm~uz 

Kul bize zulm-ü miicazat etse, perva etmeyiz 
Çünkü te'yld-i ilihl ile mansUr olmuşuz 

Şiirin yaptığımız Türkçe çevirisi: 

Eşek sıpası için altın yemlik de yapsan 
hem de Kisra'nın sarayının ortasında yapsan 

Eflatun da öğretmen olsa onun için 
ve İni Sina da s3.k1 olsa onun için 

abıhayat çeşmesinden de su versen ona 
ve yem yerine badem, hurma da versen ona 

inanma ki h üner sahibi olacak o 
Yine babası gibi eşek olacak o 

Çıkaracağın zaman onu saraydan 
anıtmaktan b3.§ka hüner gelmez ondan 

İki dizenin yaptığımız Türkçe çevirisi: 

!bret gözüyle bak Ay'a 
ki hep hil3.ldir o, dolunaydan sonra 

Osmanlıca şiirin yaptığımız Türkçe çevirisi: 

Gerçi dostların gözlerinden dahi uzak olmuşuz 
Allah'ın rahmetine yaklaşmakla sevinçli olmuşuz 

Hak yolunda evi yıkılmı~ mütlis olduksa da 
bu yıkılmışlıkla miineviyatta biz bayındır olmu~uz 

Kul bize zulmedip ceza verse, perva etmeyiz 
Çünkü ilahi güç ve destekle üstün olmuşuz 
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24 Zilhicce 1326(1) Cum'airtesi 3 Kanunısani 1324(1) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdir 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğuruşdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruşdur 

•• 

KURD . . " 
TEAVUN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te's!si: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

AhmedCemil 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
İdarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakkı 
Merkez-i 

Umumisidir 

Numro 7 * Şimdilik haftada bir defa ne~rolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

iFADE-İ MAHSUSE 
Bütün anasır ve akvamı Osmanlılık nam-ı mübecceli altında cem'eden hükUmetimizin sıyt-ı 
bülend-i meşrutiyetle i' lan ettiği hukuk-ı hürriyetin en aziz ve kıyınetdar bir faslı olan serbesti-i 
ictimaın mülk-ü millete nafı' fevaidini ta'klb etmek ve Osmanlılık şeref-i aslisinin ortadan 
tayyettirdiği tahaluf-ı anasır yerine vahdet-i sah1ha-ı milliyeyi cihan-ı medeniyete göstermek ve 
gazetemizin ilk nüshasındaki beyannarnede i'liin olunduğu vech ile hedef-i asl1 --Osmanlılık 
altında vahdet-i vücG.d- olmak arzusuyla, cem 'i yerimiz, bilcümle anisır ve cem'iyit-ı muhtelifeye 
dest-i ittihadını takdim eder. 

* 
Cem'iyetimizin çoktan beri te'sisine teşebbüs ettiği bankanın programını gelecek nüshadan 
i'tibaren derc-i sütun-ı mübahat eyleyeceğiz. 

* 
Cem'iyetimizin imal ve efkir-ı hayriye-i vatanperveranesini mürevvic ve sevk-i harniyet-i fıtriye 
ile birçok um ür-ı n3.fıaya müşevvik olan "Yeni Gazete" refik-i mübeccel ve muhteremimize 
arz-ı teşekkürat-ı hipayan eyleriz. 

(!) Li gora tarixa Miladi 16 Kanuna P~in 1909(Miliidi tarihe göre 16 Ocak 1909). 
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İZMİR KÜRDiSTAN DE<':i-İL 

İzmir Meb'usu Seyyid Bey' in pencşenbe günü Meclis-i Meb'usan' da söylediği 
bu söz, Kürdistan'ın cer!ha-ı kalbinde bir ma'kes-i enindar bulacaktır. 

Biliriz, muhterem milletvekilinin maksadında ne birima-yı tezyif, ne bir 
fikr-i ta'r!z var. Ve yine maalesefbiliriz ki İzmir, fırratından aldığınasib-i reyz 
ile biçare Kürdistan'ın mukaciderit-ı ezeliyesi biri birinden pek ziyade 
farklı iken, mukadderat-ı haliyesinde hiç ihtiliif yoktur. 
"İzmir Kürdistan değil"! Fakat Kürdistan nedir' 
Cihanı bir padişaha kifayet edecek kadar viisı' görmeyen Selim-i evvel 

kalemrev-i hükm-ü seyfi ne bu kıt'ayı ilave ettiği zaman, elbette Kürdistan 
bugünden daha ziyade haiz-i umran idi. Dört asırcia kırk asır izmihlalın 
asiir-ı harabını toplayan bu ıssız, yani sahibsiz kıt'ayaHükQmet-ı Osmaniye 
ne vakit bir şefkat-ı malikiyer gösterecek? O dağların ne zaman bir 
memerri, o dereterin hangi asırcia birer köprüleri olacak? Lokomotifierin 
velvele-i ikazı, hiibide-i a'sar olao o koca memleketi uyandırncak mı? Zuafa-yı 
ibadın hak ve hayatı mahşere kadar mı me'kel-i akviya olacak' 
İzmir Meb'usu, yalnız maskat-ı re'si olan viiiiyetİn değil, bilumum 

viiayar-ı Osmaniye'nin vekil-i mübeccelidir. "İzmir Kürdistan değil" 
teşbih ve mukayesesini, matalib-i beligasına kuvvet değil, müddeayar-ı 
umumiyesine esas ittihaz etmeli idi. Sada-yı şikayatı, yalnız kendi vilayetinin 
iifak-ı renginde dönmesin. "Kürdistan'da niçin bu kadar mezalim ve harabi 
var'" sualı, o mukayese-i mü'limeyi ta'kib ve ta'dil eylemeli idi. Evet, 
Kürdistan serii-pa harabezatdır ve dünyanın ne kadar vahşet ve mezalimi 
var ise hepsi bu viranede haşroluyor. Haline, "bir aşiretten cihangir bir 
kudret-i istila çıkaran" bu koca devlet, bu köhne hükumet ağlasın. 
"Ağlasın" dedik. Hayır, buna da lüzum yoktur. Yalnız ağlatmasın! 

Süleyman Nazif 

SADR-I A'ZAM PAŞA'NIN BEY AN ATI 

Ne kadar zamandı; evrak-ı havadisin sutilr ve sahayıfını bir Kamil Paşa 
meselesi işgal ediyor idi. İş bir dereceye vardı ki, herkes usandı bıktı. Bu 
babdaki mütalaar-ı mahsusenın birvadi-i bisild-ı tezyife kadarvardırılmasına 
hakikaten vicdan-ı umumi-i millet teessüftü.(2) Kamil Paşa hazretleri, 
alem-i tecarüb-i idare ve siyasetin kar' azmilde bir vezir-i namdan olmakla 
tanılmış, herkesin zaten vaktiyle mazhar-ı hüsn-i i'timadı olmuştu. Bunuo 
içindi ki, umilr-ı idare-i Devletin, remşiyet-i deha-yı siyasetine tevdi'ini 

(2) Doğrusu "üzgündü" demek olan "müceessifci" olmalıdır. 
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herkes az!m bir memnuniyerle alkışlamıştı. Vakıa, bu beş aylık zaman-ı 
idaresinde ufak tefek bazı nakayısın vukuunu biz de inkar edemeyiz. Fakat 
bu derece birinkılab-ı azım karşısındaki müşkilatı ve bu müşkilat-ı guna 
gun arasında bundan ziyade iş görülebilmesinin imkansızlığını dahi teslim 
ve takdirde zerre kadar tereddüd etmeyiz. 

Kamil Paşa hazrederinin Meclis-i Meb'usan'daki beyanat ve izahat-ı 
mehamdanileri, vükela-yı muhtereme-i milletin rehin-i takdiri oldu. 
Yükelii-yı müşarün'ileyhimin beyan-ı i'timadı mutazammın olan kararını 
bir şevk ve itmi'nan-ı mahsus ile telakkı ederiz. Bu ciherle Kamil Paşa, bu 
i'timad-ı umumi-i millete idare-i meşrucanın ilk sadrazaını olmuş oluyorlar. 
Bundan dolayı, zat-ı saml-i vekaletpenahllerini ve daha doğrusu hüsn-i 
isabet-i takdirden dolayı vükelii-yı milleti tebrik ve Sadr-ı müşarün'ileyhin 
hüsn-i muvaffakıyiit-ı fahimanelerini de samim-i kalbirnizle temenni 
ederiz. 

Kilmil Paşa hazretlerinin Meclis-i Meb'usan'daokunan nutkunun suretidir: 
Millet-i Osmaniye'ce izhar olunan arzu-yı umumi üzerine Kanun-ı 

Essas!nin tekrar mevki-i icraya vaz'ı ferman huyurulmasını müteakib 
teşekkül eden kabine hakkında efkar-ı umumiyede hasıl olan adem-i 
hoşnudl tevessü' ederek, her tarafta mucib-i tereddüd ve endişe olmağa 
başlamış ve beynelhalk nümayan olan infıal ve galeyan-ı efkiirın matbuiit-ı 
Osmaniye hasbelvazife tercüman-ı teessürü olmuş idi. İşte o sırada makam-ı 
Saclaretin ühde-i acizaneme tefvlzi nezd-i Şahane'de tensib buyurulmakla, 
dalıilen ve haricen vatanımızı işgal ve ihata etmekte bulunan müşkiliit-ı 
az!me içinde idare-i umurdan istinkiifı muvafık-ı şime-i harniyet görmemiş 
olduğumdan, hakkımda izhar olunan emniyet ve müzaheret-i milliyeye 
istinaden vazife-i saclareti kabul ve derhal usul-ı meşrutiyete ve arzu-yı 
umumiye muvafık bir hey'er-i vükeHi teşkil eylemiştim. Müteakiben 
Meclis-i Meb'usan'ın bir an evvel ictimaına cehd-ü gayretle, icra kılınan 
muamelat-ı intihabiye neticesinde Meclis-i Meb'usan, milletimizle beraber 
ecanibin dahi alkışiarı arasında küşad olunmuştur. 
Hayat-ı medlde-i siyasiyemin id-i mübecceli olan o yevm-i mes'udü 

müteakib, hey'er-i muhteremenin ictimaında memleketimizin ahval-ı 
dahiliye ve umur-i hariciyesine dair beyanatta bulunacağımı, Meclis-i 
Meb'usan Reis-i Muhteremi Beyefendi hazrederine şifahen va'd-ü ifade 
etmiştim. Bugün, kabinenin şimdiye kadar ta'klb eylediği ve hey'er-i 
muhteremenizce mazhar-ı tasvlb ve takdir olduğu halde bundan böyle de 
ta'klb eyleyeceği meslek-i siyasi hakkında bu izahatı bizzat vermekle 
kendimi bahtyar addeylerim. 

izahat, evveHi kabinenin icraat ve muamelit-ı siyasiyesine, saniyen umfu-ı 
dahiliyemize, salisen münasebiit-ı hariciyemize aiddir: 

Re' s-i karageldiğim vakit, viiiiyat-ı Osmaniye'de sükun-ü asayiş muhtell 
bir halde olarakumur-ı idare-i Devletin hernan her tarafta birden sektedar 
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olduğu görülmü§tÜ. Sırf te'sis-i me§rutiyete hizmet etmek maksadıyla 
Rumeli'de te§ekkül eden İttihad ve Terakki Cem'iyeti'ni takliden ve fakat 
bu cem'iyetin esas-ı teşekkülüncieki maksad-ı vatanperverane mugayıt bir 
surette, ekser-i viiayarta cem'iyetler peycia olarak, hürriyetin ma'nasını 
tevsi' ile, habshanelerde bulunan politika mahbusini misillu, ceraim-i 
adi ye ile mahkfımen mahbus ve sair mevkuf olanların dahi se billerini ihlii 
etmek ve me'murinle a'za-yı meclis ve mehakimden istemediklerini 
hidmetten tard-ü ihrac eylemek gibi muamelelere tasaddi eylemeleri yle, 
bu halleri mü§ahede eden ahali Devlete vergi verip vermemekte hür 
olduklan zehabında bulunduklanndan tahsil-i emval külliyyen sektedar 
olmasıyla, idare-i askeriye ve saire aylık için bir ay zarfında Hazine-i 
Maliyeden bilmecburiye viiayata nakden "800" bin liraya karib mebaliğ 
gönderilmiş ve asiir-ı kaht-ü nema olan ba'zı mahallerde muhtacine ve 
zurraa yemeklik ve tohumluk olmak üzre Ziraat Bankası'nca ikrazat-ı 
ilcliyeden ba§ka kefulet-i müteselsile ile yine Ziraat bankası'ndan ve emval-ı 
umumiyeden aynen ve bedelen üç yüz bin lira derecesinde ta'vizen ianiit 
verilmiştir. Bir taraftan dahi icab eden mahallere asker ve biihusus Kanun-ı 
Esasiyi hakkıyla telSir ederneyerek kabulde tereddüdeden ba'zı etrafahalisine 
niisıhlar irsali, vesait-i liizime isti'mali mecburiyerinde bulunulmuştur. 

Bir taraftan idare-i sabıkayı iade ertirmek maksadıyla ba'zı menfaat
perestan, hissiyar -ı avaını tahrikle idare-i cedide aleyhine reşvike çalışmakta 
edenler.(3) Bu teşebbüsat-ı hainaneye karşı vakai-i müessife zuhuruna 
meydan vermemek ve berat-ı necat-ı millet olan Kanun-ı Esasimizi her 
gfına taarruzdan muhafaza eylemek üzre Hukfımetçe ne gibi redabit ittihaz 
olunduğunu zikr-ü ta'dad eylemeği, henüz dünkü tarihi beyhude rafsil 
etmekten ba§ka bir §ey olmayacağından, zaid ve bilüzum addeylerim. Bu 
esnada Mekke-i Mukerterne ile Medine-i Munevvere'de ve Anateli'nin 
içlerinde vukua gelen muhill-i asayiş tecavüzilc ve iğtişaşat, derhal kuva-yı 
askeriye sevkiyle teskin ve mahalleri iisayişi te' min olunmuştur. 
Ma'miifı:h, şu be§ ay müddet zarfında idame-i huzur ve emniyet için 

Hükfımerin dahildeki icraiitı hiç bir zaman, Kanun-ı Esasi ile temin 
edilmiş olan hukuk-ı esasiyeden milletin bihakkın istifadesine mani' 
olmayıp, efrad-ı Osmaniye, kendi a'mal ve mutalabiit-ı ffia§tuasını arzu 
ettiğivechile izhar ve i'liin eylemekte en hür ve en mütemeddin akvamın 
mazhar olduğu hukuk ve müsaadatın ve(4) kiiffesinden cebren istifade 
eylemiş ve binaberin, serbesti-i matbi'ıat ve serbesti-i ictimaat zerrece 
haleldar olmadıktan miiada, milletin hukuk-ı insaniye ve esasiyesinin 
isti'mali Hükfımetin taht-i darnan ve muhafazasında bulundurulmuştur. 

(3) Doj\rusu "çalışmakta idiler" olmalıdır. 
(4) Bu "ve" sözcüğü burada fazladır; yanlışlıkla çıktığı anlaşılıyor. 
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Bu mi yanda, müessesat-ı nakliye vesaire arnelesinin öteden beri ma'ruz 

bulundukları tazyik ve ba'zı guna haksızlıklardan dolayı memalik-i 

Osmaniye'de ilk defu olmak üzre zuhura gelen ta' til-i eşgal ihtilillatı, suret-i 

hasenede hall-ü tesviye kılınınakla beraber, harekiit-ı askeriye ve hayat-ı 

iktisadiyemizi bir tehlike-i nagihaniye ma'ruz bırakmamak için, Hey' et-i 

Meb'usanın tedk!k ve tasdikine muallak bir kanun-ı muvakkat ile bu 

misillu harekiit-ı müfritanın men'i esbabına tevessül edildi. 

Aynı zamanda zat-ı Hazreti Hilafetpenahi'nin Kanun-ı Esas! abkaınının 

ramamf-i tatbik ve icrasına begayet dikkat-ü riayet olunması için izhar 

buyurmakta oldukları arzu ve azm-i kat'f-i hümayunlarına tevf'ikan, kanun-ı 

münif-i mezkfu ile milletin taht-i daman-ü kefaletinde bulunan hukuk-ı 

mukaddese-i padişahllerinin kemakil.n masaniyet ve mahfııziyetiyle beraber, 

HükUmet-i meşruraesası ez ser-i nev kabul-ü tasdik huyurulduğu misillu, bu 

esasa muvafık ma'ruzat-ı Saclaretin mazhar-ı tasvib-i iii! buyurulmakta 

olmasıyla, bu sayede Hükümdar ile millet arasında pek ci d d! bir samirniyet 

ve muhalasat biisıl ve bunun asar-ı fı'liyesi de her an zahir olarak millet-i 

Osmaniye'nin biiıs-ı sürur-ü şükranı bulunmuştur. Bundan dolayı, zat-ı 

hümayunlarına cümlemiz medyiln-ı şükranız. 
Siyaset-i dahiliyemizin nikat-ı esasiye ve mühimmesinden biri ve belki 

birincisi, anasır-ı muhtelife-i Osmaniye arasında ittihad-ü uhuvvet ve 

büsn-i amfzişin her dürlü vesaitle te'yid-ü takviye ve hukuk-ı tesavinin 

muhafazası cihetlerine cidd! surette sarf-ı mesaf eylemekten ibarettir. Ecza-yı 

muhtelife-i Osmaniye beyninde ittihad-ü ittifak ne kadar hiilis ve kav! olursa, 

Devlet ve milletin seliimet ve saadeti de o derece te'mfn edilmiş olur. 

Ba'dema, bu hukuk-ı mütesaviyenin her hususta asar-ı fı'liyesi gösterile

rek, bu babdaki azınin isbatıyla beraber diğer turuktan va tani birterbiyenin 

neşr-ü ta'mimi için rnekarib-i aliye ve i'dadiye ve rüşdiyemizin bilcümle 

anasır-ı gayr-i Müslimeye de küşad bulundurulması ve yine bu cümleden 

olarak bir mekteb-i harniyet olan ordularımızdaanasır-ı gayr-i Müslimenin 

vazaif-i askeriyeye iştirak ettirilmesi suretiyle, aynı hiss-i uhuvvet ve 

vatanperveri ile perverde olmamız icab eder. 
Siyaset-i dahiliyemizin diğer bir dakika-ı mühimmesi de, otuz iki sene 

mukaddem tanz!m edilmiş olan Kanun-ı Esas!mizin ba'zı mevaddının 

rekiimül-i ahir-i siyasimizle mütenasib surette ta' dil veya tefs!ri keyfiyeti 

olup, muhtac-ı tefsir veya ta' dil bulunduğu taayyün edecek cihetlerinin 

suver-i ıslahiyesini teemmül ve rezekkür kılınarak Hey'er-i Meb'usana 

teklif olunacaktır. 
Viiayatın tanzim ve ıslah-ı ahvalı için evvel emirde takrfr-i asayiş ve iade-i 

emniyet hususunun tamami-i istihsalı zımnında redabir-i lazimeye hernan 

bittevessül, erbab-ı ceraim bermucib-i kanun te'dib ve dilçar-ı mücazat 

edilerek emsaline ibret-i müessire iraesi ve ba'dehü icrası taht-i vücub ve 

ehemmiyette bulunan ısiahat cümlesinden olmak üzre, Kanun-ı Esasinin 
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madde-i mahsusası mucibince tensikat-ı lazime icrası liibüdd-ü zarurıdir. 
Jandarma ve polis ıslahatının mevki-i tat b ike vaz'ı ve ez an cümle jandarma 
ve polis mektebleri küşadı dahi mukarrardır. 

Devletin ahval-ı maliyesi müddet-i medıdeden beri muhtell olup, bunun 
ıslah ve tanzimi ise, kavaid-i iktisadiyeye riayet olunarak ba'demii masarıf 
vevaridatımız tevazün ve hüsn-i cibayetine, aynı zamanda siyaset-i dahiliye 
ve hariciyemizin intizamına vabeste bir emr-i müteassırdır. Ta'riften 
müstağnı olduğu üzre, bir müddetten beri bütçede tevazün husulü kabil 
olmayarak, duyun-ı gayr-i muntazamanın mikdan arttıkça artmış ve 
masarıf-ı ilcliyenin ıfası için akdi ne lüzum görünen müstakraziita karşılık 
olmak üzre, memlekete(5) zaten kiifı: olmayan varidil.tını terhin etmek usul-ı 
muzırrası bilmecburiye takib olunmuştur. 

Miiba' d ı var 

AHV AL-I SİY ASİYE 
Bu hafta ahval-ı siyasiyece her ne kadar yeni bir tahavvül yok ise de, Balkan 
bulıranının tesviyesine doğru ciddi bir hatve atılmak gibi sulh ve 
müsalemetin bekasını te'yld eder yeni bir emare mevcuddur, ki o da, 
Avusturya'nın Babıall ile bir zernın-i i'tilif telıyiesine cidden temayül 
göstermiş olmasıdır. Hükumet-i müşarün'ileyha, bundan on beş gün 
akdem kat'iyyen ta'viz-i nakdi i'tasınamütemayıl değil iken, elyevm buna 
esasen muvafakat etmiş ve Devlet-i Aliyye'ye diğer birtakım fevaid dahi 
iraeve teklif eylemiştir. Bunlar Babiiill'ce bitteemmül, Bosna ve Hersek'in 
bizzarur zıyaına mukabil şu sırada mümkinül'istihsal "gaye-i menfaat" 
olduğuna karar verilir ise, Avusturya ile olan ihtiliif bertaraf edilmiş 
demektir. HükUınet-i müşarün'ileyhayı tarlk-i i'tilifa sevkeden esbab, bir 
taraftan boykotajın Avusturya ve Macaristan ticaretine !ras eylediği zarar-ı 
azımden münbais su-i te's!rattan, ve diğer taraftan ingiliz efkar-ı 
umumiyesinin tazyıkatıyla Almanya'nın nasayıh ve vasayasından ve bir de 
Avrupa muvazene-i siyasiyesinde münferid kalmak tehlikesinden ibaret 
olsa gerektir. 

Her ne hal ise, Avusturya ile i'tiliifa girişilmesi emrinde Devletçe 
gösterilen ve herkesçe bidayet-i emirde bad!-i ta'r!z-ü şikayet olmuş 
bulunan hataetten sevk-i tiilı'la hamd olsun Devlete bir zarar terettüb 
etmemiş ve bilakis şu teennınin faidesi görülmüştür. Çünkü şurası 
muhakkaktır ki Avusturya Hükumeti, bugün muvafakat eylediği şeyleri 
bir ay evvel kabul etmiyordu. İlea-yı ahval, anı kabule mecbur etmiştir. 
Binaenaleyh, şu halden istifade etmek ve Avusturya ile ihtilafımızı bittesviye, 

(5) Doğrusu "memleketin" olmalıdır. 
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asıl mühim cihetlere hasr-ı i'tina eylemek, siyaset-i Osmaniye'ınizin hasa

fet-i müsellemesinden muntazar ve me'mı11dür. 

Bulgaristan ihtilafınagelince; bu babda henüz yeni bir ıey yoktur. Yalnız 

müzakerat-ı ahireyi icrayame'murolanMösyölyepçefin tekrar Dersaadet'e 

gelmesi, Emaretin daha i'tiHifcı1yane ve mümaşarkarane bir meslek-i 

hareket ihtiyar edeceğine delalet etmektedir. Şurası bilinmelidir ki 

Bulgaristan'la olan ihtiHifımiz, Avusturya ihtilafına makis olamaz. Birincisi 

Rumeli'de mevcudiyetimizi tehdid eder, fakat ikincisi rehdid etmez. Şark-ı 

Rumeli eyaler-i mümtazesinin Bulgaristan Emaretiyle mean kraliyere 

inkılabı, Rumeli kıtasında bekamız nokta-ı nazarından gayet mühim bir 

vak'a, ve nakidle telafısi hamiyer-i milliyenin hazmedemeyeceği bir 

hadisedir. 
Bulgarların teklif eylediği seksan iki milyon frank ta'viz-i nakdi, Şark-ı 

Rumeli dahil olmayarak Bulgaristan Emaretinin müretakim vergisine, 

Duyun-ı Umumiye'ye olan hisse-i iştirakine bedel defaten verilecek ve 

binaenaleyh Bulgaristan Emaretini, kraliyere inkılabı hasebiyle Devlete 

karşı ba'demii kayd-ı taahhüdiittan viireste kılacak bir razınin mi? Yoksa 

Şark-ı Rumeli eyaler-i mümtazesinin vergi ve hissesine de mukabil ve 

Devletten fekk-i ittibatına bedel, yani her ikisine şamil bir ta'viz mi? Eğer 

iş şıkk-ı ahir ise, yani Bulgaristan bu parayı Bulgaristan Emareti ve Şarki 

Rumeli eyaleri için toptan veriyor ise, Babıali'nin Şark-ı Rumeli eyalerinin 

ahden haiz olduğu mahiyet ve Bulgaristan Prensinin zatına mevdı1' bir 

emanet i'tibarıyla paytahtın kapusu demek olan bu eyaleri Bulgaristan 

eyaletinde n ayrı add-ü telakki ederek, ol vechle kabını teemmül boyuracağı 

derkiir, ve ta'viz-i nakd! ile bu eyaleri fedaya bizzariir nzadade olduğu 

takdirde dahi, çünkü ta'viz bir taahhüdün ve borcun ifası değil, anın 

ed asından sonra maddeten bir şeyin zıyaına bedel olmak lazım geldiğine ve 

Bulgaristan Emaretiyle Şark-ı Rumeli eya! et-i mümtazesinin elyevm Devlete 

borcu yiğirmi beş milyon lirayı mütecaviz bir mikdata baliğ olduğu kayden 

sabit olmasına nazaran, ta'viz-i nakdinin öyle seksan iki milyon frank 

raddesinde olmasına kat'an muvafakat etmeyeceği bedidardır. 

Şimdi en ibtida temenni olunacak şey, Avusturyaile ihtili'fımızı tesviyedir. 

Andan sonra diğer mesailin tesviyesi daha teyessür eyler. 

Evrak-ı havadiste şu son günlerde Girid meselesinden dahi şiddetle 

bahsolunmuş ve gı1na-gı1n münakaşata girişilmiştir. Bizim bildiğimize 

göre Girid meselesini böyle şiddetle uyandıracak ortada hiç bir şey yoktur. 

Girid'in Yunan'a ilhakı tasavvuru, bugün çıkmış bir şey değildir. Girid'e 

Ceneral "Wasos"un tahattisinden beri bu tasavvur meydan almıı ve o 

günden beri şiddetle ta'klb edilmekte bulunmuştur. Avrupa devletleri 

müsaid olsaydı, çoktan bu tasavvur hayyiz-i fı'le girerdi. Esasen devletlerin 

buna muvafakat etmemeleri, ıimdiki ıekl-i idarenin devamını istilzam 

etmiştir. Filhakika Kral "Jorj" bu ümniyeye vusiil için olanca mesaisini sarf 
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etmekte ve karaber-i sıhriyesi olan hükümdaranı kendi maksadının husU!üne 
imaleye dahi bir dereceye kadar muvaffak olmakta ise de, devletlerin 
tezacid-ı menafıı, siyyema düvel-ı erbaa-ı hamiyenin bir vedianın 
muhafazasına olan mecburiyer-i nusfetşiarileri, buna haylulet etmektedir. 

Ahiren tertib olunan miting bu babcia sada-yı milleti gösterdiğinden, 
elbette faidesikesirve sada-yı millete müstenid olacak siyasetimizin te'siri 
ise vef'i:rdir. Bu gibi hissiyar-i milli ye, ifratagitmedikçe, daima bir devletin 
siyasetini takviye eder. Şu kadar ki, kabilül'istihsal olmayacak şeyden 
mübaadet ve Hükfımeti müşkil mevkie sokmaktan mücanebet dahi, erbab-ı 
barniyecin daima düşüneceği, hususoyla böyle bir zaman-ı buhranda nazar-ı 
i'tinada bulunduracağı bir mülil.baza-ı hikmettir. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

SERPÜŞ-1 MİLLİMiZ VE FES 
Avusturyalıların Bosna ve Hersek kıt' alarını kendilerine ilhak teşebbüsünde 
bulunmasını müteakib, Avusturya emtiasına karşı yapılan boykocaj müna
sebetiyle, o ra ma'mulatından olan fes! ere gösterilen hiss-i nefret alelumum 
feslere teşmil edilmiş ve kalpakcan keçe külaha kadar birçok serpuşlar 
kullanılınağa başlanmıştır. Zaten i'lan-ı hürriyetten sonra "kırmızı fesli
ler" manzumesiyle de feslere taarruz edilmeğe kalkışılmış idi. Bugün fese 
karşı o kadar hilil.fgirane bir fikir uyanmıştır ki, fesin mevcudiyetinin 
haleldar olacağına hükmeernernek mümkin alamıyor. Bir taraftan ordu-yı 
Osman! için fesden gayri bir serpuşun kabul ve rensibi için gayretler ibraz 
ve buna sebeb olmak üzre birçok mahazir irae ediliyor. Diğer taraftan 
Zabciye Nezareti, polisler için yeni bir serpuş kabul etmekle şu teceddüdata 
peyrev oluyor. Öte taraftan ba'zı devair aklamı, bil'ittifak başlarından 
fesleri çıkarıp kalpak giyrnek hususunda yekdiğeriyle müsabakaya 
başlamışlar ve gazeteler ise fese karşı gösterilen tecavüzleri alkışlamakta 
bulunmuşlardır. Seksan seneden beri bizde takarrur etmiş olan serpuşumu
zun tebdilinden evvel, bir muhakemesini yapalaım: 

Hikmet-i tabiiye okuyanlarca ma'lumdur ki rü'yet, zıyanın bir maddeye 
tesadüfle oradan bil'in'ikil.s hasara vürud etmesinden mütekevvin hadiseye 
ve levn-i hakiki ise, beyaz zıyanın madde-i mütesadife tarafından tahliliyle 
elvan-ı tayfiden(6) bir veya birkaçını kısmen veya kamilen massedip, 
massedilmeyen levn veya elvanın bil'in'ikas basara vürud ederek, rü'yetin 
hasiten veya mürekkeben bu renkler üzerine vaki' olmasına denir. Şu halde 
beyaz renk, zıyanın tehallül etmeksizin in'ikil.sından huduse geldiği cihetle 
beyaz renkli ecsam, zıya-yı varidin muhtevi olduğu harareti ya hiç mas-

6) "Elvan" çoğul olduğundan, sıfatı da "rayfiye" olarak çoğul sıfatı olmalıdır. 
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sermemiş yahud -mükemmelen tasfiye edilemediğinden naşi mevcud 
elvan-ı ecnebiyenin te'siriyle-- pek az massetmiş olurlar. Tahlll-i tayfiyi 
teşkil edenelvan-ı seb'anın her birerleri ayrı ayrı mizanülharare ile muayene 
edilecek olurlarsa, tayf-ı asiide bulunan kalorinin üç ruh'una yakın mikdan 
kırmızı renkte meknfız ve mütebakisinin elvan-ı saireye münkasım olduğu 
görülür. Şu halde beyaz renkli ecsamdan sonra harareti en az masseden 
ecsam, kırmızı rengin in'ikasıyla rü'yet olunanlardır. Siyahlık ise, zıya-yı 
varidi kimilen massedip, hiç bir zerre aksettirmemekten huduse gelir. Boz 
renkler siyah ile beyazın suret-i muhtelifede ihtilatından husfıle gelip, 
siyahın azlığına ve çokluğuna göre zıyayı yahud harareti massederler. 
Başın ziyade-i hararete ma'ruziyeti ihtikan-ı demi mucib olacağı cihetle, 

serpfışun harareti en az massedecek bir halde bulunması viicibattandır. 
Binaenaleyh, serpfışun ya beyaz veya kırmızı olması lüzumu, el van hakkında 
serd edilen şu mülahazadan anlaşılır. Sepfışun ma'mfıl bulunacağı maddeye 
gelince; bu da ma'deni, haşebi, cülfı.di, nebati, nebati-i kumi, hariri, sufi 
gibi ecsamdan olabilir. Fakat harareti az nakledenler, ecsam-ı haririye ve 
sufıyedir. Bu sebebden, serpfışun akınişe-i haririye ve sufıyeden ma'mfı.l 
bulunması labüd olup, haririn bahalılığı sufa yani yüne rüchaniyet 
kazandırmaktadır. Serpfı.şün cevelan-ı deme mani' olamayacak vech ile 
hafif ve yumuşak olması ve başı tazyik etmemesi, icabat-ı sıhhiyedendir. 
Bütün melbfısatın sehilüttathir(7) olması lüzumuna mebni, serpfış da 
kolaylıkla tathir ve tebhir edilebilmelidir. Bir nazar-ı muktasİdane ile 
bakılacak olur ise, serpfış ucuz olmalı ve çok dayanmalıdır. 
Şu mülahazata nazaran fes, evvela renk i'tibarıyla en münasib serpfışrur. 

Filhakika her sene mevsim-i sayfte memalik-i sairede külliyetli mikdara 
baliğ olan teşemmüsün Osmanlılar nezdinde pek az bir mikdarcia bulun
ması, fesin menafıını gösterir bir haldir. Binaenaleyh, bir makalede festerin 
güneşe karşı muhafazasızlığından ve mazarratından bahsedilmiş olması, 
diğer serpfışların ve bahusus kalpakların sfı-i te'sirine(8) düşünmeksizin, 
alel'amya ika' edilmiş bir taarruzdan başka bir şey değildir. Saniyen, 
yünden ma'mfıl olması, salisen, yumuşak bulunması, fes in havass-ı mergfı
besindendir. Ez cümle, kalpakların ve miğferleri n te' sirleriyle saç döküldüğü 
halde, fesler bu mazarrattan müberradırlar. Rabian, sehilüttathir olmak 
keyfıyetidir. Din-i İslam taharete pek büyük bir i'tinayı emretmiş ve hele 
mezheb-i Hanefi bu hususta pek ileri gitmiştir. Bugünmilel-i Hristiyaniye 
tarafından umumiyede mu'tad olan bir !eğen su ile yüz yıkamak, Müslü
manlarca merdfı.ddur. Yıkanması mümkin olmayan melbfı.siitı iktisa et
mek, inde!' islam makbul değildir. Mevzuumuza mü teailik olmadığından, 
uzun etekterin mazarriitından bahse lüzum yok. Şu kadar ki melbfısatça, 

(7) Bunun, "kolay remizlenir" anlamına gelen "sehlüttathir" olması gerekir. 

(8) Bunun, "kötü etkisini" anlamına gelen "sU-i te'sirini" olması gerekir. 
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esas-ı beytiyece z!ynet-ü sefahere sülllk edildikçe mikrobların izdiyadına 
çalışılmış olur. Fes arasıra kalıba urulmakla tebhir muamelesine ma'rfiz 
tutuluyor, biraz yağlanınca yıkanabiliyor. Her bir kılı milyonlarcamikroba 
penah olan kalpaklar, nasıl olur da feslerle aynı seviye-isıhhiyede tutulur. 

iktisad cihetine gelince; senede üç fes alan zevat, kirk beş ğuruş fes için, 
ve haftada bir kalıblatmakla yiğirmi altı ğuruş kalıbı için, ki senevi cem'an 
yetmiş bir ğuruş serpllş parası verirler. Şu halde fes keçe külilitan ucuz değil 
ise de, iki günde kılları dökülen Astrakan kalpaklardan, beheri akallı iki 
liraya ve Rusya'nın o Brejenski Alayında olduğu gibi elli, altmış, hatta yüz 
liraya mal olan deri ve kürklü kalpaklardan pek ucuzdur. 

Maba'dı var 

ŞÜÜNAT 

Sadr-ı A'zarn Kamil Paşa hazretlerinin Meclis-i Meb'usan-ı Osman!' deki 
beyanat-ı vakıasını, umum telgraf ajansları ve gazete muhbirleri o gün 
telgrafla bildirmişlerdir. Beyoğlu Telgrafhanesi sabaha kadar bununla 
meşgul olmuştur. Bu beyanname, umum Avrupa mehafil-i siyasiyesinde 
hüsn-i te'siri mucib olmuş, Devlet-i Aliyye'nin kadr-ü i'tibarı bir kat daha 
teall etmiştir. 

Bu Mecliste Maarif ve Harbiye Nazırlarıyla Şeyhülisliim'dan maada, 
umum vükela-yı Hükumet, ve şehzadegiin-ı izam hazaratından dahi 
Salahaddin ve mahdum-ı necabetpenahlleri Fuad Efendiler hazaratı ve 
Abdülhamid Efendi hazretleri yle mahdumları Mazdak Efendi hazretleri ve 
damad-ı Şehriyari'den Ahmed Zülkifl, Arif Hikmet Paşalar ile Refik 
Beyefendi hazretleri dahi hazır bulunmuşlardır. 

* 
Kilmil Paşa hazretlerinin Meclis-i Meb'usan-ı Osmanl'de ibraz ettiği 

i'timad-ı mahsusu, nezd-i Padişah!'de dahi mucib-i memnuniyet ve 
mahzuziyet olmakla, Sadr-ı müşarün'ileyhe murassa' Meciden(9) nişanı 
tevdh huyurulmuş ve bu suretle takdir-i umumi-i millete bir ni şane-i talt!f 
terd!f edilmiştir. 
Yükelii-yı muhtereme-i milletin reisi ve vükela-yı Devlete karşı ibraz 

ettiği measir-i mübeccele-i i'timadın Hükümdar'ın dahi layık görmüş 
olması, mucib-i şükran-ı azimdir. Binaenaleyh, bir millet-i muazzamanın 
hissiyar-ı takdiriyesini tebdl-i mahsusa ma'tuf olan bu nişan-ı iilinin 
isabet-i tevcihini biz dahi sahihiyetle(lO) tebrik ederiz. 

(9) Doğrusu "Mecidiye"dir. Çünkü o nişanın adı "Mecidiye"ydi. Söz konusu nişan, 
Abdülhamid'in babası Amdülmecid'in padişahlığı zamanında çıkarılmıştı. 

(10) Doğrusunun "içtenlikle" demek olan "samimiyetle" olduğu açıktır. 
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MUSUL HADiSE-İ FECİASI 

Sadat-ı Berzenciye'den merhum ve mağfurunleh Kak Ahmed Efendi hafı:di 
Şeyh Said Efendi' nin heber-i elim-işehadeti üzerine, cem' iyetirniz tarafından 
iseiknah-ı hakikat ve istid'a-yı ma'delet zımnında derhal Dahiliye Nazırı 
Paşa hazrederine müracaat olundukta, Nazır-ı müşarün'ileyh hazretlerinin 
vak'aya derece-i vahametiyle bihakkın mütenasib bir ehemmiyet atıf 

huyurdukları ve icab edenlere vakıfane gayet kat'!, şiddetli emirler i'ta 
eyledikleri anlaşılmış ve failierin ve müşevvikleri var ise anların bieyyi hal 
zahire ihracıyla ceza-yı şedide çarptırılmaları es babını istikmal edeceklerini 
kaviyyen va' d buyurmuşlardır. 
Şu hale nazaran, saye-i adalette bu vak'a-ı elim e faillerinin az zamanda ele 

geçirilecekleri derkar ve efradın ihkak-ı hakkı kaziyyesi esasen Hükümetin 
yed-i adaletine mevdü' bir keyfiyer olduğu aşikar olmakla, Hükümetin 
siyaset ve adaletine intizaren beyhude tehy!ciit ve tahrikartan revakki 
eylemeleri ve huzur-ü asayiş-i mahalliyi ihlal edebilecek edna bir hal-ü 
harekete kat' i yy en meydan bırakmamaları 1 üz um u cem' i yerimiz tarafından 
Icab edenlere tavsiye ve ihtar olunmuş ise de, !azi me-i siyaset ve adaletin bir 
an evvel ibraz ve isbatıyla, şu vak'a-ı elimenin izalesi ve hiç değilse tahdid-i 
te's!rarı, Nazır-ı hasafetşiar-ı müşarün'ileyhin himematkar-ı agahllerinden 
muntazar ve müsted'adır. 

* 
Musul'da Kürd Teavün ve Terakki Şu'besinden cem'iyetimize "Sımıl" 
telgraf merkezinden keş!de olunan telgrafname: 

An Simbil, 31 Kanunıevvel 324(Milad113 Ocak 1909): 
Dersaadet K ür d Teavün ve Terakki Cem' i yerine 
Kerkük'ten gelen estersüvar müfreze efradıyla ahali arasında vuku' bulan 

münazaa-ı lisaniyede yerli asker ahall ile bil'iştirak, estersüvardan on altı 
nefer relef, irtesi günü bil'inifak cihad-ı Ekrada karar verilip külliyetli 
izdiham Şeyh'in ikametgahına hücum ettiler. Dağılmaları için Şeyh'in 
elinde Kur'an-ı az!müşşan bulunduğu halde yalvarması te's!r etmeyerek, 
Kur'an-ı şerif ayaklar altında parça parça edildi ve Hükı1met karşısında 
katlolundu. Hanesine duhül ile oğlu Ahmed, mürldlerinden kırk kadar 
eşhas mecruh ve maktul, birçok emvalı nehb, biraderi Nakib ile oğulları 
Mahmud ve Abdülkadir Hükümette hala nezarer altında bulundukları, 
müteessifen ma'ruzdur. 

Musul Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti Şu'besi 

* 
Tıfl-ı yekrüzeden ma'sum Şeyh Said ve rufakasının zebhlerinden dolayı, 
nimmürde bir halde müreessir olduğumuz ma'ruzdur. 

-ll - 339 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Şu telgrafnamenin Musul' dan keşlde ettirilmeyerek "Sımıl" merkezinden 
keşldesine mecburiyer görülmesi, şehr-i mezkurde henüz şurişin devamını 
ve bir de Şeyh Said Efendi'nin feda-ı şehadetinin ne mertebe badi-i su-i 
te's!r olduğunu gösteriyor. Şeyh-i müşarün'ileyhin Musul'dan 
Süleymaniye'ye nefY-ü teb'idi Kanun-ı Esas! ahkamınamuğayırolduğundan 
bahsle Meclis-i Meb 'usan Ri yasetine mahallinden sebk eden şikayet üzerine, 
Riyaset-i müşarün'ileyhaca Babıall'den !zahat taleb olunmuştur. 

KÜRDLER-ERMENİLER 

Kürdlerle Etmenilerin sakin oldukları viliiyatta bu iki kavm arasında 
mevcud ba'zı ihtiliifatı esasından fasl-ü tesviyeye salih tedabiri mübeyyin 
olmak üzre cem'iyetimiz tarafından Dahiliye N ezaret-i celilesine akdeınce 
takdim olunmuş ve Babıall'ce lütfen nazar-ı dikkat ve i'tinaya alınmış olan 
muhtıra münderecatının bir an evvel saha-ı icraya vaz' ını, Dahiliye Nazırı 
Paşa hazrederinin inayar-ı mehaşinas1-i devlederinden(l 1) beklemekreyiz. 
Marrüzzikr muhtıra münderecatı, her iki kavminariyen saadet-i halini ve 
bir kat daha hüsn-i iimizişlerini te' min edecek birmahiyette bulunduğundan, 
Ermeni vatandaşlarımızca dalıusulü be gayet arzu ve temenn! olunmaktadır. 

* 
Sadr-ı Esbak Ferid Paşa'nın bir memuriyer-i mahsusa ile Avrupa'ya 
gittiğini ba'zı gazeteler yazıyorlardı. Tahkikat-ı vakıaya nazaran, Paşa'nın 
uhdesine bu babda hiç bir me'muriyet-i resmiye tevdl' edilmemiştir. 

* 
Sabık Başkatib Tahsin Paşa aleyhinde ceza mahkemesinde ikame olunan 
da'vadan dolayı icrası lazım gelen muhakemesi, Kanunısaninin yiğirmi 
altıncı gününe ta'lik edilmiş ve adem-i icabeti halinde hakkında muamele-i 
lazime icra olunacağı bildirilmiştir. 

* 
Bağdad ile Haleb arasında otomobil işlerneğe başlamış ve postaların 

otomobil ile nakli hususunda müzakereye ibtidar olumuştur. 

İTALYA'YA İANE 

İtalya hareket-i arzda duçar-ı felaket olanlara taraf-ı Hazreti Padişahl'den 
bin lira ihsan huyurulduğu gibi, Osmanlı milletinin ianesi olmak üzre iki 
yüz bin frankın hernan irsaline de Meclis-i Meb'usan'ca karar verilmiştir. 
Akıl ve şeriat kiiffe-i ahvalda beni nev'imize teavün ve tenasuru 

emrerriğinden, bu felaket-i müdhişeye duçar olanlara ne kadar muavenet 
etsek o kadar şiar-ı diyanet ve hamiyerimizi göstermiş oluruz. 

(1 1) Doğrusu "heybet ve büyüklükle tanınmış devletli ilgilerinden" demek olan" inayar-ı 
mehabetşinasi-i devletlerinden" olmalıdır. 
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ROMA SEFİRİ HAKKI BEY 

Roma Sefir-i cedidi Hakkı Beyefendi'nin Roma'ya muvasalat ve umur-ı 

sefareti rü'yete mübaşeret eyledikleri ve selef-i allleri Ziya Paşa'nın da 

Dersaadet'e müteveccihen şehr-i mezkurdan müfarakat etmek üzre 

bulundukları, telgraf havadisindendir. 

İNGİLTERE KRALI HAZRETLERININ 

DERSAADET'İ ZİY ARETİ HAV AD İSİ 

Haşmetluİngiltere Kralı hazretlerinin önümüzdeki Şubat içinde Dersaadet'e 

geleceklerine dair gazetelerde ba'zı rivayet müsadıf-ı nazar-ı meserretimiz 

olmuş ise de, tahkikat-ı vakıamıza nazaran henüz bu haber resmen teeyyüd 

etmediği ve şu kadar ki Kral-ı müşarün'ileyhin Atina'ya seyahati zaten 

mutasavver olmasına göre, oraya geldikleri halde bütün Osmanlıların 

kendilerine ve İngiliz kavmine bir mahabbet ve muhalasat-ı kimile izhar 

eyledikleri şöyle bir zamanda paytaht-ı Saltanat-ı Seniyye'yi de ziyaret 

etmek isteyecekleri me'mul bulunduğu anlaşılmıştır. 

DERSİM AHV ALI 

Şayan-ı ıslah olan Dersim ahvalının esaslı bir surette tesviyesi hususu, 

Mamuretulaziz Valisi Nusret Paşa hazrederince cidden nazar-ı teemmüle 

alınmak istenildiği mesmuumuz olması ve müşarün'ileyhin erbab-ı hüsn-i 

niyet ve kifayetten olduğu da mürevater bulunması cihetiyle, ba'zı rüesanın 

hernan kemal-i emniyetle gidip kendisini görmesi esbabı cem'iyetimizce 

istikmal kılınmıştır. 
Kanaat-ı vicdanİyemize ve ıstıdaat-ı vakıamıza nazaran, sefk-i dima 

vukua gelmeksizin o havalinin saye-i adalet ve hürriyette tamamıyla daire-i 

itaat ve incizama alınması, eshel-i umurdandır. 

* 
Erganimadeni sancağı meb'usluğuna Diyarbekirli Niyazi Efendi intihab 

olunarak, geçen hafta mahallinden hareket etmiştir. 

* 
Hristiyan vatandaşlarımızın sene-i Miladiye yarrusunu samimiyet-i mahsusa 

ile tebrik ederiz. 

* 
İran'ca fevkal'ade haiz-i hüsn-İ harniyet ve İlıtirarn olan Necef Müctehidi, 

Şah-ı müstebidde lanethan olarak, onu bir bela-yı musaHat-ı İlahi olmak 

üzre tavsif ve onun hükumetine para ve vergi verilmemesini İranilere 

emretmiş tir. 

* 
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Fedakaran-ı Miller namı altında reşekkül eden cem'iyetin ba'zılara su-i 
kasd gibi teşebbüsleri ve istifade-i gayr-i meşrua yolunda şunu bunu 
tehdidleri, elde edilen ba'zı vesaik-i subutiyeden anlaşılmış olması üzerine, 
geçenlerde bu cem'iyetin merkezi kuvve-i müsellaha ile basılıp, otuz bir 
kimse derdest ve tevkif edilmiştir. 

Hadise-i mezkfire ruh-ı arnınede azim ve esefengiz bir te'sir husfile 
getirmiştir. Mahiyeti henüz kesb-i izah-ı kat'i etmemiş olan şu mes'elenin 
an' ane camiasıyla meydana çıkarılmasını, merci-i mahsusundan ehemmi yede 
temenni ve intizar ederiz. 

* 
Ziyafet-i sen.iyyede kıraat olunup sureti geçen nüshamızda münderic nurk-ı 
hümayuna mukabeleten Meb'usan Reis-i muhteremi mücahid-i ülül'azm-i 
hürriyet Ahmed Rıza Beyefendi tarafından okunan nutkun suret-i sah!hasını 
dahi bu kerre bervech-i ari derc-i sütun-ı mübahar ediyoruz: 
Şevketlu Padişahımız, 
Zamanın vakayi-i meşhuresini ahlafa bir ibret olmak üzre nakleden 

medeniyet tarihleri, bu akşamki maide-i hümayunlarını bir !isan-ı şükr-ü 
sitayişle yazacaklar. İlk def'a olarak bütün Osmanlıların hükümdar-ı 
zliktidarı, bütün milletin vekilleriyle bir sofrada bulunuyor, bir karavana
dan yemek yiyor. İlk def'a olarak bütün Müslümanların halife-i zlşanı, 
sofrasında cins ve mezheb ayırmayarak bir vatan evladından mürekkeb bir 
aileye en muhterem ve müşfik bir peder olarak riyaset ediyor. Şark ahallsi 
böyle bir saadete on üç asırdan beri nail olmamıştı. Bu müsavata, bu hissi 
muhadenet ve muvaliita ancak evail-i İslamda tesadüf olunurdu. Zaman-ı 
saadetin bu gibi güzel ildederindenkoca bir İslam medeniyeri zuhurageldi, 
altı asır illeminhakim-i ma'nevisi oldu. Bugün bu lütf -ü inayer-i Şahaneleri 
olarak teceddüd eden bu ader-i dirine de, Osmanlı medeniyetinin cihana 
numune-i fazilet olacak asarının parlak bir mukaddimesidir. 
Rüfakamın teşekküratını ve ihtiramatını lütfen kabul buyurunuz, 

Padişahım. 

••"- . " 
ŞUUN-I SIYASioıı 

AVUSTURYA HA V AD İSİ 

Roma'dan yazıldığına nazaren, ahiren Avusturya Hükumetinin vaki' olan 
teklifinin Devlet-i Aliyye'ce kabul edilmiş olduğuna dair tevarüd eden 
haberler, İtalya'da bir memnuniyer-i azime ile telakki olunmuştur. Şu 
halde tehlike-i siyasi ye hertaraf edilmiş demektir. 

(12) "Şüı1n" sözcüğü dişil olduğuundan, sıfatının da "siyasi ye" olarak dişil olması gerekir. 
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Mes'elenin şu suretle halli mucib-i teskin-i efldir olacağı gibi, Kamil Paşa 

Kabinesinin mevkiini de tahkim edecektir. 

* 
Bosna-Hersek mes'elesinden dolayı emlak-i ıniriye mukalıili olmak üzre, 

Avusturya'nın vermek istediği iki buçuk milyon lira meselesine, artık 

halledilmiş nazarıyla bakılmalıdır. 

Gümrük rüsumü ile postalar mes' el esi de kararlaştırılmak üzredir 

* 
Avusturya Harici ye Nazırı ısrar-ı saklın-i sabıktan nükul ile, evvelce teklif 

ettiği dört şartla, ki bu dört şart, ileride tezyid edilmek üzre Gümrük 

rusilmunun şimdiden on beşe iblilğı, Avusturya postalarının lağvı, uhud-ı 

atikanın ta' dili, Rumeli'deki Katolikler üzerinde Avusturya himayesinden 

feragat olunması hususları idi, ilaveten iki buçuk milyon lira i'rasına 

kat'iyyen karar vererek Babıali'ye teklif etmiştir. 

* 
Devler-i Aliyye ile Avusturya beyninde bir esas-ı mali üzerine i'tililfhilsıl 

ve bunun da neticepezir-i muvaffakıyer olacağı, Viyana ve Berlin'den 

"New York Herald" gazeresine vürud eden telgrafnamelerde dermiyan 

olunmaktadır. 

BULGARİST AN HA V ADİSİ 

Kanunısani ibtidasında asker celb ve cem'i için Bulgaristan'ca ba'zı 

tedarikat-ı hafiyede bulunulduğu, müstahberilt-ı hususiyedendir. 

* 
Bulgaristan'la olan ihtilaflıala berdevamdır. Bulgaristan'ın son istizahına 

Babıii:li'ce henüz cevab verilmemiştir. 

* 
Rusya Hükumetinin Sofya Ceneral Konsolosu tarafından ahiren Bulgar 

Hükumetine tekrar birtakım nasayıh-ı i'tilii:fcuyanede bulunmuş 

olduğunu,(l3) ba'zı Bulgar gazeteleri yazıyor. 

(13) Doğrusu "bulunulmuş olduğunu" olmalıdır. 
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KÜRDÇE LİSANIMIZo4) 
GELI BİRAKİN EZİZ Ü GELI KURMANCA 

-Miiba'd-

Roje hezar texl!t fesadi fı nifaq icad kirin; her muqabile heqi fı rastiye da 
meğlfıb man, fedi nekirin. Heta ira ji li gelek ciha bindek ebleha dikin. 
Texl!te mela weke İstanbul! gor Eli dertexin fıkra wilayeta xirab bikin.(lS) 
Dibejin em Qanfıne Esasi nas nakin, me şeriet dive. 

)i wa bipirsin, bibejin: Ey geli cuhela,(16) di milke wetene me dameqame 
şerietaMuhemmed de sih u du sala ehkame taxfıti,(l 7) hukme qereqfışi,(l8) 
istibdade dewam kir. Em hemi sih milyon nuffıse Osmaniya mehw bin, ji 
Musulmaniye nav ma, namus u heysiyeta mileta me di bin lingeneyara de 
kefili.(l9) H un, e ira taliben şeriete,(20) h un li kedere b un? Ji van minafıqa 
bipirsin; ki jan madda Qanune Esasi muxalife şer i ete ye? Qanune Esasiki jan 
ehkame din ı1 şeriete meni' kiriye? İro elhemdulillah aqile hemuwa li sere 
me ye, din u şerieta me ji xedr u zulme münezzeh e.(2 1) Bebextiya li şeriete 
mekin! Xuna me hemiye jibo muhafeza hukme herfeke ji şeriete de 
rijinin!(22) Weke bere hun nikarin her çi tişta bi kefa hewe, ji ber xwe 
bibejin şeriet ho gotiye, ho gotiye.(23) 
İnşallah bi saya hurrıyete, ilm u mearif nezik de we li hemi ciha be!av 

bi bin u her zaruke ira we si bedersabi st muellimen(24) weke hewe de bidit. 
Şeş meh nebuye ke welate me di bine muzakera teqsima Frenga bi.(25)Sih 
u du sal em man esiri' hewe; ne bes e? Hewe dive jibo çar roj dewama 

(14) Ev sernivisar bi Tirki ye; yani "Zimane Me ye Kurdi". 
(15) Mana ve peveke ne kifş e; d~ zan'in ku di rezkirina we da §a§1 ç@bil.ye. 
(16) Cuhela: Pirani'ya "cahil" e, ku bi mana "nezan" e; yani "ey geli nezanan". 
(17) Ehkame raxı1ti: Hukm€n avar@ti'ya ji ri ya rast, hukm@ şeytani. 
(18) Hukm€ qereqO.şi: Hukme karg@r@n ku ligorakefa xwe biryar didin U dil@ wan çawa 

bixwaze w isa dikin. Ev peyv di dewra Osmaniyan da wek idyomek bici bG.ye. J€dera 
w@ jl ev e: Zilameki bi nav@ "Qereqılş" yani "Reşçivik", tim ligorakefa xwe biryar@n 
bebingeh dane. :Edi na ve wl büye nlşana kargeri ya kefl u bebingeh; ji kargeri ya wisa 
ra hatiye gotin "hukme qereqıl§i". Niviskar li vir, rejima beri meşrG.clyer@ şibandlye 
wi hukml. 

(19) Belki awaye rast e ve peyvik€ "gevizl" be. 
(20) Taliben şedet€: Xwestox@n şeriec€, daxwazkar@n şerlece. 
(21) Munezzeh: Pak, paqij. 
(22) Yani "d€ biriji'nin, de birejin". 
(23) Ho gotiye: Weha gotiye. 
(24) Muellim: Mamosta. 
(25) Muzakera teqsimaFrenga: Hevpeyvina parvekirina Evrupiyan; yani "Ewrupiyan jibo 

parvekirina we1at€ me hevpeyvin dikirin". Mexsed ji "welat€ me", welare Osmaniyan e. 
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lstlbdada xwe me jl, xwe j1 bikin es! re ecneblya. Ferza, zulmete lstlbdade(26) 

çave hewe tari kirlye. Elhemdu tillah çave me bi nilra hurrlyete ronahl 

ye.(27) Li ser dilvexwe rahet rilnen. H un jlweke xwedanheyslyet il namilsa, 

li ked il kesbek helal bikin,(28) nefsa xwe ıslah bikin. Eger hun mirov bin, 

em'e hewe fihel jlbikln.(29) E ger ne, gene bizani n herçlwetene me da fesadi 

biket, li xirabkirina lttlfaq il ittlhade(30) me biket, ew neyare dlyanet il 

millyer il hurdyeta me ye. O aşiqe din ilmiletil hurrlyete, ku hem! kefene 

xwe di bine çenge xwe digerlnin, ji van neyara ra bi qase sere derzlye 

merhemet nakin! 
H un kefxweş bin, rahet bin, ey zumree hurrlyetxwaz! Cem'lyeta(3 1) 

Ittihad il Tereqqlya Osmanllya, nator il nobetdare seadet il selameta hewe 

ne. Cem 'iyera Tereqql il Teawuna Kurda il hem! cem '!yeten xwedlhemiyet, 

saiyen(32) tereqqlya ilm il fedl il qenciya hewe ne. Em hem! heviya tiştekl 

ji hewe dikin: Avakirina qesra lttlfaq il lttlhade il xirabkirina zindane nlfaq 

il lstlbdade. 

Dlyarbekir'den: Telgrafçı 
Mehmed Tahir Cezerl 

REHBER-İ İ'TİDALDEN 

Süleymaniyeli Efsahu'l-Ekrad Ebülmeyal1(33) Cenab-ı N ali'nin 

Kürdçe Bir Gazel-i Münacat'amizidir 

Tercüme 

Ey cil wederi h u sn il cilewbexşl temaşa 
Serriştei din be mededi to niye, haşa 

Ey hüsne cilve-i tecelll ve nazar-ı temaşaya eela-yı teali balışeden mübdi' 

Hekim! Senin meded-i ma'nevl-i ulilhiyetin rabırabend-i vücud olmasa, 

haytuşşua' -ı rü'yet veyahud hablülmetln-i diyanet serriştesi husillpezlrolur 

mu? Haşa, olamaz. 

Feyyazl d yazi gul il mlhr il mel il le'l in 
Ey şewql rux il zewql lebit zalqebexşa 

(26) Zulmete lstibdade: Tadciya isclbdade. Awaye rast, "zulmeta istibdadf" ye. 

(27) Awaye rast "roni ye" ye. 
(28) Awaye rast "ked il kesbek helal bikin" yan "li ked ii kesbek helal bigerin" e. 

(29) Hewe fıhCl bikin: W e pak U rUsipi bikin, naven we pak O. paqij derxin. 

(30) İttihad: Yekiti, yekbiin. 

(31) Cem'iyet: Komele. 
(32) Sai: Xebatkar. 
(33) Doğrusu "yüceliklerin babası" demek olan "Ebülmeall" olmalıdır. 
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Ey şevk-i dldar-ı tabdari ve zevk-i !eb-i Jetafetbari-yi rehlk-i ma'na-yı 
vahdet ve la'l-ı nefh-i hikmetle zaikabahş-ı kalb-ü ruh olan' Gül-i riyazınla 
güneş, badeve la'lın feyyazıdır. 

B'ew rehmete ame ke deka seng! siyeh, zer 
!'em qelbt weku berde reş e, reşşe reşaşa 

Seng-i siyahı altuna kalbeden rahmer-i iimmınla, sevad-ı isyan ile kararan, 
taş kesilen bu kalbe reşahat-ı relattufanını serpetek s!rab ey le. 

Zerrati ukusi keşişt mihri celal in 
Wa den u deçin serzede xaqan u şehinşa 

Bu alem-i fenada debdebeguzln-i saltanat-ü ihtişam ve satıa-ı satvet-ü 
darat ve şevketlerini rezyld-ü i'la sevdasıyla serzede ve blaram olarak 
peyderpey gelip gitmekte olan salatin ve hükümdaran, mihrm!z-i eelillet-ü 
azametinin zerrat-ı mün'akise-i meclubesidir!er. 

La hewle we la tewle we la qudrete llla 
blllah:1, lehulqudreru welkainu ma şa 

Bütün kuvvet, kudret, tasarruf ancak Cenab-ı Hakk'ındır. 

N alt, n:1yet'l s:1hd beyan, hlkmeti şl'r e 
Emma niyeti qut:1 dil u quwwet:1 inşa 

"Nail" nin niyeti silır-i beyan, hikmet-i şiirdir. Ne çare ki gıdası dil(34) ve 
kudret-i inşaiyeden mahrumdur. 

* 
Bu beyt, "inne mineibeyani le sihren ve inne mineşşi'ri le hikmeren"(35) 
hadis-i şerifınden muktasalı olduğu, varesre-i !zahrır. 

(34) Doğrusu "gönlün besini" anlamına gelen "gıda-yı dil" olmalıdır. 
(35} Bu hadisin Türkçe çevirisi şöyledir; "Kuşku yok ki bazı söz söylemeler sihirdir ve 

ku~ku yok ki bazı şiirler hikmettir". 
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GELI KURDA! 

Ji sadare kiram(36) e ewlade Ehmed Kak Ehmed Şexe merhum Şex Seid 
Efendi, wuqua wefata w1(37) cem'lyeta me bihlst. Ji dile wan agir ber bu. 
Tername cem'lyete jibo wl hall teessufke mezin dikin.(38) 

Lewra ji rfıye erde xanedaneke weha beçare ki mehw bu, elbet kese 
Musulman be, baxusils(39) ehle terlq be, çawa muteessir il mehziln nabe! 
Cem'lyeta me jibo merhum Şex Se!d Efendi huzna xwe Izhar dike.(40) Ez 
we dizanim, Kurdistan ternam bi wl hall dilteng bune. Tene Xwede ew 
merhum, mexffir mustexreqe behre rehmeta xwe bike.(41) Amin. 

Hukumet, jiboy sebeba wefata Şex Se! d Efendi izhara heqiqete dike.(42) 
We heqlye !cra ji bike.(43) Kurd, lazim e xwe rev nedir. Hakime heqlql 
Xwede ye. 

Erciş li( 44) 
Seyyah Ehmed Şewqi 

Merkez Matbaası M. Tevfik 

(36) Sadare kiram: Seyid@n qedirbilind, mezinen rfimetbilind. 
(37) Wuqı1a wefaca wl: BUyera wefata wl. 
((38)Teessufke mezin: Xemgi'n'iyeka mezin. 
(39) Baxusus: Xasma. 
(40) Huzna xwe 'izhar dike: Xemginlya xwe nişan dicle. 

(41) Yani "X wed@ wi di deryaya rehma xwe da nU.q bike". 

(42) İzlıara heqiqece dike: Rasdye eşkera dike, derdixe meydan@. 
(43) İcra bike: Bimeşine, bine ci. 
(44) Ercişli: Ji Herdişe, Herdişl. Ev awaye Tirki ye. 
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YEDiNCİ SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

ÖZEL ANLA TIM 

Bütün unsurları ve halkları yüce "Osmanlılık" adı altında toplayan 
hükümetimizin yüce meşrutiyet ünüyle ilii.n ettiği özgürlük hakiatının en 
aziz ve en değerli bir bölümü olan toplanmaözgürlüğünün mülk ve millete 
yarayan yararlarını izlemek ve soylu Osmanlılık şerefinin katiayıp ortadan 
kaldırttığı unsurlar anlaşmazlığı yerine, sağlıklı olan millt birliği uygarlık 
dünyasına göstermek, ve gazetemizin ilk sayısındaki bildiride ilan edildiği 
gibi, asi olan Osmanlılık hedefi altında birlikte var olmak atzusuyla, 
derneğimiz, tüm değişik unsurlara ve derneklere birlik elini sunar. 

* 
Derneğimizin çoktan beri kurmaya giriştiği bankanın programını, gelecek 
sayıdan itibaren kıvançla bu sütunlarda yayınlayacağız. 

* 
Derneğimizin yurtseverce iyi dilek ve görüşlerini yayan ve doğal hamiyetİn 
itici gücüyle birçok yararlı işin özendiricisi olan yüce ve saygıdeğer 
arkadaşımız "Yeni Gazete"'ye sonsuz teşekkürler sunarız. 

İZMİR KÜRDiSTAN DEGİL 
İzmir Milletvekili Seyyid Bey'in perşembe günüMeclis'te söylediği bu söz, 
Kürdistan' ın yüreğindeki yarada bir iniltİ yansıması bulacaktır. 

Biliriz, sayın milletvekilinin maksadında ne bir kötüleme imajı, ne de bir 
taşlama düşüncesi vardır. Ve yine üzülerek biliriz ki İzmir, doğasından 
aldığı feyizli nasib ile zavallı Kürdistan'ın ezell mukadderarı birbirinden 
pek fazla farklı iken, bugünkü mukadderatında hiç bir anlaşmazlık yoktur. 
"İzmir Kürdistan değil"! Fakat Kürdistan nedir? 
Dünyayı bir padişaba yetecek kadar geniş görmeyen I. Selim, kılıcının 

hüküm sürdüğü yerlere bu patçayı ekiediği zaman, elbette Kürdistan 
bugünden daba fazla bayındırdı. Dört yüzyılda 40 yüzyıllık çürüyüp yok 
olmanın yıkım izlerini içinde toplayan bu ıssıs, yani sahipsiz parçaya 
Osmanlı Hükümeti ne zaman bir sahiplik şefkatini gösterecektir? O 
dağların ne zaman bir geçidi, o derderin hangi yüzyılda birer köprüleri 
olacak? Lokomotifierin uyandırıcı velvelesi, yüzyıllardır uykuda olan o 
koca ülkeyi uyandırncak mı? Zayıf olan kulların hak ve hayarı kıyamete 
kadat mı güçlüler tarafından yenilecektir? 
İzmir Milletvekili, yalnız doğum yeri olan ilin değil, tüm Osmanlı 

illerinin yüce vekilidir. "İzmir Kürdistan değil" benzetme ve 
karşılaştırmasını, açıkça dile getirdiği isteklerine güç değil, genele ilişkin 
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iddia ve isteklerine temel olarak almalıydı. Yankı yapan yakınma sesi, 

yalnız kendi ilinin dar ufuklarında dönmesin. "Kürdistan'da niçin bu kadar 

zulüm ve yıkımlar var?" sorusu, o acıtıcı karşılaştırmayı izleyip den

gelemeliydi. Evet, Kürdistan baştan başa yıkım yeridir ve dünyanın ne 

kadar vabşet ve zulümleri varsa, hepsi bu yıkım yerinde bir araya geliyor. 

Durumuna, "bir aşiretten, dünyayı ele geçiren bir işgal gücü çıkaran" bu 

koca devlet, bu köhne hükümet ağlasın. 
"Ağlasın" dedik. Hayır, buna da gerek yoktur. Yalnız ağlatmasın 1 

Süleyman Nazif 

SADRAZAM PAŞA'NIN KONUŞMASI 

Ne kadar zamandı ki gazetelerin satır ve sayfalarını bir Kamil Paşa sorunu 

işgal ediyordu. İş öyle bir ölçüye vardı ki herkes bıktı usandı. Bu konuda 

özel görüşlerin yararsız bir aşağılama alanına dek vardırlmasına, milletin 

genel vicdanı gerçekten üzgündü. Kamil Paşa hazred eri, yönetim ve siyaset 

aleminin deneyimi işinde sınanmış olan ünlü bir vezir olmakla tanınmış, 

zaten bir zamanlar herkesin güvenini kazanmıştı. Bunun içindi ki Devlet 

yönetiminin onun dalıice yürütmesine bırakılmasını, herkes büyük bir 

sevinçle alkışlamıştı. Yönetiminin şu beş aylık zamanında gerçi ufak tefek 

bazı eksikliklerin görüldüğünü biz de inkar edemeyiz. Fakat bu ölçüde bir 

büyük devrim(45) karşısındaki güçlükleri ve bu türlü güçlükler arasında 

bundan fazla iş görülebilmesinin olanaksızlığını takdir etmekte zerre kadar 

tereddüt etmeyiz. 
Kamil Paşa hazretlerinin görevinin ehli olduğunu gösteren Meclis'teki 

konuşma ve açıklamaları, sayın milletvekillerinin takdirini kazandı. Söz 

konusu milletvekillerinin güven belirtmeyi içeren kararlarını özel bir şevk 

ve iç rabatlığıylakarşılarız. Böylece Kamil Paşa, milletin bu genel güvenini 

kazanan meşrutiyet yönetiminin ilk sadrazaını olmuş oluyorlar. Bundan 

dolayı, sadrazamlık görevini üstlenen yüce zatını ve daha doğrusu yerinde 

olan iyi takdirlerinden dolayı milletvekilierini kutlar ve sözü edilen 

Sadrazarnın büyük başarılarını da gönlümüzün içtenliğiyle dileriz. 
Kamil Paşa hazretlerinin Meclis'te yaptğı konuşmanın metni: 

Osmanlı milletince gösterilen genel arzu üzerine Anayasanın yeniden 

yürürlüğe konmasının emredilmesinden sonra kurulan kabine hakkında 

kamuoyunda oluşan hoşnutsuzluk genişleyerek, her tarafta tereddüt ve 

kaygıya yolaçmaya başlamış ve Osmanlı basını, görevi gereği, halk arasında 

görülen kızgınlık ve düşüncelerdeki kaynamanın üzüntülü tercümanı 

(45) "Devrim"den maksat 1908'de kurulan me§rutiyet rejimidir. 
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olmuştu. İşte o sırada sadrazamlık makamının, ben iicizlerinin(46) üzerime 
alınam Padişah 'ın katında lütfen uygun görüldüğünden, içten ve dıştan 
vatanımızı uğraştırıp çevreleyen büyükgüçlükler içinde işleri yönetmekten 
kaçınınayı hamiyedi karakterimle bağdaştırmadığımdan, hakkımda gös
terilen milli güven ve desteğe dayanarak sadrazamlık görevini kabul etmiş 
ve derhal meşrutiyet kuralına ve genel arzuya uygun bir bakanlar kumlu 
kurmuştum. Daha sonra Meclis'in bir an önce toplanmasına çabalayarak, 
yapılan seçim sonucunda Meclis, milletimizle birlikte yabancıların da 
alkışiarı arasında açılmıştır. 

Uzun siyasal yaşamıının yüce bayramı olan o mutlu günden sonra, 
saygıdeğer kurulun toplantısında ülkemizin iç durumu ve dışişleri konu
sunda açıklamalarda bulunacağımı, Sayın Meclis Başkanı Beyefendi 
hazrederine sözlü olarak belirtip söz vermiş tim. Bugün, kabinenin şimdiye 
kadar izlediği ve saygıdeğer kurulunuzca takdir edilip uygun görülmesi 
durumunda bundan böyle de izleyeceği politik tutum hakkında bu 
açıklamaları bizzat yapmakla kendimi mutlu sayarım. 
Açıklamalar, önce kabinenin siyasi icraat ve işleri, ikinci olarak içişleri miz, 

üçüncü olarak da dış ilişkilerimiz konusundadır: 
İş başına geldiğim zaman, Osmanlı illerinde dinginlik ve güvenlik 

sarsılmış bir dutumda olup, Devleti yönetme işlerinin hemen hemen her 
tarafta sekteye uğramış olduğu görülmüştü. Salt meşrutiyetin kurulmasına 
hizmet etmek maksadıyla Rumeli'de kurulan İttihad ve Terakki Cemiyeri'ni 
taklit ederek ve fakat bu derneğin kuruluş temelindeki yurtseverce amaca 
aykırı bir biçimde, çoğu illerde dernekler ortaya çıkmış, ve özgürlüğün 
anlamını genişletip, hapishanelerde bulunan politik tutuklular gibi, adi 
suçlardan mahküm olanları ve diğer tutukluları da salıvermek ve 
istemedikleri memurlarla meclis(47) üyelerini ve mahkemelerdekileri 
hizmetten çıkarıp kovmak gibi işlere girişmişlerdir. Bu durumları gören 
halk da Devlete vergi verip vermemekte özgür oldukları kanısına kapıldığı 
için para tahsili tümüyle durduğundan, askeri işlerin yönetimi ve diğer 
aylıklar için bir ay içinde Maliye hazinesinden iliere nakit olarak 800 bin 
liraya yakın para gönderilmiştir. Ve kıtlık ile kalkınma belirtileri olan bazı 
yerlerde muhtaç olanlara ve tarımolara yemeklik ve tohumluk olarak 
Ziraat Bankası'nca olağan kredilerden başka, zincirleme kefillikle yine 
Ziraat Bankası'ndan ve kamu mallarından aynen ve bedel olarak 300 bin 
lira tutarında dağıtım yoluyla yardımlar yapılmıştır. Bir yandan da, gerekli 
yerlere asker ve özellikle Anayasayı hakkıyla yotumlayamayarak kabulde 
tereddüt eden bazı yörelerin ahalisine öğütçüler gönderilmesi ve gerekli 
araçların kullanılması zorunluluğunda bulunulmuştur. 

(46) O dönemde birinin kendinden sözederken böyle demesi cevazu sayıldığından, o da 
kendi hakkında böyle demiştir. 

(47) İl genel meclislerinin kastedildiği anlaşılmaktadır. 
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Bir yandan eski yönetimi geri getirtmek amacıyla bazı çıkarcılar, 

kamuoyunun duygularını kııkırtıp yeni yönetime karıı teşvik etmeye 
çalışmaktaydılar. Bu haince girişimiere karşı üzücü olayların meydana 
gelmesine meydan vermemek ve milletin kurtuluıunun heratı olan 
Anayasamızı her türlü saldırıdan korumak üzere Hükümetçe ne gibi 
önlemlerin alındığını anlatıp saymayı, henüz dünkü tarihi boş yere ayrıntılı 
olarak anlatmaktan başka bir şey olmayacağından, fazla ve gereksiz sayarım. 
Bu sırada Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'de ve Anadolu'nun 
içlerinde başgösteren asayiş i bozucu saldırılar ve karışıklı klar, derhal askeri 
güçler gönderiletek yatıştırılmış ve o yerlerin güvenliği sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, şu beş aylık süre içinde huzur ve güvenliğin sürdürülmesi 
için Hükümetin iç icraartı, hiç bir zaman, Anayasayla güvenceye alınmış 
olan temel haklardan milletin hakkıyla yararlanmasına engel olmamııtır. 
Osmanlı bireyleri, kendi meşru işlem ve istemlerini arzu ettikleri biçimde 
gösterip açıklamakta en özgür ve en uygar halkların sahip olduğu hak ve 
müsaadelerin tümünden zorla yararlanmışlardır. Bu nedenle basın ve 
toplantı özgürlüğü zerrece zedelenmedikten başka, milletin temel insan 
haklarının kullanılması Hükümetin güven ve koruması altında 

bulundurulmuştur. 

Bu arada, taşıma kuruluşları ve benzerlerinin işçilerinin öteden beri 
uğradıkları baskı ve bir çeşit bazı haksızlıklardan dolayı, Osmanlı 

İmparatorluğunda ilk kez olmak üzere meydana gelen grev anlaşmazlıkları 
iyi bir biçimde çözülmekle birlikte, askeri hareket ve ekonomik yaşamımızı 
beklenmedik bir tehlikeye uğratmamak için, Milletvekilleri Kurulunun 
inceleme ve onaylamasına bağlı olan bir geçici kanunla, bu gibi aşırı 
davranışların engellenmesi yöntemlerine başvuruldu. 
Aynı zamanda Hazreti Halife'nin zatının Anayasa hükümlerinin tam 

olarak uygulanıp yürütülmesine son derece dikkat edilip saygı gösterilmesi 
için lütfedip gösterdikleri padişahça arzu ve kesin iradelarine uygun olarak, 
söz konusu yüksek kanun ile milletin güvence ve kefılliği altında bulunan 
kutsal padişahlık haklarının eskisi gibi korunmasıyla birlikte, Meşrutiyet 
Hükümetinin temelinin yeni baştan kabul edilip onaylanması gibi, bu 
temel e uygun Sadrazamlık dileklerinin yüce katta uygun görülmesiyle, bu 
sayede Hükümdar ile millet arasında pek ciddi' bir samirniyet ve karşılıklı 
iyi niyet meydana gelmiş ve bunun fiili' verileri de her an belirgin olarak 
Osmanlı milletinin sevinç ve teşekkürlerine neden olmuştur. Bundan 
dolayı, Padişah'larının zatına hepimiz teşekkür borçluyuz. 

İç politikamızın temel ve önemli noktalarından biri, belki de birincisi, 
değişik Osmanlı unsurları arasında birlik, kardeşlik ve iyi geçinmenin her 
türlü araçlarla pekiştirilip güçlendirilmesi ve eşitlik haklarının korunması 
yönlerine ciddi' biçimde çaba harcamaktan ibarettir. Değişık Osmanlı 
parçaları arasında birlik ve ittifak ne kadar içten ve güçlü olursa, Devlet ve 
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milletin esenlik ve mutluluğu da o ölçüde sağlanmış olur. Bundan böyle, 
bu eşit hakların her hususta fiiliverileri gösterilerek, bu konudaki iradenin 
kanıtlanmasıyla birlikte, diğer yollardan yurtseverce bir eğitimin 
yaygınlaştırılması için yüksek okullarımızın, ortaokul ve liselerimizin 
Müslüman olmayan tüm unsurlara da açık bulundurulması ve yine bu 
önlemlerden olarak, bir harniyet okulu olan ordularımızda Müslüman 
olmayan unsurların asker! görevlere katılmalarıyla, aynı kardeşlik ve 
yurtseverlik duygusuyla eğitilmemiz gerekir. 

İç siyasetimizin diğer birönemli ince konusu da, 32 yıl önce düzenlenmiş 
olan Anayasamızın bazı maddelerinin son siyası olgunlaşmamıza uygun 
biçimde değiştirilmesi ya da yorumlanması durumu olup, yorumlanmaya 
ya da değiştirilmeye muhtaç olduğu belirelenecek yönlerinin reform edil
me biçimleri düşünülerek Milletvekilleri Kuruluna önerilecektir. 

İllerin düzenlenmesi ve durumlarının düzeltilmesi için ilk iş olarak 
asayişin yerleştirilmesi ve güvenliğin yeniden kurulması hususunun tümüyle 
sağlanması çerçevesinde gerekli önlemlere hemen başvurulup, suç işleyen
ler kanun gereğince bastırılıp cezalandırılarak benzerlerine etkili ibret 
olarak gösterilmeleri, sonra da yapılması zorunlu ve önemli olan reformlar 
arasında Anayasanın özel maddesine uygun olarak gerekli koordinasyon un 
yapılması zorunludur. Jandarma ve polis reformunun incelemeye alınması 
ve o reformun bir bölümü olarak jandarma ve polis okulları açılması da 
kararlaştırılmıştır. 

Devletin mail durumu uzun süreden beri sarsılmış olup, düzeltilmesi ve 
düzenlenmesi ise, ekonomik kurallara uyulacak, bundan böyle gider ve 
gelirlerimizin denkleştirilmesine ve vergilerin iyi tahsiline, aynı zamanda 
iç ve dış politikamızın düzen içinde olmasına bağlıdır. Anlatmaya gerek 
yoktur ki bir süreden beri bütçede denkleşmenin sağlanması mümkün 
olmayarak, düzenli olmayan borçların miktarı arttıkça artmış ve olağan 
giderlerin karşılanması için yapılmasına gerek görülen borçlanmalara 
karşılık, ülkenin zaten yeterli olmayan gelirlerini ipotek etmek gibi zararlı 
yöntem zorunlu olarak izlenmiştir. 

Devamı var 
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POLİTİK DURUMLAR 
Bu hafta politik durumda yeni bir dönÜ§Üm yoksa da, Balkan bunalımının 
çözülmesine doğru ciddi bir adım atmak gibi barı§ ve esenliğin kalıcılığını 
peki§tirecek yeni bir belirti vardır, ki o da, Avusturya'nın Babıiill'yle bir 
uzlaşma zemini hazırlanmasına gerçekten eğilim göstermesi dir. Adı geçen 
Hükümet, 15 gün önce nakdi tazminat ödemeye kesinlikle eğilimli 
değilken, bugün bunu temelde kabul etmi§ ve Yüce Devlet'ediğer birtakım 
yararlar da gösterip önermi§tir. Bunlar Babıali'ce dÜ§ünceye alınarak, 

Bosna ve Hersek'in zorunlu olarak elden çıkmasına kaqılık şu sırada elde 
edilebilir "yararlı amaç" olduğuna karar verilirse, Avusturya'yla olan 
anla§mazlık giderilmi§ demektir. Sözü edilen Hükümeti uzlaşma yoluna 
iten nedenler, biryandan boykorunAvusturya ve Macaristan ticaretine getirdiği 
büyük zarardan doğan kötü etkilerden ve diğer yandan İngiliz kamuoyunun 
baskıları ile Almanya'nın öğüt ve tavsiyelerinden, bir de Avrupa politik 
dengelerinde yalnız kalmak tehlikesinden ibaret olsa gerektir. 

Her ne hal ise, Avusturya'yla uzlaşmaya girişilmesinde Devletçe gösteri
len ve başlangıçta herkesçe ele§tiri ve yakınma nedeni olmuş bulunan ağır 
davranış tan, talihin yardımıyla şükürler olsun ki Devlete bir zarar gelmemiş, 
tersine bu ağır davranışın yararı görülmüştür. Çünkü şurası kesindir ki 
Avusturya Hükümeti, bugün kabul ettiğı §ey leri bir ay önce kabul etmiyordu. 
Durumların dayatması, onukabule zorlamı§tır. Bundan dolayı, budurumdan 
yararlanmak ve Avusturya'yla anla§mazlığımızı çözerek ilgimizi sadece asıl 
önemli yönlere yöneltmek, Osmanlı siyasetimizin bilinip kabul edilen 
sağlıklı görü§ ve davranı§larından beklenip umulur. 

Bulgaristan anla§mazlığına gelince; bu konuda henüz yeni bir şey yoktur. 
Yalnız son görüşmeleri yapmakla görevli olan Mösyö Lyepçefin yine 
İstanbul'a gelmesi, Prensliğin daha uzla§ıcı ve uysalca bir davranış yolu 
seçeceğini göstermektedir. Şurası bilinmelidir ki Bulgaristan'la olan 
anlaşmazlığımız, Avusturya anlaşmazlığıyla karşıla§tırılamaz. Birincisi 
Rumeli'de varlığımızı tehdit eder, fakat ikincisi tehdit etmez. Doğu 
Rumeli özerk eyalerininBulgaristan Prensliğiyle birlikte krallığa dönüşmesi, 
Rumeli bölgesinde kalmamız açısından gayet önemli bir olay, ve nakit 
parayla teliifisi mill1 hamiyerin hazmedemeyeceği bir olaydır. 
Bulgarların önerdiği 82 milyon frank nakdi tazminat, Doğu Rumeli'nin 

içinde olmadığı Bulgaristan Prensliğinin birikmiş vergisine, Düyun-ı 
Umumiye'ye olan katılım payına karşılık bir defada ödenecek ve böylece 
Bulgaristan Prensliğini, kraliyere dönüşmesi dolayısıyla Devlete karşı 
bundan sonra taahhütlerden bağışık kılacak bir tazminat mı? Yoksa Doğu 
Rumeli özerk eyalerinin vergi ve payına da, Devletten bağlarını koparmaya 
da karşılık yani her ikisini kapsayan bir tazminat mı? Eğer iş ikinci yolsa 
yani Bulgaristan bu parayı Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli eyaleri 
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için toptan veriyorsa, Babıall'nin, Doğu Rumeli eyalerinin antlaşmayla 
raııdığı nitelikte olan ve Bulgaristan Prensinin zatına bırakılmış bir 
emanet olarak baıkenti n kapısı demek olan bu eyaleri Bulgaristan eyalerinden 
ayrı sayıp kabul ederek, o durumla gereğini düşüneceği açıktır. Ve nakdi 
cazıninatla bu eyaleri feda etmeye zorunlu olarak razı olduğu takdirde dahi, 
nakdi razıninatın öyle 82 milyon frank dolaylarında olmasını asla kabul 
ermeyeceği ortadadır. Çünkü tazminatın, bir taahhüdün ve borcun yerine 
getirilmesi değil, onun ödenmesinden sonra maddi olarak her şeyin elden 
gitmesine kaqılık olması gerektiğine ve Bulgaristan Prensliği ile Doğu 
Rumeli özerk eyalerinin bugün Devlete olan borcunun 25 milyon lirayı 
aşan bir mikdata ulaırığı kayıtlı olarakkanıtlandığınagöre, nakdi razıninatın 
öyle 82 milyon frank kadar olmasına asla muvafakat etmeyeceği açıktır. 
Şimdi ilk önce dilenilen şey, Avusturya'yla anlaımazlığımızı çözmektir. 
Ondan sonra diğer sorunların çözümü daha kolaylaşır. 
G.ızetelerde şu son günlerde Girit sorunundan dahi şiddetle sözedilmiş ve 

çeşit çeşit tartışmalara girişilmiştir. Bizim bildiğimize göre, ortada, Girit 
sorununu böyleşiddetle uyandıracakhiç birşey yoktur. Girit'in Yunanistan'a 
katılması düşüncesi bugünçıkmış birşey değildir. Girit' e General Vasos'un 
adım atmasından beri bu düşünce meydana gelmiş ve o günden beri 
şiddetle sürdürülmüştür. Avrupa devletleri elverişli olsaydı, bu düşünce 
çoktan uygularnaalanınagirerdi. Aslındadevletlerin bunu kabul etmemeleri, 
şimdiki yönetim biçimini gerekli kılmıştır. Gerçekte KralJorj, bu dileğe 
kavuşarnak için olanca çabasını harcarnakta ve eşi dolayısıyla akrabası olan 
hükümdarları kendi amacına ulaşınaya eğilimli kılınayı dahi bir ölçüde 
başarmak ta ysa da, devletlerin çıkar çatışması, özellikle koruyucu olan dört 
devletin(48) biremaneti korumaya olan insafa dayalı zorunlulukları, bunu 
engeliernektedir. 

Son olarak düzenlenen miting bu konuda milletin yansıyan sesini 
gösterdiğinden, yararı elbette çoktur; milletin yansıyan sesine dayanacak 
siyasetimizin etkisi ise kapsamlıdır. Bu gibi milll duygular aşırıya 
gitmedikçe, bir devletin siyasetini her zaman güçlendirir. Şu kadar ki, elde 
edilmeyecek şeyden uzak durmak ve Hükümeti güç duruma sokmaktan 
sakınmak da, harniyet sahiplerinin daima düşüneceği, özellikle böyle bir 
bunalım zamanında özenle göz önünde bulunduracağı bir hikmetli 
düşüncedir. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

(48) Girit'in koruyucusu olan dört devlet kastediliyor. 
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• A A 

MILLI SERPUŞUMUZ VE FES<49l 

Avusturyalıların Bosna ve Hersek bölgelerini ilhak girişiminde 
bulunmalarından sonraAvusturya maliarına karşı yapılan boykot dolayısıyla, 
oranın yapımı olan feslere gösterilen nefret duygusu genelde fesleri 
kapsamış ve kalpaktan keçe külaha kadar birçok serpllş kullanılmaya 
başlanmıştır. Özgürlüğün iHinından sonra "kırmızı fesliler" şiiriyle zaten 
feslere saldırılmıştı. Bugün fese karşı o denli ters bir görüş uyanmış ki, fesin 
varlığının sarsılacağı yargısına varmamak mümkün nlamıyor. Bir yandan 
Osmanlı ordusu için festen başka bir serpilşun kabul edilmesi için çaba 
harcanıyor, bunun nedeni olarak birçok sakınca gösteriliyor; bir yandan 
Güvenlik İşleri Bakanlığı polisler için yeni bir serpüş benimsemekle bu 
yenileşmeye uyuyor. Ayrıca bazı daire kalemleri(50) anlaşıp başlarındaki 
fesleri çıkarıp kalpakgiymekte birbiriyle yarışmaya başlamışlardır. Gazeteler 
ise fese karşı gösterilen saldırıları alkışlamışlardır. 

80 yıldan beri bizde yerleşmiş olan serpilşumuzun değiştirilmesinden 
önce, akla vurup bir düşünelim: 

Fizik okuyanlarm bilinir ki görme, ışığın bir maddeye rastlayıp oradan 
yansımayla göze ulaşmasından oluşan olaya, gerçek renk ise beyaz ışığın 
rastladığı madde tarafından çözülmesiyle görünüm renklerinin bir ya da 
birkaçını kısmen ya da tümüyle emip, emilmeyen renk ya da renklerin 
yansımayla göze ulaşarak, görmenin tek ya da birlikte bu renkler üzerine 
meydana gelmesine denir. Şu halde beyaz renk, ışığın çözülmeksizin 

(49) Bu brujlıktaki ve yazıdaki "serpUş" sözcüğü Farsçadır ve "başı örten şey, başa giyilen 

şey" demektir. Bu nedenle, başagiyilen fes, kal pak, şapka gibi b~ giysilerinin hepsi 

bu sözcüğün kapsamına girerler. Sözcüğün bugünkü Türkçede tam karşılığı 

"başörtüsü"dür. Ne var ki "başörtüsü", bilindiği gibi Türkçede bir terim olarak 

kadınların başörtüsü için kullanılan ve öyle yerleşmiş olan bir sözcüktür. Bu yazıda 

ise, Osmanlı döneminde erkeklerin başlarına giydiği nesne anlatılmaktadır. Bu 

anlamı genel olarak veren bir sözcük ise Türkçede yoktur. Bu nedenle biz burada hem 

b~lıkra, hem de yazı metninde "serpU.f sözcüğünü kullanmak durumunda kaldık. 

Öte yandan, buradaki "milli" sözcüğüyle, Kürdlerin bir ulusal giysisi değil, 

Osmanlıların mill1 se rp lı§ u kastedilmiştir. Bilindiği gibi, K ür d erkeklerinin eskiden 

başlarına giydikleri ulusal giysi fes değil, "kolos"tu. Kolos, bir Kürd ulusal giysisi 

olduğu için, Kürd folklorunda da yer almıştır. Örneğin Emin@ Perixan@'ye işık olan 

bir kadın, onun üzerine söylediği ünlü "Bave Şukri"(Şükrü'nün Babası) şarkısının 

bir yerinde şöyle demiştir: "Delal qurban, mi go çem ii çeme lo Bişfrly@/ Mi dl ve 

si be k€ keleke xwe berdabU lo pey gemiye/ Xwezl mi bidlra kolose have Şukd bihata 

mfvanlya lo ve kofıy@". Bunun Türkçe çevirisi şöyledir: .. Kurban olayım yakışıklı, 

Beşiri ırmağı boylu boyuncadır i Gördüm ki bu sabah kelek peşine düştü geminin/ 

Keşke Şükrü'nün babasının kolosu, misafir gelseydi şukofıye". Bilindiği gibi "kofi", 

Kürd kadınlarının başlarında süs için yaptıkları düğüm ün adıdır. 

(50) Kalem: Devlet dairelerinde yazı işlerinin görüldüğü bölüm. 
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yansımasından oluştuğu için beyaz renkli cisimler, ulaşan ışığın içerdiği 
ısıyı ya hiç emmemiş ya da -eksiksiz biçimde tasfiye edilemediğinden 
dolayı var olan yabancı renklerin etkisiyle-pekaz emmiş olurlar. Görünüm 
çözümlemesini oluşturan yedi rengin her biri ayrı ayrı ısı terazisiyle 
muayene edilecek olursa, asli görünümde bulunan kalorinin dörtte üçüne 
yakın mikdan kırmızı renkte gizlidir ve geriye kalanının diğer renklere 
bölündüğü görülür. Şu halde beyaz renkli cisimlerden sonra ısıyı en az 
emen cisimler, kırmızı rengin yansımasıyla görünenlerdir. Siyahlık ise, 
ulaşan ışığı tümüyle emip, hiç bir zerre yansıtmamaktan meydana gelir. 
Boz renkler siyah ile beyazın değişik biçimde karışmasından meydana 
gelip, siyahın azlığına ve çokluğuna göre ışığı ya da ısıyı emerler. 
Başın fazla ısı alması kanın roplanmasına yolaçacağından, serpuşun ısıyı 

en az emecek durumda olması zorunludur. Bu nedenle serpil.şun ya beyaz 
ya da kırmızı olması gereği, renkler hakkında ortaya konulan bu görüşten 
anlaşılır. Serpil.şun yapılacağı maddeye gelince; bu da madeni, ağaçran, 
deri, birki, pamuk bitkisi, ipek! i, yünlü gibi cisimlerden olabilir. Fakat 
ısıyı az geçirenler, ipekli ve yünlü cisimlerdir. Bu nedenle, serpuşun ipekli 
ve yünlü kumaşlardan yapılması zorunlu olup, ipeğin pahalılığı yüne 
öncelik kazandırmaktadır. Serpuşun kan dolaşımına engel olamayacak 
biçimde hafif ve yumuşak olması ve başı sıkmaması, sağlık gereğidir. 
Bütün giysilerin kolay cemizlenir olması gerektiğinden, serpil.ş da kolaylıkla 
temizlenip kurutulmalıdır. Ekonomik açıdan bakılacak olursa, serpuş ucuz 
ve çok dayanıklı olmalıdır. 

Bu görüş! ere göre, fes, önce renk yönünden en uygun serpuşrur. Gerçekte 
her yıl yaz mevsiminde diğer ülkelerde büyük mikdara ulaşan güneş 
çarpmasının Osmanlılarda pek az bir mikdarcia bulunması, fesin yararlarını 
gösterir bir durumdur. Bu nedenle, bir yazıda feslerin güneşe karşı 
korunmasızlığından ve zararından sözedilmiş olması, diğer serpuşların ve 
özellikle kalpakların kötü etkisini düşünmeksizin, gözü kapalı bir biçimde 
yapılmış bir saldırıdan başka bir şey değildir. İkinci olarak, yünden 
yapılmış olması, üçüncü olarak, yumuşak bulunması, fesinistek uyandıran 
özelliklerindendir. Bu arada, kalpak ve miğferleri n etkisiyle saç döküldüğü 
halde, fesler bu zarardan uzaktırlar. Dördüncü olarak, kolay cemizlenir 
olmak durumudur. İslam dini temizliğe pek büyük bir özen gösterilmesini 
emretmiş ve hele Hanefi mezhebi bu hususta pek ileri gitmiştir. Bugün 
Hristiyan milletler tarafından genellikle alışılmış olan bir !eğen su ile yüz 
yıkamak, Müslümanlarca reddedilir. Yıkanması mümkün olmayan giysi
ler giymek, İsiamca makbul değildir. Konumuzia ilgili olmadığından, 
uzun ereklerin zararlarından sözermeye gerek yoktur. Şu kadar ki, giysi ve 
ev döşemelerinde süs ve sefahere yöneldikçe miktopların çoğalmasına 
çalışılmış olur. Fes arasıra kalıba vurulmakla kururulma işleminden geçi-
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riliyorve biraz yağlanınca yıkanabılıyor. Her bir tü yü milyonlarca mikroba 
sığınak olan kalpaklar, nasıl olur da feslerle aynı sağlık düzeyinde tutulur. 

Ekonomik yöne gelince; yılda üç fes alan zatlar, 45 kuruş fes için ve 
haftada bir kalıpiatmakla 26 kuruş da kalıp için, ki yıllık toplam 71 kuruş 
serpi'ış parası öderler. Şu halde fes keçe külalıtan ucuz değilse de, iki günde 
tüyleri dökülenAstrakankalpaklardan, her biri en az iki liraya ve Rusya'nın 
o Brejenski Alayında olduğu gibi 50, 60, hatta 100 liraya mal olan deri ve 
kürklü kalpaklardan pek ucuzdur. 

Devamı var 

OLAYLAR 

Sadrazam Ka.mil Paşa hazretlerinin Osmanlı Meclisi'ndeki konuşmasını, 
bütün telgraf ajansları ve gazete muhabirieri o gün telgrafla bildirmişler
dir. Beyoğlu Telgrafbanesi sabaha kadar bununla uğraşmıştır. Bu konuşma 
bütün Avrupa siyasi çevrelerinde iyi etki bırakmış, Yüce Devlet'in değer ve 
prestij i bir kat daha yükselmiştir. 

Meclis'in bu toplantısında Eğitim ve Savaşişleri Bakanlarıyla Şeyhülis
lamdan(51) başka, tüm bakanlar ve yüce hazreti prenslerden de Salalıaddi n 
ile soylu oğlu Fuad Efendiler hazretleri ve Abdülhamid Efendi hazretleri
yle(52) oğulları Mazdak Efendi hazretleri ve Padişah'ın damadlarından 
Ahmed Zülkifl ve Arif Hikmet Paşalar ile Refik Beyefendi hazretleri de 
hazır bulunmuşlardır. 

* 
Kiimil Paşa hazretlerinin Osmanlı Meclisi'nde aldığı özel güven, Padişah 
katında da sevince neden olarak, adı geçen Sadrazama nakışlı Mecidiye 
nişanı(53) verilmiş ve böylece milletin genel takdirini, bir ödüllendirme 
nişanı izlemiştir. 

Sayın milletvekilleri başkanına ve sadrazamiara karşı gösterdiği yüce 
güven belirtilerini Hükümdar'ın da layık görmüş olması, büyük teşekkür 
nedenidir. Bu nedenle, büyük bir milletin takdir duygularını bir özel 
yüceltmeye yönelik olan bu yüce nişanın doğru olarak verilişini biz de 
içtenlikle kutlarız. 

(5 1) Şeyhülislam: Osmanlı döneminde din i§lerini yönetmekle görevli olan ve bakan 

düzeyinde bulunan yönetici. 
(52) Bu bir prensti; o zaman padişah olan Abdülhamid'le karıştırılmamalıdır. 

(53) Abdülhamid'in babası Abdülmecid'in padişahlığı zamanında çıkarılan nişan. 
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MUSUL FECi OLA YI 

Berzencl seyyidlerinden rahmetli ve günahları affolunası Kak Ahmed 
Efendi' nin torun u Şeyh Said Efendi' nin acı şehi dik haberi üzerine, derneğimiz 
tarafından gerçeğin ortaya çıkarılması ve adalet istenmesi çerçevesi içinde 
derhal İçişleri Bakanı Paşa hazrederine başvurulduğunda, sözü edilen 
Bakan hazretlerinin, olaya vahimlik derecesine hakkıyla uygun bir önem 
verdikleri ve işin bilincinde olarak gerekeniere gayet kesin, sert emirler 
verdikleri anlaşılmış ve faillerin, teşvikçiteri varsa onların da herhalde 
ortaya çıkarılmasıyla sert cezaya çarptmlmalan yol ve yöntemlerini 
tamamiayacaklarına güçlü bir biçimde söz vermişlerdir. 

Bu duruma göre, adalet sayesinde bu acı olayın faillerinin kısa zamanda 
ele geçirilecekleri açık ve bireylerin haklannın yerine getirilmesi konusunun 
aslında Hükümetin adaletinin eline buakılmış bir durum olduğu aşikar 
olduğu için, Hükümetin siyaset ve adalerini bekleyerek, boşuna heyecan 
uyandumakdan ve kışkırtmalardan kaçınmalan ve yerel huzur ve asayişi 
bozabilecek en ufak birdurum ve davranışakesinlikle meydan bırakmamalan 
gereği, derneğimiz tarafından gerekeniere tavsiye edilip anımsatılmışsa da, 
siyaset ve adaletin gereğinin bir an önce gösterilip kanıtlanmasıyla, bu acı 
olayın giderilmesi ve hiç değilse erkilerinin sınırlandırılması, sağlıklı 
görüştü söz konusu Bakanın işini bilen gayretlerinden beklenip dilenili c. 

* 
Musul Kürd Teavün ve Terakki Şubesinden demeğimize Sımıl(54) telgraf 
merkezinden çekilen telgraf: 
Sımbıl'dan, 3 ı Aralık 324(Milad113 Ocak ı 909): 
İstanbul Kürd Teavün ve Terakkı Cemiyetine 
Kerkük'ten gelen katıciara binici birliğin askerleriyle halk arasında 

meydana gelen ağız kavgasında yerli asker de halka katılarak, katır 
binicilerinden ı6 asker öldürüldü. Ertesi günü Kürdlere karşı ittifakla 
savaşa karar verilip, büyük kalabalık Şeyh'in ikametgahına saldırdı. 
Dağılmalan için Şeyh'in elinde şam büyük Kur'an bulunduğu halde 
yalvarması etki yapmayacak, Kur'an-ı kerim ayaklar altında parça parça 
edildi ve Hükümetin karşısında öldürüldü.(55) Evine girilerek oğlu Ah
med ve müriderinden 40 kadar kişi yaralanıp öldürüldü ve birçok malı 
yağmalandı. Kardeşi Nakib ile oğulları Mahmud ve Abdülkadir'in 
Hükümette hiila gözaltında bulundukları, üzüntüyle bildirilir. 

Musul Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri Şubesi 

(54) Günümüzde Güney Kürdistan'ın Duhok iline bağlı bir ilçe olan bu yerin Kürdçe adı 
"Semel"dır; ki aslının "Üçkollu" demek olan "Sfmıl" oldug-u anl~ılmaktadır. 
Buradaki "Sımıl" ve "Sımbıl" biçimlerinden birinin Osmanlılarca kullanılmış 
olduğu sanılmaktadır. 

(55) Şeyh öldürüldü demek isceniyor. 
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Bir günlük yavrudan daha masum olan Şey h Said ve arkadaşlarının 

boğazlanmalarından dolayı, yarı ölü bir durumda üzünrülü olduğumuzu 

bildiririz. 
Bu telgrafın Musul' dan çekilmeyerek Sımıl merkezinden çekilmesine 

zorunluluk görülmesi, adı geçen kentte karışıklıkların henüz sürdüğünü ve 

bir de Şeyh Said Efendi'nin feci biçimde şehit edilmesinin ne ölçüde kötü 

etkiye neden olduğunu gösteriyor. Adı geçen Şeyh'in Musul'dan 

Süleymaniye'ye sürgün edilip uzaklaştırılması Anayasahükümlerine aykırı 

olduğundan sözedilerek Meclis Başkanlığına daha önce yerinden yapılan 

şikayet üzerine, söz konusu Başkaniıkça Babıali'den açıklama istenmiştir. 

KÜRDLER-ERMENİLER 

Kürdlerle Ermenileri n sakin oldukları illerde bu iki halk arasında var olan 

bazı anlaşmazlıkları temelden çözmeye yarayan önlemleri açıklamak üzere 

derneğimiz tarafından yüce İçişleri Bakanlığına daha önce sunulmuş ve 

Babıall'ce ilgiyle dikkate alınmış olan muhtıra içeriğinin bir an önce 

yürürlük alanına konulmasını, İçişleri Bakanı Paşa hazretlerinin heybet ve 

büyüklükle tanınmış devletli ilgilerinden beklemekteyiz. 

Sözü geçenmuhtıranın içeriği, her iki halkın gelecekte mutlu durumlarını 

ve bir kat daha iyi geçinmelerini sağlayacak bir nitelikte bulunduğundan, 

Ermeni yurttaşlarımızca da yerine getirilmesi son derecede arzu edilip 

dilenilmektedir. 

* 
Eski Sadrazam Ferid Paşa'nın özel bir görevle Avrupa'ya gittığini bazı 

gazeteler yazıyorlardı. Yapılan araştırmaya göre, Paşa'ya bu konuda bir 

resmi görev verilmemiştir. 

* 
Eski Başkatip Tahsin Paşa'ya karşı ceza mahkemesinde açılan davadan 

dolayı yapılması gereken duruşaması 26 Ocak gününe ertelenmiş ve 

gelmemesi durumunda hakkında gerekli işlem yapılacağı bildirilmiştir. 

* 
Bağdad ile Haleb arasında otomobil işlemeye başlamış ve postaların 

otomobille taşınması konusunda görüşme yapılmasına başlanmıştır. 

İTALYA'YA YARDIM 
İtalya depreminde felakete uğrayanlara Hazret i Padişah tarafından bin lira 

yardımda bulunulduğu gibi, Osmanlı milletinin yardımı olmak üzere 200 

bin frankın hemen gönderilmesine de Meclis'çe karar verilmiştir. 

Akıl ve şeriat tüm durumlarda türdeşlerimize yardım ve dayanışmayı 

emrettiğinden, bu müthiş felakete uğrayanlara ne kadar yardım etsek o 

kadar dindarlık ve hamiyerimizin belirtisini göstermiş oluruz. 
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ROMA ELÇİSİ HAKKI BEY 

Yeni Roma Elçisi Hakkı Beyefendi'nin Roma'ya ulaşıp elçilik görevine 
başladığı ve yüksek selefi Ziya Paşa'nın da İstanbul'a gelmek için aynı 
kentten ayrılmak üzere bulundukları, telgraf haberlerindendir. 

İNGİLTERE KRALI HAZRETLERiNiN 
İSTANBUL'U ZİY ARETİ HABERİ 

Majesteleri İngiltere Kralı hazretlerinin önümüzdeki Şubat içinde İstanbul'a 
geleceklerine ilişkingazetelerde bazı söylentiler sevinçle gözümüze ilişmişse 
de, yaptığımız araştırmaya göre bu haberin henüz resmen doğrulanmadığı, 
ancak adı geçen Kral'ın Atina gezisi zaten tasarlandığına göre, oraya 
gelmişken, bütün Osmanlıların kendilerine ve İngiliz halkına tam bir sevgi 
ve içtenlik gösterdikleri böyle bir zamanda Yüce Saltanatın başkentini de 
ziyaret etmek isteyeceklerinin umulduğu anlaşılmqtır. 

DERSİM DURUMU 

Reforme edilmesi gereken Dersim durumunun köklü biçimde düzeltilmesi 
işi, Mamuretulaziz Valisi Nusret Paşa hazrederince ciddi olarak düşünülüp 
göz önüne alındığının tarafımızdan işirilmesi ve adı geçenin iyi niyet ve 
yetenek sahibi olduğunun yaygın biçimde bilinmesi dolayısıyla, bazı 
liderlerin(56) hemen büyük güvenle gidip kendisini görmesi yolları, 
derneğimizce hazırlanıp tamamlanmıştır. 

Vicdan! kanımıza ve yaptığımız araştırmalara göre, adalet ve özgürlük 
sayesinde, o dolayiarın kan dökülmeksizin tümüyle itaat ve düzen çerçevesi 
içine alınması, en kolay işlerdendir. 

* 
Erganimadeni sancağı milletvekilliğine Diyarbekirli Niyazi Efendi seçilerek, 
geçen hafta yerinden hareket etmiştir. 

* 
Hristiyan yurttaşlarımızın Miliidiyılı bayramını özel bir içtenlikle kutlarız. 

* 
İran'da olağanüstü iyi harniyet ve saygıya sahip olan Necef Müctehidi, 
diktatör Şah'ı lanetleyerek, onu başa gelen ilah! bir bela diye nitelemiş ve 
hükümetine para ve vergi verilmemesini İranlılara emretmişrir. 

* 
(56) "Liderler"den maksadın a§itet liderleri olduğu anla§ılıyor. 
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"Millet Fedakar ları" adı altında kurulan derneğin, bazılarına suikast gibi 
giri§imlerde bulunduğunun ve meşru olmayan çıkar sağlama yolunda §Unu 
bunu tehdit ertiğinin, ele geçen bazı kanıtlı belgelerden anla§ılması 
üzerine, geçenlerde bu derneğin merkezi silahlı güçle basılmı§ ve 31 ki§i 
yakalanıp tutuklanmıştır. 

Sözü edilen olay kamuoyu psikolojisinde büyük ve üzücü bir etki 
meydana getirmiştir. Niteliği henüz kesin bir açıklık kazanmarnı§ olan bu 
sorunun onu çevreleyen ayrıntılada birlikte meydana çıkarılmasını, ilgili 
merciinden önemle diler ve bekleriz. 

* 
Yüce ziyaferre okunup geçen sayımızcia yer alan Padiph'ın konu§masına 
kar§ılık, Milletvekillerinin sayın Ba§kanı ve özgürlüğün azimli mücahidi 
Ahmed Rıza Beyefendi tarafından okunan konu§manın doğru mernini de, 
a§ağıda kıvançla sütunlarımıza alıyoruz: 

Şevketlu Padi§ahımız, 

Zamanın ünlü olaylarını tarunlara bir ibret olmak üzere aktaran uygarlık 
tarihleri, bu akşamki siz Padi§ahlarının sofrasını bir te§ekkür edici ve övücü 
dille yazacaklar. İlk kez olarak bütün Osmanlıların güçlü hükümdarı, 
bütün milletin vekilleriyle bir sofrada bulunuyor, bir karavanadan yemek 
yiyor. İlk kez olarak bütün Müslümanların §anlı halifesi, sofrasında cins ve 
mezhep ayırmayarak bir vatan evladından olu§an bir aileye en saygıdeğer ve 
§efkatli bir baba olarak ba§kanlık ediyor. Doğu halkı böyle bir mutluluğa 
13 yüzyıldan beri kavu§matnı§tı. Bu eşitliğe, bu duygusal barışıklığa ve 
kar§ılıklı sevgiye ancak İslamın ilk dönemlerinde rastlanılırdı. Mutluluk 
döneminin(57) bu gibi güzel geleneklerinden koca bir İslam uygarlığı 
doğdu, altı yüzyıl dünyanın manevi egemeni oldu. Bugün sizin bu padi§ahça 
lütuf ve ilginiz olarak yenilenen bu eski gelenek de Osmanlı uygarlığının 
dünyaya erdem örneği olacak eserlerinin parlak bir ba§langıcıdır. 
Arkadaşlarımın teşekkürlerini ve saygılarını lütfen kabul buyurunuz, 

Padişahım. 

(57) "Zaman-ı saadet"in karşılığında kullanılan "mutluluk dönemi"nden maksat 
Peygamber'in dönemidir. 
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SİY ASİ OLAYLAR 
AVUSTURYA OLAYLARI 

Roma' dan yazıldığına göre, son zamanlarda Avusturya Hükümetinin 
yapılan önerisinin Yüce Devlet'çe kabul edilmi~ olduğukonusunda art arda 
gelen haberler, İtalya'da büyük bir sevinçle kar~ılanmı~tır. Bu durumda, 
siyasal tehlike giderilmi~ demektir. 
Sorunun bu ~ekilde çözülmesi düşüncelerin yatı~masına yolaçacağı gibi, 
Kilmil Paşa Kabinesinin konumunu da sağlamla~cıracakcır. 

* 
Bosna-Hersek sorunundan dolayı resmi mülklere kar~ılık olmak üzere 
Avusturya'nın vermek iseediği iki buçuk milyon lira sorununa, artık 
çözülmüş gözüyle bakılmalıdır. 
Gümrük vergileri ile postalar sorunu da kararla~cırılmak üzeredir. 

* 
Avusturya Dı~i~leri Bakanı eski yanlı~ ısrarından vazgeçerek, daha önce 
önerdiği dört ~arda, ek olarak iki buçuk milyon lira ödemeye kesin karar 
vererek bunu Babıali'ye önermi~tir. Bu dört ~art, ilerde artırılmak üzere 
gümrük vergilerinin ~imdiden 15'e çıkarılması, Avusturya postalarının 
kaldırılması, eski caahhütlerin deği~cirilmesi ve Rumeli'deki Kacolikler 
üzerinde Avusturya korumasından vazgeçilmesi hususlarıydı. 

* 
Yüce Devlee'le A vuscurya arasında bir mali c emel üzerine uzlaşma sağlanacağı 
ve bunun başarıyla sonuçlanacağı, Viyana ve Berlin'den "New York 
Herald" gazetesine ulaşan celgraflarda belirtilmektedir. 

BULGARİST AN OLA YLARI 

Ocak ayı ba~larında asker toplamak için Bulgaristan' ca bazı gizli hazırlıklarda 
bulunulduğu, alınan özel haberlerdendir. 

* 
Bulgaristan'la olan anla~mazlık hala sürmektedir. Bulgaristan'ın son 
açıklama isteğine Babıali'ce henüz yanıt verilmemi~cir. 

* 
Rusya Hükümetinin Sofya Başkonsolosu tarafından son zamanlarda Bulgar 
Hükümetine tekrar birtakım uzlaşcırıcı öğütlerde bulunulmuş olduğunu, 
bazı Bulgar gazereleri yazıyor. 
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DOGRULUK ÖNDERiNDEN 

Kürdlerin en iyi şairi olan yücelikierin babası Süleymaniyeli 

Cenab-ı N ali'nin yakarış karışımı bir Kürdçe gazeli(58) 

Ey güzelliğe görünüm cilvesi ve seyredici bakışayüce duruluğu balışeden 

hikmetli Yaratıcı! Senin tanrılığının manevi yardımı varlığın bağlayıcı 

bağı olmasa, görme ışınının ipliği ya da dindarlığın sağlam bağı, elde 

edilebilen ipucu olur mu? Hiişa, olmaz. 

Ey birlik anlamının duruşarabının ve ışık saçan görünümünün şevkiyle 

ve şirinlik yağdıran dudakların zevkiyle ve güzel koku yayan hikmetli 

dudaklarla gönüllere ve ruhlara zevk bahşeden! Senin bahçenin gülüyle 

güneş, badeve dudağın feyiz vericisidir. 

Siyah taşı alrunadönüştürengenel rahmetinle,günahkarlığın kara rengiyle 

kararıp taş kesilen şu kalbe lütuflarının damlalarını serperek onu sula. 

Bu Eanilik iiieminde saltanat ve görkemi n debdebesini seçenler ve yüksek 

servetlerini, gösterişlerini, görkemlerini artırıp d aba da yükseltme sevdasıyla 

baş gösterip huzursuz olarak art arda gelip gitmekte olan sultan ve 

hükümdarlar, merhametle karışık senin yücelik ve ululuğununçekiciliğinin 

yansıyan zerreleridirler. 
Bütün güç, iktidar, tasarruf ancak Cenab-ı Hakk'ındır. 

N alt'nin niyeti söz söylemenin sihri, şiirin hikmetidir. Ne çare ki gönül 

besini ve güzel yazma gücünden yoksundur. 

* 

Bu beytin, "kuşku yok ki bazı söz söylemeler sihirdir ve kuşku yok ki bazı 

şiirler hikmettir" hadis-i şerifinden alıntı olduğu açıktır. 

(58) Derginin orijinal sayfalarında, bu gazelin her bir Kürdçe orijinal beytinin Osmanlıca 

çevirisi de o beyrio ardında yer almı§tır. Gazelin Kürdçe orijinal beyideri derginin 

orijinal sayfalarında yer alıp tarafımızdan Latin harflerine çevrildiği için, o Kürdçe 

beyideri buraya almaya gerek görmedik; sadece, Osmanlıca çevirilerini Türkçeye 

çevirmekle yetindik. 
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KÜRD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te's!si: 1326-1324 

Numro 6 *Şimdilik haftada bir def'a neşrolunacak dini', ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir * Cild 1 

Meclis-i Meb'usan Önünde Zat-ı Şahane'yi İntizar(1) 

Dersaadet - Merkez Matbaası 
1326 

(1) Yani "Meclis' in önünde Padişah'ın zatını bekleyif. 
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1 Muharrem 1327(2) C um' ai rtesi 10 Kanunısani 1324(2) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdir 
ve Muharriri: 
Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Tll§ta için 
seneliği 

posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğurWJdur 

* 
Nüshası 

bir ğuruıdur 

•• KURD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-l NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'slsi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Di yarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
İdarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Umum1sidir 

Numro 8 *Şimdilik haftada bir def'a neşrolunacak dini, ilmi, siyasi', edebi, iceimal gazetedir * Cild 1 

İCMAL-1 SİY ASİ 

Avusturya ile olan ihtiHifımız, bir suret-i tesviyeye iktiran etmiştir. Bu suret-i tesviye 
Meclis-i Meb'usan'ca kabul ve tasdik ol unduğu halde, mesail-i siyasiye-i mütehaddiseden 
biri halledilmiş oluyor. Bu suret-i tesviyede hukuk-ü menafı-ı Devlet teemmül ve 
muhafaza edilmiş olduğundan, meb'usan-ı millet çe nezaket-ı hal-üzaman nazar-ı dikkate 
alınarak bila müşkilat kabul olunacağı me'mul-ı kav!dir. Evvel be evvel Avusturya ile bir 
suret-i i'tiHtfiye bulmamızı arzu eden devletler, bu neticeden memnun olmuşlardır. 

Bu mes'ele hallolunduktan sonra Bulgaristan'ın vaz'iyet-i gayr-i meşruasına, hukuk-ü 
menafıımızın muhaf.ızası esasına müsteniden bir şekl-i meşru' verilmek ciheti kalır. 
Esasen bu mes'ele, Avusturya ihtilafından kat kat haiz-i ehemmiyet ve at! için begayet 
calib-i dikkat bir keyfiyer olup, muhtell olan hukuk-ü menafıımızın nakden telafisi 
cihetini kabul zarur! görünse dahi, Bulgaristan'ın elyevm teklif eylediği yüz milyon frank 

(2) Li gora tarixa Miladi 23 Kanuna Pll§in 1909(Mil~di tarihe göre 23 Ocak 1909). 
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mddesindeki ta'viz-i nakdi, Devletin rub'-ı matli'ıbunu bile teşkil eyle
mernekte bulunduğundan, Bulgar ihtilafının menafı-ı meşruamızın 
tamami-i muhafazası şartıyla nasıl hall-ü tesviye olunacağı kestirilemi
yor. Şarki Rumeli eyaler-i mümtazesinin Bulgaristan Emaretinden 
esasen tefrlk ve hiç değilse bir tashlh-i hudud iceası arzu olunur. 
Ta'vizat-ı nakdiyenin bir kısmına bedel tashlh-i hudud suretiyle ba'zı 
arazi istirdadı, herhalde şan-ü şerefe ve hissiyar-ı milliyeye daha muvafık 
düşer. Binaenaleyh Babıall'nin, mümkinül'istihsal her şeyde sonuna 
kadar ısrar göstereceği ve hukuk-ü menafı-ı milliyemizin te'minine 
nasb-ı nazar-ı ihtimam huyuracağı tabildir. 

Girid hakkında izhar olunan umumi hissiyar ve ol babcia Babıali'ce icra 
edilen teşebbüsat, cezire-i mezküre hakkındaki tashlhiitınhusi'ılünüherhalde 
teahhure bad! olmuş ise de, cezlrenin Yunanistan'a ilhakı fikri esasen ba'zı 
devletlerce nev'! tervlc olunmuş ve fakat suret-üzaman-ı vukuu hakkında 
beynlerinde tereddüd edilmekte bulunmuş olduğu muhakkak bulunmasına 
nazaran, Babıall'ce Balkan mesailinin hallini müteakib cezlrenin hal-i 
bikararlsine, meselii vası' bir muhtariyet i'tası gibi bir şekl-i kat'! vermek 
suretiyle, o gibi temayülatın saha-ı tasavvurdan izalesine istihsal-ı 

muvaffakıyet huyurulması temennl olunur. Gerçi ba'zı telklnat eseriyle ve 
hemcins olmak i'tibarıyla, Girid Hristiyanları elyevm ilhak lehinde iseler 
de, Giridlilerin alel'ıtlak menafıı, viisı' bir muhtariyet-i idare tahtinde 
yaşamakta olmasıyla, bunlar, ilhakın düvel-i muazzarnaca ve Hükumet-i 
metbi'ıaca tervlc olunarnayacağına kat'iyyen kesb-i kanaat edince, cezlrenin 
muhtariyet-i idare yüzünden müstakillen nail olacağı niam-ü muhassenatı 
teemmül ve tercih eyleyecekleri derkiirdır. 

Süleymaniyeli Seyfullah 

ADA MÜSAFİRLERİ 

Meclis-i Meb'usan, geçen cum'airtesi günü bir mebhas-ı mühimmi müzakere 
ile iştigal etti: Ada müsafırln-i ma'hi'ıdesi ne olacak? Pek uzun süren bir 
zamanın mezalim ve i'tisaflit-ı gi'ına-gi'ınlyle ceriha-ı a'mak-ı ruhu ma'kes-i 
eni n dar-ı matem olan milletin mevc-i tillanhiz-i infialatı -ferda-yı inkılabda
bir kudret-i azarnetnumi'ıd-ı tedmir-ü istilaile cereyana başlamış iken, yine 
de bütün tahassüsat-ü teheyyüciitın saik-i şiddet-i feveranına rağmen, bu 
erkan-ı lelme-i istibdad ile a'van-ü ansarını bir mahkemenin pençe-i 
rnekin-i adaletine teslim ciheti tercih ve bilfiil tecziyeden tevakkiolunarak, 
bu suretle de bütün cihan-ı medeniyete karşı Osmanlılığın bir 
unmi'ızec-i bedi-i uluvv-ı cenab ve harniyeti daha gösterilmiş idi. 
Altı asırlık bir devlet-i muazzamanın bünyad-ı metin-i mevcudiyetini 

dilçar-ı tezelzül eden, bir viidi-i müdhiş-i inkıraza doğru sürükleyen bu 
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insan suretine temessül etmiş yıttıcı canavarlar, afV-ü merhamete değil, zir-i 
pençe-i adl-ü hakda ölmeğe, inledilmeğe, ezilmeğe kesb-i istihkak etmiştir. 
Taşralara ve bilhassa Anatali viiiiyat-ı Osmaniye'sine bakılsın. Ateş-i 

ist!lii-yı zulm-ü bidad ile otalar serapa bir yangın levhası şeklini almıştır. 
Her yer birer harabezardır. Ahali, semere-i bedbahri-i mukadderatına hala 
da ağlıyor; herkes hadıyd-ı fakr-ü sefalette çırpınıyor. Hiç bir ev yoktur ki, 
orası bir viiveyliihane-i matem olmasın; hiç bir yer yoktur ki, ahalinin, orada 
kurban-ı amal-ı i'tisafıye olmuş bir cenazesi bulunmasın. Şimdi şu şiddet-i 
tahammülfersa-yı sermayakarşı dahi mahrum-ı çare-i tahaffuz olan zavallı lar, 
sedd-ı ramak için dan ermekten başka bir sermaye-i tegaddiye malik 
değildir. Ebeveynini giiib etmiş, boynu bükülmüş, yerim ve çırçıplak 
kalmış yüz binlerce mini mini yavruların, dul ve blviiye kalmış binlerce 
kadınların, bütün ervah-ı şüheda-yı mazlumenin nazra-ı tecessüs-ü istişfaı, 
bugün vükela-yı muhteremesinin hükm-i cihanmuta-ı hacne-i takdiriltına 
mün'atıftır. o halde, aleme bir nümune-i adl-ü hakikat, ahlafa bir ders-i 
bükml-i ibret irae olunmalıdır. 

Fakat bu arnele-i karhane-i istibdadın, mastabanişin-i cezire-i havf-ü 
halecan olanlarla tahdidi, bu cinayiir-ı azi me nin yalnız bunlara tahmili, hiç 
bir suretle muvafık-ı nasfat-ü adalet olamayacağı gibi, şen'at-ı ceraim-i 
güzeştelerini tatbik için bugün kim bilir kasr-ı müzeyyen-i ziihtişamında 
ariimgüzin-i debdebe ve diirat olan daha ne kadar cani, bunlardan şeni' ne 
kadar insan var? Yilayiitın evrak mahzenleriyle relgrafhanelerinin müebbeden 
hıfzettikleri birçok dosyalar, şifreli, şifresiz relgraflarve daha bilmem neler 
celb ve redkik olunursa, şimdiye kadar mahfi kalmış veya rerd edilmiş(3) 
dahanice sanadid-i istibdad meydanaçıkacağı gibi, birçokvesaik-i subutiye 
de ihzar edilmiş olacağı şübhesizdir. Şimdiye kadar her ferd hakkında 
tatbik edilen kavanln-i mevcudemizin alıkam-ı sarl'hası, bunlara karşı da 
te'mln-i muktaza-yı ma'delete kafidir. 

Ceraim-ü cinay:lt-ı azlıneleri revatür ve icma'-ı ümmetle rehin-i rütbe-i 
sübut ve bedaber olanların herhalde azade-i ceza kalmamalarını te'mine 
ma'tUf olması lazım gelen mukarteratın hüsn-i isabet-i ittihazında Meclis-i 
muhteremin bireser-i debii-yı vukuf-ü irfan göstereceğine kat'iyyen eminiz. 

Ahmed Cemi! 

(3) Doğrusu "üstü örtülmüş" demek olan "terdiye edilmiş" olmalıdır. 
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KÜRDİST AN'DA MAARİFİN 
TARZ-I TENSİK VE İHY ASI 

Lisan maarifin miftahı olduğundan, evvela Kürdlerin hangi !isan ile 

mütekellim olduklarını bildirelim; ba'dehü, maarifin Kürdistan'a ne vech 

ile tatbik edilebileceğini beyan eyleyelim. 
Kürdistan ta'bfr edilen kıt'a-ı arazide müremekkin Ekrad-ı İslamiyenin 

birtakımları hem Türkçe, hem de Kürdçe, bir kısımları ise yalnız Kürdçe, 

ba'zıları ise sırf Türkçe mütekellim olup, Türkçe ile Kürdçe ve Türkçe 

tekeli üm eyleyen aksarnı vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde muhtelit 

bulunup, sırf Kürdçe tekeli üm eden aksarnı ise dağınık bir surette kurada 

ikamet etmektedirler. Bu sonuncu aksam, evvelkine nazaran her ne kadar 

kesir, Türkçe ve Kürdçe mütekellim aksamdan pek d un bir mertebededirler. 

Bu tezad, maarifin terakkisine yarayacak ne bir mektebleri, ne bir kitabları, 

ne de bir haceleri, hasılı hiç bir vasıra-ı tahsiliyeleri bulunmadığından 

münbais idi. Karyelerde peyğU!egüzln-i cehl-ü faka olan bu kavm-i şec!', 

her şeyin terakkisine yardım eden maariften mahrum kalmıştı. Şu halde, 

istibdadın en acı ve tahammülsüz darbelerine, en ziyade zavallı Kürdler 

ma'ruz bulunuyorlardı. Mevki'lerinin coğrafya-yı si yasisi nokta-ı nazarından, 

maarifin kıt'a-ı mezkurede ta'mimi ehem olduğu halde, bil'aks bu cihet 

kat'iyyen nazar-ı ehemmiyete alınmamıştı. 

Şimdi şiiyan-ı terahhüm Kürd kardeşlerimizi ni'met-i maariften hisse

mend eylemek ve isti'dad-ı fıtrilerinden faidemend olmak için, evvela 

mevaki-i münasibede birçok mektebler küşadı, muvafık muallimler reda

riki, tahsil-i i btidainin mecburi yer-i kat' iye altına alınması elzemdir. Fakat 

bu mekteblerde Kürdçe tahsil için elimizde hiç bir vasıtanın bulunmaması 

ve tedariki dahi pek müşkil olması hasebiyle, fikriınce Türkçe olarak 

tedrisat başlamalı. Şu beyanatımla, dört numrolu "Kürd Terakki ve 

Teavün Gazetesi"nde(4) İsmail Hakkı Bey'in beyan buyurduğu fikri cerh 

eylemediğim gibi, bir kavm-i şec!in li sanınınortadan kaldırılması tarafdan 

dahi değilim. Ancakmüsaade-i hürriyetle ben de fikriınİ biraz teşrlh etmek 

istiyorum: 
Türkçe olarak tahsilin başlamasında birçok fevaid mevcud, halbuki 

Kürdçe olarak bed'inde ise husul-ı muvaffakıyet meşkUktür. Bu babda i'ta-yı 

izahat-ı mufassalaya lüzwn görmeyecek, bunu erbab-ı fikr-ü muhakemeye 

terkederim. Tabi! Türkçe tahsilin devamı birçok istifade ve fevaid te' min 

edebilir. Evvela, !isan-ı wnwni-i Osmani Türkçe olup, her daim müdafaa-ı 

hukuk vesaire için müracaata mecbur bulunduğumuz Hükumet-i 

Osmaniye'de bütün muamelat Türkçe li sanı üzerine cereyaneyliyor. Türkçe 

(4) Derginin adı "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" olduğu halde, burada galiba 

dizgi yanlışdığı sonucu olarak bu ad böyle çıkmı§tır. Bu nedenle, biz de Latin 

harflerine böyle çevirdik. 
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bilmeyen bir şahıs, devair-i Hükumetten birisine h1n-i(5) cüz'l bir teem
mül ile anlaşılır. Mutlaka bir tercümana ihtiyac messeyleyecek. Bu vechle 
vazifesini başka birisine gördürmüş bulunacak, ki bu ise, ekseriya matli'ı.ba 
muvafık zuhur eylemez. Saniyen, vazife-i vataniye Icabatı herhalde zari'ı.rl 
olan silk-i eelil-i askeriye duhCılda yine Türkçeye ihtiyac-ı şedid duyacak ve 
birçok suCıbetlere giriftar olacakır. Salisen, Kürdçe ne bir sarf, ne bir lugat 
ve ne de sair bir kitabımız mevcud olmamakla beraber, bunları vücuda 
getirmekteki müşkiliit-ı azlme dahi şiiyan-ı teemmüldür. Kürdçe lisanını 
nazar-ı hakaret! e görüyorum zannedilmesin. Ancak bu babda sarf olunacak 
mesainin izaa-ı zamandan ibaret kalması ihtimali karşısındaruhum amikan 
müteessirdir. İş re bunuketm edemiyorum. Bu beyanat -diğerleri nce acı da 
olsa- bence bir hakikattir. Türkçe tahsilin daha birçok fevaidi varsa da, biz 
sarf-ı nazar ediyoruz. 

İstifadesini bilmernek kadar büyük mazarrat olamaz. Şimdi farzedelim 
tahsil Kürdçe başlasın. Bilmem ki bu, tasavvur olunduğu kadar kolay 
mıdır? Zira her vasıra-ı tahsiliyeden mahrum bir lisanın ibtida-yı tahsili 
fevkal'iide müteazzir ve belki de mümteni', ihzar-ı vesait-i tahsiliye ise 
birçok fedakarlıklar ihtiyarıyla beraber birçok zamanlar sarfına muhtacdır. 
Bununla beraber, elde edeceğimiz fevaid, sarfedeceğimiz emeklerle kabil-i 
tevazün olacak mıdır? Halbuki tahsili-i !isan-ı Kürd!ye sarfedilmeyip de bize 
bir şey kazandıramayacak olan bu müddet-i medideyi Türkçe tahsiline 
sarfedersek, her şey öğreneceğimiz, çok şey kazanacağımız şübhesizdir. 
Şimdi, umumiyer i'tibarıyla tahsil Türkçe lisanı üzerine cereyan eylemeli. 
Hatta kabil olsa da bütün Osmanlılar bir !isan üzere, Türkçe lisanı üzerine 
mütekellim bulunsalar, ne kadar asiir-ı terakki görülecek! 
Şurasını da beyan edeyim ki, esliifımızın yadigarı olan Kürdçe lisanının 

ortadan kalkmaması için de, Kürdistan'da açılacak mekteb!erde husus! bir 
surette Kürdçeyi tahsil için dahi, Kürdçeye vukufu olan zevattan mürekkeb 
bir komisyon teşekkül ederek, bir sarf, bir lugat ve sair lüzumlu ki tablar 
tedariki yolunda bu komisyonun sa'y-ü gayretlerini arzu eyler, hatta 
Kürdistan'ın geçirmiş olduğu ahvaldan ve Kürdlerden biihis mükemmel 
bir tarih ihzarını dahi istirham eder ve muvaffakıyetleri için !isan-ı sami
miyetleduahan olduğumuzu beyan ederiz. Kürdistan tarihinin Osmanlılar 
ve hususuyla um um Kürdlerce ne derece kıymeti olacağını izaha hacer yok. 
Bed!hiyiittandır ki tarih kitabiarı bütün akvam indinde kıymetli eserler 
olup lezzetle okunur ve birçok istifadeler te'min eyler. Şurasını da arzedeyim ki 
ihzarını arzu ettiğimiz bu tarih-i kıymetdardan diğer vatandaşlarımızın dahi 
istifade edebilmesi ve vatanlarının bir kısm-ı mühimmi olan Kürdistan 
(5) Burada bir eksiklik vardır. Galiba cümlenın virgülden sonraki bölümü şöyledir: 

"devair-i HükUmetten birisine hin-i müracaatında ne gibi müşkilitama'riiz kalacağı 
cüz'i bir teemmül ile anlaşılır"; yani "Hükümet dairelerinden birisine ba.§vurduğu 
zaman ne gibi güçlüklere uğrayacağı ufak bir düşünmeyle anlaşılır". 
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hakkında bir fikir hasıl eyleyebilmeleri için, erbab-ı iktidardan, Türkçeye 

tercümesini dahi taleb ve istirham eyleriz. 

Osmanlılarca Türkçe lisanın fevaid ve muhassenatını irae eden bir vesika 

dahi, husus! vesait-i tahsiliye ve mektebleri mevcud olan Ermeni, Rum ve 

sair vatandaşlarımızın, bu husus! mekteblerinde Türkçe !isan ının tahsiline 

daha ziyade ehemmiyet vermeleridir. O halde Kürdler de aynı surette ve 

belki daha büyük bir mikyas-ı mesaide bu lisanın tahsil ve ta'mfmine 

çalışmalıdırlar. Zaten bir me'muriyete ta'yin veya bir mekteb-ı aliye duhul 

dahi behemehal Türkçe bilrneğe mevkuftur. Şu halde Kürdler için Türkçe 

tahsilden, ziyade esiem-i tarlk-ifeyz-i i'tila olamaz. 

B edi üzzaman Molla Said-i K ür di' nin dahi fikrine ıktıfa ederek şurasını da 

beyanedeyim ki, icra-yı hüsn-i telkinat için ihtiyatlı davranmalı, silk-i askeriye 

duhO.I edenleri askerlikte daire-i maarife almalı, küçüklerde Türkçe tahsil-i 

ibtidal heveslerini uyandırmalı, müteneffızana, mütehayyizana, eşraf-ı 

beldeye fevaid-i layuhsa-yı maarifi hüsn-i rethim etmeli. İşte bu sayede 

eviad-ı Ekrada ni'met-i maarifın kadri anlatılır ve selametlerine hidmet 

edilmiş olur. 
Bu serdiyetın, külliyen maariften mahrum eviad-ı aşaire aid olduğunu 

unutmayalım. Zira vilayet, sancak ve kaza merkezleriyle bunlar haricinde 

ba'zı mevak-i istisnaiyede bu tedablre hacer yok. Mevaki-i mezkurede 

rüşdi, i'dadl ve sair mektebler mevcud bulunduğundan, hal-i mebadide 

maarif var demektir. Ma'mafih, bu mevcud mekteblerden eviad-ı vatan 

istifade edebilmek için müfid ve ciddi bir tensikat lazımdır. 

Buraları tabii Maarif Nezareti düşünmüştür. Mekiitib-i mezkure hali 

üzre bırakılırsa, istifade şöyle dursun, evliya-yı etfal beyhude yere işgal 

edilmiş, milletinemekleri hebaolmuş ve neticede cahil kalmamızasebebiyet 

verilmiş olur. 

Erzincanlı: Harndi Süleyman 

SERPÜŞ-1 MİLLİMiZ VE FES 
-Maba'd-

Hele kuzu derisi kalpağın taammümü halinde, gebe koyunları zebhetmek 

suretiyle gerek hissiyar-ı ulviyey-i beşeriyeye ve gerek havayic-i zarfiti yemizin 

dafii olan cins-i ganeme karşı ika' olunacak taarruzat-ı biralımane ve 

iktisad-ı berendazane gittikçe tezayüd eyleyecektir. Bundan, fesin modası 

hiç birvakit geçmez. Bir fes, bi dayet-i iştiradakalıba uruldukça ve sonraları 

güllü su ile yıkanıp yahud boyanıp kalıba çekildikçe yenileşir. Bir fes, 

arasıra boyahaneye girmek şartıyla, ahalinin tabakat-ı muhtelifesi arasında 

devrettiği ve bir nazar-ı merğub altında bulunduğu halde, akallı üç sene 

serpuşluk vazifesini ffa eder. 
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Feylesof Newton'un terkib-i tayfi dairesi ma'lumdur: Elvan-ı seb'a, 
tahlll-i tayfideki vüs'atleri derecesinde bir daire üzerine tatbik edilip, bu 
daire sür'atle devrettirilince beyaz renk rü'yet olunur. İşte bu hal, hiss-i 
basar üzerine huduse gelen bir te's!r neticesidir. Kırmızı fes giyen bir 
kimse, kendisinin levn-i tabiisinden ziyade kırmızı yüzlü görünür. Avam 
buna, "kızıllık yüzüne urmuş" derler. Tesdilnin ve itmi'nanın sıhhat 
üzerine te's!ri, bugün tahakkuk etmiştir. Kırmızı fes giyen bir hasta 
ay! neye bakınca, sıhhatinin kemaline hükmeder. Fakat siyah kalpak giyen 
bir kimse ise, benzini büsbütün uçuk görür, vehmini artırır. 

Siyah kalpakların kışın giyilmesi fikrine gelince; aktar-ı kutbiyedeki 
hayvanların beyaz renk ile bürudete mukavemet etmekte olmaları, 
hükemanın nezar-ı dikkatlerini celb eyliyor. Pek yakın zamanlarda siyah 
elbisenin iktisası terkolunacağı muhakkak görünüyor. 

Fesin menafı-ı siyasiye ve İsliimiyemizle olan münasebetine gelince; 
Osmanlılar gerçi altı yüz senelik bir kavm-i met!n ise de, birçok hususat, 
ezcümle !isan-ı resmlleri, milll bayrakları, kisveleri ancak Tanzimat-ı 
Hayriye'den sonra taayyün ve takarrur eylemiş ve Paris Muahedenamesinde, 
Avrupa kendilerini bu hal ve hey' etle tanımıştır. Filhak!ka Mısır Valisi 
Mehmed Ali Paşa aleyhi n deki ha tt -ı hümayunun !isan -ı Farisi üzre şerefsildır 
olup Takvim-i Vakayi'le ol vechle neşredilmesi gibi halada sabit 
bulunduğuna nazaran, Hükumetin Arab!, Farisi ve Türk! lisanlarından 
hangisini kabul ettiği ma'lum değil idi. Hatta Paris Muahedesinden evvel 
rekz edilen Haydar Paşa İngiliz mezarlığı abidesinin kirabeleri Fransız, 
İngiliz, İtalyan ve Arab lisanlarıyla muharrerdir. 
Osmanlı bayrakları hakkında redkıkkat icra etmek isteyen müellifin-i 

salife, adedi kumandanların arzuları vechle otuz-kırka biiliğ olan bu 
bayraklardan hangisinin resmi olduğunu anlayarnamışlardır. 

Paris Muahedesinde Osmanlılar Avrupalı olmak üzre kabul edildikleri 
esnada, kendilerini fes ile takdim etmişlerdir. Binaenaleyh, bugün fes 
bütün dünya indinde Müslümanlığın ve Osmanlılığın alarnet-i mahsusa-ı 
milliyesi olmak üzre tanınmıştır. Osmanlılar pek büyük bir kavm olmağla 
beraber, kendilerini bütün dünyaya pek yakın bir devirde tanıtmışlardır. 
Çin Müslümanları, Abdülhamid namında bir halifenin vücudunu bir 
seyyahdan nasılsa işitmişler ve Sultan Abdülaziz'in ve Sultan Murad'ın 
hilafetlerinden haberdar olarnarnışlar idi. 1901 Aksa-yı Şark müttefikin 
seferini müteakib, Çinliler, Halife'nin namını secde edercesine bir ta'zim 
ile istima' ettikleri zaman, gördükleri Halife adamları hep fesli idiler. 
Yeniden yeniye tanzim kılınan Fas ordusu, Osmanlı kıyafetine müşabih bir 
hale konmuştur. FransızlarCezayir ve Tunus askeri ne, İtalyanlar Musavva' ın 
yerli askerine, Avusturyalılar Bosna ve Hersek'in yerli askerine, Almanlar 
Afrika-yı Şarki müstemlekatı yerli askerine -bunlar Müslim oldukları 
için- hep fes giydiriyorlar. 
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Hükumet-i Seniyye tarafından bütün imtiyaz mukavelenamelerine, 
müstahdemlnin fes giymeleri şartı konulmuş idi. Bundan maksat, kisve-i 
milliyemizi suret-i resmiyede tanırrırmak olduğuna şübhe yoktur. Bu ana 
kadar şabka giymekte ısrar eden Şark Teymuryolları me'murlni, bugün 
kendi arzularıyla fes giyrneğe başlamışlardır. Diğer taraftan Hindliler, 
Kafkasyalılar, Asya-yı V usta ahallsi yeniden yeniye fes giyrneğe başlayarak, 
hissiyar -ı İslamiyelerini merkezle tevhlde teşebbüs etmişlerdir. Mısır'da ise 
yerli ve ecanibin yüzde daksanı fes giymektedir. 
Uruk-ı muhtelifeye mensub ehl-i İslamın Osmanlılara imtisalen bir 

kisve kabulüne teşebbüs eyledikleri bir sırada, Osmanlıların, gfıya 

teşebbüskiirların bu samimi fikirlerini takdir etmiyorlar imiş gibi, tebdil-i 
kisve etmeleri nasıl tefsir olunur? Biihusus kalpak ve kapela giyrnek 
suretiyle Kafkasyalılara, İranllere, Ruslara, Bulgarlara, Adalı Rumiara 
temessülden ne gibi bir istifade-i siyasi ye melhuzdur? 

Dünyada noksanı görülen her şey ıslah edilerek hal-i mükemmeliyeteisal 
olunur. Fakat biz Osmanlı lar, maatteessüf noksanını gördüğümüz bir şeyin 
ıslahını düşünmeyecek terkini i'tiyad edinmişiz. Dünyanın en parlak bir 
tarihli askeri olan yeniçeri ordularını ufak bir himmetle ıslah mümkin iken, 
i'tiyadımızın sevkiyle dağıtıverdik. Şimdi de fesi, ne gibi muhasseniit-ı 
maddiye ve ma' neviyesi olduğunu düşünmeyecek terkedi vereceğiz. 

Fes için serd edilen i' tirazar şunlardır: 
Evvelii, Avusturya ma'mfıliitından olmasıdır, ki mevcud fabrikalarımızın 

tezyldiyle fesin dahilde i'mali hususunun taht-i te' mine alınması maksada 
kafidir. Bugün giyilmekte olan kalpaklar için vereceğimiz paralar yine 
memalik-i ecnebiyeye gidecek değil mi? Bunda da bizim hiç bir kiirımız 
yok ki. 

Saniyen, kırmızı rengin darülharbde hedef teşkil etmesidir. Almanlar, 
miğferlerinin eşiaa-ı şemsle düşman tarafından görünmemesi için ince bir 
tü! örtüyorlar. Osmanlı askeri de, darülharbde yazın bir kefıye ve kışın 
kollukukuleta ile feslerini setredebilirler. Biihusus bu örtüleraynı zamanda 
tesiriit-ı havaiyeyi de ta' dil ederler. 

Salisen, boyası çıkmasıdır. Boyayı iyi massetmek hususunda, yün mevadd-ı 
saireye mütekaddimdir. Bizim memleketimizde yapacağımız fesleri telvln 
içinalizerin kullanacağımıza, eskiden olduğu gibi kök boyalar kullanır ise k 
mahzur zail olur. 

Rabian, yağmurdan müteessir olmasıdır. Bütün kumaşlar yağmurdan 
müteessir olurlar ve bir ütüye ihtiyac gösterirler. Bu hal yalnız fese münhasır 
değildir. Şu kadar ki Barutçu İzzet Paşa hazretlerinin bundan on iki sene kadar 
mukaddem bir fesiniçine su doldurup dört saat bıraktığı halde suyun kumaşa 
değil nüfuz, hatta temas bile etmemesi suretiyle bittecrübe görülen muvaffakıyeti 
nazar-ı ehemmiyete alınır ise, bundan sonra su geçmez, sudan kalıbı bozulmaz 
feslerin i' mali kes b-i sühfılet etmiş olur. 
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Hamisen, ziya-yı §emse kar§ı bir siperi havi olmamasıdır. İdare-i 
me§rutamız i 'tirazat-ı dahiliyeye hedefolmaması için bu husustamutabassır 
davranmalıdır. Bu malızorun izalesi için şimdilik hatıra bir şey gelir, ki o 
da fesin etrafına sarık şeklinde beyaz bir faoila ilavesidir. Bu faoila suret-i 
dairnede fesin sath-ı haricisine mulasık bulunur ve güneşli zamanlarda 
a§ağı indirilir. 

Sadisen, püskülün mevcudiyeridir, ki bu da, püskülün refiyle tepeye 
beyaz ipekren bir kevkeb ilavesi gibi bir ta'di'l ile ıslah olunur. 
Elhasıl, bizim bütün dünya indinde yegane alarnet-i farikamız olan fesin 

menafı'-ı roaddiye ve ma' neviyesinazar-ı im'ana alınarak, mevadd-ı atiye 
kanun kadar kavi bir hükme rabt edilmelidir. 

1- Fes Osmanlıların serpfı§-ı resmisidir. 
2- Devair-i resmiye me'murin ve müstahdemini, Devletçe 

mukavelenameye rabt edilmi§ olan §irketler müstahdemini ve mekiitib-i 
resmi ye şagirdanı, fes giyeceklerdir. 

3- Eyyam-ı resmiyede giyilecek fesin kırmızılığı derecesi, usbesi yani 
mahrfıt-ı niikısın müvellidi tfılu, bu mü veliidi n meyli, figürist ressamlar ve 
estetik mütehassısları tarafından bir düstfır vaz'errnek suretiyle ta'yin-ü 
takdir kılmmalıdır. 

4- Avaının fes şeklinde kırmızı kumaştan ma'mill serpilş giymeleri 
mücazdır. 

5- Kalpak giyrnek şiiyan-ı muahaze bir harekettir. 
MahmudMain 

SADR-I A'ZAM PAŞA'NIN BEYANATı 
-Geçen nüshadan maba'd-

Şöyle ki: Büdçenin izahatı sırasında tafsili görüleceği vech ile, geçen 
yiğirmi sene zarfmda Hükfımet-i Seniyye, akd olunan düyfınun re'sülmal 
ve faizine mukabil, varidiit-ı mukannenesinden senevi iki milyon Osmanlı 
lirasını mürecaviz bir meblağ ikraz ve tahsisine mecbur olmuştur. Bu sırada 
revazün husillü daha ziyade suilbet edip, zirnam-ı idare ele alındığı zaman 
hazine-i Maliyede paranın fıkdanından naşi, Bank-ı Osmani ileakdedilen 
istikrazat mukavelesi Meclis-i Umumi'nin tasdikine muallak olmak 
hasebiyle, gerek halen mübremül'ifa olan masarıf-ı külliyenin tesviyesi ve 
gerek ufuk-ı si yaside rfınüma olan muharebe isti'dadmm izalesi zımnmda 
ordu-yı hümayunun ikmal-i nakayısı için mühimmat-ı muktazaya iştira 
olunmak üzre bir avans akdi vücilbuna binaen, Avrupa sermayedaranına 
mürncaata lüzumgörunmüş idi. İngiliz sermayedaranının, pek çok seneler
den beri ilk defaolarak Fransız ve Alman hey'er-i sarrafiyeleriyle bil' iştirak 
muavenetimize şitab eylemeleri, nazar-ı memnuniyetle müşahede 
olunmuştur. Eğer böyle olmasa idi, ehemmiyet-i azimesi derkiir olan idare-i 
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meşrutiyenin bekası, ibtida-yı zuhurunda müşkiHit-ı ciddiyeye tesadüf 
edeceği aşikar idi. Ancak bu bir çare-i muvakkat olup, şimdi Hükumet-i 
Seniyye maliye-i Devleti doğru ve metin biresas üzerine te'sis için yeni yeni 
varid&t aramak, ve Avrupa sermayedaranına müracaat etmek 
mecburiyetindedir. Yeni menabı-ı varidat tedarikiiçin düvel-i muazzamanın 
bize muavenet edeceklerinden ümid varız. Fakat gerek düvel-i muazzarnanın, 
gerek Avrupa piyasalarının i'timadını kazanmak, ancak usul-ı idare-i 
maliyemizin tamamen ıslahıyla, israfattan tevakkl ve mükellefinin 
şikayetlerine mahal vermeksizin varidiltın tezyidine bezl-i mesai olunması 
derece-i vücubdadır. 

Geçen Ağustosta Fransa meşahir-i maliyunundan Divan-ı Muhasebat 
Reisi Mösyö Laurem bir müddet-i muvakkata için da'vet ve celb olunarak, 
Maliye Nezareti, müşarün'ileyhin meşveret ve meharetinden bil' istifade, 
idare-i maliyenin ıslahı emrinde tevessül olunması icab eden redabirio 
tedkikine ve düyun-ı gayr-i mumazama mikdarının ta'yinine ve sene-i 
atiye için budçe tanzimine çalışmaktadır. 
Şu hal ayniyle enzar-ı amıneye arzedilince, Hükumet-i Osmaniye'nin 

düvel-i mütehabbenin muavenet-i muhadenetkiiranesiyle maliye-i Devleti 
metin bir esasa bina edebileceği, me'mul-ı kavidir. Avrupa piyasalarının, 
memleketin terakki ve tealJ-i müsalemetkaranesini ve ıslahat-ı maliye ve 
mülkiye için ittihaz olunacak tedabiri kemal-i dikkatle ta'kib edecekleri 
şübhesizdir. Avrupa piyasalarının i'timadına mazhariyet dahili ve harici 
siyasetimizin müsalemet üzre vüs'üne mütevakkıf olup, bu olmadıkça 
umfır-ı maliyemizin bir hal-i tezebzübe giriftar olması müsteb'ad değildir. 
Şimdiye kadar akdolunan taahhüdatımızın harfiyyen icrasıyla Avrupa 
piyasalarında i'tibar-ı malJmiz halelden vikaye olunciuğu misili u, ariyen 
dahi bu emr-i mühimme son derece riayet olunması taht-i elzemiyettedir. 
Eminim ki, eğer sulh-ü müsalemet paydar olur ve dahil-i memleketteziraat 
ve ticaret ve sanayiin tevsliyle servet-i umumiye tezayüd ederse, Hükfimet-i 
Seniyye'ce sebat ve basiretle davranıldıkça, ariyen umur-ı maliyemiz de hal-i 
imizam ve tevazüne ifrağ olunabilir. İşte mesaimizin bu cihete ma'tuf 
olması Hizım gelir. Gümrüklerin idaresi taht-i imizama alınmış olsa, 
varidiit-ı rusfımiyenin tezayüd edeceği muhakkak olmasıyla, İngiltere 
Hükumetiyle bilmuhabere erbab-ı ihtisasdan Mösyö Franford'un ve bunun 
maiyetine de Şark'ın ahvalına vakıfMösyö Wikley'in ta'yini kararlaştırılarak 
hidmete da'vet olundukları, Posta ve Telgrafİdaresi dahi umumen bil' ıslah 
taht-i imizama alınmak ve bu suretle ecnebi postahanelerinin vücuduna 
mahal kalmamak için, bu hususta ehilyet ve me hareti tahkik olunan Yusuf 
Saha Paşa Mısır' dan ce! b olunarak, bilmüzakere mumaileyhin Posta ve 
Telgraf nezaretine ta'yini karargir olmuştur. 
Umfır-ı adliyemizde masalıh-ı ammenin daire-i emniyette cereyanıyla 

hukuk-ı şahsiyenin dahi mahfuziyetini tamamen kafi! olması lazım gelen 
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kavaninimizin ihtiyacat-ı zamana göre ta' dil-ü tashihi hususunda görülen 
lüzuma mebni, ticaret-i berriye-ü bahri ye ve ceza-ü icra ve usul-ı muhake
mat-ı hukukiye-ü cezaiye kanunlarından ba'zısının ta'dilatı ikmal edilip, 
ba'zısı da derdest-i ta' dil bulunduğundan, peyderpey muhterem meb'usanın 
tedkikine arzedileceği tabiidir. Habshanelerimizin de tedricen usiU-ı cedide 
üzre ıslahı mutasavvar olup, bunun m üsteizim olacağı masarıf kısmen sene-i 
atiye büdcesine vaz'-ü tarkıym olunacaktır. Hükkam ve erkan-ı adliyemizin 
bundan böyle erbab-ı istikamet ve iktidardan olmalarına ziyade i'tina 
olunacağından, bu suretle hukuk-ı ibadın tamamen mahfuziyeti, asar-ı fiili ye 
ile de meydana konulacaktır. 
Kuva-yı askeriyemize gelince; en muktedir erkan ve zabİtanın hernan 

işbaşma geçirilmeleri suretiyle, umur-ı askeriyenin de tanzim-ü tensikine 
ibtidar edilmiştir. Hassa ve İkinci ve Üçüncü Ordulardaki süvari ve topçu 
alaylarının levazım ve mühimmatı tedarik ve hayvanatı tezyid ve Hassa 
Ordusunun noksan olan bir nizarniye taburu yeniden teşkil ve askeri 
fabrikaların ikmal-i nevikısma mübaşerer ve silah altında bulunan redlf 
taburlarıyla suniif-ı muhtelife-i nizamiyeye endaht ve ni şan ta'limleri icra 
etticilmiş ve tensikat-ı askeriyeye müteallik tertib edilmiş olan kanun 
layıhaları dahi, kezalik hey'et-i meb'usana derdest-i takdim bulunmuştur. 
Erkan-ı Harbiye Mektebi ve Levazım Dairesi içinAlmanya'dan muktedir 

zabiran celbe teşebbüs olunduğu gibi, buradan da ikmal-i tahsil ve ta'lim 
için Almanya'ya kemafissabık zabitan i'zami ve gelecek sene dahi yine 
Almanya'dan iktiza eden zabİtanın celbi mutasavvar bulunmuş ve bunlara 
aid muhassasat da büdceye idhal kılınmıştır. 

Bir müddetten beri Kuva-yı Bahriyemize arız olan zu'f-ü tedenniden 
sonra, Hükumet-i cedideye terettüb eden vezaif-i mühimmeden biri dahi, 
kuvve-i bahriyemizin iseikmal-i esbab-ı terakki'si olduğundan, bir taraftan 
bu babda Bahriye Nezaretince tanzim kılınmış olan fevkal'ade büdce, 
hey'er-i meb'usanın tasdik ve tasvibine arzolunmak üzre olup, diğer 
taraftan da süfün-i mevcude-i harbiyemiz yegiin yegiin muayene ve ekserisinin 
navakısı bil'ikmal, büyük küçük yiğirmi dört kıt'a sefine-i harbiye hal-i 
faaliyete vaz' ile Marmara havzasında manevra ve endaht taallümleri 
yapıldıktan sonra bunlardan birtakımı iki kafile olarak Adalar denizine ve 
İzmir'e sevk olunmuş ve diğer iki tarassud sefinesi de Bahr-ı Ahmer'e 
gönderilmiş olduğu gibi, Basra ve ............ (6) gönderilecek olan sefainin 
ikmal-ı navakısı dahi kuvve-i karibeye gelmiştir. Bahriyemizin tensikarına 
ve mürettebatının ta'lim-ü terbiyesine nezaret etmek üzre, İngiltere 
Hükumetiyle bilmuhabere, meşahlr-i bahriyilndan Amiral Kambil ile 
torpidoculuk ve elektrikcilik ve çarkcılık ta'limi için intihab olunan diğer 

(6) Burada geçen bir yer adı çok silik duruma geldiği için büyüteçle dahi okunamadı. 
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zabiranın ikişer sene müddet! e ra'yinleri kararlaşrırılıp, vürfıdlarına intizar 
olunmaktadır. 

Nafıa Nezarerince ihdas olunacak vesair-i nakliye ve askeri ve iktisadi 
reymuryollar ve limanlar ve tanzim-i mecari-i enhar ve irva-ü iska-yı arazi 
ve seyr-i sefain hakkında bir proğram tanzim ve ticaret ve sanayiin rerakkisi 
için lazım gelen kavanin-ü nizamat layıhaları rehyie kılınmış ve mühendis 
mekrebinin proğramı ve tahsisatı rezyid edilmiştir. Feyz-ü berekeriyle 
meşhur olan Elcezire kır' asının Fırat ve Dicle ve Adana ovasının Seyhan ve 
Ceyhan nehirlerinin tanzim ve tarhir-i mecarlsi ve cedveller küşadıyla 
iskası, zikrolunan proğram muhteveyarından olup, şimdiden erbab-ı ihti
sas ma' riferiyle keşfıyiit-ı mukrazayasının icrasına müsaraar olunmuştur. 
Bedeliit-ı nakdiye tahsilarından nümayan olan durgunluktan niişi, viliiyar
ça yol inşaarına germi verilememiş ise de, Rumeli'de ci her-i askeriyeye aid 
şose ve köprülerin inşası sekreye uğramamışrır. Umfu-ı niifıaya müreallik 
imriyaziit hakkında sermayedaran ile müzakerara ibridar, Meclis-i Meb'usan'a 
takdim edilecek proğramın redkik ve tasdikinden sonrayara'lik olunmuştur. 

Ziraat ve Orman ve Maadın N ezaretince um ur -ı zirai ye ve baytari yeye ai d 
bir idare-i merkeziye ve müceddeden bir orman mekrebi te'slsi ve zabira-ı 
sıhhiye-i hayvaniyenin ta'mim-ü tatbiki ve erbab-ı ihtisasdan me'murlarve 
ma'den mühendisleri yetiştirmek için Avrupa'ya talebe i'zami ve alar-ı 
cedide-i ziraiyenin ra'mlm-i isri'mali ve icabeden viiayarta müessesat-ı 
ziraiye vücuda geririlmesi ve Rumeli'de olduğu gibi Anatoli vilayetinde 
dahi ay ğır depolarıyla nümune çifdikler re' sisi ve küçük makayiste sergiler 
ve müsabakalar rerribi ve nebarar-ü hayvanata iirız olan hasralıkların 
izalesine ai d nizamiir ve ormanların hüsn-i muhafazasına dair kaleme alınan 
orman ve mer'a kanunlarıyla lazimürra'dll görülen ma' den kanunnamesi 
layihaları, kezalik hey'er-i meb'usana derdesr-i rakdimdir. 
İdare-i meşruramızın takarruru ve kuvve-i milliyeye müsrenid olan 

mevcudiyet-i siyasiye-i Osmaniye'nin bir şekl-i mehaberre rezahürü, bil
cümle devletler tarafından bir reveccüh-i ihtiramkiiri ve samimi ile 
selamlanmış(butada iki def'a sürekli alkışlar) ve birinci asiir-ı bahiresinden 
olarak, Rusya HükUıneri Makedonya ıslahatını ra'klb eden düvel-i saire ile 
beraber, Viiiiyiir-ı Seliiseye mahsus olan teşebbüslerinden sarf-ı nazarla, 
Hükumet-i eecilde-i Osmaniye'nin bizzat vücuda getireceği ıslahara 

muntazır bulunmuşlardır(alkıılar). 

Nurk-ı hümayunda beyan huyurulduğu vechle, Babıii!ice idare-i cedlde-i 
meşruranın reşkili'ir-ü ranzlmi'itıyla işriğal olunciuğu esnada Bulgaristan 
isriklalini i 'li'in ve müteakiben Avusturya Devleri dahi işriğali tahtinde 
bulunan Yenipazar sancağından askerini çekip Bosna ve Hersek vili'iyederi
nin(7) Avusturya memalikine ilhakınakararverdiğini beyaneylemeleriyle, her 

(7) Dogrusu "illerini" demek olan "viliyetlerini" olmalıdır. 
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iki tecavüz aleyhinde protesto edilerek sair düvel-i muazzamaya tebliğ-i 
keyfiyer ve Bulgaristan hakkında bir karar i'tasıçun konferans akdi talebo
lunın uştur. Düvel-i muazzama, işbu tecavüzatın adem-i meşruiyetini ve 
beyneddüvel mün'akid olan Berlin Muahedenamesine muhalefeti dermi
yan etmekle beraber, gerek Bulgaristan'a ve gerek Avusturya'ya icra-yı 
vasaya eylemişler ise de, istirdad-ı hukuk kaziyyesi Devlet-i Aliyye'ye aid 
olup bu babda diğer devletlerden görülecek muavenet reşebbüsat-ı diplo
masiyeden ibaret olacağı anlaşılmasıyla, çünkü her iki taraf aleyhinde 
yalnızca hareketimiz husul-ı maksadı te' min edeceğinden ve düvel-i mü
tehabbe emrivakiin istirdadı hususundaki müşkilat ile mevki'-i menafı'-ı 
Devlet-i Aliyye'nin mukayesesİnden muavaza-ı maliye ile istifa-yı hukuk 
eylernemizi ev la görerek bu sureti bize tavsiye edip, halbuki Avusturya 
Devleti Yenipazar sancağının tahliyesini ta'vlza-ı kafi add ile diğer cazıni
nat i'tasının müzakeresine bile yanaşmadığından, devlet-i müşarün'ileyha 
ile muhıkk bir i 'tilafhusillüne değin protestomuzun hükmü i b ka olunarak, 
Bosna ve Hersek kemakan Avusturya'nın taht-i işgal ve idare-i 
muvakkatasında tanılıp,(alkışlar) bu vilayetlerden sair memalik-i 
Osmaniye'ye gelecek ahali hakkında kel'evvel rebea-ı Devlet-i Aliyye 
muamelesi İcrasına karar verilmiş idi(alkışlar). 

Maba'dı var 

ŞÜÜNAT 

AVUSTURYA HAV AD İSİ 

Avusturya Devleti dahi Devlet-i Aliyye emtiasına, bilmukabele boykotaj 
yapacağı söyleniyordu. "Fermednilat"(8) gazetesi ise bu pyiayı tekzlb 
ediyor. 

* 
Avusturya' daki Müsalemet Kongresi tarafından Bosna-Hersek me s' elesince 
husule gelen i'tilafdan ve hıfz-ı huzur-ü ariimiş-i umumiye masrufi-i 
himmederinden dolayı, Hükumet ile Baran Arinral'a beyan-ı cebrikat 
edildiği, Viyana'dan yazılıyor. 

* 
Avusturya gazeteleri, Devlet-i Aliyye ile Avusturya arasındaki i'tililflttı, 

Sırbistan'ın Avusturya'ya karşı bir mağlubiyeti şekl-i garibinde 
göstermektedir! er. Halbuki Hükumet -i Seniyye'ningaye-i ilmal-ı siyasi yesi, 
husul-i i'tilaf ile emn-ü huzur-ı umumiye hidmetten ibarettir. Bunda 

(8) Bu, gazerenin adının Arap harfleriyle olan yazılışının Latin harflerine çevrilen 
biçimidir. Bu adın Latin harfleriyleolan orijinal yazılış biçimi değişik olabilir; bunu 
saprama olanağımız ne yazık ki yoktur. 
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Sırblıların menfaat veya mazarrarı melhüz değildir. Bil' aks Osmanlılar ile 
Sırhistan arasında dahi evvelce muhafaza-ı sulh emrinde i'tiliif hasıldır. Şu 
halde Avusturya gazetelerinin bu suretle !isan isti'malleri, badi-i esef ve 
istiğrabdır. 

* 
Türkiye-Avusturya i'tilafı, Devlet-i Aliyye'nin mevki'-i malisini dahi 
tahkim etmiş olduğunu ve bucihetle Türkiye müsaadat ve şerait -i mümkine 
dahilinde Avrupa'nın muavenet-i maliyesine destres olacağını, Alman 
gazeteleri beyan etmektedirler. 

Avusturya ile Türkiye arasında bir ta'viz-i mali mukabilinde i'tiliif 
husülü, Karadağ' da pek fena te' sir etmiştir. Bosna-Hersek' teki kardaşlarının 
terki, Osmanlı milletine layık görülmemiştir. Bilhusus bu kadarfedakarlıklar 
ihtiyarı neticesinde hayat-ı meşrutiyete girdikten sonra bu cihet daha 
ziyade calib-i nazar-ı dikkat görülmüştür. 

* 
Geçenlerde Meclis-i Vükeliida kıraat ve kabul olunan protokol, geçen 
pazarirtesi günü Avusturya Hükümetine gönderilmiştir. 
Şura-yı Ümmet'den: 
ll Kanunısani 3 24(Miladi 24 Ocak 1 909), telgraf: 
İki vilayetin Avusturya'ya satılması ve bu suretle Arnavudluğ'un ve 

Makedonya'nın istilasının tesbil edilmesinden dolayı, Moskova İslav 
Cem'iyeti beyan-ı hayret eder. 

Türkiya inkılab-ı şa'şaadarını alkışlamış olan alem-i medeniyet, iki 
milyon adamın satılınasını takbih ile yad edecektir. İslavlar bunu hiç bir 
zaman afvedemez. İslav Cem' iyeti, bütün vatanperver olanların, Avusturya 
tarafından viiki' olan teklifi reddedeceklerinden emin olduğundan, Bosna
Hersek' e muhtariyet i 'ta etmek, Bulgaristan, Sırhistan ve Karadağ ile 
tedafüi olarak bir Balkan ittifakı akdeylernek şartıyla Türkiya'ya beş milyon 
lira vermeği teklif eder. Bosna-Hersek Cem'iyet-i Milli yesi, mevki-i tedavüle 
yüzde beş faizle on milyonluk tahviliit çıkararak Türkiya'ya beş milyon 
te'diye edecektir. İslav Cem'iyeti, Karadağ ve Sırb hükümetlerinin, belki 
İngiltere ve Rusya' nın, sulhun muhafazası maksadıyla, bu istikraz faizinin 
m umazaman te' diyesini ve istikrazın itfasını taht-i tekeffüllerine alacaklarını 
te' min eder. Bosna Hükümetinin bu ilk istikrazı olacağı gibi, senevi itfa 
edilen tahvilat ancak üç yüz bin lira raddesinde bulunacağından, Bosna
Hersek ahalisinin her ferdine yalnız dört dinar isabet eder. Ve Bosna
Hersekliler, bunu kemal-i memnuniyetle öderneğe müheyyadır. 

Bosna-Hersek muhtariyeti Avusturya'ya karşı geçilmez bir sed teşkil 
edecek ve Makedonya'yı taht-i emniyette bulunduracaktır. Ve Türklere, 
İslav, Latin akvamının mahabbet ve muavenetini kazandıracakrır. 
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Avusturya Hükumeti, Devlet-i Aliyye'ye vereceği razıninata mahsuben 
dört yüz yiğirmi beı binİngiliz lirasının te'diyesi için Viyana'da tedarikatta 
bulunmaktadır. 

BULGARiSTAN HAVADİSİ 

Mes'elenin bir i'tilafa müncer olabilmesi için, Bulgaristan'ın istiklaliyetini 
tasd!ke müteallik mutalabiit-ı nakdiyeninal rı buçukmilyon lira-yı Osmaniye 
tenzilini, Rusya Hükumeti Babıiill'ye tavsiye etmiırir. Halbuki Babıiil!, 
Bulgaristan'dan yiğirmi sekiz milyon taleb etmekte idi. 

Paris'ten yazılı yar: Bulgaristan Emareti, bir istikraz akdetmek ıartıyla 
yüz milyon frank i'ta etmeğe muvafakat edeceğini beyan etmektedir. 
Hükumet-i Osmaniye bundan fazla mutalabatta bulunursa, o zaman 
Emaret arazı terkedecek ve fakat bu arazi ahali-i İslamiye meskun olmak 
prtıyla terkolunacaktır. 

* 
Bulgaristan Emaretince redarikat -ı harbiyeye germi verilmekte olduğu ve 
hatta Sofya'daki esliha fabrikaları ............. . ........... (9) Almanya'dan bir 
hayli top ve cebhane sipariı ettiği, cümle-i müstahberatımızdandır. 

* 
Bulgaristan emtiasına karşı boykotajın günden güne kesbettiği tevessü'den 
dolayı, ariyen tevellüd edecek hasaratı Bulgaristan nazar-I i'tibara alarak 
d uçar-ı endiıe olduğu, Sofya'dan bildiriliyor. 

* 
Sofya Osmanlı Komiser Vekili, aldığı emir üzerine Bulgaristan'daki ahalt-i 
İslamiye hakkında reva görülen mezalim ve i'tisafllttan dolayı, Hariciye 
N ezaretine bir takr!r-i şifah! vermiş olduğunu Veçerna Poşte(l O) gazetesi 
yazıyor. 

İRAN HA V ADİ Sİ 

Tahran' dan yazıldığına göre Isfahan 'da m ün' akıd E yalar Meclis-i U mum!si, 
sefarat-ı ecnebiyeye müracaatla, Kanun-ı Esasi lehinde müdahaleleri için 
temenniyatta bulunmalarını taht-i karara almışlardır. 

Prens-i fermanferma, yedi yüz süvariyi mustashiben ve Isfahan'a 
müteveccihen hareket etmiştir. Kürdler tarafından(! 1) Culfa civadarında 
cesim bir tüccar karvanını zabt ve Tebriz postasını da gasb eylemişlerdir. 

* 
Tebriz'in asakir-iŞahi tarafından taht-i muhasaraya alındığı, mahallinden 
bildirili yar. 

(9) Burada yer alan iki sözcük çok silik duruma geldikleri için okunamadılar. 
(10) Bu sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 

(ll) Bu "tarafından" sözcüğü fazla görünüyor. 
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KARADAG'IN MUTALABATI 

Çetine'den mevsilkan iş'ar olunduğuna göre, Karadağ, Sırbistan'la iltisak 
için "Bosna-Hersek'ten bir kısım arazi istemektedir. Sair matalıbı da, 
Berlin Muahedesinin 29'uncu maddesinin feshi, "Sbiçye"nin kendisine 
iadesi, "Kajaro"ya kadar mümted olan sevahilin terki, Hersek hududunun 
tashihi gibi husustan ibarettir. 

İNGİLTERE KRALI HAZRETLERiNiN YEVM-İKUÜDU 
Dünkü cum'a günü İngiltere Kralı hazretlerinin yevm-i kuudu idi. Her 
taraftan atılan topların velvele-i tebşiratı, bu büyük milletin hükümdar-ı 
zişan-ı haşmetpenahınakarşı bir hiss-i tagayyürnapezir-i tebcil ve hürmetle 
mütehassıs olan bütün Osmanlıların a'miik-ı ruhunda bir meserret-i azime 
ile aksetmiş, bugünü herkes samimi bir sevinçle seliimlamıştır. 

Bu münasebetle, biz de müşarün'ileyh hazretleriyle İngiliz millet-i 
muazzamasma cebrikat-ı mahsusamızı arzla i'liin-ı mübahat ederiz. 

* 
İngiltere'deki muhtadn-i Osmaniye'nin terfı:h-ü ikdarı için eelb-i ianiit 
etmek üzre teşekkül eden cem'iyet-i hayriyenin resm-i küşadı İcra ve bir 
hayli ianiit cem'edilmiştir. Londra Belediye Reisi, cem'iyetin riyaset-i 
fahriyesini ve Osmanlı Sefı:ri de riyasetini kabul etmişlerdir. 

* 
Viiiiyiit-ı Osmaniye'ye ta'mim edilen emirnamelerde Sırb, Rum, Bulgar 
komiteleri hakkında me'murin-i mahalliyenin nazar-ı dikkati celb ve 
bunların umur-ü muameliit-ı Hükumete müdahalelerine müsaade 
olunmaması ehemmiyetle tavsiye olunmuştur. 

* 
Şehzade-i civanbaht Devlet! u Necabetlu Burahaneddin Efendi hazretlerinin 
viiide-i muhteremelerinin vuku-ı vefatı, mucib-i esef-i azim olmuştur. 
Şehzade-i müşarün'ileyh hazretlerinin teessüriit-ı mahsusasına iştirak ve 
arebe-i bülend-i necabetpenahına bilhassa ref'-i nida-yı ta'ziyet ederiz. 

* 
Şehid-i muhterem-i hürriyet Midhat Paşazade Ali Haydar Beyefendi 
hazretlerinin Madrid sefaretine ta'yin buyurulacaklarını, "La Turquie" 
refı:kimizde bir memnuniyer-i azime ile okuduk. 

* 
Zat-ı Şahane'nin biraz münharifıilmizac oldukları ve geçen cum'a günü 
süferayı kabul buyurmamış olmaları da bu inhiraf-ı mizac-ı mülukaneden 
niişi olduğu söyleniyor. 
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Meclis-i Meb'usan-ı Osmaninin yevm-i küıadı münasebetiyle Kara Tahsin 
tarafından telgrafla beyan-ı rebrikatta bulunulması, herkesçe isriğrab ve 
hedef-i istihza olmuı idi. Bu kerre sabık Tophane Müıi'ri Zeki Paıa da isr-i re
fik-i isaetpiıesine imtisalen, Sadr-ı A'zam Paıa hazrederine beyanat-ı 
vakıasından dolayı jU telgrafnameyİ yazıyorJar: 
"Usul-ı meıruriyeti bilfiil re'sls ve memleketimizde ilk defa olarak 

Meclis-i Meb'usan'da i'ta-yı lzahiit ile ihraz huyurulan muvaffakıyet-i 
samiyelerini tebrik ederim. Ferman". 

* 
Mıdyat kazası dahilindeki eıkıyanın renkil ve derdestine me'muren kaza-yı 
mezkure gönderilen liva mutasarrıfı tarafından İcra edilen ta'klbat 
neticesinde, geçen Kanunıevvelin on altısına kadar eıhas-ı matlubeden, 
dehalet edenlerle derdest olunanların mikdan on yedi nefere baliğ olduğu 
ve köylerinden çıkarılıp peripn kalmış olan ahalinin yerli yerine iskanıyla, 
zabt olunan arazi ve hayvanlarının iadesi gibi tedablr ittihazına tevessül 
olunduğu, Diyarbekir vilayetinden Dahiliyeye bildirilmiştir. 

* 
Berwari, Xerzan, Şerwan, E ruh, Siird kazalarındaki malıkuminden bu defa 
da otuz yedi neferin İstlman ettiği, mahalli iş'arınaarfen Bıtlis vilayetinden 
iş'ar olunmuştur. 

* 
İtalya Kralı hazretleri, Sefir-i cedid Hakkı Beyefendi'yi fevkal'ade surette 
kabul ve mazhar-ı hüsn-i iltifat buyurmuılardır. 

* 
Anatali vilayat-ı Osmaniye'sini teftlj ve redkik ıçın reıkiline lüzum 
görülen hey'er-i mahsusa a'zalığına merhum Said Paıazadeahrar-ı üdebadan 
Diyarbekirli Süleyman Nazif Beyefendi hazretleri dahi ta'yin ve azimeti 
temenni olunmuı ise de, serd-i ma' zeretle kabul buyurmamıılardır. 

* 
Zabtiye Nazırı Sami Paıa isti'fa etmiı ise de, kabul olunmamıırır. 

* 
Bargir mübayaası için Şehzade Devlet! u N ecabet!u Selim Efendi hazret!eri, 
bu kerre de kırk lira Mekteb-i Funun-ı Harbiye'ye ihda ve bu suretle ibraz-ı 
asiir-ı necabet buyurmuılardır. 

* 
Tiflis Teavün Cem'iyeti tarafından vilayat-ı Osmaniye kahtzedeganına 
Kars tarikiyle otuz bin kile buğday gönderileceği müstahberdir. 

Ermeni Patrikhanesi Teavün Komisyonu tarafından dahi Muı, Zeyrun, 
Erzincan kahtzedeganına iki yüz ve meha!l-i saireyede iki yüz elli lira irsal 
kılınmııtır. 

-19- 383 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



GENC MUT ASARRIFLIG I VE SALiH HULUSİ PAŞA 

Tarsus kaimmakamlığından müsta'fi Salih Hulusi Paşa'nın mukaddema 
Gene mutasarrıflığına bil'asale ve ahiren de bil ve kale intihab edildiğini bir 
memnuniyer-i azime ile istihbar etmiştik. Ba'zı şikayet üzerine mumaileyhin 
azimeti te'hir edilmiş olduğunu da bu kerre kemal-i teessüfle haber aldık. 

Salih Hulusi Paşa, zaman-ı sabıkta bile bütün şedaid-i hanümansuz-ı 
istibdada rağmen muktaza-yı namus-ü harniyet-i milliyesine tevfik-i a'mal-ü 
harekat etmiş, hiç bir suretle lekelenmemiş, otuz-kırk sene kadar 
hikmethane-i tecarüb-i idareden nasibedar-ı füyuz-ı ibret olmuş emekdar 
bir me'murdur. Name-i a'mal-ı idaresinin şaibedar-ı isaet olmaktan 
münezzehiyeti hasebiyle, kendisi "Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti" 
a'za-yı muavinesine de geçenlerde inrihab ve ta'yin olunmuştu. 

Bu gibi me'murin-i siyasiyeden, bulunduğu mahal ahalisinin umumen 
memnun kalması aklen ve mantıkan muhal olduğu gibi, icraiit-ı adile-i 
Hükumetten müteessir olanların ref'-i avaze-i şikayet etmeleri de tabii ve 
gayr-i müsteb'addır. Şu halde, tecarüb-i adidesinden bu sırada istifade 
olunacak bir me'mur-ı müstakimin, kim bilir ne gibi bir saik ile vukua 
getirilen adi bir şikayet üzerine rehin-i bitabi-i fütur edilmesi tecvlz 
huyurulmasa gerektir. Binaenaleyh, hüsn-i i'timad-ı mahsus-ı milletin 
mir'at-ı tekrim-i taalluk ve in'itafı olan Dahiliye Nazırı Paşa hazretlerinin, 
bu babda eelb-i nazar-ı dikkat-i mehamdanllerine müsaraat ederiz. 

* 
Siird'in Eruh kazasına tabi' Şırnak aşayiri rüesa ve efradı dahi silahlarıyla 
beraber Hükumete teslim-i nefs ve iltica etmişlerdir. 

MALiYE NEZARETİNİN NAZAR-I DİKKATiNE 

Kerkük Muhasbecisi Şükri Efendi'nin su-i hal ve mezalimi hakkında calib-i 
nazar-ı dikkat ba'zı ihbarat revall etmekte ve bu babda Nezarete müracaat 
edildiği halde icabına bakılmamakta olduğu dahi şiddetle şikayet 

olunmaktadır. 

İdare-i meşruradan hakkıyla istifade ve aheng-i intizam-ı hey'er-i 
ictimaiyeyi temin için mehamm-ı umur-ı Devletin eydi-i mü'temine-i 
erbab-ı kiyaset-ü istikamete tevdii muktaza ve bütün memurların her hal 
ve muamelatının bir tarassud-ı mütemadi altında bulundurularak, 
haklarındaki şikayiit-ı muhıkkanın nazar-ı i'tinaya alınması dahi labüddür. 
Bucihetle, KerkükMuhasebecisi hakkındaki şikayiitın icra-yı tahkikatıyla, 
tebeyyün edecek hale göre lfa-yı muktazayat-ı kanuniyeye müsaraat 
gösterilmesini, merci-i mahsusunun himem-i kar' agahllerinden intizar ve 
remennl ederiz. 

* 
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Sene-i atiye Martından i'tibaren Posta ve TelgrafNezaretine ta'yini mukarrar 
olan Saba Paşa, ahval-ı sıhhiyesinin müsaid olmadığından bahsle isti'fa 
etmiştir. 

* 
Ada'da bulunan müsafirlerden ba'zılarının fırat etmek teşebbüsünde 
bulundukları mahsus olmasına mebni, bu babda takayyüdat -ı lazime i c rası, 
Dahiliye N ezaretine emr-ü tebliğ buyurulmuştur. 

* 
Bosna ve Hersek'teki Muslümanların makarn-ı Hi lafete temin-i ittibatları 
zımnında, Hükumet-i Osmaniye ile Avusturya ve Macaristan Hükumeti 
arasında kararlaştırılan suret-i tesviyeye göre, Bosna-Hersek cevami-i 
şerifesinde hutbe Hilafet-i İslamiye narnma kıraat olunacaktır. Umur-ı 
diniyede Bosna Müslümanlarının makam-ı Meşihate inibatları da te' min 
edilmiştir. 

* 
Dahiliye Nazır-ı esbakı Memduh Paşa tarafından "Tahavvülat-ı Siyasiye" 
namıyla matbu' bir risale Meclis-i Meb'usan Ri yasetine gönderilmiştir. Bu 
risalede, hükumet-i Osmaniye'nin altmış senelik ahval-ı tarihiyesi ve "Jön 
Türklük" aleminin dahi suret-i teşekkülü münderecdir. 

Kadın refikimizden: 

Muhammed Ali Şah'a 

Kiifl, yeter artık, yeter artık, kara katil 
Bir millet-i mazlume, ki hürriyete müştak 
irin kusuyor, kan kusuyor, can kusuyor, bak 
Gel sahne-i zulmündeki zulmederi hep sil 

Ey kirli kızıl niisıye, ey hakim-i cellad 
Baykuşlara me'va, sana me'kel midir İran 
Bişübhe yarın devtilerek tac-ı fürlızan 
millet sana hakim olacak, sen ona münkad 

Ey pençesi kan, dişleri et parçalı çılgın 
Her perde-i tahtın koparıldıkça yazılsın: 
Millet ne demek, hak ne, ve toprak ne demektir 

Sultanları, kanalları, asnarnı yıkan kol 
elbet vuracaktır sana da sille-i tedmir 
Lakin o zaman sen de yıkıl, sen de geber, sen de harab ol 

* 
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Konya Valisi ve Diyarbekir Vali-i esbakı Nazım Paşa hakkında 
mütevalilvuku' olan şikayatı redkik ve tahkikat-ı !azi me İcra etmek üzre, 
Şilra-yı Devlet Maliye Dairesi Reisi Mecdeddin Efendi'nin yedi bin ve 
kiraber vazifesiyle ma'iyetinde bulunacak Nihad Bey'in de bin ğuruş 
ücilcit-ı maktilaile lüzum-ı ta'yin ve i'zamları arz ve istizan olunmuştur. 

* 
Devlet-i Aliyye'nin Girid üzerindeki hukuk-ı hükümranisi düvel-i 
hiimiyenin taahhüdüyle bakıy olduğundan, bunun ref-ü nez' edilerneyeceği 
tabiidir. Binaenaleyh, cezire-i mezküreden ta'viz suretiyle ferağat kabil 
olamayacağının kat'iyyen Yunanistan'a tebliğinin Atina Sefaretine sür'at-i 
iş'arı, BabıaJI'den HariciyeN ezaretine bildirilmiştir. 

* 
Siird'den, 13 Teşrinisani 324(Milad126 Kasım 1908): 

25 Teşrinievvel 324(Miladi 7 kasım 1908) tarihli tahricar-ı aleniye-i 
ma'deletsazileri, reside-i eyd!-i tekcim oldu. Vasayii-yı kerimanelerinin 
cümle-i measir-i mübeccelesinden olan netice-i eeceyan-ı hali, herveeh-i ari 
arzederiz: 

Siird sancağının irade huyurdukları İrun(12) kazası ahali-i müteneffı
zesinden olup, beş-altı seneden beri Avav ve ....... rüz(13) ve Zendık 
karyelerine bittecavüz nehb-ügarat gibi ah va! ile katl-i nüfusa iceisarettiği 
cem'iyet-i fahimelerince haber alınan Şere eviadı Bedirhan ve amucaları, 
zaten evvelce de mahkum olduklarından, bu kerre cihet-i adliyeye teslim 
edildiler. Saye-i devr-i hakkaniyetgüsteri-i hürriyette muktaza-yı adaletin 
bihakkın iceası tabiidir. 

Münaferet ve ihtilafat bahsine gelince; fadlen mineliahi ve ni'meten,(14) 
değil yalnız bunlar, livamızın cihiit-ı erbaasını muh!t olan kabail ve aşayir 
beyninde bile bir güna münaferet eseri kalmayacak, umumi bir sahne-i 
muvahat-ı milliyede bir aile halkı gibi geçinmekte, sevişmekte oldukları 
gibi, vaktiyle haklı haksız mahkum edilmiş olanlar dahi kabile kabile, fevc 
fevc dergelı-i iili-i Hükümete gelerek silahlarıyla beraber teslim-i nefs ve 
İstiman etmektedirler. Bu niam-ı mütevaliyenin badi-i eeceliisi olan Vali 
ve Mutasarrıf Beyefendiler hazadirının bu babdaki redabir-i saibe-i 
vatanperveranelerini tebcil-ü takdis ile beraber, vatanımızın teali-i şeref-ü 
uroranına vakf-ı vücild eden cem'iyet-i müfahhamelerine dahi umum 
namına arz-ı şükran ve mahmidet eyleriz. Ol babda. 

Belediye Reisi 
Hiimid Harndi 

Siird Müft!si 
Eddai Halil 

(12) Doğrusunun "Eruh" oldu)!;u ve yanlıılıkla böyle çıktığı anlaıılıyor. 

(13) Bu köyün adı çok silik duruma geldiği için tam okunamadı. 

(14) Arapça olan bu söz," Allah'tan bir iyilik ve nimet olarak" demektir. 
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KÜRD: Murasarrıf-ı livanın aniisır-ı muhtelife arasındaki ihtilaffitın 
ref-ü izalesiyle beraber her ferdin dergah-ı hürriyet'iktinah-ı Hükfunet-i 
meşruraya ilticasını is tilzam eden himemat ve hüsn-i telkinat-ı mahsusası, 
şayeste-i şükran-ü takdirdir. 

* 
Dahiliye Nazır-ı esbakı Memduh Paşa, Meclis-i Meb'usan Riyasetine 
takdim edip, Ada sekene-i ma'lumesi hakkında icra-yı müzakeriit ve 
tahkikat etmek üzre müteşekkil encümen-i mahsusa havale olunan 
istid'anamesinde ma'zuriyetinden bahsle, vükela-yı milletin muruvvet ve 
merhamet-i hatapuşanesine iltica ve dehalet etmiştir. 

* 
Mıdyat'tan, 24 Kanunıevvel 3 24(Milad1 6 Ocak 1 909): 

Öteden beri mevcud tezad ve tarafgirlik saikasıyla en ufak ve an ad! bir 
vak' ada bile tarafeyn-i muhasımadan azv-ü is n ad tar! ki yle yüzlerce medhal
dar gösterilmesi ve bu hali menafı' ve maksadiarına muvafık acideden ba'zı 
Hükumet ve mahkeme me'murlarının idare-i sabıka zamanındaki su-i 
idare ve muameleleri gibi tazy'ikat-ı tahammülfersaya cehalet seyyiesinin 
dahi inzımam etmesi, bir tevehhüş-i cahilane ile çoğumuzun birer dağ 
başına çekilip, Hükumetten ve hatta kendi aile ve me'valarımızdan 
tebaüdümüz ve bu yüzden aşiretler beyninde tarafeyn hakkında mağduriyet 
ve mazarratı da! ve marz!-i aliye muğayır ba'zı ahval-ü vakayı-ı müessifenin 
revall-i vukuuna sebebiyet vermiş idi. Bu kerre, teceddüdüyle bütün 
millete bir saadet ve hayat-ı ced!de bahşeden usul-ı idare-i hazıranın her 
tarafa neşr-ü ifaza eylediği niam-ı adaler-ü selametten zaten hissemend-i 
istifade olmak raddesinde olduğumuz sırada bera-yııslahat kazamızı teşr!f 
huyuran Mutasarrıf-ı Liva Macid Beyefendi'yle liva eşrafından Mehmed 
Derviş Efendizade İsmail Efendi ve Gozezade Abdülkadır Paşa canibierinden 
telakkı eylediğimiz lezaiz-i hürriyet ve adalete dair tebllğil.t-ü telkinat-ı 
emniyetbahşaya bili'timad, hernan kendi kendimizi Hükumet-i cedide-i 
adilemizin il.ğüş-ı şefl<at-ü merhametine ilticaya müsaraat ve bir guna 
ta'kib ve tazyike mahal bırakmaksızın Hükumete mutiane teslim-i nefs 
eylediğimiz gibi, aşayirimizin yedinde bulunan kil.ffe-i eslihayı cem'-ü 
teslim etmekte müteahhid bulunmuş olduğumuzdan, aradaki hukuk-ı 
şahsiye yine Hükumet-i Seniyye'nin emr-i nezareti tahtinde müteakiben 
te'min ve fimaba'd edeb ve itaat-ı kiimile dairesinde mesai-i meşrua-ı 
zatiyemizle iştiğal etmek üzre hukuk-ı umumiyeden dolayı mazhar-ı afv-ü 
atıfet-i seniyye buyurulmaklığımızı istid'a ve istirham eyleriz. 

Mıdyat Kazasının Heverki Rüesasından Aziz Halil Haco 
Nusaybin Rüesasından Kelebrulu Ahmed 
Nusaybin Eznawır N ahiyesi Rüesasından Hasan Sıvuk 
Diğeri Ahmed El-Yusuf 
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Siird, ı8 Kanunievvel 324(Miladi 3 ı Aralık ı 908): 
Afak-ı Kürdistan'ı garik-i lücce-i mesarr eden dlha-yı hürriyetin zıll-ı 

zalil-i umrangüsteranesine bil' iltica, o nazenln fidaniarına el uzatıp adalet, 
müsavat, uhuvvet gibi serneriltın ıktıtafı emeliyle diğer ma'sum ve gıyaben 
binlerce mahkum, idare-i sabıkanın feliiketzedegiinı gibi, Hükumet-i 
aliyyemizin babüsselametine geldik; "elhamdü lillahillezl ezhebe 
annelhazen"(ı5) diyerek gidip arz-ı dehalet ettik. Livamız Mutasarrıfı 
Süleyman Faik Beyefendi tarafından idare-i meşrutanın maani-i aliyesini 
şiirılı Kürdçe, Türkçe kıraat huyurulan nutuklar üzerine eşk-i bilnin-i 
teessüratımızı akıttık. Fimaba'd, Kanun-ı Esasinin muhafaza-ı ahkamı, 
aziz vatanımızın selam et ve saadet i uğrunda isar-ınakdine-i hayat edeceğimizi 
ahd-ü misak eyledik. Vallahu aHimanakulu vekil.(l6) 

Harılnan Aşireti Reisi 
Ahmed Fakılı 

Reşkotan Aşireti Reisi 
Hacı Mehmed Mustafa 

KÜRD: "Reşkotan", Di yarbekir'le Siird'in fasl-ı müşterek-i tabifsi olan 
mevakı' ve cibal-ı menlada temekkün etmiş, Hükumeti senelerce yormuş, 
her zaman isti'mal-ı silaheylemiş, hiç bir şeyden gözü yılmamış, Hükı1met, 
rüesasını derdest ve te'dib için mütemadiyen uğraşdığı halde muvaffak 
olamamış bir aşirettir. Hatta bu telgraftaki imza sahibieri dahi geçen 
seneye kadar taburlada ta'klb olundukları halde ele geçirilemiyordu. Hal 
böyle iken, şimdi kendiliklerinden mutavaat ve iltica etmeleri, idare-i 
meşrutanı n oralarda ne dereceye kadar büsn-i telakki arzu(ı 7) ve istibdada 
da vaktiyle ne kadar nefret edildiğini gösterir. Buna teşekkürler ederiz. 

* 
Kürd İ ttihad ve Teavün Kulübüne 
İkdam ceride-i fendesinin 5240 numrolu nüshasında, Manzi'ıme-i 

Efkiir gazetesinden naklen yazılan makalede, altı sene evvel Adileevaz 
Kaimmakamını kendi hanesinde gazyağıyla ihrak ettirmiş, on beş gün 
evvel de Erciş'te Kumandan Vekili Kaimmakam Rağıb Bey'i !eylen 
hanesinde kama ile katlettirmiş olduğum muharrerdir. Adilcevaz'da 
Hamidiye Kaimmakamlarından Said Bey'in katlolunduğu sırada 
Dersaadet'te bulunuyordum. Mı1maileyhin karili Şataklı Kel Mehmed 
isminde birisi olduğu muhakemede kendi ikrarıyla tebeyyün ederek, 
Wan'da mahbusrur. Erciş'te öldürülen Rağıb Bey'in katili de efrad-ı 
askeriyeden Nigdeli Mehmed namıyla birisi olduğu, daire-i aidesince 
tahakkuk etmiş, katil babsedilmiştir. Mezkı1r kati fiilierinin acizlerine 

(15) Bubirayetin parçasıdır, "Allah'a hamdolsun ki üzüncümüzü giderdi" demektir. 

(16) Bubirayetin parcasıdır, "ve Allah, dediğimiz üzerine vekilidir" demektir. 

(17) Bu sözcük buraya uymuyor. Galiba dizgi yanhşlığı sonucu böyle çıkmı§tır. 
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isoadında sair suretle zebandırazlıkta bulunulmasından dolayı, mezkilr 
Manzume-i Efl<iir gazetesi idaresi aleyhine ikame-i da'va ertirmek 
teşebbüsündeyim. Neşriyat-ı vakıanın sırf hilaf-ı hakikat olduğunu 
arzeylerim. Ferman. 

Umum Ha ydaran Aşireti Reisi 
Hamidiye Mlrlivası: Hüseyn 

MEKTUB-I MAHSUS 
AsAR-I MANZÜME 

Ravze-i Mutahhara'da ... Efendi Hazrederine 

Ey tair-ı kudsi, ne mübarek yere uçtun 
Cibril-i Emin'in cevelangahına düştün 

Sanma ki nazardao şu firakınla nihansın 
Her saniyede plş-i hayalimde ayansın 

"Yesrib"de de gönlüm seni görmekte üşenmez 
Ruhani seferlerde uzaklık aranılmaz 

Ey yar-i seferkerde, ey ümmld-i necatım 
Hak-i der-i levleke(l8) yetiştir salavatım 

Ol dem ki şafak hande eder nur-ı seherden 
"velfecri" okunur ayet-i "ma zağa basar" dan 

efvac-ı nücilm afıl-ü rlzan-ü girhan 
"şakkalkamer"i aomış olur malı-ı hirasan 

gülhang-i müezzinle bütün kubbe-i Gerdiln 
bir ma' kes-i temcld oluyor, vecd ile meşhiln 

ebvab-ı sema hep açılır aks-i nidadan 
"lebbeyke" gelir barigelı-i arş-ı Huda'dan 

lahiltl ve nasiltl sada, aynı saladır 
hep "saHil aleyhi" diye teslim-i Huda'dır 

avaze-i tekbir ile bir zemzeme her sil 
hil.bldeyi Ikaz ediyor sayhe-i ya H il 

(18) Bu sözcükgaliba "levHike"dirvedizgi yanlışlığıyla böyle çıkmıştır. "Sen olmasa ydın" 

demek olan "levla.ke", bir kucsal hadisin başında gelmiştir ki, Allah o hadiste 
Peygamber'e, "Sen olmasaydın, ben felekleri yaratmazdım" demiştir. 
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390 

efsürde gönül cazibe-i havf ile titrer 
isyanını, nisyanını hatıriayıp inler 

İşte o zaman manzara yı görmeli insan 
Mahşerde sanırkendini -lerzan-ü hirasan-

Herkes koşuşur Ravze'ye doğru müteveccih 
Cfışişli, hararetli gönüller müteevvih 

Yaşlar dökülür, pür halecan yükselir asvat 
ol Ravze'ye karşı edilir arz-ı münacat 

Elf elf-ı salatu ve selamü ve tahiyyat 
ber can-ı to ey ümmeti gfıya be şefaat 

Ah dostum, o hengfim-ü o hengfimede yad et 
tebliğ-i tahiyyatım ile ruhumu şad et 

Zira ki muhakkak o zaman Hazreti Ralıman 
mahbubuna ihda ediyor müjde-i gufran 

Hem lezzet alır afv ile Ralıman-ı hatapfış 
Tekrar ederim; etme bu mehcfırü feramfış 

M. Tevfik 
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KÜRDÇE LİSANIMIZ(l9) 
WE'IEN Ü İTI'İFAQA KURMANCA 

Weten, tu çi qaeZız i, tu çı qalet!fl!(20) Lalezare te(21) ji xwinaşehidane. Sinbil 

Cı ri'hane te ji rindiya çave egitan e. Wexteki her terefe te ava bu, her goşee 

te mecmee siwaran bu,(22) dar Cı bere te menzile xortan Cı lawan bu; deşte 

te bi cotyaran, zozaned te bi konan, newaled te bi kerlye pezan, merged te 

bi refe hes pan, guher Cı mexeled te bi be rivanan xemillbu; her aliye te weki 

cenneta derewl bu; ne di dile me da giri'yek, ne di terşe me da kemasi'yek 

hebu. Nagah(23) tofana zulm Cı i'sti'bdade musellete te bu, ewlade te kuşt, 

her terefe te xira kir, te da esere şah! Cı bextyarlye nehlşt. 
Tercüme(24) 
Varan, sen ne kadar mukaddes, ne kadar HitifSin! Lalezarın h un-ı şühedadan, 

sünbül-ü reyhanın lerafet-i veeh-i şüc'andan mürekkebdir. Bir vakitler 

cevanıb-ı erbaan birer ma'mfuezar, her köşen süvarilere bir mecma', eşcar-ü 

cibalıngenclere, babayiğitlere birer melce' idi; ovaların çiftçiler ile, yayialarıo 

çadırlarla, derelerio koyun, mer'aların ar sürüleriyle, mandaların(25) süd 

sağan gene kızlada müzeyyen bir cennet idi; ne gönlümüzde bir keder, ne 

de malımızda bir noksan var idi. Ansızın tUfan-ı zulm-ü istibdad sana 

musaHat oldu; eviadını öldürdü, her tarafını tahrib erri; bir yerinde asar-ı 

meserret ve saadet bırakmadı. 
Weten, tu !ro ji deste zulme waran 1, meskene buman Cı maran i. E w iade 

re sefil Cı perişan e; jin Cı zaruye wan razi Cı birçi' ye. 
Tercüme 
Vatan, sen bugün zülm-ü istibdad yüzünden bir harabezarsın; bay kuşlara, 

yılanlara me'vasın. Eviadların sefil ve perişan, aç ve çıplaktır 

Hiıkı1meta zalim me Kurmancan musellete hev kir, derse kuştin ı1 

calankirine da. Me ji jibo xatıre wan zaliman, jibo dilxweste wan Fi'r'ewn ı1 

Şedadan xan Cı mane xwe şewitand. 

(19) Ev sernivlsr bi Tirki ye, mana we "Zimane Me ye Kurdi" ye. Ev nivisar bi Kurcil 

hatiye nivisin; di kovare da parçe parçe haciye çapkirin; li pey her parçeyek wergerana 

we parçeye ya Tirkiji hatiye danin. 
(20) Letif: Xweşik. 

(21) Lalezare re: Gulistana re, baxçeye te ye gulan. 

(22) Mecmee siwaran bU: Civlngeha siwaran bu, ciyC civina siwaran bU. 

(23) Nagah: Ji nfşka ve. 
(24) Kürdçe olan bu yazının Kürdçe orijinali dergide parça parça basılmış; her bir 

parçanın ardından o parçanın Türkçe çevirisi de konulmuştur. Tükçe çeviriler 

burada ve aşağıdaki paragraflarda, "çeviri" demek olan "tercüme" sözcükleriyle 

verilmiştir. 

(25) Doğrusu "mandralann" olmalıdır. 
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Tercüme 
Vatan, senin bu felaketierin bizim cehaletimizden neş'et etmiştir. 

Hükumet-i müstebidde bizi yekdiğerimize taslit etti, katli vegarat dersini 
öğretti. Biz de ce haletimizde n, o zalimlerinhatırı, o Fir'avun veŞeddadların 
arzu-yı kalbisi için hanüroanımızı yaktık. 
İro jin u zaruye wan zaliman di koşkan da bi raheti u bi dilxweşi umre xwe 

diburinin; jin u zam ye me ji taziriye u ji birçitiye li ser erde sar, li bine be rf 
u barane dinalin. 

Tercüme 
Bugün o zalimlerin evlild-ü iyalı köşklerde rahatla, gönül hoşluğuyla 

imrar-ı hayat ediyor; bizim evlild-ü iyalımız ise açlıktan, üryanlıktan, 
soğuk yerlerde, yağmur ve kar altında inliyor. 

Eger me'mured zalim bi zulme Fir'ewniya xwe, bi xirabkirina weteni, bi 
perişankirina ewlade weteni qenaet bikiran, jibo me Kurmancan seadetek 
mezin, mirovaniyek bilind buya. Hal ew e ku ji aliyek urt u ocaxe me 
diqelandin, jine me jinebi, zaruyed me sewi dihiştin; ji aliye di me di nezera 
aleme da eşqiya u beqabiliyet nişan didan. 

Tercüme 
Eğer memurin-i zalime o zulm-i Fir'avunileriyle yalnız varanın tahribi, 

evliid-ı varanın duçar-ı perişani olması ile iktifa etse idi, biz Kürdler bunu 
yine bir saadet, bir insaniyer telakki edebilirdik Halbuki bir taraftan 
hanüroanımızı imha ediyor, kadınlarımızı dul, çocuklarımızı yerim 
bırakıyor; diğer taraftan bizi ilem nazarındaeşkıya ve kabiliyersiz gösteriyor 
idi. 

Ah, wan zalima ewil me Kurmancan ji xwendine, paşe ji ticaret u ziraete 
mehrum(26) hiştin; paşe her çi xwestin der heqe me da icra kirin u gotin, 
Xwede u Pexember bira xwe neanin. 

Tercüme 
Ah, bu zalimler evvela biz Kürdleri okuyup yazmaktan, sonra ticaret ve 

ziraatten mahrum bıraktılar; sonra da hakkımızda istediklerini i cra ettiler, 
aksini söylediler, Allah'ı ve Peygamber' i hatıriarına getirmediler. 

Bi himmeta Cem'iyeta İttihade, bi muaweneteta esked, Qanuna Esasi 
derket, belaye zulme ji ser me rabu. Meb'usa(27) muhterema civiya u 
Meclise Meb'lısan u hale weteni de bejin. Xwede hernan tewfiqa(28) wan 
bide, çave xainan kor bike. 

Tercüme 

(26) Peyvik€n ji peyvika "xwendin{l" heta vir, ji rUpela kovan~ ketine. Me ev peyvik, li 
gora wergerana Tirkl nivlsln. 

(27) Meb'Us: Ge1wekll, endam€ parlamentoy€, parlamenter. 
(28) Tewfiq: lkkanina kar U bar li gora daxwaza mirov. 
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Cem'iyet-i İttihadiye'nin himmeti, askerimizin muavenetiyle Kanun-ı 

Esas! neşr ve bela-yı zulm-ü istibdad üzerimizden refolundu. Muhterem 

m eb 'uslarımız toplandılar, Meclis-i Meb'usan' daahval-ı vatanı söyleyeceklerdir. 

Hernan Allah onlara muvaffakıyet versin, hainlerin gözünü kör etsin. 

Kurmanc di nav qewme Osman! da unsurek mezin e, dindar e, ciwamer e, 

jehatl ye. Kijan qlrln bfıye ku siware wan, eglde wan di serheda weten da 

xuya nebfıye, jibo hifza wetenl, jibo şerefa miletl, jibo bilindlya dlyanete 

xfina xwe nerftlye, ji meydan@ qirinf rG.yf xwe zivirandiye, hemiyeta xwe, 

xlreta xwe, dlndar!ya xwe nlşan nedaye, jibo tarixan navek girnetdar 

nehiştfye? 

Tercüme 
Kürdler akvam-ı Osmaniye arasında büyük bir unsurdur. Diyanet, şecaat 

ve sehavet, meziyet ile muttasıftır. Hangi bir muharebe olmuştur ki Kürd 

süvarileri, Kürd babayiğitleri budud-ı varanda görünmemiş, vatan-ı 

mukaddesin muhafazası, milletin şerefı, diyanetin teallsi için kanını 

dökmemiş, meydan-ı harbden yüzünü çevirmiş, hamiyetini, gayretini, 

muktaza-yı diyanetini göstermemiş, tarihlere kıymetli(29) 

Feqet Hükfuneta mustebida meran1ya me, zekaweta me daima inkar kir. 

Nef a xwe di lxtllafa me da di. Me jl j i nezanlya xwe xebera w an ki ri n, xan (i man e 

xwe xira kir, rUhi' bab (i baplre xwe mehziin(30) kir, dilezaliman şa kir. 

Tercüme: 
Fakat Hükumet-i müstebidde bizim şecaatımızı, kabiliyetimizi, 

zekavetimizi inkar etti. Kendi faidesini bizim ihtiliifımızda gördü. Biz de 

cehaletimizden, sözlerini tuttuk, hanüroanımızı yıktık, abii ve ecdadımızın 

ruhunu mahzun, o zalimlerin kalbini tesrlr ettik. 

]i vi halilbret bistlnin, wek!Ereban, wek!Tirkan, wekl Arnawudan,(3 1) 

weki Rom (i Filan(32) bixebitin, cewhere xwe bidin naskirin. 

Tercüme 
Bu hallerden ibret alalım; Arablar, Türkler, Arnavudlar gibi çalışalım, 

cevher-i zatimizi gösterdim. 
Qewme nedbe(3 3) Arnawud çawan da'waye xfına sed sale xwe terk ki ri n, 

deste hev girtin, qimeta xwe, m@raniya xwe dane zanin, em ji weki wan 

da'wa xune, da'wa neyarlye hillnin, biraye hev bibin, şerefa Kurmancfye 

muhafeze b iki n, bi mal (i bi can bixebitin, wetene xirabe xwe(34) ava bi kin! 

(29) Buradan bir satır dü§müştür. Yazının Kürdçesine göre o satır şöyle olmalıdır: "bir 

ad bırakmamış olsun?" 

(30) Mehzfrn: Xemgfn. 
(31) Arnawud: Neteweyeki Ewrupl ye. Di hin zirnarran da jf: ra ce gotin "Albanl''. 

(32) Mexsed ji "Filan" Ermeni ne.Ji ber ku dine wan Filetlye, Kurdan di şı1na nave wan 

e esl'i da ji wan ra got'iye "File". 

(33) Necib: Nejadpak, kese ji eslek! pak. 

(34) Wetene xirabe xwe: Welate xwe ye xirabe, welare xwe ye wCran ı1 kavil. 
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Tercüme 
Arnavud kavm-i necibi nasıl yüz senelik kan da'valarını terk, yekdiğerine 

dest-i uhuvveti uzatmakla kıymet-i zatiye ve şecaat-ı cibilliyelerini izhar 
ettiler, biz de onlar gibi kan da'valarını kaldırıp kardaş olalım, Kürdlüğün 
şerefini muhafaza edelim, can ve malımızia muhafaza-ı vatana çalışalım! 

Geli Kurmancani 
Wetene xwe hez bikin. Çunkl mehebbeta weteni ji imane ye.(35) Geli 

biran! Dijmini Cı neyariye ji dile xwe derxin, aşc bin, bi hukme 
"innemelmu'minune ixwetun"(36) emel bikin. Geli hevalan! Mekceban 
vekin, ewlade xwe bi din xwendin, arenezaniye li ewlade xwe layiq me b inin. 
Çunki emre "Utlubul'ilme minelmehdillellehd"(37) li me ferz e. 

Tercüme 
Ey Kürdler, vatanınızı seviniz. Çünkü malıabbec-i vataniye imandan

dır.(38) Ey kardaşlar, adavet ve husumeti kalbinizden çıkarınız, barışınız, 
"elmü'minune ihvetun"(39) hükmününazar-ı dikkate alınız. Arkadaşlar, 
mektebler açınız, eviadınızı tahsil-i ilme çalıştırınız, cehalet arını onlara 
layık görmeyiniz. Çünkü "utlubul'ilme minelmehdi ilellehd"e(40) imtisal 
bize farzdır. 

Ey ulemaye navdar, ey meşayixe(41) xwedan'lqtldar, ey ruesaye 
sahibnufilz(42) e Kurmancani Hun qenc bizanİn ku heyata qewme me, 
selameta wetene me di ittif.ıq Cı xireta we da ye. Adece bere terk bikin, 
Kurmancan bi hev bixin, ji wan ra ji qenciye Cı xirablye bejin. Çunkl hun 
zana ne, ew nezan in. Delalet(43) bikin. Ew delaleca we jibo nefa(44) 
weteni, jibo cereqqiya mileti ye, jibo nefsa we ni ye. Roja heşre bira xwe 
binin. Dinyaye fani da nave xwe bi qenci baqi(45) bikin, hukme "Ehsin 
kema ehsenellahu lleyke"(46) ji aqile xwe dermexin. 

(35} Ev işaret e bi ally@ hedisek ve, ku P@xember c@ da gotiye "Evfna wel@r ji lmane ye". 
(36) Ev parçeyek ji ayeteka Qur'ane ye, mana w@ weha ye: "Kesen bawerdar, ancax bi ra 

ne". 

(37) Ev hed!seka Pfxember e, mana we weha ye: ")i dergiişane heta gore li zanyariy€ 
bigerin". 

(38) Bu bir hadise i§arettir ,ki Peygamber o hadiste "Vatan sevgisi lmandanci ır" demi§tir. 
(39) Bir ayecin bir parçası olan bu söz, "İnananlar karde~tir" demekcir. 
(40) Bu bir hadistir ve "Beşikten mezara kadar bilimi arayınız" demektir. 
(41) Meşayix: Piraniya "şt'x" e. 
(42) Ruesaye sahibnufilz: SerokCn xwed1hCz, seroken ku hukme wan dibilre. 
(43) Delalet: Rebirl, pC§rewl, p@§ewayi. 
(44) Nef': Menfeet, fede. 
(45) Baql: Timjlyan, nemir. 
(46) Ev parçeyeka ayerek e, mana we weha ye: "W ek ku Xwede qend li te kiri'ye, ru j1 

qenci' b ike". 
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Tercüme 
Ey me§"hir-i Osmaıll,(47) ey meşayıh-ı sahib'iktidar, ey rüesa-yı zinüffiz-ı 

Ekrad, iyice biJiniz ki kavmiınİzin hayatı, vatanımızın selilmeti sizin 
ittifakınızda, gayretinizde, hamiyetinizdedir. Adiit-ı kadime-i reddiyeyi 
terkediniz. Efrad-ı Ekradı barıştırınız, hayır ve şerri anlara anlatınız. Zira 
siz alim, anlar cahildirler. Delalet ediniz; delaletiniz varanın faidesine, 
milletin terakkiyarına iii d olsun, nefsiniz için olmasın. Kı yarneri hatırımza 
getiriniz. Bu alem-i f.inide namınızı eyulukla ibka ediniz. "Ahsin kema 
ahsenellahu ileyke" ayet-i kerimesini aklınızdan çıkarmayınız.(48) 

HİKEMiYAT 

Matike aşiretinden 
Halil Hayali 

Müellifı: Mısır eazım-ı ulemasından Seyyid Reşid Rıza Efendi 
Mütercimi: Vizeli Rıza Efendi 

DÜNYADA MÜSLÜMANLARlN HALİ 
VE ULEMANIN V AZAİFİ 

-Maba'd-

Şeyh gazaba gelip Azrail'in o gün aldığı canları koyduğu kutuyu çekip 
devirince, bütün canlar başaşağı gelerek, her can çıktığı tene gider. 
Binaenaleyh, Şeyh'in keramatından olarak, o gün ölenlerin cümlesi dirilir. 
Halbuki Azrail'in Cenab-ı Hakk' a olan şikiiyeti ile aldığı cevaba dair edilen 
bezeyanı ityana ictisar edemez.(*) 

Hindistan ahali:sinin kısm-ı ekseri bu gibi adi sözlere i'tikad ederler. 
Kalben inkar edenler varsa bile, yine bu inkarlarını lisanen i'lan etmezler. 
Ancak bunların çoğu, maarif-i sahiha ve terbiye-i musliha ile tenevvür 
hususunda vuku' bulan cia'vederi şiddetle reddederler. Nitekim Bombay'da 
müteaddid minareleri cami' bir mescidin hatibi, esna-yı hutbede "Şii 
kardaşlarımız" dedi diye, sarıklı gürilhunun heyecan ve galeyana geldiği 

(47) Meşahi'r-i Osman!: Osmanlı ünlüleri. Yazının aslında "Eyulemaye navdar" yani "Ey 
ünlü bilginler" denilmiştir; ondan maksat da Kürd ünlü bilginleridir. Zaten yazar 
burada tüm Osmanlılardan değil, yalnız Kürdlerden sözetmiştir. Belki Osmanlılara 
ve dönemin iktidrı İ ttihad ve Terakklye şirin görünmek için bu çeviride Osmanlı! ara 
yer verilmişrir. 

(48) Bu ayet, "Allah sana iyilik ettigi gibi, sen de iyilik et" demektir. 
(*) Hazred Şeyh'in uluvv-ı menzileriyle mütenasibolmayan bu gibi hikiyiit-ı amiyane, 

ahfren, ba'zı cühela.-yı muhibbfn tarafından tertib ve isnad edildiğinden, 
müşarün'ileyhin şan-ı aıtsine temas edemez. 
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gibi, ki eğer ba'zı akıllı zevatın redbiri olmasaydı, az daha büyük bir fesad 

çıkacaktı. 

Bunlar Şeyh'in mevlidi münaseberiyle o kadar müsrifane i'ta-yı sadakat 

ve nefakat ederler ki, eğer bunu ta'mim-i maarif hususunda bezlerseler, 

hakikaten kifayet ederdi. Hindistan'da hayır beklenilen yeni bir mesai-i 

İslamiye mevcfıd, fakat bir menfaat terettüb etmek ihtimalinin kuvvetsiz, 

suret-i i crasının sür'atsiz olduğu ve ashabı ise çalışmanın yolunu öğrenmek 

zımnında sair milletlerdenhiç birine yaklaşmadığı meşhfıddur. Sübhanellah, 

Müslümanlarane oldu! Bunları eve-i a'la-yı ikbalde hadıyd-ı hak-i mezellete 

atan nedir? 
Müslümanların başına gelen bu bela, esas-ı dinlerinden gallerlerinden 

neş'et ettiğini başka def'a izah etmiş idik. Bu fesadın sebebi ise, 

Müslümanların dinine mağrur olmaları, dinlerine münasebetsiz şeyler 

ilave etmeleri, dinlerinin esasını unutmaları, dinlerini adeta içi dışına 

çevrilmiş bir kürk gibi tersine giymeleridir. Büyüklerinin din suretinde 

gösterdikleri her musibeti kabul ettiler. Her kadar(49) o musibet dini 

bütün bütün başaşağı getirse ve dini temelinden yıksa bile. Kezalik cahil 

olan reisieri din rengi vermedikçe, her ne gfına ilim ve ma'rifeti, hayır ve 

menfaatı reddettiler. Her ne kadar dini n devam ve hüsn-i intizamını ciciden 

istilzam edecek hakayıktan olsa bile! Halbuki o Müslümancıklar, din 

namıyla her fenalığı istishab ve din babında şekke düşerek olanca hayırlı 

şeylerin reddini ittikab ettiler. Onların kalbieri ahkam-ı diniyeden o 

mertebe hali kaldı ki, adar-ı diniye ve hevesat-ı nefsani yesinde mu'takadat 

üzre bükmedecek binde bir adamları bulunmaz. 

Gerçi bu mes'elenin şerh ve izahında tatvll-i makaletmek istemem, ama 

onun dinivedünyeviyahud ruhani ve cismani olan iki esasınaMüslümanların 

ne işler ettiklerine dair misal göstermekten de vazgeçemem. 

Diyanet-i İslamiyenin esas-ı ruhanisi tevhid-i Bari'den ibaret olup, 

İslamın hakikati ise mücerred oraya teveccühtür. Binaenaleyh, ibadiitın 

kaffesi, bu aslı tefekkür ve bu asla nusrat ve anı himayet tarikiyle bed'eder. 

Bunun istilzam ettiği bir ma'nadainsan, her husustaancakCenab-ı Hakk'a, 

yani Hallak-ı Hakim'in ilem-i ezelde bilcümle müsebbebatı esbabına rabt 

hususunda halk-ü Icad buyurduğu vesail-i aliye-i amıneye tevessüldür.(50) 

İnsan bir şey taleb babında makamurrahmet vel'ihsandır. "Mebde-i Feyyaz-ı 

ezelden" bilcümle insanlar için inayer huyurulan esbab-ı iimmenin(51) 

gayri ye tevessül, şirk-i billah tır. İnsan bu sebebi bilmez, yahud kendisi için 

husfılü kabil olmazsa, o vakit insanın vazifesi, münhasıran canib-i eelll-i 

Samedani'ye teveccüh etmektir. Şu haldeolabilir ki Cenab-ı Hak o kimseyi, 

(49) Doğrusu "her ne kadar" olmalıdır. 

(50) Doğrusu "başvurur" ve "sarılır" demek olan "tevessül eder" olmalıdır. 

(5 1) Doğrusu "genel araç larda" demek olan "es bab-ı ammede" olmalıdır. 
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istihsal-ı maksad zımnında tarlk-i diğere sevkeder veyahud elem-i dilini 

taklil ve emel-i müşkilini teshll eyler. Fakat alel'ekser Müslümanların, 

birtakım esbab-ı mevhılmeye ve ba'zı rical-ı gaybe isnad ettikleri tasarrufat-ı 

tahayyüleye kapılıp, Allah teaiiinın halketmiş olduğu esbab-ı ma'kuleyi 

keşf-ü teşebbüs hususunda sair milletiere nisbet en geri kaldıklarını 

maatteessüf görürsün. Her ne kadar söz sahibi bunlar olup d ürlü iddialarda 

bulunurlar ise de, bunların gayri olan fırka-ı kalile-i İsiilmiye gerek mesail-i 

i'tikadiyede, gerek arneliyede hakikat-i tevhide bunlardan daha ziyade 

takarrub etmişlerdir. 
Dünyevi Müslümanlık ise, umumen ehl-i İslamın hükfımetçe olan 

işlerini kendi miyanelerinde meşveretten ibaret kılmıştır, ki böyle olunca 

padişahların, sultanların hükumet hususunda istibdadı i'tiyad ettikleri 

gibi iiliad-ı ümmet icra-yı istibdad edemez. Anın için, din-i İsliima göre, 

halkın üzerinde faalün !ima yürld(52) olan Allah'tan başka kimsenin 

padişahlık, sultanlık etmeğe hakkı yoktur. Ve bu din dairesinde verilecek 

bilcümle hükümler ülil'emr beyninde meşverete tabi'dir diye sahabe-i 

kirarn ittifak ettiler. Burada ülil'emr, ibadullahın işlerine bihakkın vakıf, 

selamet-i fikir ile muttasıf, halk nazarında hakikaten mu'teber, ahalinin 

emniyetine mazhar olan aslıab-ı ilm-ü iktidar demektir. Peygamber-izişan 

dahi, alıd-i saadetlerinde umür-ı dünyanın hall-ü faslı zımnında sahabe-i 

kiramın re'ylerine müracaat ederdi. Bundan maksad-ı peygamberi, 

Kur'an-ı kerimin medlülünce amel ermeğe Müslümanları alıştırmak 

idi. Asr-ı saadetten sonra, hulafa-yı raşidin hazaratı dahi, aslıab-ı ilm-ü 

iktidarın ara-yı siiibeleriyle icra-yı hükümet ederlerdi. 

İşte İslamın şu esas-ı dünyevisi, tıbkı esas-ı dini olan revhid gibidir. 

Tevhidi takviye ve vikaye için ibadat nasıl başlıyorsa, alıkam-ı medeni ye ve 

İcraiye de öylece başlayıp, nass-ı şer'i ile mübeyyen olmayan mesaili, din-i 

İslamın esas-ı sanisi olan meşvereri te'yid için hey'er-i ülil'emre havale 

etmiştir. 

Fakat Müslümanlar, bu esas hakkında, birinci esasa ettiklerinden daha 

fenasını reva gördüler. Çünkü mebna-yı tevhidi sarsan putperestlik 

mücadeliitı alem-i İslamiyerin cemi-i cihatına taammüm ve sirayet etmedi. 

Llkin şahs-ı vahidin mücerred re'y-i müstakilli ile müstebiddane 

hükmetmesine muvafakat, meclis-i meşveretin lüzumu hakkında 

Kur'an-ı ketimin teşyid ve sahabe-i kiramın icma' ile te'yid eyledikleri 

bir hükmü nakz ile, memleketlerindetegallüb-ü istibdad bulunan bilcümle 

Müslümanların kabul ve muvafakatnı Icab ve istilzam eylemiştir. 

Ancak zaman, bu tasall ur, bu istibdadı redd-ü inkar eden efraddan hiç bir 

vakit boş kalmaz. Ama bunlar, bina-yı istibdadı temelinden tahrib için 

cem'iyetlerteşkiline sa'yetmezler. Ziraher yerde !isan ile reddetmek, onlara 

(52) Bir ayetten aniınan ve Allah için söylenen bu Arapça söz" dilediğini yapan" demektir. 
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o kadar kolay gelmez. Binaenaleyh yalnız kalb ile inkarı kafi addettiler. 
Resuluilah efendimiz ise, bu hale "en zayıfiman" namı vermiştir. 

Diyanet-i İslamiyenin usul ve füruu vardır ki, her kim usulariayet edip 
de fiiru' kısmında kusur etse, mağfiret-i ilahiyeden ümidi kesilmez. Fakat 
her kim usul u terketse, dini terketmiş olacağından, o kimse ashab-ı dinden 
sayılmaz ve mağfiret-i ilahiyeye mazhariyet ümidi kalmaz. Usul-ı 
İslamiyenin cihet-i ruhaniyece olan en mühimmi, beyan ettiğimiz vechle 
tevhid, ve cihet-i cismaniyece meşverettir. Esas-ı evveli terkedip sünen-i 
hakkı der k etmeyen ve eel b-i menfaat ile def-i mazarrata kendileri hakkında 
bile muktedir olmayan birtakım ilc iz kullara kalbini rabteden kimse, acaba 
nerede necat bulur? Kezalik, kendi gibi ebna-yı beşerden olan bir şahsı 
kendi için reis ta'yin edip de mukaddes ve gayr-i mes'ul tanıyan bir 
kimsenin dünyada iki yakası nasıl bir yere gelmiş olur ki, bu benibeşerden 
bulunan hükümdara isnad olunan şeyi, Allah Zulceliil, "la yüs'elü amma 
yefalü ve hum yüs'elun"(5 3) kavliyle münhasıran Zat-ı kibriyasına izafe ve 
isbat ediyor. 

Daha daha, böyle ayeteve sadr-ı İslamda vuku' bulan icma'-ı ümmete 
muhalefet eden kimse, ikab-ı alıretten nasıl yakayı kurtarabilir? 

Maba'dı var 

Merkez Matbaası M. Tevfik 

(53) Bu bir ayettir, ki onda Allah'ın yaptıklarından sorumlu olmadıgı şöyle belirtilir: 
"Yaptığından sorumlu değildir, ve onlar sorumludurlar". Ayetteki "onlar"dan 
maksat kullardır. 
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SEKİZİNCi SA YlNlN ÇEViRiLERİ 
POLİTİK TOPARLAMA 

Avusturya ile olan anla§mazlığımız, bir çözüm yoluna bağlanmı§tır. Bu 
çözüm yolu Meclis'çe kabul edilip onaylandığı takdirde, meydana gelmi§ 
olan siyasi sorunlardan biri çözülmü§ olur. Bu çözüm yolunda Devletin hak 
ve çıkarları dü§ünülüp korunmu§ olduğundan, milletvekillerince durum 
ve zamanın nazikliği dikkate alınarak, güçlük çekilmeden kabul olunacağı, 
güçlü bir biçimde umulur. Öncelikle, Avusturya ile bir uzla§ma biçimi 
bulmamızı arzu eden devletler, bu sonuca sevinmi§lerdir. 

Bu sorun çözüldükten sonra Bulgaristan'ın meşru olmayan durumuna, 
hak ve çıkarlarımızın korunması temeline dayalı bir me§ru biçim verilme 
yönü kalır. Aslında bu sorun, Avusturya anla§mazlığından kat kat önemli 
ve gelecek için son derece dikkat çekici bir durum olup, çiğnenen hak ve 
çıkarlarımızın paraylakar§ılanması yönünün kabul edilmesi zorunlugörünse 
dahi, Bulgaristan'ın bugün önerdiği 100 milyon frank dolaylarındaki 
parasal bedel, Devletin isteğinin dörtte birini bile olU§turmadığından, 
Bulgar anla§mazlığının me§ru çıkarlarımızın tam korunması ko§uluyla 
nasıl çözüleceği kestirilemiyor. Doğu Rumeli özerk eyalerinin Bulgaristan 
Prensliğinden aslında ayrılması ve hiç değilse bir sınır düzeltilmesinin 
yapılması arzu olunur. Parasal razıninatın bir bölümüne kar§ılık sınır 
düzeltilmesi yoluyla bazı toprakların geri alınması, herhalde §an ve §erefe 
ve milll duygulam daha uygun dü§er. Bu nedenle Babıilll'nin, elde 
edilebilecek her §eyde sonuna kadar direreceği ve ilgi gösteren bakı§ını 
milll hak ve çıkarlarımızın sağlanmasından ayırmayacağı doğaldır. 

Girit hakkında gösterilen genel duygular ve o konuda Babıal! ce yapılan 
giri§imler, adı geçen ada hakkındaki d üzel tmelerin elde edilmesinin herhalde 
gecikmesine neden olmu§sa da, adanın Yunanistan'a ilhakı görÜ§Ü aslında 
bazı devletlerce bir çe§it desteklendiği ve fakat gerçekle§mesinin biçim ve 
zamanı hakkında aralarında tereddüt edildiği kesin olduğuna göre, Babıal! ce 
Balkan sorunlarının çözülmesi nden sonra, adanın kararsız durumuna örneğin 
geni§ birözerklik verilmesi gibi bir kesin biçim vermekle, o gibi eğilimlerin 
tasarianma alanından çıkarılması baprısının elde edilmesi dilenilir. Gerçi 
bazı dü§ünce a§ılamalarının etkisiyle ve soydaş olmak bakımından, Girit 
Hristiyanları bugün ithaktan yanaysalar da, Giritiiierin genel çıkarları, 
geniş bir özerk yönetim altında ya§amakta olmasıyla, bunlar, katılmanın 
büyük devletlerce ve egemen Hüki'ımetçe(54) desteklenmeyeceğine kesin 
olarak inanınca, adanın özerk yönetim sayesinde bağımsız olarak kavupcağı 
nimet ve iyilikleri düşünüp bunu tercih edecekleri açıktır. 

Sükeymaniyeli Seyfullah 

(54) "Egemen Hükümet" ten maksat Osmanlı Hükümetidir. 
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ADA MİSAFİRLERİ(55) 

Meclis, geçen cumartesi günü önemli bir konuyu görüşmekle uğraştı: O 
bilinen ada misafirleri ne olacak' Pek uzun süren bir zamanın türlü türlü 
zulüm ve baskılarıyla ruhunun derinliklerindeki yarası matem iniirilerinin 
yansıtma yeri olan milletin devrim ertesinde tufan gibi coşan kızgınlığının 
dalgası, alt edip ezecek büyük bir güçle akınaya başlamışken, yine de bütün 
duygulanma ve heyecanlanmaların şiddetle taşma itici gücüne rağmen, 
istibdadın bu aşağılık kodamanları ile yardımcı ve destekçilerini bir 
mahkemenin adaletinin güçlü pençesine teslim yönü tercih edilmişti. Ve 
fiilen cezalandırmaktan sakınılarak, böylece de bütün uygarlık dünyasına 
karşı Osmanlılığın yüce şerefinin ve hamiyetinin bir güzel örneği daha 
gösterilmişti. 

Altı yüzyıllık bir büyük devletin varlığının sağlam yapısını sarsıntıya 
uğratan ve yıkılıp gitmenin korkunç uçurumuna doğru sürükleyen bu 
insan biçiminde görünmüş yırtıcı canavarlar, af ve acımayı değil, hak ve 
adaletin pençesi altında ölmeyi, inletilmeyi, ezilmeyi hak etmiştir. Taşralara 
ve özellikle Anadolu Osmanlı illerine bakılsın. Zulüm ve adaletsizlik 
ateşinin istiliisıyla aralar baştan başa bir yangın tablosu biçimini almıştır. 
Her yer birer yıkımı yeridir. Halk, mukadderatının kötü talihinin bir 
ürünü olarak hala ağlıyor; herkes yoksulluk ve sefaletin en alt düzeyinde 
çırpınıyor. Hiç bir ev yoktur ki orası ağıt yakılan bir matem evi olmasın; 
hiç bir yer yoktur ki halkın, orada baskı emellerinin kurbanı olmuş bir 
cenazesi bulunmasın. Şimdi tahammül edilemez bu soğuğun şiddetine 
karşı dahi korunma çarelerinden yoksun olan zavallılar, açlıktan ölmeyecek 
kadar bir şey yemek için darı ekmekten başka bir besin sermayesine sahip 
değildir. Ana ve babalarını yitirmiş, boynu bükülmüş, öksüz ve çırçıplak 
kalmış yüz binlerce mini mini yavruların, dul ve yoksun kalmış binlerce 
kadının, bütün mazlum şehirlerin ruhlarının şefaat dileyen gözetleyici 
bakışları, bugün sayın vekilierinin dünyanın boyun eğeceği takdir edici 
kalemlerinin hükmüne çevrilidir. O halde, dünyaya bir gerçeklik adaleti 
örneği, gelecek kuşaklara da nitelikli bir ibret gösterilmelidir. 

Fakat istibdad fabrikasının bu işçilerinin, korku ve heyecan adasının 
sediderinde oturanlada sınırlı tutulması ve bu büyük cinayetierin yalnız 
bunlara yüklenmesi, hiç bir biçimde insaf ve adalete uygun olamayacağı 
gibi, geçmiş cürümlerinin iğrençliğini uygulamak için bugün görkemli ve 
süslü köşkünde debdebe ve gösteriş dinginliğini seçmiş olan kim bilir daha 
ne kadar cinayet işleyen, bunlardan daha iğrenç ne kadar insan var? İllerin 
evrak mahzenleriyle telgraf merkezlerinin ebedi olarak koruduklar ı birçok 

(55) "Ada misafirleri"nden maksat, me§rutiyetin kurulmasından sonra tutuklanıp bir 
adaya atılan eski dönemin yöneticileridir. 
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dosyalar, şifreli ve şifresiz telgraflar ve daha bilmem neler getirrilip 
incelenirse, şimdiye kadar gizli kalmış ya da üstü örtülmüş daha nice 
istibdad kodamanları meydana çıkacağı gibi, birçok kanıdayıcı belgenin 
de elde edileceği kuşkusuzdur. Şimdiye kadar her birey hakkında uygulanan 
mevcut kanunlarımızın açık hükümleri, bunlara karşı da adaleti yerine 
getirmenin gereklerini sağlamaya yeterlidir. 

Büyük suç ve cinayetleri yaygın bir biçimde ve icma-ı ümmerle(56) 
kanıtlanmışlık ve açıklık derecesine bağlanmış olanların, herhalde cezadan 
kurrlmamalarını sağlamaya yönelik olması gereken kararların iyi biçimde 
alınmasında, saygıdeğer Meclis'in bir bilgi dehasının eseri göstereceğine 
kesinlikle eminiz. 

Ahmed Cemi! 

KÜRDiSTAN'DA EGİTİMİN 
DÜZENE KONULMASI VE DİRİLTİLMESİ YOLU 

Dil eğitiminanahtarı olduğundan, önce, Kürdlerin hangi dili konuştuklarını 
bildirdim; ondan sonra, eğitimin Kürdistan'a nasıl uygulanabileceğini 
belirt elim. 

Kürdistan olarak adlandırılan toprak parçasında yaşayan Müslüman 
Kürdlerin birrakımı hem Türkçe, hem de Kürdçe, bir bölümü de yalnız 
Kürdçe, bazıları ise salt Türkçe konuşur. Türkçe ile Kürdçe ve Türkçe 
konuşan bölümleri il, sancak ve ilçe merkezlerinde karışık bulunmakta, salt 
Kürdçe konuşan bölümler ise dağınık bir biçimde köylerde ikamet 
etmektedirler. Bu sonuncu bölüm öncekine(5 7) göre her ne kadar çok ise 
de, Türkçe ve Kürdçe konuşan bölümden pek düşük bir düzeydedir. Bu 
çelişki, eğitimin gelişmesine yarayacak ne bir okulları, ne bir kitapları, ne 
de bir öğretmenleri, özetçesi hiç bir öğretim araçları bulunmamasından 
doğmuştu. Köylerde bilgisizlik ve yoksulluk köşesine çekilmiş olan bu 
yiğit halk, her şeyin gelişmesine yardım eden eğitimden yoksun kalmıştı. 
Şu halde, istibdadın en acı ve tahammülsüz darbelerine, en çok zavallı 
Kürdler uğruyorlardı. Konumlarının siyasi coğrafyası açısından, eğitimin 
sözü edilen parçacia yaygınlaştırılması en önemli iş olduğu halde, tersine, 
işin bu yönü kesin olarak önemle göz önüne alınmamıştı. 
Şimdi, acınınaya layık olan Kürd kardeşlerimizi eğitim nimetinden pay 

sahibi kılmak ve doğuştan olan yeteneklerinden yararlanmak için, önce 
uygun yerlerde birçokokulun açılması, uygun öğretmenierin bulunması ve 
ilköğretimin kesin zorunluluk altına alınması en gerekli iştir. Fakat bu 

(56) İcma'-ı Ümmet: Dördüncü sayıdaki 74 numaralı dipnota bakınız. 
(57) "Önceki"den maksat salt Türkçe konuşanlardır. 
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okullarda Kürdçe öğretim için elimizde hiç bir aracın bulunmaması ve 

bulunmasının da pekgüç olması dolayısıyla, görüşüınce Türkçe olarak ders 

okutulmaya başlamalı. Bu sözlerimle, 4 sayılı "Kürd Teavün ve Terakki 

Gazetesi"nde İsmail Hakkı Bey'in açıkladığı görüşü çürütmediğim gibi, 

yiğit bir halkın dilinin ortadan kaldırılmasından yana da değilim. Ancak 

özgürlük müsaadesiyle ben de görüşümü biraz açıklamak istiyorum: 

Türkçe olarak öğretimin başlamasında birçok yarar vardır. Oysa Kürdçe 

olarak başlamasında başarı elde edilmesi kuşkul udur. Bu konuda ayrıntılı 

açıklamalar yapmaya gerek görmeyecek, bunu akıl terazisine vuracak olan 

düşünce sahiplerine bırakırım. Tabii Türkçe öğretimin devamı, birçok 

yarar sağlayabilir. 
Birincisi, Osmanlı genel dili Türkçe olup, her zaman hakların savunulması 

ve diğer işler için başvurmak zorunda bulunduğumuz Osmanlı 

Hükümetinde bütünişlemlerTürkçe dili üzerine yapılıyor. Türkçe bilmeyen 

bir kişinin Hükümet dairelerinden birisine başvurduğu zaman ne gibi 

güçlüklereuğrayacağı, ufak birdüşünmeyle anlaşılır. Mutlaka bir çevirmene 

ihtiyaç duyacaktır. Böylece işini başka birisine gördürmüş bulunacak; ki bu 

da çoğunlukla istenene uygun çıkmaz. İkincisi, vatan görevinin gereği 

olarak herhalde zorunlu olan yüce askerlik mesleğine girişte, yine Türkçeye 

şiddetle ihtiyaç duyacak ve birçok güçlüğe uğrayacaktır. Üçüncüsü, Kürdçe 

ne bir dilbilgisi, ne bir sözlük ve ne de diğer bir kitabımız bulunmadıktan 

başka, bunları meydana getirmekteki büyük güçlükler de düşünülmeye 

değer. Kürd dilini hakaret gözüyle görüyorum sanılmasın. Ancak bu 

konuda harcanacak çabanın zaman kaybından ibaret kalması olasılığı 

karşısında ruhum derinden etkilenmektedir. İşte bunu gizleyemiyorum. 

Bu açıklama, başkalarınca acı da olsa bence gerçektir. Türkçe öğretimin 

daha birçok yararı varsa da, biz vazgeçiyoruz. 
Yararlanmasını bilmernek kadar büyük zarar olmaz. Şimdi varsayalım ki 

öğretim Kürdçe başlasın. Bilmem ki bu, düşünüldüğü kadar kolay mıdır? 

Çünkü her öğretim aracından yoksun olan bir dilin öğretiminin başlangıcı 

son derece zor, belki de olanaksızdır; öğretim araçlarının hazır edilmesi ise, 

birçok fedakarlığa katlanılmasıyla birlikte çok zaman harcanmasını 

gerektirir. Bununla birlikte elde edeceğimiz yararlar, harcayacağımız 

emeldere denk düşebilecek mi' Oysa Kürd dilinin öğretimine harcanınayıp 

da bize bir şey kazandıramayacak olan bu uzun süreyi Türkçe öğretimine 

harcarsak, her şeyi öğreneceğimiz ve çok şey kazanacağımız kuşkusuzdur. 

Şimdi, genel duruma göre öğretim Türkçe üzerine yapılmalı. Hatta 

mümkün olsa da bütün Osmanlılar bir dil, Türkçe konuşsalar, ne kadar 

gelişme eserleri görülecek! 
Şurasını da açıklayayım ki, geçmişlerimizin hatırası olan Kürd dilinin 

ortadan kalkmaması için de, Kürdistan'da açılacak okullarda özel olarak 

Kürdçeyi öğretmek için Kürdçeyi bilen zatlardan oluşan bir komisyon 
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oluşturularak bir dilbilgisinin, bir sözlüğün ve diğer gerekli kitaplarm 
hazırlanması yolunda bu komisyonun çabalarını arzu ederiz; hatta 
Kürdistan'ın geçirmiş olduğu durumları ve Kürdleri anlatan mükemmel 
bir tarih hazırlamasını da istirham eder ve başarıları için samimi bir dille 
duacı olduğumuzu bildiririz. Kürdistan tarihinin Osmanlılarca ve özellikle 
tüm Kürdlerce ne ölçüde değeri olacağını açıklamaya gerek yoktur. 
Bilinmektedir ki tarih kitapları bütün halklar yanında değerli eserler olup 
zevkle okunur ve birçok yarar sağlar. Şurasını da arzedeyim ki, hazırlanmasını 
arzu ettiğimiz bu değerli tarihten diğer vatandaşlarımızın dahi 
yararlanabilmeleri ve vatanlarınıo(58) önemli bir bölümü olan Kürdistan 
hakkıoda bir görüş edinebilmeleri için, yapabilenlerden bunu Türkçeye 
çevirmelerini dahi ister ve istirham eyleriz. 
Osmanlılarca Türkçenin yararını gösteren bir belge de, özel öğretim 

araçları ve okulları bulunan Ermeni, Rum ve diğer vatandaşlarımızın, özel 
okullarında Türkçe öğretmine fazla önem vermeleridir. O halde Kürdler de 
aynı şekilde, daha da büyük ölçüde bir çabayla bu dilin öğretilip 
yaygınlaştırılmasınaçalışmalıdırlar. Zaten bir memurluğaatanma yada bir 
yüksekokula giriş de mutlaka Türkçe bilmeye bağlıdır. Şu halde Kürdler 
için Türkçe öğretimden, daha çok sağlıklı feyiz ve yükselme yolu olamaz. 

Bediüzzaman Molla Said-i Kürdi'nin de görüşüne uyarak şurasını da 
bildireyim ki, iyi düşünceleri aşılamak için ihtiyatlı davranmalı, askerlik 
mesleğine girenleri askerlikte eğitim bölümüne almalı, küçüklerde Türkçe 
ilköğretim heveslerini uyandırmalı ve nüfiızlu olanlara, ileri gelenlere, 
belde eşrafına eğitimin saymalda bitmez yararlarını iyi anlatmalı. İşte bu 
sayede Kürd çocuklarına eğitim nimetinin değeri anlatılır ve esenliklerine 
hizmet edilmiş olur. 

Belirtilen bu görüşlerin tümüyle eğitimden yoksun aşiret çocuklarıyla 
ilgili olduğunu unutmayalım. Çünkü il, sancak ve ilçe merkezleri ile bunlar 
dışında bazı istisnai yerlerde bu önlemlere ihtiyaç yoktur. Sözü edilen 
yerlerde ortaokul, lise ve diğer okullar bulunduğundan, ilk durumda 
eğitim var demektir. Bununla birlikte, var olan bu okullardan vatan 
çocuklarının yararlanabilmesi için, yararlı ve ciddi bir düzenleme gerekir. 
Buraları, tabilki Eğitim Bakanlığı düşünmüştür. Sözü edilenokullar kendi 
durumlarında bırakılırsa, yararlanmak şöyle dursun, çocukların velileri boş 
yere uğraştırılmış, milletin emekleri boşa gitmiş ve sonuç olarak bilgisiz 
kalmamıza yolaçılmış olur. 

Erzincanlı Harndi Süleyman 

(58) Buradaki "vatandaşlar" dan maksat bütün Osmanlı vatandaşları, "vatan"dan maksat 
da bütün Osmanlı topraklarıdır. 
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. " " MILLI SERPUŞUMUZ VE FES 
-Devam-

Hele kuzu derisi kalpağın yaygınla~ması durumunda, gebe koyunları 

keserek, gerek yüce insanlık duygularına, gerekse zorunlu ihtiyaçlarımızı 

gideren koyun cinsine kar~ı yapılacak acımasızca saldırılar ve ekonomik 

i sraf gittikçe artacaktır. Bundan dolayı, fesin m odası hiç bir zaman geçmez. 

Bir fes, ilk satınalındığında kalıba vurulunca ve sonraları gülsuyuyla 

yıkanıp ya da boyanıp kalıba çekildikçe yenilenir. Bir fes, arasıra boyaha

neye gitmek ko~uluyla, halkın değiıik sınıfları arasında dönmesi ve iyi 

bakım görmesi durumunda, en az üç yıl serpfı~luk görevi görür. 

Düıünür Newton'un birle~ik tayf dairesi bilinmektedir: Yedi renk, tayf 

çözümlemesindeki genişlikleri ölçüsünde bir daire üzerine uygulanıp, bu 

daire hızla döndürülünce beyaz renk görünür. iıte bu durum, görme 

duygusu üzerine meydana gelen bir etki sonucudur. Kırmızı fes giyen bir 

kiıi, kendisinin doğal renginden çok, kırmızı yüzlü görünür. Sıradan 

insanlar buna, "kızıllıkyüzünevurmuı" derler. Avunma ve güvencin sağlık 

üzerine etkisi, bugün gerçeklik kazanmıırır. Kırmızı fes giyen bir hasta 

aynaya bakınca, sağlığının tam olduğu yargısına varır. Siyah kalpak giyen 

bir kimse ise, benzini büsbütün uçuk görür ve kuıkusunu artırır. 

Siyah kalpakların kı~ın giyilmesi görü~üne gelince; kutup yörelerindeki 

hayvanların beyaz renkle soğuğa dayanmakta olmaları, bilginierin dikkatini 

çekiyor. Pek yakın zamanlarda siyah elbisenin giyilmesinin terkedileceği 

kesin görünüyor. 
Fesin siyasi ve İslami çıkarlarımızla olan ili~kisine gelince; Osmanlılar 

gerçi 600 yıllık bir sağlam halk ise de, birçok özellik, o arada resmi dilleri, 

milli bayrakları, giysileri ancakTanzimat-ı Hayriye' den(59) sonra belirlenip 

yerle~mi~ ve Paris Antla~masında Avrupa kendisini bu hal ve biçimle 

tanımıştır. Aslında Mısır Valisi Mehmed Ali P~a'ya karşı padi~ah yazısının 

Farsça yazılıp "Takvim-i Vakayi"yle(60) öylece yayınlanması gibi 

durumlarlakanıtlandığına göre, Hükümetin Arap, Fars ve Türk dillerinden 

hangisini kabul ettiği belli değildi. Hatta Paris Antiaımasından önce 

dikilen Haydar Pa~a İngiliz mezarlığı anıtının yazıdan Fransız, İngiliz, 

İtalyan ve Arap dilleriyle yazılıdır. 
Osmanlı bayrakları hakkında inceleme yapmak isteyen eski yazarlar, 

sayısı kumandanların arzularına göre 30-40'a varan bu bayraklardan 

(59) Tanzimar-ı Hayriye: Sözlükanlamı ''hayırlı düzenlemeler" demekolan budeyiş, bir 

terim olarak, 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul'da Gülhane Parkı'ında okunan o 

zamanki padişah Abdülmecid'in yazısı. O yazı, o tarihren sonra Osmanlı Devletinde 

yapılan bazı reformlara remel olmuştur. Deyiş, bir terim olduğu için çeviride aynen 

kullanıldı. 

(60) Takvim-i Vakayi'; Osmanlı resmi gazetesinin adı. "Olaylar Takvimi" demektir. 
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hangisinin resmi olduğunu anlayamamışlardır. Paris Antiaşmasında 
Osmanlılar Avrupalı olarak kabul edildikleri sırada, kendilerini fesle 
tanıtmışlardır. Bu nedenle, bugün fes bütün dünyada Müslümanlığın ve 
Osmanlılığın özel milli simgesi olarak tanınmıştır. Osmanlılar pek büyük 
bir halk olmakla birlikte, kendilerini bütün dünyaya pek yakın bir dönemde 
tanıtmışlardır. ÇinMüslümanları, Abdülhamidadında bir halifenin varlığını 
bir gezginden nasılsa işitmişler ve Sultan Abdülaziz'le Sultan Murad'ın 
halifeliklerinden haberdar olmamışlardı. ı 90 ı U zakdoğu müttefikler 
seferinden sonra, Çinliler Halife'nin adını secde edercesine biryücemsemeyle 
işittikleri zaman, gördükleri Halife'nin adamları hep fesliydiler. Yeniden 
düzenlenen Fas ordusu, Osmanlı kıyafetine benzer bir duruma konmuştur. 
Fransızlar Cezayir ve Tunus askerine, İtalyanlar Musavva'ın(6ı) yerli 
askeri ne, Avusturyalılar Bosna ve Hersek' in yerli askeri ne, Almanlar Doğu 
Afrika sömürgelerinin yerli askeri ne, bunlar Müslüman oldukları için, hep 
fes giydiriyorlar. 

Yüce Hükümetçe bütün ayrıcalık sözleşmelerine,(62) çalışanların fes 
giymeleri koşulu konulmuştu. Bundan maksadın, milli giysimizi resmi 
biçimde tanıtmak olduğuna kuşku yoktur. Şu ana kadar şapka giymekte 
ısrar eden Doğu Demiryolları memurları, bugün kendi arzularıyla fes 
giymeye başlamışlardır. Öte yandan Hintliler, Kafkasyalılar, Orta Asya 
halkları yeniden yeniye fes giymeye başlayarak, İsliimi duygularını merkezle 
birleştirmeye girişmişlerdir. Mısır'da ise yerli ve yabancıların yüzde dak
sanı fes giymektedir. 

Değişik ırkiara mensup Müslüman halkların Osmanlıları örnek alarak 
bir giysi kabulüne giriştikleri bir sırada, Osmanlıların, girişimcilerin bu 
İçten görüşlerini takdir etmiyorlarmış gibi giysi değiştirmeleri nasıl 

yorumlanır? Özellikle kalpak ve kapela giyerek Kafkasyalılara, İranlılara, 
Ruslara, Bulgarlara, Adalı Rumiara benzemekten ne gibi bir politik yarar 
düşünülür? 

Dünyadaeksikliği görülen her şey düzeltilerek eksiksiz duruma getirilir. 
Fakat biz Osmanlılar, ne yazık ki, eksikliğini gördüğümüz bir şeyi 

düzeltmeyi düşünmeyetek onu bırakınayı alışkanlık edinmişiz. Dünyanın 
en parlak tarihli askeri olan yeniçeri ordularını ufak bir himmetle düzeltmek 
olanaklıyken, alışkanlığımızın dürtüsüyle dağıtıverdik. Şimdi de fesi, ne 
gibi maddi ve manevl' yararları olduğunu düşünmeyetek bırakıyoruz. 

Fes için ortaya serilen itirazlar şunlardır: 
Birincisi, Avusturya yapımı olmasıdır. Var olan fabrikalarımızı artırarak 

fesin içerdeyapılması hususunungaranti altınaalınması maksada yeterlidir. 

(61) Musavva': Eritre'nin Kızıldeniz kıyısında yer alan liman kenci. 
(62) Yabancı §irkedere Osmanlı topraklarında İ§ yapma ayrıcalığı veren sözlqmder. 
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Bugün giyilmekte olan kalpaklar için vereceğimiz paralar yine yabancı 
ülkelere gidecek değil mi? Bunda da hiç bir karımız yoktur. 

İkincisi, kırmızı rengin savaş yerinde hedef oluşturmasıdır; Almanlar 
miğferlerine, güneş ışınlarıyla düşman tarafından görünmemesi için ince 
bir tü! örtüyorlar. Osmanlı askerleri de savaş yerinde yazın bir kuşak, kışın 
da kollu kukuletayla(63) feslerini örtebilirler. Özellikle bu örtüler aynı 
zamanda hava etkilerini de değiştirir. 

Üçüncüsü, boyasının çıkmasıdır. Boyayı iyi emmek konusunda yün, 
diğer maddelerin önünde gelir. Bizim ülkemizde yapacağımız fesleri 
renklendirmek için alizerin(64) kullanacağımıza, eskiden olduğu gibi kök 
boyalar kullanırsak bu sakınca giderilir. 

Dördüncüsü, yağmurdan etkilenmesidir. Bütün kumaşlar yağmurdan 
etkilenirler ve bir ütüye ihtiyaç gösterirler. Bu durum yalnız fese özgü 
değildir. Şu kadar ki Barutçu İzzet Paşa hazretlerinin bundan 12 yıl kadar 
önce bir fesin içine su doldurup dört saat bıraktığı halde suyun kumaşa 
değil geçmesi, hatta değmemesiyle, deneyle görülen başarısı önemle dikkate 
alınırsa, bundan sonra su geçmez ve sudan kalıbı bozulmaz feslerin yapımı 
kolayiaşmış olur. 

Beşincisi, güneş ışığına karşı bir siper kapsamamasıdır. Meşrutiyet 
yönetimimiz, iç iriraziara hedef olmaması için bu konuda uyanık 
davranmalıdır. Bu sakıncanın giderilmesi için şimdilik hatıra bir şey gelir; 
o da, fesin çevresine sarık biçiminde beyaz bir fanila eklenmesidir. Bu fanila 
sürekli olarak fesin dış yüzeyine yapışık bulunur ve güneşli zamanlarda 
aşağı indirilir. 

Altıncısı, püskül un varlığıdır. Bu da püskülün kaldırılarak tepeye beyaz 
ipekten bir yıldız eklenmesi gibi bir değişiklikle düzeltilir. 

Sonuç olarak, bizim bütün dünyada tek belirleyici simgemiz olan fesin 
maddi ve manevi yararları düşünülüp dikkate alınarak, aşağıdaki maddeler 
kanun kadar güçlü bir hükme bağlanmalıdır: 

1- Fes Osmanlıların resmi serpilşudur. 
2- Resmi dairderin memur ve hizmetçileri, Devletçe sözleşmeye bağlanan 

şirketlerin çalışanları ve resmi okulların öğrencileri, fes giyeceklerdir. 
3-Resmi günlerde giyilecek fesin kırmızılığı derecesi, silindir biçimindeki 

gövdesinin uzunluğu, bunun eğimi, figürist ressamlar ve estetik uzmanları 
tarafından bir kural konularak belirlenip takdir kılınmalıdır. 

4- Halkın fes biçiminde kırmızı kumaştan yapılmış serpilş giymesi 
serbesttir. 

5- Kalpak giyrnek eleştiriJip sitem edilmeye değer bir davranıştır. 

MahmudMuin 

(63) Kukulera: Bir çeşit başlık. Sözcük İtalyancadan Türkçeye girmiştir. 
(64) Alizerin; Boyacılıkta kullanılan bir madde. Doğrusu "alizarin"dir. 
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SADRAZAM PAŞA'NIN KONUŞMASI 
-Geçen sayıdan devam-

Şöyle ki: Bütçenin açıklanması sırasında ayrıntısı görüleceği gibi, geçen 20 
yıl içinde Yüce Hükümet, alınan borçların ana para ve faizine karşılık, sabit 
gelirlerinden yıllık iki milyon Osmanlı lirasını aşkın bir tutar borç alıp 
ayırmak zorunda kalmıştır. Bu sırada bütçede denkleşmesi daha çok 
güçleşip, yönetim ele alındığı zaman Maliye hazinesinde para 
bulunmamasından dolayı, Osmanlı Bankası'yla yapılan borçlanma 
sözleşmesinin Meclis'in onayına bağlı olması dolayısıyla, gerek şimdi 
karşılanması zorunlu olan büyük masrafların sağlanması ve gerek siyasi 
ufukta yüzü görünen savaş hazırlığının giderilmesi çerçevesinde padişahlık 
ordusunun eksikliklerinin tamamlanması amacıyla gerekli mühimmatın 
satınalınması için bir avans anlaşması yapılmasının zorunluluğundan 
ötürü, Avrupa sermayedariarına başvurulmasına gerek görülmüştü. İngiliz 
sermayedarlannın pek çok yıllardan beri ilk kez olarak Fransız ve Alman 
sarraflar kuruluyla ortaklaşa yardımımıza koştukları sevinçle görülmüştür. 
Eğer böyle olmasaydı, büyük önemi ortada olan meşrutiyet yönetiminin 
kalıcılığının, doğuşunun başlangıcında ciddi güçlüklere uğrayacağı açıktı. 
Ancak bu geçici bir çare olup, Şimdi yüce Hükümet Devlet maliyesini 
doğru ve sağlam bir temel üzerine kurmak için yeni yeni gelirler aramak ve 
Avrupa sermayedariarına başvurmak zorundadır. Yeni gelir kaynakları 
bulunması için buyük devletlerin bize yardım edeceklerinden ümitliyiz. 
Fakat gerek büyük devletlerin, gerek Avrupa piyasalarının güvenini 
kazanmak, ancak maliyemizin yönetim biçiminin tümüyle düzeltilmesiyle, 
is raftan sakınılması ve yükümlülerin şikayetlerine yolaçmaksızın gelirlerin 
artırılınasına çaba harcanması zorunludur. 

Geçen Ağustosta ünlü Fransız maliyecilerinden Sayıştay Başkanı Mösyö 
Laurent geçici birsüre için çağrılıp getirtilerek, Maliye Bakanlığı kendisinin 
danışma ve ustalığından yararlanıp maliye yönetiminin düzeltilmesi işinde 
alınması gereken önlemleri incelemeye, düzenli olmayan borçları belirlemeye 
ve gelecek yılın bütçesini düzenlemeye çalışmaktadır. 

Bu durum olduğu gibi kamunun gözleri önüne serilince, Osmanlı 
Hükümerinin dost devletlerin dostça yardımlanyla Devletin maliyesini 
sağlam bir temel üzerine kurabilmesi, güçlü biçimde umulur. Avrupa 
piyasalarının, ülkenin barış içinde gelişmesini, maliye ve sivil yönetim 
reformlan için alınacak önlemleri büyük bir dikkatle izleyecekleri 
kuşkusuzdur. Avrupa piyasalarının güvenini kazanmak, iç ve dış 

politikamızın barış üzerine gelişmesine bağlı olup, bu olmadıkça mali 
işlerimizin bir kararsızlık durumuna uğraması uzak değildir. Şimdiye 
kadar yapılan taahhütlerimizin harfi harfine yerine getirilmesiyle Avrupa 
piyasalarında mali itibanmız zedelenmekten korunduğu gibi, gelecekte de 
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bu önemli i~in son derece gözetilmesi çok gereklidir. Eminim ki, eğer barış 

ve esenlik kalıcı olursa, ülkenin içinde de tarım, ticaret ve sanayiin 

geli~tirilmesiyle genel setvet artarsa, Yüce Hükümet' çe sebat ve basiretle 
davranıldıkça, gelecekte mali i~lerimiz de düzenli ve denk duruma 

getirilebilir. İ~ te çabalarımızın bu yöne yönelmesi gerekir. Gümrükyönetimi 
düzen altına alınsa, gümrük gelirlerinin artacağı kesindir. İngiltere 

Hükümetiyle haberleşilip, uzmanlardan Mösyö Franford'un ve bunun 
yanına da Doğu'nun durumunu bilen Mösyö Wikley'in atanması 

kararlaştırılarak göreve çağrılmışlardır. Posta ve Telgraf Yönetiminin de 
tümüyle düzeltilip düzene konulması ve böylece yabancı postanelerin 

varlığınagerek kalmaması için, bu hususta yeterlilik ve ustalığı gerçekleşmiş 
olan YusufSaha Paşa Mısır'dan getirtil erek, kendisiyle görüşölüp Posta ve 

Telgraf bakanlığına atanması kararlaştırılmıştır. 
Adalet işlerimizde kamu işlerinin güven çerçevesinde yapılmasıylakişisel 

hakların da korunmasını tam olarak sağlaması gereken kanunlarımızın 

zamanın ihtiyaçlarına göre değişeiriJip düzeltilmesine gerek görulmesi 
üzerine, kara ve deniz ticareti ileceza ve icra, hukukvecezamahkemelerinde 

yargılama usulu kanunlarından bazılarının değiştirilmesi tamamlanıp, 
bazıları da değiştirilmekte olduğundan, art arda sayın milletvekillerinin 

incelemesine sunulacağı doğaldır. Hapishanele rimizin de giderek yeni usul 
üzerinedüzeltilmesi tasarlanıp, bunungerektireceği masrafların bir bölümü 

gelecek yılın bütçesine konulup mikdan sayılada belirtilecektir. Yargıçlar 
ve adiiye yöneticilerimizin bundan böyle dürüst ve yetenekli kimselerden 
olmalarına fazlasıyla özen gösterileceğinden, böylece Allah'ın kullarının 

haklarının tümüyle korunması fiili olarak meydana konulacaktır. 

Askeri güçlecimize gelince; en yetenekli kurmay ve subayların hemen 
i~ba~ına geçirilmeleriyle, askeri işlerin de düzenlenmesine başlanmıştır. 

Özel Ordu ile İkinci ve Üçüncü Ordulardaki süvari ve topçu alaylarının 
levazım ve mühimmatı tedarik edilip hayvanları artırılımış, Özel Ordunun 
eksik olan bir nizarniye taburu yeniden kurulmuştur. Askeri fabrikaların 

eksikliklerinin tamamlanmasına başlanmış, silah altındaki yedek taburlada 
değişik düzenli sınıflarasilah atımı ve nişan eğitimi yaptırılmıştır. Askeri 

düzenlemeler konusunda düzenlenmiş olan kanun tasarıları da Meclis' e 
sunulmaktadır. Kurmay Okulu ve Levazım Dairesi için Almanya'dan 

yetenekli subaylar getirtilmeye girişildiği gibi, eğitimlerini tamamlamak 
için buradan daAlmanya'yaeskisi gibi subayların gönderilmesi, gelecek yıl 

da yine Almanya'dan gerekli subayların getirrilmesi tasarlanmış, bunlara 
ilişkin tahsisat da bütçeye konmuştur. 

Bir süreden beri deniz gücümüzde başgösteren gerilemeden sonra, yeni 

Hükümetedüşen önemli görevlerden biri de, denizgücümözü geliştirmenin 
araçlarını tamamlamak olduğundan, bir yandan bu konuda Deniz Kuvvetleri 

Bakanlığınca düzenlenen olağanüstü bütçe Meclis' in onayına sunulmak 
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üzeredir; diğer yandan savaş gemilerimizin tek tek kontrolu, çoğunun 
eksiklikleri tamamlanıp büyük küçük 24 parça savaş gemisi çalışır duruma 
getirilip Marmara' da manavra ve atış eğitimleri yapıldıktan sonra birtakımı 
iki grup olarak Ege Denizine ve İzmir' e gönderilmiş, iki gözlem gemisi de 
Kızıldeniz e gönderilmiştir. Basra ve .............. ( 65) gönderilecek gemilerin 
de eksikliklerinin tamamlanması yakındır. Deniz gücümüzün 
düzenlenmesini ve mürettebatının eğitimini gözedemek için İngiltere 
Hükümeriyle haberleşilip ünlü denizci Amirat Kambil ile torpidoculuk, 
elektrikçilik ve çarkçılık eğitimi için seçilen diğer subayların ikişer yıl 
süreyle atanmaları kararlaştırılıp varışları beklenmektedir. 
Bayındırlık Bakanlığınca, bulunacak taşıma araçları, askeri ve ekonomik 

demiryolları, limanlar, ırmak yataklarının düzenlenmesi, toprak sulaması 
ve gemilerin seyri hakkında bir program düzenlenmiş, ticaret ve sanayiin 
gelişmesi için gereken kanun ve tüzük tasarıları hazırlanmış, Mühendis 
Okulunun programı ve tahsisatı artırılmıştır. Feyiz ve bereketiyle ünlü 
Mezopotamya(66) bölgesinin Fırat ve Dicle, ve Adana ovasının Seyhan ve 
Ceyhan ırmaklarının yataklarının düzenlenip temizlenmesi ve kanallar 
açılarak sulanması, sözü edilen programın içeriklerinden olup, şimdiden 
uzmanlar aracılığıyla istenen keşiflerin yapılmasına başlanmıştır. Nakdi 
bedellerin tahsilinde görülen durgunluktan dolayı illerce yol inşaatı için 
yoğun çalışma yapılmamışsa da, Rumeli 'de askeriyeye ait şoseve köprüleri n 
yapımı sekteye uğramamıştır. Bayındırlık işlerine ait ayrıcalıklar hakkında 
sermayedarlada görüşmelere başlanması, Meclis'e sunulacak programın 
incelenip onaylanmasından sonraya bırakılmıştır. 
Tarım, Orman ve Maden Bakanlığınca tarım ve veterinerliğe ait merkezi 

bir yönetim ve yeniden bir orman okulu kurulması, hayvansağlık zabıtasının 
yaygınlaştırılması, uzman ve maden mühendisleri yetiştirmek içinAvrupa'ya 
öğrenci gönderilmesi, yeni tarım araçları kullanımının yaygınlaştırılması, 
gerekli illerde tarım kurumları kurulması, Rumeli'de olduğugibi Anadolu 
illerinde de aygır depolarıyla örnek çiftlikler kurulması, küçük çapta sergi 
ve yarışlar düzenlenmesi, bitki ve hayvan hastalıklarının giderilmesine 
ilişkin tüzükler, ve ormanların iyi korunması hakkında kaleme alınan 
orman ve otlak kanunları ile değiştirilmesi gerekli görülen maden kanun 
tasarıları, aynı şekilde Meclis' e sunulmaktadır. 
Meşrutiyet yönetimimizin yerleşmesi ve milli güce dayalı olan Osmanlı 

siyasi varlığının heybetli bir biçimde görünmesi, tüm devletler tarafından 
saygılı ve samimi bir yönelişle seHimlanmış(burada iki kez sürekli alkışlar) 
ve parlak eserlerinden birincisi olarak, Rusya Hükümeti Makedonya 
reformlarını izleyen diğer devletlerle birlikte Üç İ Ilere( 67) özgü olan 
(65) Burada bir yer adı çok silik duruma geldiği için büyüteçle dahi okunamadı. 
(66) Mezopotamya: İlk sayıdaki 88 numaralı dipnotun birinci paragrafına bakınız. 
(67) Üç İller: Osmanlıların Rumeli'deki Kosova, Manasrır ve Selanik illeriydi. 
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girişimlerinden vazgeçip, yeni Osmanlı Hükümetinin kendisinin yapacağı 
reformları beklemiştir(alkışlar). 

Padişah'ın konuşmasında açıklandığı gibi, Babıiili'ce yeni meşrutiyet 
yönetiminin örgütlenip düzenlenmesiyle uğraşıldığı sırada Bulgaristan 
bağımsızlığını ilan etmiş, sonra da Avusturya uğraşı altındaki Yenipazar 
sancağından askerini çekip Bosna ve Hersek illerini Avusturya 
imparatorluğuna katmaya karar verdiğini açıklamıştı. Her iki saldırı da 
protesto edilerek durum diğer büyük devletlere bildirilmiş ve Bulgaristan 
hakkında bir karar verilmesi için konferans toplanması istenmiştir. Büyük 
devletler bu saldırıların meşru olmadığını ve devletler arasında yapılmış 
olan Berlin Antlaşmasına aykırı olduğunu belietmekle birlikte, Bulgaris
tan ve Avusurya'ya öğütlerde bulunmuşlarsa da, hakların geri alınması 
Yüce Devlet' e ait olup bu konuda diğer devletlerden görülecek desteğin 
diplomatik girişimlerden ibaret olacağı anlaşılmıştır. Çünkü her iki tarafa 
karşı yalnızca hareketimiz maksadın elde edilmesini sağlayacağından ve 
dost devletler, emrivakinin geri alınması konusundaki güçlüklerle Yüce 
Devlet'in konumunu karşılaştırarak mal! tavizle haklarımızı almamızı 
daha iyi görerek bu yöntemi bize tavsiye etmişlerdir. Oysa Avusturya 
Yenipazar sancağının boşaltılmasını yeterli bir taviz sayarak başka tazminat 
ödenmesinin görüşülmesine bile yanaşmadığından, o devletle mutlaka bir 
uzlaşma sağlanmasına değin protestomuzun geçerliliği korunarak, Bosna 
ve Hersek eskisi gibi Avusturya'nın işgali ve geçici yönetimi altında 
tanınıp(alkışlar) bu illerden diğer Osmanlı ülkelerine gelecek halk hakkında 
eskisi gibi Yüce Devlet uyrukları işleminin yapılmasına karar 
verilmişti(alkışlar). 

Devamı var 

OLAYLAR 
AVUSTURYA OLA YLARI 

Avusturya Devletinin de karşılık olarak Yüce Devlet mallarını boykot edeceği 
söyleniyordu. "Fermednilat"(68) gazetesi ise bu söylemiyi yalanlıyor. 

* 
Avusturya' daki Barış Kongresi tarafından Bosna-Hersek sorununda sağlanan 
uzlaşmadan ve genel huzur ve dinginliğın korunmasına olan hizmetlerinden 
dolayı, Hükümet ile Baron Arimal'ın kutlandığı, Viyana'dan yazılıyor. 

* 
Avusturya gazeteleri, Yüce Devlet'le Avusturya arasındaki uzlaşmayı, 
garip bir biçimde, Sırbistan'ın Avusturya'ya yenilgisi olarak göster
mektedirler. Oysa Yüce Hükümet'in siyasi emellerinin amacı, uzlaşma 
-··~-------------------

(68) Bu sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
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sağlanmasıyla genel güvenlik ve huzura hizmet etmekren ibarettir. Bunda 
Sırpların çıkar ya da zararı düşünülmez. Tersine, Osmanlılarla Sırhistan 
arasında da ban§ın korunması konusunda önceden uzla§ına vardır. Şu halde 
Avusurya gazetelerinin bu §ekilde dil kullanmalan, üzüntü ve garipseme 
nedenidir. 

* 
Türkiye(69)-Avusturya uzla§ınasının, Yüce Devlet'in mail konumunu da 
sağlamla§tırmış olduğunu ve bu bakımdan Türkiye'ninolanaklı müsaadeler 
ve koşullar içinde Avrupa'nın mali yardımını elde edeceğini, Alman 
gazeteleri bildirmektedirler. 

* 
Avusturya ile Türkiye arasında bir mali taviz karşılığında uzla§ına 
sağlanması, Karadağ'da pek fena etki yapını§tıt. Bosna-Hersek'teki 
karde§lerinin ter ki, Osmanlı milletine yakıştınlmaını§tır. Özellikle bunca 
fedakarlıklar yapılarak meşrutiyet ya§aınına girdikten sonra bu yön daha 
çok dikkat çekici görülınü§tür. 

* 
Geçenlerde Bakanlar Kurulunda okunup kabul edilen protokol, geçen 
pazartesi günü Avusturya Hükümetine gönderilmiştir. 

* 
"Şura-yı Ummet"ten:(70) 
ı ı Ocak 324(Miladl 24 Ocak 1 909), telgraf: 
İki ilin Avusturya'ya sarılması ve böylece Arnavciluk ile Makedonya'nın 

i§galinin kolayla§tırınasından dolayı, Moskova Slav Derneği §a§kınlığını 
bildirir. 
Türkiya'nın parlak devrimini alkı§lamış olan uygarlık dünyası, iki milyon 

adamın satılınasını kınarnayla anacaktır. Slavlar bunu hiç bir zaman 
affedemez. Slav Derneği, tüm yurtseverlerin Avusturya tarafından yapılan 
öneriyi reddedeceklerinden emin olduğundan, Bosna-Hersek'e özerklik 
vermek ve Bulgaristan, Sırhistan ve Karadağ ile savunma niteliğinde bir 
Balkan ittifakı yapmak ko§uluyla Türkiya'ya be§ milyon lira vermeyi 
önerir. Bosna-Hersek Ulusal Derneği, piyasaya yüzde 5 faizle ı o milyonluk 
tahvil çıkararak Türkiya'ya 5 milyonödeyecektir. Slav Derneği, Karadağ ve 
Sırp hükümetlerinin, belki İngiltere ve Rusya'nın, ban§ın korunması 
amacıyla, bu borçlanma faizinin düzenli olarak ödenmesine ve borcun da 
azar azar ödenmesine kefil olacaklarını sağlar. Bosna Hükümetinin bu ilk 
borçlanması olacağı gibi, yılda ödenecek tahviller ancak 300.000 lira kadar 
olacağından, Bosna-Hersek halkının her ferdi ne yalnız dört dinar dü§er. Ve 
Bosna-Hersekliler, bunu büyük sevinçle ödemeye hazırdır. Bosna-Hersek 

-------------- ··--

(69) İlk sayıdaki 84 numaralı dipnota bakınız. 
(70) Bunun o zaman yayınlanan bir gazete ya da dergi olduğu anlaşılıyor. 
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özerkliği Avusturya'ya karşı geçilmez bir set oluşturacak ve Makedonya'yı 
güven altında bulunduracakrır. Ve Türkler, Slav ve Latin halklarının sevgi 

ve yardımını kazanacaktır. 

Genel Başkan 
General Cref İspiridoviç 

* 
Avusturya Hükümeti, Yüce Devlet'e vereceği razıninata mahsuben 425 .000 
İngiliz lirasının ödenmesi için Viyana'da hazırlıklarda bulunmaktadır. 

BULGARİST AN OLA YLARI 

Sorunun bir uzlaşmaya ulaşması için, Bulgaristan'ın bağımsızlığını 
onaylamaya ilişkin istenen paranın altı buçuk milyon Osmanlı lirasına 
indirilmesini, Rusya Hükümeti Babıali:'ye tavsiye etmiştir. Oysa Babıali:, 
Bulgaristan'dan 28 milyon isremekteydi. 

Paris 'ten yazılıyor: Bulgaristan Prensliği, bir borçlanma yapmak koşuluyla 
100 milyon frank ödemeyi kabul edeceğini bildirmektedir. Osmanlı 
Hükümeti bundanfazlaistekte bulunursa, o zaman Prenslik toprak bırakacak 
ve fakat bu toprak, Müslüman halkla m eski'ın olmak kuşu! uyla bırakılacaktır. 

* 
Bulgaristan Prensliğince savaş hazırlıklarına yoğunluk verildiği ve hatta 
Sofya' daki silah fabrikaları ..................... (71) Almanya'dan bir hayli top ve 
cephane sipariş ettiği, alınan haberlerimizdendir. 

* 
Bulgaristan maliarına karşı boykorun günden güne genişlemesinden dolayı, 
Bulgarisran'ın, gelecekte doğacak zararları dikkare alarak kaygılandığı, 
Sofya'dan bildiriliyor. 

* 
Sofya Osmanlı Komiser Vekili, aldığı emir üzerıne Bulgaristan'daki 
Müslüman halk hakkında reva görülen zulüm ve baskılardan dolayı, 
Dışişleri Bakanlığına sözlü bir no ta vermiş olduğunu "Veçerrıa Poşte"(7 2) 
gazetesi yazıyor. 

İRAN OLA YLARI 

Tahran'dan yazıldığına göre Isfahan'da yapılmakta olan Eyalerler Genel 
Meclisi, yabancı elçiliklere başvurarak anayasadan yana müdahaleleri için 
dileklerde bulunmalarını kararlaşrırmıştır. Hükmü geçen Prens, 700 
süvariyi yanına alarak Isfahan'a doğru hareker etmiştir. Kürdler, Culfa 

(71) Burada iki sözcük çok silik duruma geldikleri için okunamadılar. 

(72) Bu sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
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dolaylarında büyük bir tüccar kervanını ele geçirmiı ve Tebriz postasını da 
gasbetmiıerdir. 

* 
Tebriz'in Şah'ın askerleri tarafından ablukaya alındığı, yerinden bildiriliyor. 

KARADA<'j'IN İSTEKLERİ 
Çetlne'den güvenilir olarak bildirildiğine göre, Karadağ Sırbistan'la bitişik 
olmak için Bosna-Hersek'ten bir bölüm toprak istemektedir. Diğer istekleri 
de, Berlin Andaımasının 29'uncu maddesinin geçersiz kılınması, Sbiçye'nin 
kendisine geri verilmesi, Kajaro'ya kadar uzayan kıyıların bırakılması ve 
Hersek sınırlarının düzeltilmesi gibi konulardan ibarettir. 

İNGİLTERE KRALI HAZRETLERiNiN TAHTA ÇlKlŞ GÜNÜ 
Dünkü cuma günü İngiltere Kralı hazretlerinin tahta çıkıı günüydü. Her 
taraftan atılan topların müjde velveleleri, bu büyük ulusun görkemli ve 
şanlı hükümdarına karşı değişmez bir yüceitme ve saygı duygusu duyan 
bütün Osmanlıların ruhunun derinliklerinde büyük bir sevinç ile yansımış, 
bu günü herkes samimi bir sevinçle selamlamıştır. Bu münasebetle, biz de 
sözü edilen hazretleriyle büyük İngiliz ulusuna özel kutlamalarımızı 
kıvançla sunarız. 

* 
İngiltere'deki muhtaç Osmanlıların refah ve geçimlerini sağlamak için 
yardımlar toplamak üzere kurulan hayır derneğinin açılış töreni yapılmış 
ve bir hayli yardım toplanmııtır. Londra Belediye Başkanı derneğin onur 
baıkanlığını, Osmanlı Elçisi de başkanlığını kabul etmişlerdir. 

* 
Osmanlı illerine genelgeyle gönderilen emir yazılarında Sırp, Rum ve 
Bulgar komiteleri hakkında yerel memurların dikkati çekilmiş ve bunların 
Hükümet iılerine ve iılemlerine müdahalelerine izin verilmemesi önemle 
tavsiye edilmiştir. 

* 
Genç ve talibii Şehzade Devletli ve Soylu Burhaneddin Efendi hazretlerinin 
saygıdeğer analarının vefatı, büyük üzüntüye neden olmuştur. Adı geçen 
Şehzade hazretlerinin üzüntülerini özellikle paylaşır ve soylularının yüce 
eşiğine özellikle taziye sesimizi yükseltiriz. 

* 
Saygıdeğer özgürlük Şehidi Midhat Paıa'nın oğlu Ali Haydar Beyefendi 
hazretlerinin Madrid elçiliğine atanacaklarıni, "La Turquie" arkadaşımızcia 
büyük bir sevinçle okuduk. 
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Padişah'ın zatının biraz rahatsız oldukları ve geçen cuma günü elçileri 
kabul buyurmamış olmalarının da, padişahlarının bu rahatsızlığından ileri 
geldiği söyleniyor. 

* 
Osmanlı Meclisinin açılış günü dolayısıyla Kara Tahsin tarafından telgrafla 
kutlama bildirilmesi, herkesçe garipsenip alay hedefi olmuştu. Bu kez de 
eski Tophane Müşlri(7 3) Zeki Paşa, işi kötülük olan arkadaşının izini örnek 
alarak, Sadrazam Paşa hazretlerine, konuşmasından dolayı şu telgrafı 

yazıyor: 

"Meşrutiyet yönteminin fiilen kurulması ve ülkemizde ilk kez olarak 
Meclis'te açıklamalarda bulunulup kazanılan yüce başarılarını kutlarım. 
Ferman" .(7 4) 

* 
Mıdyat ilçesi içindeki eşkıyanın tepelenmesi ve yakalanmasıyla 
görevlendirilerek adı geçen ilçeye gönderilen Sancak Mutasarrıfı tarafından 
yapılan kovuşturma sonucunda, aranan kişilerden dehalet edenlerle 
yakalananların mikdarının, geçen 16 Aralığa kadar 17 kişiye ulaştığı ve 
köylerinden çıkarılıp perişan kalmış olan halkı n yerli yerine yerleştirilmesiyle 
ele geçirilen toprak ve hayvanlarının geri verilmesi gibi önlemler alınmasına 
girişildiği, Di yarbekir ilinden İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

* 
Berwarl, Xerzan, Şerwan, E ruh ve Siitd ilçelerindeki mahkümlerden bu kez 
de 3 7 kişinin aman istediği, yerel bildirime dayanılarak Bıtlis ilinden 
bildirilmiştir. 

* 
İtalyan Kralı hazretleri, yeni Elçi Hakkı Beyefendi 'yi olağanüstü bir şekilde 
kabul edip kendisine iyi ilgi göstermişlerdir. 

* 
Anadolu Osmanlı illerini teftiş edip incelemelerde bulunmak için 
kurulmasına gerek görülen özel kurul üyeliğine rahmetli Said Paşazade 
özgürlükçü edebiyatçtiardan Diyarbekirli Süleyman Nazif Beyefendi 
hazretleri de atanıp gitmesi dileğinde bulunulmuşsa da, mazeret göstererek 
kabul buyurmarnışlardır. 

* 
Güvenlik İşleri Bakanı Paşa istifa etmişse de, kabul edilmemiştir. 

* 
At satınalınması için Şehzade Devletli SoyluSelim Efendi hazretleri, bu kez 
de Savaş Sanatları Okuluna 40 lira armağan edip, böylece soyluluk eserlerini 
göstermiştir. 

(7 3) Müşlr: Mareşal. O dönemde bir askeri terim olduğundan, çeviride aynen kullanıldı. 
(74) Ferman: Birinci sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 
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Tiflis Yardımla§ma Derneği tarafından Osmanlı illerinde kıtlığa 
uğrayanlaraKats yoluyla 30 bin kile buğday gönderileceği haberalınmı§tır. 

Ermeni Patrikhanesi Yardımla§ma Komisyonu tarafındanda Mu§, Zeyd'ın 
ve Erzincan'da kıtlığa uğrayanlam 200 ve diğer yerlere de 250 lira 
gönderilmi§tir. 

GENÇ MUT ASARRIFLIGI VE SALiH HULUSİ PAŞA 

Tarsus kaymakamlığından istifa eden Salih Hulusi Paşa'nın Genç 
mutasarrıflığına önce asaleten, sonra da vekilieren seçildiğini büyük bir 
sevinçle haber almıştık. Bazı şikayetler üzerine, adı geçenin hareket etmesinin 
geciktirilmi§ olduğunu da bu kez büyük üzüntüyle haber aldık. 

Salih Hulusi Pa§a, geçmiş zamanda bile, istibdadın ev bark yakan bütün 
şiddetine rağmen milli namus ve harniyetine uygun olarak çalışıp hareket 
etmiş ve hiç bir şekilde lekelenmemiş, yönetim deneylerinin hikmet dolu 
binasında 30-40 yıl kadar ibret feyizlerinden naslbini almış emektar bir 
memurdur. Yönetim çalışmaları sicilinin kötülükle §aibeli olmaktan arı 
olması dolayısıyla kendisi, "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti" yardımcı 
üyeliğine de geçenlerde seçilip atanmıştı. 

Bu gibi siyasi memurlardan, bulunduğu yer halkının tümden memnun 
kalması akıl ve mantıkça olanaksız olduğu gibi, Hükümetin adaletli 
i craatından etkilenenleri n şikayet sesini yükseltmeleri de doğaldır ve uzak 
değildir. Şu halde, birçok deneyinden bu sırada yararlanılacak dürüst bir 
memurun, kim bilir ne gibi bir dürrüyle meydana getirilen adi bir şikayet 
üzerine usanç bitkinliğinin rehini durumuna getirilmesi, onaylanmasa 
gerektir. Bundan dolayı, milletin özel iyi güveninin saygıyla bağlanıp 
eğildiğ i birayna olan İçişleri Bakanı Paşa hazretlerinin bu konudagörevlerini 
bilen dikkatini hemen çekeriz. 

* 
Siird'in E ruhilçesine bağlı Şırnak a§İtetleri liderleri ve bireyleri de silahlarıyla 
birlikte Hükümete teslim olup sığınmışlardır. 

MALiYE BAKALIGININ DİKKATiNE 

KerkükMuhasebecİsİ ŞükrüEfendi 'nin kötüdavranı§ ve zulümleri hakkında 
dikkat çekici bazı ihbarlar art arda gelmekte ve bu konuda Bakanlığa 
ba§vurulduğu halde gereği yapılmamakta olduğu dahi şiddetle şikayet 
edilmektedir. 
Meşrutiyet yönetiminden hakkıyla yararlanmak ve toplumsal yapı 

düzeninin ahengini sağlamak için, Devletin önemli işlerinin anlayışlı ve 
dürüst kimselerin emin ellerine bırakılması gerekli ve bütün memurların 
her durum ve işlemlerinin sürekli bir gözetim altında bulundurularak, 
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haklarındaki haklı şikayetleri n dikkate alınması da zorunludur. Böylece, 
Kerkük Muhasebecİsİ hakkındaki şikayetlerin soruşturmalarının 

yapılmasıyla, belirlenecek duruma göre yasal gereklerinin hızla yerine 
getirilmesini, ilgili merciin işini bilen himmederinden bekler ve dileriz. 

* 
Gelecek yılın Martından itibaren Posta ve Telgraf bakanlığına atanması 
kararlaştırılan Saba Paşa, sağlık durumunun elverişli olmadığından sözederek 
istifa etmiştir. 

* 
Adada bulunan misafırlerden(7 5) bazılarının kaçmak girişiminde 
bulunduklarının duyulması üzerine, bu konuda gerekli kayıtlamaların 
yapılması, İçişleri Bakanlma emredilip bildirilmiştir. 

* 
Bosna-Hersek'teki Müslümanların Halifelik makamına bağlılıklarını 
sağlamak çerçevesinde, Osmanlı Hükümeti ile Avusturya-Macaristan 
Hükümeti arasında kararlaştırılan çözüm biçimine göre, Bosna-Hersek 
mübarekcamilerinde hutbe İslam Halifeliği adınaokunacaktır. Din işlerinde 
Bosna Müslümanlarının Şeyhülislamlık makamına bağlanmaları da 
sağlanmıştır. 

* 
Eski İçişleri Bakanı Memduh Paşa tarafından Meclis Başkanlığına, 
"Tahavvülat-ı Siyasiye"(76) adıyla basılı bir büroşür gönderilmiştir. Bu 
büroşürde, Osmanlı Hükümetinin 60 yıllık tarihsel durumları ve "Jön 
Türklük" dünyasının da kuruluş biçimi yer almaktadır. 

"Kadın"(77) arkadaşımızdan: 

Muhammed Ali Şah'a 

Yeter, yeter artık, yeter artık, kara katil 
Bir mazlum millet, ki özgürlüğü özleyen 
irin kusuyor, kan kusuyor, can kusuyor, bak 
Gel zulmünün sahnesindeki karanlıkları hep sil 

Ey kirli kızıl alın, ey cellat egemen 
Baykuşlara barınak, sana yemekhane midir İran 
Kuşkusuz, yarın devrilerek parıldayan taç 
millet sana egemen olacak, sen ona boyun eğen 

(75) Bunlardan maksac, bir adada tutuklu olan meşrutiyet öncesi yöneticileridir. 
(76) "Siyasal Dönüşümler" demektir. 
(77) Bunun bir kadın dergisi olduğu anlaşılıyor. 
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Ey pençesi kan, dişleri et parçalı çılgın 
Tahtının her perdesi koparıldıkça yazılsın: 
Millet ne demek, hak ne, ve toprak ne demektir 

Sultanları, kanalları, putları yıkan kol 
elbet vuracaktır sana da yok edici silleyi 
Ama o zaman sen de yıkıl, sen de geber, sen de harab ol 

* 
Konya Valisi ve Diyarbekir Eski Valisi Nazım Paşa hakkında art arda 
yapılan şikayetleri incelemek ve gerekli araştırmaları yapmak üzere Danıştay 
Maliye Dairesi Başkanı Mecdeddin Efendi'nin 7 bin ve katiplik göreviyle 
yanında bulunacak Nihad Bey'in de bin kuruş sabit ücretle atanma ve 
gönderilmeleri gereği sunulup izin istenmiştir. 

* 
Yüce Devlet'in Girit üzerindeki egemenlik hakları koruyucu devletlerin 
güvencesiyle kalıcı olduğundan, bunun kaldırılıp koparılamayacağı 
doğaldır. Bundan dolayı, adı geçen adadan tazminatla vazgeçmenin mümkün 
olamayacağının Atina Elçiliğince Yunanistan'a kesinlikle ve çabuk 
bildirilmesi, Babıill'den Dışişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

* 
Siird'den, 13 Kasım 324(Milad1 26 Kasım 1908): 

25 Ekim 324(Miladl7 kasım 1908) tarihli adalet yapıcısı açık yazınız, 
saygılı ellerimize ulaştı. Ulu tavsiyelerinin yüce eserlerinden olandurumun 
sonucunu şöyle arzederiz: 

Siird sancağının irade huyurdukları Eruh ilçesi nüfuzlu halkından olup, 
5-6 yıldan beri Avavve ........ rilz(78) ve Zendık köylerine saldırıp yağma ve 
talan gibi davranışlar ile adam öldürmeye cesaret ettiği yüce derneğinizce 
haber alınan Şe re evlildı Bedirhan ve amcaları, zaten daha önce de mahküm 
olduklarından, bu kez adliyeye teslim edildiler. Hakkı yaygınlaştıran 
özgürlük dönemi sayesinde adaletin gereğinin hakkıyla yapılması doğaldır. 

Karşılıklı nefret ve anlaşmazlıklar konusuna gelince; Allah'tan bir iyilik 
ve nimet olarak, değil yalnız bunlar, sancağımızın dört yanını çevreleyen 
kabile ve aşiretler arasında bile hiç bir şekilde karşılıklı nefretin izi bile 
kalmayacak, genel bir milll kardeşlik sahnesinde bir aile halkı gibi 
geçinmekte, birbirlerini sevmekte oldukları gibi, bir zamanlar haklı haksız 
mahküm edilmiş olanlar dahi kabile kabile, grup grup Hükümetin yüce 
kapısınagelerek silahlarıyla birlikte teslim olup aman istemektedirler. Art 

(78) Bu köyün adı çok silik duruma geldiği için tam okunamadı. 
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ardagelen bu nimetleri n meydanagelmesinin nedeni olan Vali ve Mutasarrıf 
Beyefendiler hazretlerinin bu konudaki yurtseverce isabetli önlemlerini 
yüceltip kutsmakla birlikte, vatanımızın bayındırlığına ve şerefinin 

yücelmesine varlığını vakfeden yüce derneğinize de kamu adına teşekkür 
ve övgüler sunarız. Ol babda.(79) 

Belediye Başkanı 
Hamid Harndi 

Siird Müftüsü 
Duacı Halil 

KÜRD:(80) Sancak Mutasarrıfının değişik unsurlar arasındaki 
anlaşmazlıkların ortadan kaldırılıp giderilmesiyle bilikte, her bireyin, 
ardında özgürlük bulunan meşrutiyet Hükumetinin kapısına sığınmasını 
gerekli kılan özel himmederi ve iyi telkinleri, teşekkür ve takdire değer. 

* 
Eski İçişleri Bakanı Memduh Paşa, Meclis Başkanlığına sunup, o bilinen 
Adasakinleri(8 ı) hakkındagörüşme ve araştırmalaryapmak üzere kurulmuş 
olan özel komisyona havaleedilen dilekçesinde mazur oluşundan sözederek, 
milletvekillerinin insanlık ve hataları örten harniyetlerine sığınıp dehalet 
etmiştir. 

* 
Mıdyat'tan, 24 Aralık 324(Miladl 6 Ocak ı 909): 
Öteden beri var olan çelişki ve taraf tutma dürtüsüyle en ufak ve en sıradan 
bir olayda bile çatışan iki taraftan suç yükleme yoluyla yüzlerce suç ortağı 
gösterilmesi ve bu durumu çıkar ve amaçlarına uygun sayan bazı Hükumet 
ve mahkeme memurlarının eski yönetim zamanındaki kötü yönetim ve 
işlemleri gibi tahammül edilemez baskılara bilgisizlik kötülüğünün de 
eklenmesi, bilgisizce bir yabanilikle çoğumuzun birer dağ başına çekilip, 
Hükumetten, hatta kendi aile ve barınaklarımızdan uzaklaşmamız ve bu 
yüzden aşiretler arasında iki taraf hakkında mağdur olup zarara uğramaya 
yolaçan etkenlerİn ve yüce rızaya(82) aykırı bazı üzücü durum ve olayların 
süregelmesine neden olmuştu. Bu kez, yenilenmesiyle bütün millete yeni 
bir mutluluk ve yaşam balışeden şimdiki yönetim biçiminin her tarafa 
bolca yaydığı adalet ve esenlik nimetinden zaten pay alıp yararlanmak 
mddesinde olduğumuz sırada, durumu düzeltmek için ilçemize teşrlf 

huyuran SancakMutasarrıfı Macid Beyefendi 'yle sancak eşrafından Mehmed 
Derviş Efendizade İsmail Efendi ve Gozezade Abdülkadir Paşa tarafından 
aldığımız özgürlük ve adalet zevkleri hakkındaki güven verici bildiri ve 
öğütlere güvenerek, hemen kendi kendimizi yeni adaletli Hükümetimizin 

(79) Ol babda: Birinci sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 

(80) "KÜRD"den maksat "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" dir. 

(81) Ada sakinleri: Bu sayıdaki 56 numaralı dipnoata bakınız. 

(82) "Yüce rıza" dan maksat, Allah'ın rızası olsa gerektir. 
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şefkatli ve merhametli kucağına atmak için çabuk davranmaya ve harhangi 
bir izleme ve baskıya yer bırakmaksızın, iraatlı olarak Hükümere teslim 
olduğumuz gibi, aşiretlerimizin elinde bulunan tüm silahları toplayıp 
teslim etmeye söz vermiş olduğumuzdan, aradaki kişisel hakların yine Yüce 
Hükümet'in gözetimi altında karşılıklı olarak sağlanmasını ve bundan 
böyle tam bir edeb ve itaat çerçevesinde kişisel meşru işimizle uğraşmak 
üzre kamu haklarından dolayı yüce af ve şefkatten yararlandırılmamızı di ler 
ve istirham eyleriz. 

Mıdyat İlçesinin Heverki Liderlerinden Aziz Halil Haco 
Nusaybin Liderlerinden Kelebrulu Ahmed 
Nusaybin Eznawır N ahiyesi Liderlerinden Hasan Sıvuk 
Diğeri Ahmed El-Yusuf 

* 
Siird, ıs Aralık 324(Miladi3l Aralık 1908): 

Kürdistan' ın ufuklarını sevinç dalgaları na boğan özgürlük tuba 
ağacının(83) bayındıdığı yaygınlaştıran gölgesine sığınarak, o nazenin 
fidaniarına el uzatıp adalet, eşitlik, kardeşlik gibi meyveleri koparmak 
umuduyla diğer masum ve gıyaben binlerce mahküm, eski yönetimin 
felakete uğrayanları gibi yüce Hükümetimizin esenlik kapısına geldik; 
"Allah' ahamd olsun ki üzüntümüzügiderdi"(84) diyerek gidip dehaletimizi 
sunduk. Sancağımız Murasarrıfı Süleyman Faik Beyefendi tarafından 
meşrutiyet yönetiminin yüce anlamlarını açıklayıcı Kürdçe ve Türkçe 
yapılan konuşmalar üzerine, kanlı üzüntü gözyaşlarımızı akıttı k. Bundan 
böyle, Anayasa hükümlerinin korunması, aziz vatanımızın selamet ve 
mutluluğu uğrunda değerli yaşamımızı feda edeceğimize söz verip yemin 
ettik. Ve Allah dediğimiz üzerine vekildir.(85) 

Harunan Aşireti Lideri 
Ahmed Fakılı 

Reşkotan Aşireti Lideri 
Hacı Mehmed Mustafa 

KÜRD: "Reşkotan", Di yarbekir'le Siird'i doğal olarak ayıran ortak yerlere 
ve sarp dağlara yerleşmiş, Hükümeti yıllarca yormuş, her zaman silith 
kullanmış, hiç bir şeydengözü yılmamış, liderlerini yakalayıpcezalandırmak 
için Hükümet sürekli uğraştığı halde başarı sağlayamamış bir aşirettir. 
Hatta bu telgraftaki imza sahipleri dahi geçen yıla kadar taburlada 
izlendikleri halde ele geçirilemiyorlardı. Durum böyleyken, şimdi 
kendiliklerinden itaat edip sığınmaları, meşrutiyet yönetiminin oralarda 
ne dereceye kadar iyi karşılandığını ve istibdada da vaktiyle ne kadar nefret 
edildiğini gösterir. Buna teşekkürler ederiz. 

(83) Tilba ağacı: Cennetteki ağaç. 
(84) Bubirayerin parçasıdır. 
(85) Bubirayetin parçasıdır. 

-XXI- 419 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürd ittihad ve Teavün Kulübüne(86) 
Benzeri bulunmayan "İkdam" gazetesının 5240 numaralı 

sayısında,"Manzume-i Efkar"(87) gazetesinden alıntı yapılarak yazılan 

yazıda, 6 yıl önce Adileevaz Kaymakamını kendi evinde gazyağıyla yaktırmış, 

15 günönce de Erciş'te Kumandan Vekili Kaymakam Rağıb Bey'i geceleyin 

evinde kama ile öldürmüş olduğum yazılıdır. Adilcevaz'da Hamidiye 

Kaymakamlarından Said Bey öldürüldüğü sırada İstanbul' da bulunuyordum. 

Adı geçenin katilinin Ştaklı(88) Kel Mehmed adında birisi olduğu yargılama 

sırasındakendi ikrarıyla belirlenerek, W an' da tutukludur. Erciş'te öldürülen 

Rağıb Bey'in katilinin de asker neferlerden Niğdeli Mehmed adıyla birisi 

olduğu, ilgili dairece gerçek olarak belirlenmiş, katil tutuklanmıştır. Adı 

geçen öldürme fiilierinin ben acizlerine(89) yüklenmesinden, başka şekilde 

dil uzatılmasından dolayı, adı geçen "Manzume-i Efkar" gazetesi 

yönetimine karşı dava açmak girişimindeyim. Yapılan yayının salt gerçek 

dışı olduğunu arzeylerim. Ferman.(90) 

Bütün Hayciaran Aşireti Reisi 
Hamidiye Mlrlivası(91) Hüseyin 

(86) "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti"nin adı bu telgrafta galiba yanlıılıkla böyle 

yazılmıştır. 

(87) "İkdam"ın anlamı "sürekli çalışma, gayret" demektir; "ManzUme-i Etldir" da 

"düşünceler dizisi" anlamındadır. 

(88) Bu yer adı dergide böyle çıkmıjtır. Bu büyük olasılıkla, Kütdçe adı "Şax" olan 

W an' ın Çatak ilçesidir. 

(89) Acizleri ne: 7. sayıdaki 46 numaralı dipnota bakınız. 

(90) Ferman: Birinci sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 

(91) Mlrliva: Tuğgeneral. O dönemde askeri terim olduğu için aynen kullanıldı. 
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ÖZELMEKTUP 
ŞİİRSEL ESERLER 

Ravza-ı Mutahhara'da ... Efendi Hazretlerine(92) 

Ey kutsal kuş, ne mübarek yere uçtun 
Cibril-i Emin'in dolaştığı yere düştün(93) 

Sanma ki şu ayrılığınla gözden gizlisin 
Her saniye hayalimin önünde apaçıksın 

Y esrib' de de gönlüm seni görmekte üşenmez(94) 
Ruhani yolculuklarda uzaklık aranılmaz 

Ey yolculuk eden dost, ey kurtuluşumun ümidi 
Levlak kapısının toprağına yetiştir salavatımı(95) 

Ne zaman ki şafak gülümser seher nurundan 
"velfecri" okunur ayet-i "ma zağa basar"dan(96) 

baran, akan ve kaçan yıldız kümeleri 
"Ay' ın yarılışı"nı anmış olur korkan Ay(97) 

müezzin ezanıyla bütün feleğin kubbesi 
bir ilahiniyazın yankı yeri oluyor, heyecanla dolu 

gök kapıları hep açılır çağrının yankısından 
"buyur" gelir Allah' ın arşının katından 

(92) Ravza-ı Mutahhara: Sözlük anlamı "temiz bahçe" olan bu deyi§, bir terim olarak 
Peygamber'in türbesine ad olmuştur. 

(93) Cibril-i Emin: Peygamberlere vahi getiren melek. Adındaki "Emin" sözcüğü, 
"güvenilen kimse" demektir. 

(94) Yesrib: Medine kentinin eski adı. 
(95) Levlak: "Sen olmasaydın" demek olan bu sözcük, bir kursal hadisin başında 

gelmiştır; Allah orada Peygamber' e, "Sen olmasaydın, ben felekleri yaratmazdım" 
demiştir; yani "senin hatırın için olmasaydı". O kutsal hadisin Arapçası şöyledir: 
"Levh1ke levlake, le ma halaktu'l-eflake". Şair burada bu sözcüğü kullanmakla 
Peygamber'in kapısını kasdetmİ§tir. 

(96) "Velfecri": Sözlük anlamı "Şafağa and olsun" demek olan bu sözcük, şafakran 
sözeden bir Kur'an suresinin ilk sözcüğü ve adıdır. "Ma zağa basar" da bir Kur'an 
ayetinin bir parçasıdır ve "Göz kaymadı" demektir. Allah o ayette mirac gecesinde 
Peygamber'in gözünün yanılmadığını ve kaymadığını, gördüklerinin gerçek 
olduğunu bildirmi~tir. 

(97) Bu dize İslam tarihinde yer almı~ olan ve Peygamber' in, elinin bir işaretiyle Ay' ı 

ikiye bölmüş olduğunu konu alan bir mucizeye işarettir. O mucize Kur' an' da da yer 
almı~tır. 
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ilahi ve insani yankı, aynı saladır 
hep "O'na salavat getirin" diye Tanrı selamıdır(98) 

tekbir sesleriyle bir nağme her taraf 
uyuyanları uyandırıyor "ya Hu" sesleri(99) 

donuk gönül, korku cazibesiyle titrer 
günahını, unurkanlığını hatıriayıp inler 

İşte o zaman manzara yı görmeli insan 
Mahşerde sanırkendini titreyip korkaraktan 

Herkes koşuşur Ravza'ya doğru yönderek 
Coşkulu, ateşli gönüller ah edip inleyerek 

Yaşlar dökülür, büyük çarpıntıyla yükselir sesler 
ve o Ravza'ya karşı sunulur yakarışlar 

Binlerce salar ve selam ve hayırlı dualar 
senin ruhuna, ey "ümmetim" diye eden şefaatlar 

Ah dostum, o zaman ve o gürültüde anımsa(lüü) 
selamlarımı bildirmeyi, ve ruhumu sevindir onunla 

Çünkü mutlaka o zaman Hazreti Rahman(lül) 
sevdiğine armağan ediyor günah örtme müjdesini(102) 

Hem affetmekten zevk alır günah örten Ralıman 
Tekrar ederim; unutma bu ayrılık derdi çekeni 

M. Tevfik 

(98) ''O'' ndan maksat Peygamber' dir. 
(99) Ya H ii: Ey O. Burada "O" ndan maksat Allah' tır. 
(100) "Dostum"dan maksadın, şiirin b~ında seslenilen kuş olduğu anlaşılıyor. 
(101) Rahman: Allah'ın adlarından biridir; "merhamet sahibi" demektir. 
(102) "Sevdiği"nden maksat Peygamber' dir. Yani "ümmetinden olan günahicleların 

günahlarını örtüp affettiği müjdesini, Peygamber' e armağan diyor". 
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VATAN VE KÜRDLERİN İTTİFAKI<lü3) 

Vatan, sen ne kadar kutsal, ne kadar güzelsin1 Lii:le bahçen şehirlerin 
kanından, sünbül ve teyhanların yiğitlerin yüz boşluğudan oluşmuştur. Bir 
zamanlar dört yanın birer bayındır yer, her köşen süvarilere bir toplanma 
yeri, ağaç ve dağların gençlere, babayiğitlere birer sığınaktı; ovaların 
çiftçilerle, yayialatın çadırlarla, derelerin koyun, odakaların at sürüleriyle, 
mandraların süt sağangenç kızlada süslü birercennetti; ne gönlümüzde bir 
keder, ne de malımızda bir eksiklik vardı. Ansızın zulüm ve istibdad tufanı 
sana musaHat oldu; çocuklarını öldürdü, her yanını yıktı; bir yerinde sevinç 
ve mutluluk eseri bırakmadı. 

Vatan, sen bugün zulüm ve istibdad yüzündenbiryıkımı yerisin; baykuşların, 
yılanların barınağısın. Çocukların sefil ve perişan, aç ve çıplaktır. 

Vatan, senin bu feHiketlerin bizim bilgisizliğimizden meydana gelmiştir. 
İstibdad Hükumeti bizi birbirimize musaHat etti, öldürmevetalan dersini 
öğretti. Biz de bilgisizliğimizden, o zalimlerin hatırı, o Fir'avun ve 
Şeddad'ların gönül arzusu için evlerimizi barklarımızı yaktık. 

Bugün o zalimlerin çocukları ve aileleri köşklerde rahatlıkla, gönül 
hoşluğuyla yaşamlarını sürdürüyorlar; bizim çocuklarımız ve ailelerimiz 
ise açlıktan, çıplaklıktan soğuk yerlerde, yağmur ve kar altında inliyorlar. 
Eğer zalim memurlar o Fir'avun' ca zulümleriyle yalnız varanın yıkılması, 

vatan çocuklarının perişanlığa uğramasıyla yetinselerdi, biz Kürdler bunu 
yine bir mutluluk, bir insanlık olarak kabul edebilirdik Oysa bir yandan 
ev ve barklarımızı yok ediyor, kadınlarımızı dul, çocuklarımızı öksüz 
bırakıyorlardı; diğer yandan da bizi dünyanın gözünde eşkiya ve yeteneksiz 
gösteriyorlardı. 

Ah, bu zalimler önce biz Kürdleri okuyup yazmaktan, sonra ticaret ve 
tarımdan yoksun bıraktılar; sonra da hakkımızda istediklerini yaptılar, 
tersini söylediler, AHah'ı ve Peygamber' i hatıriarına getirmediler. 
İttihad Cemiyeti'nin(104) himmeti, askerlerimizin yardımıyla Anayasa 

( 103) Bu yazı, ünlü Kürd yazarı Halil Hayall tarafından Kürdçe olarak yazılmıştır. Dergide 
yazının Kürdçe orijinal.i parça parça basılmış, her bir parçanın ardından o parçanın 
Osmanlıca çevirisi de konulmruıtur. Osmanlı ca çevirilerin her parçası, "çeviri" demek 
olan "tercüme" sözcüğüyle verilmiştir. Yazının Kürdçesi derginin aslında yer aldığı 
için~ biz burada Kürdçesini yeniden yazmaya gerek görmedik ve Osmanlı ca çevirisini 
Türkçeyeçevirmekleyetindik. Bu nedenle, yazının Osmanlıcaolan "KürdçeLisanımız" 
yani "Kürdçe Dilimiz" başlığını da buraya almadık; sadece yazının içerigini belirleyen 
Kürdçe alt ba§lığı Türkçeye çevirip başlık yaptık. Ayrıca, Osmanlıcaçevirininher bir 
parçasını bir paragraf olarak çevirip buraya aldığımız için, derginin aslında her bir 
parçanın ba§ında yer alan "tercüme" sözcüğünün çevirisi olan "çeviri" sözcüğünü de 
paragrafların başında yazmayı gereksiz gördük. 

(104} ittihad ve Terakkı Cemiyeri'ni kastediyor. 
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ilan edildi, zulüm ve istibdad belası üzerimizden kaldırıldı. Sayın 

milletvekillerimiz toplandılar, Meclis' te varanın durumlarını konuşacaklardır. 
Hemen Allah onlara başarı versin ve hainlerin gözünü kör etsin. 

Kürdler Osmanlı halkları arasında büyük bir unsurdur. Dindarlık, 

yiğitlik, cömertlik ve üstünlükle niteliklidirler. Hangi bir savaş olmuştur 
ki Kürd süvarileri, Kürd babayiğitleri vatan sınırlarında götünmemiş, 
kutsal vatanı n korunması, milletin şerefi, dindarlığın yücelmesi için kanını 
dökmemiş, savaş meydanından yüzünü çevirmiş, hamiyetini, gayretini, 
dindarlığının gereğini göstermemiş ve tarihlere değerli bir ad bırakmamış 
olsun. 

Fakat istibdad Hükumeti bizim yiğitliğimizi, yeteneğimizi, zekamızı 
inkar etti. Kendi çıkarını bizim anlaşmazlığımızda gördü. Biz de 
bilgisizliğimizden, sözlerine uyduk, evletimizi barklarımızı yıktık, 

babalarımızın ve dedelerimizin ruhunu üzdük ve o zalimlerin gönlünü 
sevindirdik 

Bu hallerden i b ret alalım; Arablar, Türkler, Arnavudlar gibi çalışalım, öz 
cevherimizi gösterdim. 

Soylu Arnavudlar nasıl yüz yıllık kan davalarını bıraktılar, birbirlerine 
kardeşlik elini uzatarak öz değerlerini ve yaratılıştan gelen yiğitliklerini 
ortaya koydularsa, biz de onlar gibi kan davalarını kaldırıp kardaş olalım, 
Kürdlüğün şerefini koruyalım, can ve malımızia vatanı korumaya çalışalım! 

Ey Kürdler, vatanınızı seviniz. Çünkü vatan sevgisi lmandandır. Ey 
kardeşler, düşmanlığı ve çatışmayı gönlünüzden çıkarınız, barışınız, 
"İnananlar kardeştir"( 105) hükmünü dikkatle göz önüne alınız. Arkadaşlar, 
okullar açınız, çocuklarınızı bilim öğrenmeye çalıştırınız, bilgisizlik ayıbını 
onlaralayıkgörmeyiniz. Çünkü" Beşikten mezarakadar bilimi arayınız"(l 06) 
emrine uymak bize farzdır. 

Ey Osmanlı ünlüleri,(l07) ey güç ve nüfuz sahibi şeyhler, ey nüfuz sahibi 
Kürd !iderleri, iyice biJiniz ki halkımızın yaşamı, vatanımızınesenliği sizin 
ittifakınızda, gayretinizde, hamiyetinizdedir. Reddedilmesi gereken eski 
gelenekleri bırakınız. Kürd bireylerini barışrırınız, iyilik ve kötülüğü 
onlara anlatınız. Çünkü siz bilgili, onlar bilgisizdirler. Öncülük ediniz; 
öncülüğünüz vatanı n yararı, milletin gelişmeleri konusunda olsun, kendiniz 
için olmasın. Kıyamet i hatırlayınız. Yok olacak bu dünyada adınızı iyilikle 
bırakınız. "Allah sanaiyilikyaptığı gibi, sende iyilik yap" ayet-i kerimesini 
aklınızdan çıkarmayınız. 

Motlke(l08) aşiretinden 
Halil Hayal! 

(105) Bu bir Kur'an ayetinin bir parçasıdır. 
(1 06) Bu bir hadistir. 
(107) Bu sayıdaki 48 numaralı dipnota bakınız. 
(108) Bu aşiretin "Folluklar" demek olan "Motkan" adı burada böyle yazılmıştır. 
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FELSEFE KONULAR! 
Yazarı: Mısır'ın en büyük bilginlerinden Seyyid Reşid Rıza Efendi 
Çevirmeni: Vizeli Rıza Efendi 

DÜNYADA MÜSLÜMANLARlN DURUMU 
VE BİLGİNLERİN GÖREVLERİ 

-Devam-

Şeyh gazaba gelip Azrail'in o gün aldığı canları koyduğu kuruyu çekip 
devirince, bütün canlar başaşağı gelerek, her can çıktığı tene gider. Bu 
nedenle, Şeyh' in kerametlerinden olarak, o gün ölenlerin tümü dirilir. Oysa 
Azrail'in Cenab-ı Allah'a olan şikayeti ile aldığı yanıt hakkında edilen 
saçmalığı anlatmaya cesaret edemez.(*) 
Hindistanhalkının büyük bölümü bu gibi bayağı sözlere inanır. Gönlüyle 

inkar edenler varsa bile, bu inkarlarını dile getirip açıklamazlar. Ancak 
bunların çoğu, sağlıklı eğitim ve yapıcı terbiye ile aydınlanma konusunda 
yapılan çağrıları şiddetle reddeder. Nitekim Bombay'da birkaç minareyi 
kapsayan bir caminin hatibi, hutbe sırasında "Şi'i kardeşlerimiz" dedi diye, 
sarıklı kalabalık heyecan ve galeyana geldiği gibi, eğer bazı akıllı zatlar 
önlemeseydi, az daha büyük bir kargaşalık çıkacaktı. 

Bunlar Şeyh'in doğum günü dolayısıyla o kadar israflı biçimde sadakalar 
verip harcamalar yaparlar ki, eğer bunu eğitimin yaygınlaşması konusunda 
harcasalardı, gerçekten yeterdi. Hindistan'da iyilik beklenen yeni bir 
İsliimi çalışma vardır. Fakat bir yarar sağlaması olasılığının güçsüz olduğu, 
yürütme biçiminin hızlı olmadığı ve sahiplerinin de çalışmanın yolunu 
öğrenmek konusunda diğer milletlerden hiç birine yaklaşmadığı 
görülmektedir. Sübhanellah, Müslümanlara ne oldu! Bunları ikbalin yüksek 
doruğundan alçalma toprağının derekesine atan nedir? 
Müslümanların başına gelen bu belanın, dinlerinin temelinden habersiz 

oluşlarından ileri geldiğini başka kez açıklamış tık. Bu bozukluğun nedeni 
ise, Müslümanlarındiniyle gururlanı p, dinlerine uygunsuz şeyler eklemeleri, 
dinlerinin temelini unutmaları, dinlerini adeta içi dışına çevrilmiş bir kürk 
gibi tersine giymeleridir. Büyüklerinin din kılığında gösterdikleri her 
belayı kabul ettiler. Velev ki o bela dini bütün bütün başaşağı getirse, dini 
temelinden yıksa bile. Aynı şekilde, bilgisiz liderleri din rengi vermedikçe, 
her ne çeşit olursa olsun bilim ve marifeti, hayır ve yararı reddettiler. V el ev 
ki dinin devamını ve düzeninin iyiliğini ciddi olarak gerektirecek 

(*) Hazreti Şeyh'in mertebesinin yüceliğiyle bağd~mayan bu gibi bayağı öyküler, son 
zamanlarda, kendisini seven bazı bilgisizler tarafından düzenlenip kendisine 
yüklenildiğinden, kendisinin yüce şanına dokunamaz. 
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gerçeklerden olsa bile! Oysa o Müslümancıklar, din adıyla her fenalığı 
beraberlerinde getirdiler ve din konusunda kuşkuya düşerek olanca hayırlı 
şeylerin reddi hatasını işlediler. Onların gönülleri dini hükümlerden o 
ölçüde boş kaldı ki, din! gelenekler ve nefsinin heveslerinde inançlar üzere 
hükmedecek binde bir adamları bulunmaz. 

Gerçi bu sorunun açıklamasında sözü uzatmak istemem, ama İslamın din 
ve dünyaya ya da ruh ve bedene ilişkin iki temeline Müslümanların neler 
ettikleri konusunda örnek göstermekten de vazgeçemem. 
İslam dininin ruhsal temeli Allah' ın birliğinden ibaret olup, İsliimıngerçekliği 

ise salt oraya yöneliştir. Bu nedenle, ihadetlerin tümü, bu aslı düşünmek ve bu 
asla yardım ve onu koruma yoluyla başlar. Bunun gerektirdiği bir anlamda 
insan, her konuda ancak Cenab-ı Hakk'a, yani hikmetli olan Yaratıcı'ya, ezel! 
illernde tüm olguları nedenlerine bağlamak konusunda yaratıp icadettiği yüce 
genel araçlara başvurur. İnsan bir şey isternek konusunda rahmet ve iyilik 
makamıdır. Ezel! Feyyaz'ca başlangıçta tüm insanlar için iyilik olarak verilen 
genel araçlarda başkasına başvurmak, Allah'a şerik koşmaktır. İnsan bu aracı 
bilmez, ya da kendisi için elde edilmesi mümkün olmazsa, o zaman insanın 
görevi, yalnızca yüce Allah tarafına yönelmektir. Bu durumda olabilir ki 
Cenab-ı Hak o kimseyi, amacına ulaşması konusunda başka bir yola sevkeder 
ya da gönül acısını azaltır ve güç olan dileğini kolaylaştırır. Fakat çoğu 
Müslümanların, birtakım hayall nedenlere ve bazı görünmez kimselere 
dayandırdıkları düş ürünü işlere kapılıp, yüce Allah'ın yaratmış olduğu makul 
araçları keşfedip girişimde bulunmak konusundadiğer milletiere oranla en geri 
kaldıklarıru üzüntüyle görürsün. Her ne kadar söz sahibi bunlar olup türlü 
iddialarda bulunurlarsa da, bunların dışındaki İsliim azınlık topluluğu, gerek 
inanç, gerek eylem konularında birlik gerçeğine bunlardan daha çok 
yaklaşmışlardır. 

Dünyayla ilgili Müslümanlık ise, genelde Müslümanların hükümetçe olan 
işlerini kendi aralarında daruşmalarından ibaret kılmıştır. Böyle olunca padişah 
ve sultanların hükümet konusunda diktatörlüğü alışkanlık edinmeleri gibi 
ümmet bireyleri diktatörlük yapamaz. O nedenle, İslam dinine göre, halkın 
üzerinde dilediğini yapan Allah'tan başka kimsenin padişahlık, sultanlık 
etmeye hakkı yoktur. Ve "Bu din çerçevesinde verilecek tüm hükümler, 
yetkililer arasında danışmaya bağlıdır" diye saygıdeğer sahabiler ittifak ettiler. 
Burada yetkililer, Allah'ın kullarının işlerini hakkıyla bilen, sağlıklı düşüneeye 
sahip, halk gözünde gerçekten itibarlı, halkın güvenini kazanan bilim ve 
yetkinlik sahipleri demektir. Şanlı Peygamber de, mutlulukdönemindedünya 
işlerinin çözüm ve sonuca bağlanmasında saygıdeğer sahabilerin görüşlerini 
alırdı. Bundan peygamberce amacı, Kur'an-ı kerim anlamıncahareket etmeye 
Müslümanları alıştırmaktı. Mutluluk döneminden sonra, doğru yolda olan 
halifeler hazretleri de, bilim ve yetkinlik sahiplerinin isabetli görüşleriyle 
hükümet ederlerdi. 
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İşte İslamın dünya işleriyle ilgili şu temeli, aynen dini temeli olan birlik 
gibidir. Birliği pekiştirip korumak için ibadetler nasıl başlıyorsa, uygarlık 
ve yürütme konusundaki hükümler de öylece başlayıp, şeriatın açık 

hükmüyle belirlenmeyen sorunları, İslam dininin ikinci temeli olan 
danışma yı pekiştirrnek için yetkililer kuruluna havale etmiştir. 

Fakat Müslümanlar, bu temel hakkında, birinci cemele ettiklerinden 
daha fenasını reva gördüler. Çünkü birliğin yapısını sarsan putperestlik 
mücadeleleri İsliim dünyasının tüm taraflarına geçip yaygınlaşmadı. Ama 
tek kişinin başına buyruk olarak salt kendi görüşüyle diktatörce 
hükmetmesine razı olmak, danışma meclisinin gereği hakkında Kur'an-ı 
kerimin sağlamlaştırdığı ve saygıdeğer sahabilerin oybirliğiyle pekiştir
dikleri bir hükmüçiğnemekle, ülkelerinde zorbalık ve diktatörlük bulunan 
tüm Müslümanların kabul ve onayını gerektirmiştir. 

Ancak zaman, bu tasallut ve diktatörlüğü red ve inkar eden bireylerden 
hiç bir vakit boş kalmaz. Ama bunlar, diktatörlük binasını temelinden 
yıkmak için topluluklar oluşturmaya çalışmazlar. Çünkü her yerde dille 
reddetmek, onlara o kadar kolay gelmez. Bu nedenle yalnız gönülle inkar 
etmeyi yeterli saydılar. Peygamber efendimiz ise, bu duruma "en zayıf 
lman" adını vermiştir.(l09) 

İsliim dininin temel kurallları ve ayrıntıları vardır ki, her kim temel 
kurallara uyup da ayrıntılar bölümünde kusur etse, ilahi aftan ümidi 
kesilmez. Fakat her kim temel kuralları terketse, dini terketmiş olacağından, 
o kimse dindarlardan sayılmaz ve iliihl affı elde etmek ümidi kalmaz. 
İsliimiyerin temel kurallarının ruhsal yönce olan en önemlisi, belirttiğimiz 
gibi birliktir; bedensel yönce olan en önemlisi ise danışarak yönetim dir. İlk 
temeli terkedip hak olan sünnetleri kavramayan ve yarar sağlamak ile zarar 
savmakta kendileri hakkında bile yetkin olmayan birtakım iiciz kullara 
gönlünü bağlayan kimse, acaba nerede kurtuluş bulur? Aynı şekilde, 
kendisi gibi insan evladından olan bir kişiyi kendisi için başkan arayıp da 
kutsal ve sorumsuz tanıyan bir kimsenin dünyada iki yalcası nasıl bir araya 
gelmiş olur! Oysa insan evladından olan hükümdata dayandırılan şeyi, ulu 
Allah, "Yaptığından sorumludeğildir, ve onlar sorumludurlar"(! 1 0) sözüyle 
yalnız ve yalnız Allah'ın ulu zatına dayandıtıp kanıtlıyor. 

Daha daha, böyle ayete ve İsliimm başlangıç döneminde gerçekJelşen icma' -ı 
ümmete muhalefet eden kimse, alıret azabından nasıl yakayı kurtarabilir? 

Devamı var 

(109} Bu bir hadise i~arettir, ki Peygamber o hadisee ~öyle demiştir: "Sizden her kim bir 
kötülük görürse, onu eliyle deği§tirsin; eğer gücü yetmezse, diliyle deği§tirsin; 
eğer gücü yetmezse gönlüyle değiştirsin, ki bu en zayıf imandır". 

(ll O) Bu, Allah'ın, yaptıklarından sorumlu olmadığını bildiren bir Kur'an ayetinin 
çevirisidir. Ayetteki "onlar" dan maksat kullardır. 
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•• 
KURD 

" A 

TEAVUN VE TERAKKI 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASITA-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'si'si: 1326-1324 

Numro 9 *Şimdilik haftada bir defa neşeolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimal gazetedir * Cild 1 

Ma'muretulaziz Meb'uslarının Dersaadet'e Vürildlarınde 
Rıhtım Üzerinde Resm-i İstikballeri(l) 

Dersaadet - Merkez Matbaası 
1327(2) 

(1) Yani "Elhiz milletvekillerinin İscanbul'a varışlarında rıhtım üzerinde törenle karşılanmaları". 

(2) Bu, Hicrl tarihtir; Milidi tarihe göre 1909 yılına rastlamıştır. 
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8 Muharrem 1327(3) C um' ai rtesi 17 Kanunısani 1324(3) 

Cem'iyet 
tarafından 

müntahab 
Sahib-i 
İmtiyaz 
ve Müdir 
ve Muharriri: 

Süleymaniyeli 
Tevfik 

* 
Şerait-i 

iştira: 

Taşra için 
seneli ği 
posta 
ücretiyle 
beraber 80 
ve altı aylığı 
45 ğur~dur 

* 
Nüshası 

bir ğuruşdur 

•• KURD 
TEAVÜN VE TERAKKİ 

GAZETESi 
1324 

CEM'İYET'İN V ASil'A-I NEŞR-İ EFKARIDIR 
Tarih-i Te'sisi: 1326-1324 

Sermuharriri: 
Diyarbekirli 

Ahmed Cemi! 

* 
Kürd erbab-ı 

fikir ve 
kalemine 

daima 
sahifelerimiz 

açıktır 

* 
Dere 

olunmayan 
evrak 

ve asar 
iade olunmaz 

* 
idarehanesi: 

Vezneciler' de 
Kürd Teavün 

ve Terakki 
Merkez-i 

Umumlsidir 

Numro 9 *Şimdilik haftada bir defa neşeolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictima1 gazetedir * Cild 1 

KÜRDLER VE ERMENiLER 
Kürdlerle Etmenilerin saye-i hürriyette hembezm-i vifak olarak nail-i ref.ıh-ü saadet olmll§ 
olduklarını görmek, bu memleket ve devleti cidden sevenlerce en ziyade arzu olunacak bir 
keyfiyer olup, aks-i hal yani aralarında şıkak-ü nifak mevcudiyetini ve yekdiğerinin zararında 
istifade aramağa çalıştıklarını görmek dahi, kezalik asdıka-yı Devlet ve milletçe pek ziyade 
mı1cib-i teessüf ve telehhüf olacak bir madde olduğuna şübhe yoktur. Çünkü bu iki kavmin 
menafı-ı ınaddiye ve iktisadiyesi birbirlerine o kadar ınarbı1ttur ki, birinin zararı bieyyihal 
öbürünü mutazarrır eder, ve istifadeside öylece müstefıd kılar. 

Emzice-i ahlak ve bedeniyece iki kavm biri birinin aynı olduğu gibi, tarz-ı hayat ve 
muaşerette dahi birbirlerinden farkları yoktur. Hatta Kürdlerin müsellem-i alem olan 
müsafirnevazlık ve iffetperverlik gibi hissiyar-ı civanmerdaneleri, Ermenilerde dahi 
mevcuddur. Kürd ağa ve beylerinin hanelerinde marrin-ü abirlnin gördükleri ikram, 
tamamen Ermeni ki barlarının hanelerinde dahi görülmekte olduğu gibi, oralardan büyük 

(3) Li gora rarixa Miladi 30 Kanuna P">in 1909(Milildi tarihe göre 30 Ocak 1909). 
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olarak İstanbul'a gelmiş olan Ermeni ağniya ve ekabiri, hala buralarda bile 
o gibi rnekarim-i ahlakı muhafazaetmekte oldukları gözümüzün önündedir 
Velhasıl, gerek Kürdlerin ve gerek Etmenilerin mehasın-ı ahlak ve 

rnekarım-ı siretleri birbirininmütenazırı olduğu, esasenşeriat-ı İslamiyeye 
bihakkın mütemessik olan Kürdlerin bilaf-ı şeriat-ı garra ahvaldan 
minelkadim tamamıyla ictinab etmiş ve ber mukraza-yı şeriat-ı İslamiye 
Etmenilerin hukukuna her vechle riayet eylem iş oldukları ve Etmenilerin 
dahi taassubu calib ve huzur-ı aramişi(4) salih telkinatta bulunan ba'zı 
münafıkıynın tesviiarına kapılmadıkları ve aralarında hiç bir mani' ve 
mezahım mevcud olmayarak kemal-i refah-ü vifakla yaşadıkları, ca-yı 
bahs-ü münazara değildir. 
Milad-ı İsa'dan 2600 sene evvelinden beri yani tarih nazarının erebildiği 

devirden bu ana kadar Kürdistan' da kemal-i ittihad ve mahabbetle yaşamış 
olan Kürdler ile Ermeniler arasında iddia olunan nifak-ü husumet esasen 
mevcud bulunmuş olsa idi, birinin diğerini bu kadar medid bir zaman 
içinde herhalde imha eylemesi lazım gelirdi. 

Bugün coğrafYalardagörülen kıtaat ve büldanın tarihine müracaat olunsun. 
Bunların ne kadar akvam tarafından tevarüs edildiği ve her hadisin mevcudu 
akreb-i zamanda ne suretle imha ve nabud eylediği görülür. 

Bu kaziye-i umumiyeden şazz-ü müstesna bir kıt' a varsa, oda Kürdistan' dır. 
Çünkü Ermeniler o kıt'anın sekene-i kadimesi olduğu gibi, bugün tarihen 
sabittir ki Medyalıların ahliifı olan Kürdler de o kıt'anın sekene-i kadime-i 
asliyesindendir. Bu iki kavm-i kadimin ezmine-i istllalarında Kürdler 
Ermenileri ve Ermeniler Kürdleri tarih-i kadimde birnisi surette daima 
tesahüb ve himaye etmişler ve yekdiğerinin cinsiyet ve hürriyetlerini 
tanıyıp mevcudiyetlerini mürekabilen te'min eylemişlerdir. 

Vakta ki Ermeniler Hristiyanlığı kabul ve Kürdler de zuhur-ı İsliimla 
müşerref oldular, aralarında biisıl olan mübayenet-i din, vifak-ı kadimlerini 
zerre kadar ihlal etmedi. Her iki kavmi n yetiştirdiği rical-i fazıla ve aliyenin 
telkinat-ı irşadkarileri, malıabber-i kadimelerinin idamesini ve saadet-i 
kavmiyelerinin devamını te'min ederek, hiç bir kıt'a ve diyare nasib 
olmayan bir aşnayi ve vi fak ile imrar-ı(5) duhur ve a'siir eylediklerine tarih 
şahid olduğu gibi, üç yüz haneli bir Kürd köyünde on hane Ermeninin ve 

(4) Doğrusu "huzur ve rahatlığı" demek olan "huzur-ü acimişi" olmalıdır. 
(5) Derginin bu sayfasındaki bu sözcüklerin yer aldığı sütunun son satırı çok silik 

duruma geldiği için, o satırın bazı sözcükleri büyüteçle bile okunamadılar. Buradaki 
"dostluk" anlamına gelen "işnayl" ve "ile geçirme" demek olan "ile imrar-ı" 

sözcüklerini, onlardan sonra gelen ve "zamanlar ve çağlar, zamanlar ve yüzyıllar" 
demek olan "dühfı.r ve a'sar" sözcüklerini de dikkate alarak ve anlarnca onlarla 

bağlantılı olabileceklerini düşünerek, karineyle yazdık. Böylece, virgülden sonraki 
sözcüklerin anlamı şöyle oluyor: "hiç birtoprak parçasına ve yöreye nasib olmayan bir 

dostluk ve uzla§ma ile zamanlar ve yüzyıller geçirdiklecine tarih tanık olduğu gibi". 
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üç yüz haneli keza bir Ermeni köyünde on hane Kürdün kadimden beri 
sakin olup(6) olması ve dağların tilal-ü şevahıkında birçok kilise ve 
manastırların bulunması, bu malıabbederine bir isbat-ı biihirdir. 
Zamanımıza kadar Kürd ağa ve beylerinin Dersaadet'te zahirieri ve 

buralara gelen ve düşen gurabasının işleri, burada bulunan ve hala tek tük 
evlad ve ahfadları mevcild olan ma' rilf ve kadim Ermeni ekabirinin 
vasıtalarıyla tesviye edilegeldiği gibi, burada bulunan Etmenilerin otalardaki 
akarılı ve taallukatının hususatı da anların tavsiyeleriyle Kürdlertarafından 
dilş-ı himayete alınır idi. Bunu görmüş ve tecrübe etmiş burada birçok 
Ermni halil berhayattır. 

Hal ve hakikat bu merkezde olduğu ve Ermeniler ile Kürdler arasında 
cins ve kavmiyer çe asla buğz-ü adavet olmadığı halde, nasılsa bir müddettir 
mülkün her tarafına sirayer eden sil-i idare gibi birtakım esbab-ı hadise 
tesiriyle şu hüsn-i iimlzişe nev'ema hale! tari olmuştu. Bunun birsebebi de, 
oralarda Icab-ı medeniyeye(7) muvafık mektebler küşadıyla, bu iki kavm 
eviadına aynı bir menha-ı itfanda feyz-ü terbiye verilmemiş olmasıdır. 

Vakta ki hüccet-i se larnet ve istikbalimiz olan Kanun-ı Esas! i'lan olundu, 
bütün memalik-i Osmaniye'ye tanln'endaz olan bu haber-i meserret'eser 
kemal-ı şevk-ü şadl ile alkışiandı ve bu meserret-i umumiye arasında 
Kürdler ve Ermeniler dahi hemdest-i bezm-i vifak olarak birbirleriyle 
öpüşüp barıştı. Her iki milleti ihata etmiş olan şeb-i deycilr-ı istibdadın 
şems-i raban-ı hürriyede ref'inden sonra, birbirlerini tanıyıp arada mahv 
olmayaramak kalmış olan malıabber-i ebiiye-i atlka ve hukuk-ü meveddet-i 
sabıka, lehülhamd yine kaim oldu. 

Ancak, kabil-i inkar değildir ki, arada has ıl olmuş olan c erihaların te' slriitıy la 
bugün her iki kavm dilçar-ı zu'folarak hastadır. Bunların hastalıklarını tedavi 
etmek ve müdavar-ı liizimelerini kemal-i hazakatla tehyie ve ihzar etmek, 
elhaletü hazibi her iki kavmin ve hey' et-i ictimaiyelerinin ukala ve haviissına 
borc ve mütehattim bir vazifedir. Bunun lf.ısına engel olan istibdadın eseri 
kalmamış olduğundan, bu vazifenin adem-i lfası için hiç bir mani' ve ma'zeret 
mutasavver ve viirid değildir. Gerek Kürdlerde ve gerek Ermenilerde 
memalikimizin kıtaatını karış karış gezmiş ve hasbetticariye ve memuriye 
muhtacı olduğumuz ıslahiit ve suver-i te'llf-ü arnizişin alısen-i turuk ile 
tatbikine vukuf ve ma'lilmat-ı hakikiye edinmiş zevat-ı bitaraf pek çok 
olduklarından, bunların re'y-ü ma'lilmatlarına müracaatla, her iki kavmde 
m ev cil d olan vifak-ı kadimin iadesine himmet -ü ikdarn olunmak ve cümleten 
Kürdlerve Ermeniler haviiss ve iş bilenlerinin ittihad ve yekdestlleriyle, açılmış 
olan hüfre-i cehl ve sefaler-i umuminin imliisına çalışmak, derece-i vücilbda 
bulunuyor. 

(6) Bu "olup" sözcüğü fazla görünüyor. Galiba dizgi yanlışlığıyla çıkmıştır. 
(7) Doğrusu "uygarlığın gereğine" demek olan "lcab-ı medeni ye" olmalıdır. 
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Bu kerre Meclis-i M eb' us an' aa' za intihabında her iki kavmi n kendilerinden 
meb'us intihab ettirebilmek üz re göstermiş oldukları gayret-ü ikdam dahi, 
birbirlerinden adem-i emniyet ve itmi'nan, calib-i teessüf-i halatran idi. 
Halbuki yukarıdan beri bast-ü beyan eyldiğim vechle, şu iki kavmin 
ihtiyac-ı hakiki ve ahlak-ı asliyelerine vakıf zevat tarafından bu babda 
ikdam-ı gayret olunacak olursa, inşaerrahman dört sene sonra vaki' olan 
ikinci intihabda, f.ıraza Wan'da Kürdler, "canım, Karaber Efendi'yle 
Hamparsum Efendi burada meb'usluğa cümlemizden el yak ve ehaktır" ve 
Di yarbekir'de de Ermeniler, "Ahmed Efendi'yle Mehmed Bey münasibdir, 
anları meb'us yapalım" gibi mahabbet ve ihlas-ı samimiyerin derece-i 
kusvasını gösterir halat ile karirul'ayn-ı fahr-ü mübahat olabileceğimizi 
te'min eylerim. 
İşte her iki kavmin meyelan-ı asiisi burada da( B) olduğundan, artık şu 

devr-i dil'ara-yı hürriyette de, devr-i istibdadda olduğu gibi dost ve 
düşmanımızı f.ırk etmez ve Cenab-ı Hakk'ın in'am-ü ihsan ettiği hürriyet ve 
adaletten istif.ıde yolunu bilmezsek ve dost diye etrafımızı almış olan birtakım 
serseri ve mechulhal ve rabiiyet kesanın iğfalat -ü tesviiarına kapılınağa meydan 
verirsek, tabii bu hallerin ve bal ve mes'ılliyeti her iki kavmi n asdıka ve ukalasına 
aid olacağını dahi ihtar ile hatm-ı makal eylerim. 

Hüseyn Papzade 
Süleyman 

İSTİKLAL-İ OSMANİ 
Sehpa-ı mevcudiyetini üç kıt'a-ı arzın nikat-ı mühimmesine kurmuş olan 
bu muazzam devletin paytahtı, bugün altı yüz onuncu sene-i devriye-i 
istiklalini tebcil ediyor. Altı asır vakayiin haricden, dahilden -ve bilhassa 
dahilden-h ücum ettirdiği ketaib-i nevaib karşısında esas bekasını indicastan 
vikaye edebiimiş olan bu koca devletin böyle bir tebcile hem hakkı vardır, 
hem ihtiyacı. 
Hakkı vardır. Çünkü her ferd-i medeninin aile-i uzma-yı beşeriyede 

vasıra-ı ittibat ve münasebeti, mensub olduğu hey' et-i ictimaiyedir. Biz 
ecdadımızın measiriyle hakk-ı tefahuru, yalnız Osmanlı tarihine müteallik 
vakayie hasrederek, bu tarihin mebdeinden evvelki silsile-i abaya aid 
macerayı b!gane ve ecnebi addederiz. Bundan başka, elsine-ü avaid ve 
hissiyat-ü menafı' gibi birçok ravabıt-ı merine bizi bu memlekete, bu 
hey' ete, bu devlete müebbeden rabtetmiştir. 

ihtiyacı vardır. Çünkü vatan mahabbeti fazail ve tezaiz-i vicdaniyenin 
a'zamı iken, biz pek uzun zamanlar bundan mahrum edildik. Vatanı 

(8) Bu "da" sözcüğü burada fazla görülüyor. Yanlı§lıkla yazılmı§ olduğu anlaşılıyor. 
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sevmek, mütecasirlerini her nekbet-ü felakete sevk eden bir meyelan-ı 
mühlik idi. V atanın mahabbeti eviadının kalbinde ve eviadı da malıbeslerde 
boğulurken, i'tiraf edelim ki birçoğumuz, Icab-ı fedakariyi hodkamlığımızın 
tekaza-yı zalimine peşkeş etmiştik ve hiç bir şey yapmamakla yapılan 
fenalıklara ruhsat-ı devam vetiyorduk. En hamiyetlilerimiz vatanı 
terahhüme, biraz daha zaif ve küstah olanlar yalnız istiskale müstahak 
görüyordu. Ma'şuka-ı ihtiras, lakayd bir ekseriyeti validesinden ayırmış, o 
izdiham-ı hadkarni müzeyyen ve mutantan bir uçurumdan aşağı 

sürüklüyordu. Rağıb Paşa, Münir Paşa gibi pişdarları, Tahsin Paşa, İzzet 
Paşa gibi dümdarları olan bu haydud ordusu, -altı yüz onuucu sene-i 
devriye-i istiklalini bugün tebdl etmekte olduğumuz- bu devletin narnma 
mensub ne kadar efrad-ı ma'sume var ise hepsini o varta-ı izmihlale 
yuvarladıktan sonra, enkaz ve metrUkatını kendi mil yanlarına ilave edecekti. 
O m üşteheyat-ı akuranın son vasıra-ı iskanı olmağa, bu son miras namzed idi. 

Geçen altı asrın besim-ü giryan ne kadar hatıtatı varsa, hepsi bu son sülüs-i 
asrın muvacehe-i dehşetinde mebhil.ttüt. Bu devre-i helak-ü tehlike, akvam-ı 
munkarızanın bile sahaif-i nekbetinde görülmez. Ne Teymurleng' in istilası, 
ne 93 belası, hiç bir hadise bu halkı bu kadar ezmemiştir. Ankara 
salırasında Teymurleng Padişahımızı esir ve Granduk Kostancin 93'te 
İstanbul'un surlarını teshir ederken bile, -büyük Şehzade Alaaddin'in 
lakab-ı mübarek-i millisini çalmış olan- bu paşalar kadar bize fenalık 
etmiyorlardı. 

O paşalar mevcil.dları birer birer ifnaettikten sonra isimlerden, hayallerden 
korkınağa başladılar. "Midhat Paşa" namı gibi "Sultan Osman" isminden 
de havf olunuyordu. Sanki Midhat Paşa Kanun-ı Esasisini isteyecek, sanki 
Sultan Osman devletinin hesabını soracaktı. Bu yadgarlar yalnız hanüroan-ı 
efeadı değil, dildınan-ı umumuda yıkıyorlardı. Edebiyat, ız tırabar-ı vicdana 
!isan-ı beyan vereceği, tarih-i hali mazi huzurunda mahcil.b ve istikbale 
karşı nevmid bulunduracağı için, mekteblerimizden birer birer koğuldulat. 

Mekati b-i Askeri ye Nazırı, evi ad -ı vatanı bihar-ı mechuleye sevkederken, 
Maarif Nazırı Celal Paşa, o bigünahların okudukları ve okuyacakları 
ma'sum kitabiarı daire-i resmiyesinin kurbundaki hamamın külhaniarında 
yakıyordu. Bağdad'ı katliiim ederek medeniyet-i İslamiyenin merrilkat-ı 
kıymetdatıyla Dicle Nehri ni sürh-üsiyaha boğan HüHigil. bile bumezalimi, 
kendisinin olmayan bir memleketin düşmanı olan eviadına reva görmemiştir. 
Bu kadar masaib-i mütevaliyenin peyapey karşısında mevcudiyet-i 
siyasiyesini muhafaza etmek, bir devlet için büyük bir hüccet-i kudret ve 
miknettir. O hatıratın te'lim-i vicdan ettiği bu dakikalarda bile biz bu 
nişane-i paydariyi görmekle mübahiyiz. 

Cengiz ordusunun seyl-i mukavemetberendazıyla Söğüd yayiasmagelmiş 
olan bu dilaver ve cengaver aşiret, te' sis ettiği dev !etin vesai t-i i' tilasını yine 
bucaların akvam ve anasır-ı asliyesinde bulmuştu. Devr-i istilamızda 
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Osmanlı bayrağını Viyana ve Tebriz surlarının plş-ü bilasında temvlc 

ettiren güzlde askerlerimiz, yeniçerilerimiz ekseriyetle Hristiyan evladından 

müteşekkil idi. Bu devletin esasına onların da hfın-ı eeladet ve harniyeti 
karıştı. Bugün, hepimizin, -dinimiz, cinsimiz, !isan ve mezhebimiz her ne 

olursa olsun- her Osmanlının eazz-ı eyyam-ü a'yadıdır. 

Yeni Gazete' den: Süleyman Nazif 

TELHIS-İ SİY ASI 
-Maba'd-

Avusrurya Hükumeti, Bosna ve Hersek eyaJetlerini işgal etmekle beraber 
bu vilayetlerde sakin ahall-i İsliimiyenin hukuk-ı medeni ye ve diniyesine 

dair Avrupa'ya ve Devlet-i Aliyye'ye karşı birtakım taahhüdatın lfasını 
dahi der'uhde etmiştir. Taahhüdat-ı vakıasını tamamıyla lfa edip etmediği 

bahsine gelince, A'yan Reisi Said Paşa hazretlerinin "Tanin" gazetesiyle 
neşreyledikleri hatıratın Bosna ve Hersek' e mü teailik kısmında beyan 

olunciuğu üzre, Paşa-yı müşarün'ileyhin eyaleteyn-i mezkureteyn ahall-i 
İslami yesinin hukuk -ı medeni ye ve diniyesine ve keyfiyer-i mühaceretlerine 
dair ol vakit Dersaadet sefiri bulunan Baron "Dukalis"(9) ile sebk eden 

mükalematı, taahhüdat-ı vakıanın hükumet-i müşarün'ileyhaca pek de lfa 
olunmadığını ve Babı1UI'ce de hiç bir vakit bu babcia bir eser-i i'tina 

gösterilmediğini gösterir. Zaten Bosna ahali-i Müslimesinin 1882 
senesindeki kıyamları ve Avusturya imparatoru'na biddefeat mahzarlar 

irsal eylemeleri dahi bunu müeyyiddir. 
Şu tafsllat ve temhldattan nümayan olacağı üzre, Bosna ve Hersek adeta 

mutlak bir surette otuz senedir Avusturya' nın taht-i işgalinde bulunup, hiç 
bir zaman oradaki icraat-ü muameliitında bir takylde tabi' veya muahazeye 

duçar olmamıştır. Ahali-i İslamiyenin muhafaza-ı hukuk ve menafıınca 
Devlet-i metbfıaya müterettib hakk-ı müdahale ve nezaret dahi isti'mal 

olunamadığından, muamele-i müstebiddanesine hale! getirilmemiştir. 
Yani ta'blr-i essahla, Babıall Bosna ve Hersek'in ahvalına, siyyema birçok 

hususat-ı mezhebiyede makam-ı eelll-i Hiliifete marbut tutulan muamelata 
gilya alakadar değil imiş gibi blgane kalmış ve şu hal, mahiyet-i işgali 

mürur-ı zamanla bittedrlc başka bir kalıba ifrağ eylemiştir. 
işte eyalereyn şu vaz' iyetre ve biz ise ana karşı çokran her hususta kat' -ı 

alakahalinde iken, kat'iyyen ve resmen Avusturya tarafından zamlıne-i 

(9) Bu, kendisinin adının Arap harfleriyle olan yazılışının Latin harflerine çevrilen 

biçimidir. Bu adın Latin harfleriyle olan orijinal yazılış biçimi değişik olabilir; bunu 
saprama olanağımız ne yazık ki yoktur. 
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memalik edilmi§ ve Yenipazar bittahliye Devlete iade kılınmıştır. 

Avusturya'nın Yeni pazar' ı iadesi ise, alıdinde sebatından ziyade, Sırbıstan 
ve Karadağ'ın tehacümat-ı melhuzesini bize tevcih kasdına delalet eder. 

Bulgaristan Emaretinin i'lan-ı istiklali bahsine gelince, bu büsbütün 
Hükumet-i metbuanın hukuk-ı sarihasına tecavüzdür. Ma'lilm olduğu 
üzre Bulgaristan, Berlin Ahdnamesinin, "Bulgaristan Zat-ı Hazreti 
Padişahi'nin tebiiyeti tahtindevergi verir biremaret edilmiştir. Bir Hristiyan 
bükilmeti ve bir milliaskeri olacaktır" deyu muharrerolan birinci maddesiyle 
Devlete tabi' bir emaret olarak teessüs etmiş ve bugün istiklale idhal 
edilmek istenilen Şark-ı Rumeli eya! eti dahi," Balkanlar'ın cenub tarafında 
Rumeli-i Şarki namını alacak ve muhtariyet-i idare şeraitiyle doğrudan 
doğruya Hükumet-i politikiye ve askeriye-i Padi§ahi tahtinde kalacak bir 
eyaler teşkil olunmuştur. Bu eyaletin bir Hristiyan valisi olacaktır" metnini 
havi olan mezkilr muahedenamenin on üçüncü maddesiyle doğrudan 
doğruya Hükumet-i Seniyye'nin taht-i idaresinde bir eyaler-i mümtaze 
olarak teşekkül eylemiştir; ki bu eyaleri n hududumuahedenin on dördüncü 
maddesiyle Bulgaristan Emareti hududundan gayrı ve ayrı olarak ta'yin 
kılınmıştır. 

Binaenaleyh, bugün Bulgaristan namıyla teşkil edilmek istenilen kraliyeri 
terkibeden memalikin bir kısmı zaten Emaret'in havze-i idaresine dahil, 
diğer kısmı, ki Şark-ı Rumeli eyaletidir, muvakkaten idaresi 1885 tarihli 
Dersaadet Konferansı mukarraratıylaPrens' in şahsına mev'ilddur. Kraliyere 
kalbedilen Emaret ile eyaler-i mümtazeyi evvel beevvel yekdiğerinden 
tefrik etmelidir. Andan sonra her ikisinin vaz'iyet-i ahdiyesi ne olduğu ve 
ne gibi edvar-ü safahat geçirdikleri bilinmelidir. 
Yukarı da beyan ol unduğu üz re, Bulgaristan Emaretinin vaz' iyet-i siyasiyesi 

Berlin Abdnamesinin birinci maddesiyle ta'yin ve Şark-ı Rumeli eyaler-i 
mümtazesinin şekl-i idaresi ise mezkilr abdnamenin on üçüncü, on be§inci, 
on altıncı, on yedinci, yiğirminci, yiğirmi birinci, yiğirmi ikinci maddeleriyle 
vazıhan tasrih ve tebyin kılınmıştır. Şu kadar ki, Şark-ı Rumeli'de 1885 
senesi sonbaharında zuhur eden hareket-i isyaniyenin ıtfasında Devletçe 
her nedense gösterilen terahi ve kusurun neticesi olarak in'ikad eden 
Tophane Konferansı mukarraratıyla, mezkilr vilayetin şekl-i idaresi dilçar-ı 
tagayyür olmuştur. Mukarrarat-ı mezkure şudur: 

"Devletler, Rumeli-i Şarki işlerine müteallik suret-i tesviyenin zirde 
musarrah abkamını şimdiden kabul etmekte müttefiktirler ve alıkam-ı 
mezkilrenin bu şekilde olarak derhal neşr-ü i'lan ve mevk-i icraya 
vaz' edilmesine muvafakat eylediler. 

Evvelen, Rumeli-i Şarki eyaleri valiliği Berlin Muahedenamesinin on 
yedinci maddesi mucibince Bulgaristan Prensine ihale huyurulacaktır. 

Saniyen, Rumeli-i Şark! ile Bulgaristan E maretinin idaresi şahs-ı vahidin 
elinde bulundukça, muahede-i mezkurenin on beşinci maddesinin fıkra-ı 
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Cıliisındame§rı1t hukuk-ı seniyyeye mukabil, Kırcaali nahiyesi İslamkaryeleri 
ile, Rudub cihetinde vaki' olup şimdiye kadar Şark-ı Rumeli eyaleri 
idaresine geçmemiş bulunan kura-yı İslamiye, eyalet-i mezkCıreden bittefrik 
doğrudan doğruya taraf-ı Devlet-i Aliyye'den idare olunacaktır. N ahiye-i 
mezkCıre ile kura-yı mezkCırenin hududu, Hükumet-i Seniyye ile Bulgar 
Prensi tarafından müntehab bir fen komisyonu canibinden, araz!nin !cabat -ı 
tabiiyesine göre ve nikat-ı hakime-i askeriyesi menafı-ı Devlet-i Aliyye'ye 
muvafık olacak surette mahallinde ta'yln kılınacaktır. 

Salisen, Şark-ı Rumeli eyalerinin asayiş-i daimisini ve eyalet-i mezkCırede 
müremekkin bilcümle sunCıf-ı tebea-ı Şahane'nin refah-ı hal ve saadetini 
te' min için, eyaletin nizarnname-i dahilisi Babıall ile Bulgaristan Prensi 
tarafından ta'yln kılınacak me' m urlnden mürekkeb bir komisyonda gözden 
geçirilecek, Icab-ı hal ve ihtiyacat-ı mahalliyeye göre ta' dil edilecek ve 
hazine-i eelllenin bilcümle menafıı dahi nazar-ı i'tinaya alınacaktır. Bu 
komisyon dört malı müddette ikmal-i me'muriyet eyleyecek ve muameliitı 
Dersaadet Konferansıının tasdikine havale olunmak lazım gelecektir. 
Ta' dilat-ı mezkCıre tasdik olununcayadeğin, eyaletin ahval-ı hazıranın Icab 
eylediği suver ve eşkal üzre emr-i idaresi Prens'in reviyet ve sadakatine 
muhavvel olacaktır. 

Rabian, BerlinMuahedenamesinin Bulgaristan ile Şark-ı Rumeli hakkında 
olan sair bilcümle ahkiimı, kemakiin bakıy ve mer'iyyül'icra olacaktır". 

Bu suret-i tesviyeden müsteban olduğu üzre, Şark-ı Rumeli eyalerinin 
idaresi Bulgaristan Prensi'nin şahsına tevdl' olunmuştur. Binaenaleyh, 
mukarrarat-ı mebhCısenin "rabian" işaretli fıkrasında musarrah olduğu 
vechle, BerlinMuahedenamesinin Bulgaristan'laŞark-ı Rumeli hakkındaki 
alıkarnı tebeddül etmemiş ve şekl-i idare ne ise ala halibi bakıy ve Devlet-i 
metbCıaya karşı vaz'iyeti kemakiin cari kalmış ve hazine-i cellleye olan 
taahhüdatına asla hale! gelmemiştir. 

438 

Maba'dı var 
Süleymaniyeli Seyfullah 
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KÜRDiSTAN'DA MAARiF 

Maarif, dünyada mevcild akvamın en birinci derecede muhtac olduğu 

levazım-ı medeniyedendir. Maarifsiz medeniyerin teşkil ve idamesi gayr-i 

kabildir. Bir millet ne kadar müsraid, ne mertebe zengin olsa, maarifçe olan 

noksanı iktidar ve sermayesinden kendisini hisseyiib edemez. Maarifhakkında 

her ne kadar basit mütalaa olsa, yine hasr-ı makal mümkin olamayacağı 

bedidardır. 

Kürdler hilkaten gayet zeki ve her dürlü terbiye ve ta'lime müstaid bir 

kavmdır. Umumiyer i' tibariyle kısmen dahil-i daire-i medeniyet olmamış 

gibi bir halde görünmeleri, şimdiye kadar kabiliyer-i fıtriyelerinden hakkıyla 

istifade ettirilmediğini gösterir. Evet, tekiimül-i tedrid kaidesi bunlarda 

tatbikedilmiş olsa idi, bugün nerice-i hasenesi hayrabalış-ı enzar-ı iftiharımız 

olurdu. 
Biz herkesi, her milleti tahsilden, maariften bibehre bırakınağa çalıştık. 

Hey'er-i umumiyemizi teşkil eden akvam-ı müteaddideyi ne suretle leyzyiib-ı irfan 

ve kemal edeceğimizi düşünmedik ve düşünemedik. Mesela, bugün 

mülküroüzün bir kıt'a-ı vesiasında müremekkin Kürdler(lü) ni'met-i 

ulilm ve maariften ne vechle müsrefld olabilecekleri(l 1) hatıra getirip de 

o(12) bir eser-i terakki ortaya koymadık. Kürdler haiz oldukları fazilet ve 

kemali kendi sa'y-ü gayretleri sayesinde vücuda getirmişlerdir. Yoksa 

bizim hiç bir sun'-ü medhalımız yoktur. 
Kürdistan' da açtığımız rnekari b ne bizim beklediğimiz faideyi te' min ve 

ne de anların ihtiyacları(l3) defeder. Mekteblerde okunan dersler ihtiyaciit-ı 

malıalliye ve zamaniyeye muvafık olmazsa, elbette istifade ciheti görülemez. 

Her şeyden ziyade, bir mektebden edilecek menfaat-ı umumiye nazar-ı 

dikkat ve i'tinaya alınmalıdır ki, beklenilen netice hiisıl olsun. Buraları 

düşünülemeyerek her yerde bir tarz-ı tedris ve ta'lim ihtiyar edilecek olursa 

matlilb terakki, tefeyyüz esbabı kendi kendine mahv edilmiş olur. 

Bugün Kürdler zekavet ve isti'dadları nisbetinde bir tahsil-ü terbiye 

görecek olurlar ise, Devlet ve milletler(14) büyük büyük fedakarlıklar icra 

eden ecdadlarının iselerine ıktifa ederek, şimdiki halde dahi din-ü mülke 

hademiit-ı niifıa lfasına ne derecelerde müstaid ve kabiliyedi olduklarını 

bilfiil gösterirler ve göstermektedirler. 
Kürdistan'da bulunduğum zaman, velev nilçizane olsun, ba'zı maarif 

hademiitında bulundum. Bunun için maarife dair mümkin mertebe bir 

(lO) Doğrusu "Kürdlerin" olmalıdır. 

(ll) Doğrusu "olabileceklerini" olmalıdır. 

(12) Doğrusu "o yolda" olmalıdır. 

(13) Doğrusu "ihtiyaclarını" olmalıdır. 

(14) Doğrusu "millete" olmalıdır. 
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ma'lumat-ı icmali(t 5) hasıl ettim. İleride Kürdistan mekteblerinin hal-i 
sabık ve hazıcı ile müstakbelen beklediğimiz istifade-i umumiyeyi mucib 
ne gibi ısiahat İcrasına lüzum olduğunu ileride arzedeceğim. Menfiyen 
yedi(t6) müsafiri olup nail olduğum pek büyük teveccüh ve iltifatlarına 
karşı burada alenen arz-ı reşekküriirı, vecaib-i mahsusa-ı vicdanİyemden 
relakki ederim. 

rkanizade:(l 7) 
Seyyid Muhammed İsmerullah 

SADR-I A'ZAM PAŞA'NIN BEYANATI 
-Geçen nüshadan maba'd-

Bulgaristan'a gelince, i'liin-ı isriklalden evvel Bulgaristan ordusu hal-isefer-i 
bereiye vaz'olunduğu misillu, ba'dehü dahi hududlara asakir ra'biyesi ve 
mühimmat nakliyle telıyiat-ı harbiye-i külliyeye müsaraatı görülmesi 
üzerine, bizce de te'min-i müdafaa zımnında ikinci ve üçüncü ordu-yı 
hümayunların vakt-i hazariye göre noksanları ikmal olunmuş ve üçüncü 
ordunun bir fırkasıyla Anarol i viiiiyer-i mütecaviresinde de dört fırkanın 
redif taburları bera-yı ta'lim taht-i silaha alınmış olduğundan, Bulgarların 
tecavüzü halinde Anatoli'den kuvve-i kafi ye celbi dahi tasavvur olunmuş 
ise de, inkılab-ı vaki' üzerine henüz idare-i meşruta layıkıyla teessüs ve 
asayiş takarrur etmeden muharebeye girişilmesi takdirinde vukuu tabii 
olan şuriş-i ceng-ü cidal içinde memleketçe halin ne renk kesbedeceği ca-yı 
teemmül olmasına ve muharebe taraftarı olan Bulgarların, "Bulgaristan' ın 
istikliili paraile değil, kan ile alınmalıdır" iddiasıyla redarikat-ı fevkal'iidede 
bulunmalarına mebnl, devletlere bilmüracaa vasayii-yı viikıaları üzerine 
muavaza suretiyle Bulgaristan'dan sulhan İstİhsal-ı hukuka karar verilmiş 
olduğu halde, Bulgaristan' da terk-i silah edilecek yerde hareket-i fevkal'iide 
görülmesi yle, bizce de aynı tedarikatta bulunması(! S) zaturl veedna bir 
sebeble tarafeyn orduları beyninde müsademe vukuu tabii olup, bu suretle 
muharebe bed' edince ne derece tevessü' edeceği ve diğer Balkan 
memleketlerinin dahi iştirakiyle sulh-ü müsalemet-i umumiyenin ne 
merrebe ihlal edilmiş olacağı viiresre-i tezkar olduğundan, mes'ele sulhan 

(15) "Ma'IUmat" sözcüğü dişil olduğundan, sıfatı da dişil olarak "icmaliye" olmalıdır. 
(16) Doğrusu "yedi sene" olmalıdır. 
(17) Bu unvanın ilk harfi ya da harfleri derginin aslında tümüyle silinp görünemez 

olmuşrur. Bir yerin, bir aşiretin ya da bir ailenin adı olduğu tahmin edilmektedir. 
Kendisi Kürdistan'da "menfiyen" yani "sürgün olarak" yedi yıl kalmış ve orada 
maarife, yani eğitime bazı hizmetlerde bulunmuş olduğuna göre, istibdad döneminde 
oraya sürülmüş olan yüksek dereceli bir memur olduğu ihtimali akla gelmektedir. 

(18) Doğrusu "bulunulması" olmalıdır. 
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tesviye olunmak üzre Bulgar Hükumetine vasaya-yı müessire icrası iş' ar 
olunmasıyla, devletler derhal Bulgar Hükumetine icra-yı tebllgat ve ısrar 
eylemleri üzerine hal-i sefer-i berride bulunan Bulgar askeri terhis edildiği 
gibi, bizce de bera-yı ta'lim silah altında bulunan redif taburlarına ruhsat 
verilerek bu minval üzre muharebe endişesi hertaraf edilmiştir. 

Bunun üzerine ta'vlzat maddesini müzakere için Bulgaristan tarafından 
ta'yin ve i'zam kılınan Mösyö Lapçef\1 9) ile vuku' bulan ictimaatta, 
Bulgaristan ile Rumeli-i Şark!'nin vergileriyle Bulgarlar tarafından zabt 
olunan teymuryolun kıymeti, hukuk-ı saire ile mean bilhisalı baliğ olduğu 
mikdarın re'sülmale tahvilinde yiğirmi sekiz milyon lira kadar bir yekune 
baliğ olmuş iken, Mösyölapçef, Bulgaristan vergisini ve duyun-ı umumi ye 
hissesini i'taya adem-i mecburiyer beyanıyla ve Rumeli-i Şarki vergisini 
ba'zı esbab serdederek yüz on dört bin liraya kasr-ü tenzil ile, bulabildiği 
yekunü re'sülmala bittalıvll, zabt etmiş oldukları şemendüfer bedeli ve 
diğer ba'zı müralabat dahil olduğu halde seksan iki milyon frank ile işin 
biririlmesi iddiasında bulunmuş ve bu suret bizce nilkabil-i kabul 
olduğundan, miyanede olan fark-ı azimin faslı, ictimaı mukarrar bulunan 
konferansa bırakılarak müzakereye hi tam verilmiş idi. 

Gerek Bulgaristan'ın i'lan-ı istiklali ve gerek Avusturya'nın Bosna ve 
Hersek eyaletlerini kendimemalikine ilhakı kararı gibi iki vak'anın aynı 
zamanda zuhuru tesadüfat-ı siyasiyeden olmasıyla, beynehümada bir ittifak-ı 
hallnin vücudu ihtimaline binaen, her iki mes'ele hakkında Hükumet-i 
Seniyye'ce ittihaz olunan tedabirde kemal-i ihtiyat ile hareket olundu ve 
teşebbüsat-ı viikıa rehin-i muvaffakıyet oldu. 
Kanun-ı Esasinin i'lanı üzerine Bosna ve Hersek ahallsi, sair memalik-i 

Osmaniye ahali si misili u, H ukı1met-i meşrutanın mühasseniitından müstefid 
olmak emel-i istid'asında(20) bulunmuşlar idi. Şu halde Avusturya Devleti 
işgal-i muvakkata nihayet vererek Bosna ve Hersek'ten çekileceği yerde, 
yalnızYeni pazar sancağını tahliye ve terk ile mezkur iki eyaletin Avusturya' ya 
ilhakına karar verdiğini i'lil.n etmesiyle, muhıll-ı hukuk-ü uhud olan bu 
hareket cümleye biidi-i teessür olarak, mahalli ahallsi feryada başladığı 
gibi, bu vechle istatükonun tağyiri il.tiyen kendi haklarındamucib-i tehlike 
olacağını müliihaza eden Sırblılarla Karadağlılar da heyecana gelerek 
hernan telıyiat-ı harbiyeye başlamışlar ve Avusturya'ya i'liin-i harb etmek 
derecesine kadar varmışlar idi. 

Memalik-i Osmaniye'ce hiisıl olan heyecan dalıa az olmayıp, muhafaza-ı 
hukuk için muharebeye iştirak etmek üzre ordu-yı hümayuna iltihaka 
arnade olduklarına kadar ba'zı viiiiyat ahalisitarafından telgraflar alınınağa 
başlandığından, Sır b ile Karadağ' ın açmak teşebbusünde bulundukları 

(19) Bu sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
(20) Doğrusu "ümit ve dileğinde" demek olan "emel-ü istid'asında" olmalıdır. 
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muharebeye Devlet-i Aliyye' nin dahi ister istemez mecbur olacağı teemmül 
olunmasıyla, mezkilr iki bükilmetle bilmuhabere, taraflarından gelmiş 
olan zevat ile icab-ı hal müzakere olunarak, çünkü İngiltere Devleti ve 
müttefikleri Balkanlarda bir sulh-ı daimi te' sis emelinde bulunduklarından 
ve zaten konferans programında Devlet-i Aliyye'nin zararına olmayarak 
Sırb ile Karadağ'a dahi ta'vizat i'tası muharrer olduğundan, konferansta 
verilecek karara intizar olunması lüzumu birtelkin, miyanede Msı! i'tilaf-ı 
efkar üzerine bu iki hükumet şu halde Avusturya'ya muharebe açmak 
tasıniminden feragat etmişlerdir. Maahaza, Bab ı ali' ce devam olunan 
teşebbüsat ve ta'kibat neticesindeA vusruryaHükilmetiyle Bosna ve Hersek'e 
dair yine bir suret-i te' lifiye müzakeresine bed' olunup, fakat Hükilmet-i 
Seniyye'ce temin-i hukuka salih olarak vaz' olunan esasın kabulünce 
Avusturya' nın tereddüdü ve buna mukabil bizim sebatımız, müzakerenin 
birkaç aydan beri imtidadına bad! olmuştur. 

Gerek bunun ve gerek Bulgaristan mes'elesinin şimdiye kadar uzaması 
terahiden münbais olmayıp, hasbelhal izhar eylediğimiz tavr-ı müsal
emetkari ile isriclabolunanAvrupaefkar-ı umumiye-i adilesine isrinadımızın 
netice-i müfidesine intizarımızdan naşidir. İşte bu tar'i'k müntic-i 
muvaffakıyet olarak, Avusturya Devleti, mukaddemki karar-ı kat'isine 
rağmen efkar-ı umumiyenin te'siriyle, düvel-i mütehabbenin vasayasına 
bil'ittiba', Hükumet-i Seniyye'ce tesviye-i mes'ele için vaz' olunan esası bu 
kerre nim ra'dll ile kabule muvaf.ı.kat eylemiş olduğundan, gerek hukuk-ı 
Devletin tazmini ve gerek Bosna ve Hersek ahalisinin ariyen dahi hukuk-ı 
mezhebiye ve siyasiyelerinin temini dairesinde ankarib mes'eleye hiram 
verileceğinden ümidvarım(alkışlar). Bunun ve muhabere ve müzakeresi 
munkatı' olmayan Bulgaristan mes'elesinin dahi bir hüsn-i neticeye !salı 
me' mill-ı kavidir. 

Mesail-i siyasiyede düvel-i muazzama tarafından görülmekte olan(2 1) 
muavenet ve müzaheret, hakikaten sezavar-ı şükrandır(devamlı alkışlar). 
Beyandan müstağni olduğu üzre, bir zamandan beri Babıali'nin meslek-i 
sakimi ile İngiltere Devleti gücendirilip, devlet-ı müşarün'ileyhanın Devlet-i 
Aliyye hakkında kadim! olan politikası tegayyürpezir olduğundan, bu 
tahavvül sebebiyle mesail-i siyasiyede enva-ı müşkilat görülmekte idi. 
Şimdi idare-i cedidede Hükilmet-i Seniyye'ce ittihaz olunanmeslek-i siyasi 
ile İngiltere'nin dostluğu iktisab olunarak, devlet-i müşarün'ileyha eski 
politikasına birrücil' menafı-ı Devlet-i Aliyye'yi kadim! vechle iltizam ve 
memleketimizin husill-ı terakkiyarı esbabının istihsaline ihtimam 
eylemekte(alkışlar) ve diğer düvel-i mütehabbe de idare-i meşrutamızdan 
memnun olarak, Hükumet-i Seniyye'ye diriğ-i muavenet etmemektedir. 

Bervech-i mezkilr serzede-i zuhilr olan mesail-i siyasi ye arasında, Girid 

(21) Doğrusu "gösterilmekte olan" olmalıdır. 
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Hristiyanları dahi Avusturya'nın kararını taklfden, Girid'in Yunanistan'a 

ilhakına kendi miyanlarında karar vererek, keyfiyeti cezfrece i'lan ve 

devletlere dahi tebllğ-ü beyan etmiıler ise de, bu kararı devletler adem-i 

kabul ile reddeyledikleri gibi, Yunan Hükumeti dahi Giridlilerin bu 

babdaki hareketlerinde medhali olmadığını iryan eylemi§tir(alkışlar). Girid 

mes'elesi hakkında, cezlreyi bir müddetten beri emaneten taht-i işgal-i 

askeriyelerine(22) almış ve cezire üzerindeki hukuk-ı Devlet-i Aliyye'nin 

mahfuziyetini ol vakit tahdren te' min etmiş olan İngiltere, Fransa ve Rusya 

ve İtalya devletleriyle bilmüzakere cezlrenin şekl-i idare-i at i yesi hakkında 

bir karar ittihazıyla, hukukumuzun te'yld ve muhafazasına i'tina 

ol unacaktı r(alkı§lar). 
Mesned-i saclareti der'uhde eylediğim zamandan bu güne kadar mürur 

eden beş ay zarfında mahiyat ve tafsilatı, hey'er-i meb'usan-ı kiramca 

ma'lum olacağı bliştibah bulunan dahil! ve harici bunca me§ağıl-ü müşkiHit 

içinde vuku' bulan teşebbüsiit ile sarf edilen mesaiyi ve istihsal olunan 

netayici bi hasebil'imkan Izah ettim. Elyevm taht-i müzakere ve ta'kibde 

bulunan um ur-ı dahiliye ve mesail-i hariciyemizin dahi netayic-i matlubeye 

iktiranında ümldvarım. Herhalde Cenab-ı Hakk'ın lütf-ü inayeri ve 

meb'usan-ı kiramın müzahereti ile teşebbüsat-ı sadıkanemiz, aziz ve 

mukaddes varanın ve millet-i muazzama-I Osmaniye'nin teall-i kadr-ü 

§anına biidım olacağına kat'an eminim(fevkal'iide sürekli alkışlar). 

MA'NEVİY AT: ŞEYTANIN NAHVETİ 
AsAR-I MANZÜME 

Vadi-yi Eymen'e doğru gidiyordu Musa 
Kalbi pürne§'e-i esrar-ıkeliim-ı Mevla 

Nagihan kalbine bir zulmer-i kasvet geldi 
Çok tereddüdlere düştü, O' na haşyet geldi 

Dedi: "Ya Rab, buraya rur-ı tecellii denilir 
Burada nükhet-i pürrahmet-i Mevla duyulur 

Her sefer plş-i nigahımda dururdu ceberut 
Ruhumu okşar idi nağme-i zikr-i melekut 

Bir günahım mı suclur etti, neden ovi(23) bu! 
Keşf-i raz isterim ey Bari Huda-yı müteal" 

(22) "İ§gal" sözcüğü eril olduğu için, sıfatı da eril olarak "askeri" olmalıdır. 

(23) Bu sözcük büyük olasılıkla "oldi"dir; dizgi yanlıılığıyla böyle çıkmışcır. 
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Bir nida-yı Samedan1 dedi: "Ye'bne'l-İmran 
İstaiz Barl'eke min hemezati'ş-şeytan(24) 

Bu gece sU-i karinin sana te' sir etti 
Bak ki bir lahzada ahvalını tağyir etti" 

Ol zaman anladı Musa ki bu şeytandandır 
bunca kasvet bütün ol düşmen-i imandandır 

Sola döndü, birini gördü, fakat şekli aclb 
sağ gözü kör, yüzü çirkin, buruşuk, pek de mehib 

Ona revcilı-i hi tab etti, dedi: "Ey mel'iln 
Ne gezersin buralarda, bu ne tavr-ı mahziln? 

Seni, Hak sadr-ı nişin-i ceberilt etti idi 
Seni serhalka-ı hayl-ı melekilt etti idi 

Adem'e secde için cümleye erneetti Huda 
Ettiler secde bütün, sen yalınız ettin iba 

Neden ettindi iba, kibr ile oldun iğva 
kendini kör körüne Hi' nete ettindi seza'" 

Dedi: "Musa, yetişir mev'izanız, dinle beni 
Beni tard etti Huda, kıldı ülül'azm seni 

Ben bütün arş-ı mua!Hidaki ruhanilere 
Ben bütün zümre-i kerilbi-ü Ralımanilere 

bu kadar bin senelik ders-i ibadet verdim 
nukta-ı hatime-i kurb-ı İlah'a erdim 

Sen de ta' dad ediver taatını, hi dm etini 
Söyle Musa, sebeb-i kurbetini, hürmetini 

Mısır' da katil i din, burda nebiyyullahsın 
Böyle bir Tilr-ı mukaddesde kelimullahsın 

Ne elinden, ne dilinden çıkacaktı bir kiit 
olmasaydı bu risalette de Harun sana yar 

Bir kızın mehri için on sene çoban oldun 
Şimdi bir koskocaman sahib-i ferman oldun 

(24) Arapça olan bu dize, "şeytanın kurumularından Rabb'ine sığın" demektir. 
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Bu, ibadetle mi, taatla mı oldu! Hiişa 
Bel 'yüizzu men yeşau ve yüzili u men yeşa'(25) 

Sergüzeştim, ki mukadderdi o sırr-ı rneknun 
bu kabildendi -bakın- gitilesiz ben bir gün 

arş-ı a'Hi.da teferrücle olurdum mahzuz 
N azarımda mütecelli idi Levh-i Mahfuz 

Baktım ol levhada yazmış ki mukarrablardan 
biri isyan ediyor, tardolunur ol yerden 

Ona la' net okudum, kim olacak, sormazdım 
Çünkü bunun bana olacağını ummazdım 

Sonra Adem türedi, etti tefevvuk nagii.h 
Kıdemimle şeref-i unsurumu etti tebah 

Kıskanırdım, O'na unsurcadaha faik idim 
O' na öğrettiği esmae daha layık idim 

Ben sıkıldıkça O' na hürmet ederdi Ma'bud 
ta ki erneetti melaiklere ettirdi sücud 

Kale Rabbi: 'Uscüdu 1' Ad erne', kultu: 'E ne la'(26) 
İşte ondan, dedi: 'İstekbere İblisu, eba'(27) 

Taktılar boynuma tahkir ile tavk-ı la' net 
Oldu evladıma, ahfadıma veeh-i nekbet 

Sonra aldıındı bunun hakkını ben Adem' den 
O'nu iğfal ile koğdurmuş idim cennetten 

Fakat O, arz-ı nedametle tezellül etti 
'Rabbena, inna zalemna'ya tevessül etti(28) 

Ben ise, öyle kolay arz-ı nedamet etmem 
hem de iğva-yı beşerden de feragat etmem 

Hasılı, yaptığını yaptı; bahane Adem 
Bilinemez ki ne idi maksadı Rabb-ı alem 

(25) Arapça olan bu dizenin başındaki "bel" sözcüğü "tersine" demektir; umaklar 

içindeki bölüm debirayerin birparçasına i.§arettirve Allah kastedilerek, "dilediğini 

aziz kılar, diledi~ini değersiz kılar" demektir. 
(26) Arapça olan bu dizenin anlamı şudur: "Rabb'im dedi ki: Adem'e secde edin; dedim 

ki: Ben değil". 
(27) Yani "iblis kibirlenip yapmazlık etti; iblis böbürlenip emre uymadı", 
(28) Rabbena, inna zalemna: Ey Rabbimiz, biz zulmettik 
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Mekteb-i Sultani önünde inrihabat alayı(29) 

Kader etmişti bunu kendisi rılı-ı evvel 
Ne idi maksadı? 'Lii yüs'elü amma yef'a1'(30) 

İşte sen, işte Huda, sorsan eğer der ki: 'Günah' 
Haklı, haksız ne desem hep banadırlar gümrah" 

Böyle bir mekr-ü füsil.n lafı getirdi şeytan 
gitti, ondan sonra Musa dedi: "Rabb-i Rabman 

Bu teliiki bana bir ayine-i ibrettir 
Demek ibiisi bu ahvala koyan nahvettir" 

* 
Çok sonra bir gece Batha'da göründü bir nur 
Gıbtakeş barika-ı revşenine şu'le-i Tur 

Öyle yükseldi ki ta paye-i Arş-ı Ralıman 
Şahırahında melekler görünürdü raksan 

İşte ol gece yine matem içinde şeytan 
Bil.kubeys'in cebelinde ediyordu efgan 

Topladı başına zürriyeti, dedi: "Bu şeb 
geldi dünyaya Muhammed, bize de geldi taeb 

Sebeb-i bilkat-ı Adem de O'dur, falır-ı rüsül 
Liibıs-ı hi!' at-i Leviilk O'dur, o şem'-i sübül 

(29) Yani "Sultan! Okulu önünde seçim alayı", Adı geçen okul, Galatasaray Okul udur. 
(30) Bubirayetin parçasıdır ve Allah kastedilerek "yaptığından sorulmaz" demektir. 
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'Kabe kavseyni, evedna'da ziyafet O'nadır(31) 
Nesi-i Adem'de bütün izz-ü §erafet O'nadır 

O'nu, mümkin değil, Adem gibi ben aldatarnam 
O 'elem ne§rah' ile sadrı temizdir, çatamam(32) 

Fakat O'ndan sonra çok ümmetini aldatırım 

Ümmeti, ümmeti desin, yine ben çalışırım"(33) 

* 
İşte şeytan bizi her lahzada tehdid ediyor 
Ruz-ı mahşerde de Falır-ı rüsül ümmet arıyor 

Ah ki biz hırs ile şeytan-ı Ja'ine uyarız 
"Ümmetin ben" diyedivanane yüzle çıkarız 

Pek büyük tehlikedir afet-i şerrülvesvas(34) 
Melikennasi, euzü bike minelhannas(3 5) 

(36) 

VARAKA 
Selanik'te inti§ar eden "Kalender" gazetesinin 2 numro 18 Kanunıevvel 

sene 324(Miladi 31 Aralık 1908) tarihli nüshasında Selanikli Hilmi 

imzasıyla Kürd kavmi aleyhinde bir makale görüldü. Makalenin 

mukaddimatında hakikare tercüman olabilmek vaz' -ı ca'lisiyle tavr-ı bita

rafi irae, §aibe-i nefsaniyere adem-i temayülünü ifade etmekle beraber, 

sözünde se bat edememi§, sevk-i garazkari ile derhal tavrını tebdil, ifadesini 

tağyir ile hakikatten zühUl etmiştir. 
O makalede Kürdlerin salaber-i diniyeleri i'tiraf ile, bu salaberin alıkam-ı 

şer'iyeye vukufa bedel adar-ı islamiyeye riayetren ibaret olduğunu, feraiz-i 

diniyenin icra-yı adabında, hitan, taharet, nazafet, münakehatta 

müsamahalarını, Motke cihetlerinde ba'zı adar-ı gadbenin vücudunu, bu 

hallere karşı Kürdlerin tekfiri değil, idare-i sabıkanın ralıkiri lüzumunu 

(31) Tırnaklar içindeki bölüm bir ayetin bir parçasıdır ve "iki yay boyu ya da daha yakın" 

demektir. O ayette Allah, Peygamber'in mirac gecesinde Allah'a iki yay boyu yada 

daha yakın yaklaştığını bildirmiştir. 
(32) "Elem ne§rah" bir Kur'an suresinin adıdır ve "biz açmadık mı!" demektir. Allah 

orada Peygamber' e, "biz açmadık mı senin göğsünü!" demiştir. 

(33) Ümmeti: Ümmetim. 
(34) Şerrülvesvas: Kurumu verenlerin en kötüsü. Maksat şeyrandır. 

(35) Bu dize Allah'aduadır; "ey insanların Padişahı, şeytandan sanasığınırım" demektir. 

(36) Bu şiir dergide imzasız çıkmı~ ve kimin tarafından yazıldığı belircilmemİ§tir. 
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dermiyan ediyor. Kürdistan'da ulema-yı di nin mahdudiyeri ciherle, Kürd
lerde taassub şeklini alan salaber-i fevkal'adenin esası cehalet olduğunu 
söylüyor. 

Hakikati bu suretle tahrife tasaddi eden Hilmi Efendi, idare-i sabıkaca 
hakkında vuku' bulan reb'id muamelesinden mütehassıl infıaline mağlub 
olarak bunun eserini izhar ve ta'riz için Kürdlerin cehalette bırağılmış 
olması gibi bir nazariyeyi vesile etmiş, bezeyan-ı mahmO.m kabilinden 
gayr-i kabil-i tevfik ifadat-ı mütezadde ile, Müslim, mütedeyyin bir kavm 
hakkındaki tahminat-ı barılasını ileri sürmüştür. 

Hilmi Efendi'nin Bırlis'te dört divar arasında beş senelik suret-i güzarış-ı 
hayatını, idare-i sabıkayainfıalini, burada bulunduğu müddetçe İslamlardan 
büyük küçük, şerif vazi' hiç biriyle muvanesete, haysiyerli, namuslu 
takımıylamusahabete muvaffak olaroaclığını biliriz. Orada birtakım serseri, 
hazele makulesinin sefalergah-i işretinde, bir müdderler de ba'zılarına 
hafıyelik hizmetinde ve bir aralık da birtakımların hevesat-ı şahsiyesi 
vesatadında, ihtirasat-ı nefSaniyesi delaletinde bulunduğunu izhardan nihan 
kalamamış idi. 

Özügibi sözünün de re' si ri kalmayan Hilmi Efendi' nin Selanik' e avcietiyle 
beraber, beş sene havasıyla teneffüs, suyuyla, etmeğiyle tagaddi eylediği bir 
memleket ve mülhakarı sekenesinin teşkil eylediği koca bir kavme 
zebandıraz-ı i'tiraz olması, hasiretsizliği kadar maye-i insaf-ü vicdanının 
dahi tarz-ı tecellisini ve haysiyet-i kalemiyece de sermayesizliğini gösterdi. 
Kendi sözleri bile kendi ta' rizatını mükezzib olduğundan, cevab makamında 
sükurle mukalıele şart-ı hikmet icabındanci ır. 
Şu kadar var ki, şecaat-ı cibilli, meziyyat-ı merdanegi gibi, salaber-i 

diniye ile de mütehassis bulunan Kürdler, ibadetlerince adete değil, 
alıkam-ı aliyesine vakıf oldukları şeriata imtisal ederler. 

Müddet-i ömründe bir gün namaz kılmamış, yüzünü yıkamamış olan 
Hilmi Efendi'nin şer'a münasebeti yoktur ki, mütemessik-i şeriat olanları 
teşhis edebilsin. Abdesr namaz avaresi, adab-ı diniye garibi olan o zat, 
feraiz-i diniyenin Kürdlerce vukuf-ı kafi üzerine mer'i bulunan adabını 
kendisi bilmemekte ma'zurdur. 

Bütün Kürdlerce emr-i mesnun-ı bitana riayet dahi umumidir. Kürdler 
mülaabat-ı kildekanede bile enzar-ı tecessüs ve muayeneye karşı tesettürve 
nazardan istiaze ederler. 

Taharet ve nazafete fevkal'ade riayet eden Kürdlerin ahlakı gibi, 
meskenlerinin dahil ve harici de, evsah-ı garazla tahrif-i hakikat töhmetiyle 
alilde olan vicdan yoksullarından daha temizdir. 

Hilmi Efendi Bıtlis'te mesken ittihaz eylediği mahal, bir hamamın 
müzahrefil.t mahalli olan bir külhan ittisalında idi. Nazarı o muhit-i 
sefiıletten, o ıstabi-ı umumiden harice çıkamadığınci an, yalnız orayı görmüş, 
oraya alışmış, her yeri kendi meskenine kıyas etmiştir. 
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Vi layetin İsiamlarla meskun sair mahalleri dahi,(37) Motke'ce de emr-i 
dine, hitana, nikaha ciddi riayetler mevcud, i'tikad-ı halis ile ibadete 
inhimakleri runümuddur. Namus üzerine kondurulmak istenilen lekeyi 
Kürdlerin kan ile yıkamakla me'luf olduklarını, şunun bunun ezvakına 
vesatatı mervl olanlar bilemezler ise de, bunu takdir edenler pekilla bilirler. 

Makalenin bir fıkrasında, Kürdistan'ca ulema-yı dinin mahdudiyetini ve 
yine silsile-i ifadesi miyanında kasabalardan başka, aşayir içini de(38) 
Kadirl, Nakşl meşayıhın vücudunu, adab-ı tarikatın cereyanını i'tiraf ile 
bedlhl bir renakuz gösteriyor. 

Burada pek çok ulema vardır. Her yerde beş-on kadar ulema ve meşayıhın 
vücudu kafi iken, mea mülhakat Bıtlis vilayetinde beş binden ziyade ulema 
ve meşayıh ve mükemmel tahsil görmüş talebe-i ulum mevcuddur. Kasaba 
ve kuradaki meşayıhın cümlesi ii.lim, ilimleriyle ilmi! zevattandır. Mesail-i 
diniyede, adab-ı lazimede itham-ı merama, infaz-ı kelama muktedir, 
vücudlarından vücuhla istifade zahirdir. 

Kürdler işreti ümmülhabais bilir, ihtiraz eder, fakat menhiyar-ı saireye 
karşı da laübali bulunmaz. Menhiyiit-ı saire, zaten evamır-ı ilahiye ile de 
merduddur. Bunu Hilmi Efendi bilineeye kadar dünyada bilmeyen bir 
cahil kalmaz. Kürdler münked.tı bilir, şekavetten mümkin mertebe 
müctenib bulunurlar. Ancak her kavmde, her milletteolduğugibi, Kürdlerce 
de birtakım ef'al-ı memnuanın vücudu büsbütün inkar edilemez. Çünkü 
illernde vukuatın fıkdanı mümkin olsa, hakim ve malıkernelerin vücuduna 
mahal kalmaz; ki bu da muhaldır. 

Hilmi Efendi'nin Kürdlere bir fi'l-i daimi tarzında isnad etmek istediği 
şekavet bundan ibaret ise, her halin bir sebebi, her zamanın bir istisnası 
olduğu da şiiyan-ı bahs-ü nazardır. Ahval-ı mezkurenin suret-i hudus ve 
cereyanı yine ba'zı memurların şiddet-i istibdadından, ba'zılarının da zu'f-ı 
idaresiyle muamelat-ı cahilanesinden münbais olduğuna şübhe edilemez. 
İnsaf edelim; bir Kürdün diğerinden al eni veya hafi olarak bir keçi 

kaçırmasıyla, bir memurun müstebiddane bir tavır ve fikir ile eşraftan, 
ahaliden birini bigayr-i hak ta'zib, hanümanını tahrib, hiç bir hakka 
müstenid olmayarakemvalını yağma etmesi, şenatçe, te'sirce bir midir? 
İstibdad hadımları, namus ve hürriyet rehzenleri olan öyle me'murlar, 
bimuhaba, hem de resmi bir sıfat ve muamele tahtinde i cra-yı şekavete, 
ika-ı mezalime inhimak edip durursa, rıza-yı Bari' ye, alıkam-ı kanuni
yeye, kavaıd-ı medeniyeye, es bab-ı insaniyeye muhalif olan hallere, bu 
tecavüz! ere karşı Kürdler sadası nı i~ittiremez. Çünkü memurlar birbirine 
temayül, birbirini himaye eder; telgraf ve postahaneler bu yoldaki 
feryadnamelerin ücretini aldığı halde yazmaz, göndermez. O halde 

(37) Doğrusu "diğer yerleri gibi" demek olan "sair mahalleri gibi" olmalıdır. 
(38) Doğrusu "aşiretler içinde de" demek olan "aşayir içinde de" olmalıdır. 
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ribka-ı mezalim ve istibdada ila geyrinnihaye teslim-i rakabe-i rıza, 

hilm-i himari değil de nedir? 

İşte bunu Kürdler vakit vakit kabul etmez; mücerred isına-ı mazlfunln 

için, telgraf ve postahanelerde kalan telgraf ve şikayetnamelerden daha 

müessir birredbir-i çarecuylye, çaresiz ve zarurl olarak tevessül eyler. Şimdi 

düşünülsün; Kürdler mi şakldir, yoksa fenalığasevk ve i c bar eden me'murlar 

mı şakldir? Vakıa, adi bir sirkat bile bir yolsuzluktur, tecavüzdür, ızrardır; 

bunun mütecasirine adiyen nefret ve fakat vatanına, namus-ı milliyetine 

tecavüz ve hıyanet eden memurlara da şiddetle lanet ederiz. 

Hilmi Efendi makalesinin bir fıkrasında, "Bıtlis'te Şeref Han namıyla 

yazma bir tarihçe görmüş idim; Kürdlerin güya ahval-ı tarihiyesinden 

bahsetmiş; fakat teessüf olunur ki ahval-ı tarihiyeden külliyen vareste 

olduğunu müellifi bile anlayamamış" diyor. 

C ür' etimiz afv huyurulur ise, bu fıkra münderecatının sırfbilaf-ı hakikat 

olduğunu ve Hilmi Efendi'nin kat'iyyen öyle bir tatilıçe görmediğini 

beyandan geri duramayız. Çünkü Bıtlis'te ŞerefHan namıyla tarih yoktur. 

Olmayan bir şeyi Hilmi Efendi alem-ima'nadamı görmüş? ŞerefHan bir 

tarih değil, Bıtlis'te medfun ümera-yı sabıkadan bir zattır. Bırliste 

"Şerefname" denilen Farisi yyül' ibare bir ki tab vardır. Müellif ve müretti bi, 

ŞerefHan sülalesinden ve aslıab-ı kemalden diğer bir zattır. Bu kitab tarih 

değil, onda Kürdlerin ahval-ı tarihiyesine dair hiç bir bahs yoktur; yalnız 

Bıtlis ve bu havali ümera-yı sabıkasının teracüm-i ahvalı makamında 

sergüzeştlerini cami' bir eserdir. Bunda tarihi bir şey yazılmamış ki 

hakayık-ı tarihiyeden vareste olsun yahud olmasın. 

Anlaşılıyor ki Hilmi Efendi, kitabın ismini bile bilmediğine nazaran, 

böyle bir ki tab görmemiş, bilfarz görmüş ise mea! ve mevzuunu kat'iyyen 

anlayamamış; Kürdistan sekenesinden hayatta bulunanlar hakkındaki 

ta'rizatıyla iktifa etmeyerek, Şeref Han gibi asırlardan beri alem 

mevcudiyetten(39) damençln-i istifade olan bir emir-i zlhürmetin liihd-ı 

ma'sumiyetine kadarzebandıraz-ı i'tiraz olmuştur. Bu ta'rlz-i cahilanesinden 

ne ŞerefHan'ın müsellem-i enam olan uluvv-ı menzilet ve şeref-ı alül'a!ına 

bir nakisa ve ne de "Şerefname''nin mevzu' ve mealına bir zarar terettüb 

eder. Yalnız kendisince sıfat-ı kiişife hükmünü alan yalancılığı nın, asarıyla 

görülen cehlinin, emvata taarruza kadar varan insafsızlığının mahiyet-i 

sefilesini gösterir. 
"Şerefname''nin Petersbmg ve Tahran' da tab' edilmiş nüshaları da vardır. 

Arzu edenler alır, tetebbu' ve tedkik eyler; Hilmi Efendi'nin ta'dzatıyla 

bizim beyananınıza göre bir fikr-i sahih hasıl olur. 

Hilmi Efendi, hakayık-ı tarihiyeye vukuf kaydında bulunsa idi, Kürd 

kavmininahval-ı ictimaiyevetarihiyesini başkaeser lerden, hele bukavmden 

(39) Doğrusu "varlığından" demek olan "mevcudiyetinden" olmalıdır. 
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yetişmiş olması Kürdler için ilel'ebed medar-ı mefharet olan eiizımdan 
Salahaddin-i Eyyubi gibilerin asarından, Şeref Han ile evlad ve ahfadının 
ahval-ü asarını ve milyonlarcainsanlar içinde değme birine nasib olmayan 
necdet-ü fazait-i iceimaiye-i Ekradı Evliya Çelebi "Seyahatname"sinden, 
daha sahih bir surette istinbat ve iktihas ile, nabeca ta'rife(40) mahal ve 
münasebet görmezdi. 

Bıtlis'te Şeref Han Evladından: 
Ahmed 

KÜRD V AT ANDAŞLARIMA HİTABEN 
BİRKAÇ SÖZ 

Ey hilkaten cesur, silahşör, vatanperver olan kavm-i necib! Herkes hab-ı 
gallerten uyandı; vücud-ı pak-i Osmaniyanı hurd-ü hiiş eden kabus-ı 
belaya, sed şükür nabedid oldu. Osmanlı nam-ı mukaddesi altında yaşayan 
akvam, kiimilen gözlerini dört açtı. Otuz iki seneden beri zindan-ı felakette 
puyan olanmader-i mihribanımız zavallı varanın ten-i nazeninini çak çak 
eden nahun-ı humize göz dikti. Henüz acı bir surette sine-i ş ikilfetten çıkan 
feryad-ı mazlumanesini mütehalikane dinledi. Artık sabredemediler. Hun-ı 
harniyetleri galeyane geldi. Cihanı titreten bir sada-yı ma' nevi, hepsini iin-ı 
vahidde heyecana getirdi. El ele vererek ittihad ettiler; zavallı varanın 
imdadına şitaban oldular; leşker-i zaterne-i istibdadı seyf-i ittifaklarıyla 
tarümar eylediler. işte bugün varanı ağuş-ı ferzendanelerine alarak 
cerihalarını tedaviye başladılar; hep birden boynuna sarıldılar. Fimaba'd, o 
yevm-i şeamete asla yüz vermeyeceklerine ve icab ederse varanın en ufak bir 
cüz' -i pakine hep birden kurban olacaklarına va' d-ü peyman eylediler. 

Lakin ey sevgili vatandaşlar, siz de biliniz ki yalnız onlar değil, biz de o 
mader-i müşfikin(41) ağlış-ı muhibbanelerinde perverişyab olduk. Evet 
vücud-ı mukaddesini rengin eden h un-ı şühedanın bir kısm-ı mühimmi de 
bizim ecdad-ı kiramımızın demidir. Bunun içindir ki o biçare valide bu 
hal-i perişanı içinde bile bizi unurmamış; etrafını saran ferzendelerinden 
biz kardeşlerini daima sormaktadır; bizi de imdada çağırıyor, evladlık 
hakkını istiyor. Attık biz de uyanalım, ahval-ı aleme bir atf-ı nazar edelim, 
bizi bel'açalışan canavarlara(42) bir seyredelim, birvakitlercihanı lerzenak 
eden şimşir-i celadetimize yine sarılalım, dött el ile sarılalım. 

(40) Doğrusu "taşlamaya, saldırmaya" demek olan "ta' rize" olmalıdır. 

(41) "Ana" anlamındaki "mader" d.işil olduğundan, sıfatı da dişil olarak "müşfıka" 

olmalıdır. 

(42) Doğrusu "canavarları" olmalıdır. 
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Ey muazzez vatandaşlar, ma'lumunuzdur ki bir kavmin vasıra-ı tealisi iki 
kuvvettir. Bunların biri ittihad ve ittifak, diğeri ilim ve maariftir. 

Birincisi akvamın bir kitle-i vahide teşkiline sebeb olur; ki seylii:b-ı 

felaket-i a'daya sed çekmek, sevgili vatanı her d ürlü amal-ı istilacuyaneden 
vikaye etmek, anınla kaimdir. 

İkincisi ise o kitle-i yekparenin serbestçe tevessüüne hitdımdır; ki ancak 
bu sayede arş-ı a'la-yı saadete viisıl olmak, din-i müblnimizi sıyanet, hakk-ı 
hükümtanimizi muhafaza etmek mümkin olur. Hatta bunun içindir ki 
güruh-ı laln-i müstebiddln, ii:ıru11-ı istihsal için(43) en evvel aramızdaki şu iki 
kuvve-i mübeccelenin imhasınaçalıştı lar. Vaktiyle merkez-i medeniyet-i alem 
denrneğe seza olan ve hatta el' an Avrupa'nın sahaif-i kütüb-i sabıkalarında 
"centres intellectuls"(merakiz-i akliye) resmiye olunan pek çok mevaki-i 
güzldemizi rida-yı tarlk-i cehaletle setre gayret eylediler. Osmanlı kavm-i 
nedbini teşkil eden anasır-ı muhtelifeyi yekdiğerine düşman eylediler, 
yekdiğerinin kanını emecek surette tahrik ettiler ve hatta kısmen de 
muvaffak oldular. Çünkü gözlerimizi kapayan perde-i cehalet pek ziyade 
kalınlaşmıştı; yaptığımız hataları göremiyorduk. 

Hatta hafiyyen şekavete da'vet eyledikleri Kürd kavm-i naclbine hain, 
hunhar, il.sl dediler. Yine çevirdikleri entrikalar, dolablar la üzerlerine asker 
sevkederek anları tehdid ettiler. Her bir-iki ayda me'mursıfatıyla üzerlerine 
birtakım zalim, gaddar insanlar gönderdiler; her şeylerini aldılar; hatta 
kadınlarını n, evlerinin eşyasını satınağa kadar vardılar. Anları canlarından 
bizar bıraktılar, asker kardeşlerine hasım olmağa, hatta kanına bile 
kasderrneğe icbarettiler. Dalıilen kendilerinin şu yaptıklarını düşünmeden, 
Allah'tan korkmadan onlara şakl, il.sl dahi dediler. 

Lakin ey sevgili kardeşler, artık emin olunuz ki o eski devirler ebediyyen 
mahv-ü nabedid oldu. O gürilh-ılelme seyf-i adalet-i ilii:hiyeye uğrayarak 
kalır oldular. Bugün allik-ı Osmaniyanı hurşld-i hürriyet müstenlr etti. 
Sema-yı istikbalimizde kevkeb-i adalet, müsavat, uhuvvet rilnüma olmağa 
başladı. Vatan hepimizden hidmet bekliyor, vücudundaki yaraları sizin 
merhem-i himmetinizle tedavi ermek istiyor. Sair arkadaşlarımızın bize 
uzattıkları desı-i uhuvveti kemal-i hürmetle sıkalım; eski fikirlerden 
vazgeçelim; maarifimizin terakkisine, varanın saadetine çalışalım. 

Az çok mülii:haza buyurulsun; bir avuç aşiretten bir koca hükumeti teşkil 
eden, evet Çanakkale boğazını kırk kişi ile geçerek, bitevfı:killii:hi teil.lil. 
ellerindeki seyf-i eeladetleri sayesinde bütün Avrupa'yı titreten, liva-yı 
mahmideti küre-i arzın üç büyük kıt' asında rekze muvaffak olan ecdad-ı 
izamımız olduğu gibi, ta Viyana kapılarına kadar düşman kurşunianna 
göğüs gere gere giden yine bizim ecdad-ı kiramımızdır. Onlar, kılıçlarıyla, 
kanlarıyla kazandıkları o muazzez vatanı bize emanet verdiler. Sed hezar 

(43) Doğrusu" emellerini elde ecmek için" demek olan "istihsal-ı imal için" olmalıdır. 
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esef ki biz nankörlük ettik; o muazzez vücudu kendi elimizle parçalayarak 
düımanlarımıza hediye ettik. Onlara( 44) mükafeeten bizim ihvan-ı dinimizi 
eziyetlerle, işkencelerle imhayaçalıştılar; onları baziçe-i cefaederek intikam 
alınağa şitab ettiler. 
Bakınız, bunca ecdad-ı kiramımızın hun-ı celiidetiyle alınan Bosna ve 

Hersek kıt'a-ı vesiasını Avusturyalılar zamlıne-i memalik eylediler. Hiç 
uranmayarak din kardeılerimize zulm-ü taaddiye başladılar; onları terk-i 
vatana icbar ediyorlar. Ötede Bulgaristan i'liin-ı istikliil etti. Nev'arus-ı 
naclidemiz olan Rumeli-i Şarki'yi de zabt, yegane malik olduğumuz 
ıemendüfer hattını gasb etti; camilerimizi yıktı; baıımıza bir bela-yı azim 
kesildi. Beride Giridliler bütün ihvan-ı dinimizi kesrneğe başladı; bunca 
himmetlerle zabtına muvaffak olduğumuz o koca cezire, bugün kolay kolay 
bizden ayrılmağa, Yunanistan'ın kucağına atılmağa çalıııyor. Daha neler, 
daha neler. 

Ey vatandaşlar, kardeılerimizin feryadlarına, imdadlarına koplım. Çünkü 
Cenab-ı Hak da, Resul-ı kibriyii da bunu istiyor, arzu ediyor, bize bunu 
emrediyor. "Lii yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahibi ma yuhibbu li 
nefsihi"(45) hadis-i şerifı bunu bize erneetmiyor mu? Biz biib-ı istirahate 
dalalım, kardeılerimiz ise cefa görsün. İslamiyet bu mudur? 

Hasılı, ey Kürd kardeılerim, biz de ittihad edelim, umum Osmanlı 
kardeşlerimizin imdadınakoıalım, herkes gibi biz de vatana kurban olalım. 
Zira İslamiyet ve insaniyer bunu iktiza ediyor. Demek istiyorum ki, attık 
bilfiil cesaretinizi, silii.h§örlüğünüzü, vatanperverliğinizi isbat edecek zaman 
geldi. Haydi ey erler, siz de herkesten ziyade sevdiğiniz vatanınızı, milletinizi 
der'iiğfı§ ediniz, onlara feda-yı can ediniz! Ediniz ki biz de iftihar edelim. 

•• A A 

ŞUUNAT 
OSMANLI AHRAR FlRKASI 

Süleymaniyeli 
A. Hilmi 

VE "PARA PLAS" OTELiNDE İLK ZİY AFET 

Osmanlıların tarih-i mübeccel-i istiklali, 699 sene-i Hicriyesi 
Cemadil'evvelinin dördüncü ve 1300 sene-i Miladiyesi Kiinunısanisinin 
yiğirmi yedinci gününe müsadıftır. Şu yevm-i mübarek-i istiklil.le tesadüf 
ettiği hesab edilen geçen çihaqenbe gününün tebcll-i eelillet-i ıanı için 
Osmanlı Ahrar Fırkası tarafından "Para Palas" Otelinde yüz elli kişilik 
gayet mükellef ve mükemmel bir ziyafet keıfde edilıni§tir. Ziyafette Sadr-ı 
A'zam, Dahili ye, Harbiye, Nafıa, EvkafNiizırları ve Meclis-i A'yan Reisi 

(44) Do~rusu "onlar" ya da "onlar da" olmalıdır. 
(45) Bu hadisin anlamı şudur: "Biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe, 

iman etmiş olmaz". 
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Said ve Hassa Ordusu Kumandanı MahmudMuhtarve Zabtiye Nazırı Sami 
Pa§alar ve meb'usandan kırk zat, matbuiit-ı Osmaniye ve ecnebiye müdir 
ve muharrirleri ve muhabirin-i ecnebiye ve Fırka-ı Ahrar mensubları hazır 
bulunmu§lardır. 

Taamın bitarnını müteakib, Ali Kemal Beyefendi tarafından Fırka-ı 
Ahrar namına bir nutuk okunmu§ ve Sadr-ı A'zam Pa§a hazretleri namına 
da Dahiliye Nazırı Pa§a hazretleri ve müteakiben de Haleb Meb'usu Niifi' 
Pa§a ve sonra da Zehrab ve Aydın Meb'usu Karolidi Efendiler ve Meclis-i 
A'yan Reisi Said Pa§a hazretleri tarafından birer nutuk kıraat buyurulmu§ 
ve nutukların ittihad-ı Osmani'ye taalluk eden noktaları fevkal'iide ve 
medid alkı§larla alkı§lanmı§tır. 

SADR-I A'ZAM PAŞA'NIN NUTKU 
Ebedi olması temenni olunan Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin tarih-i 
teessüs-i istikliilinin hulul-ı sene-i devriyesi i'tibariyle, ilk def'a olmak üzre 
hamiyetmendan tarafından ke§ide olunan bu ziyaferre bulunduğumdan 
dolayı bahtyarım. Meslek-i sabıkımızı terk ve tarik-i hürriyete duhul ile, 
hembezm-i vifak olarak bu vechile bir sofrada serbestane bil'ictima' taam 
etmeğe muvaffak olmamız, §iiyiin-ı te§ekkürdür. 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye' nin altıyüz bu kadarlıksenelik §an-ı istikliilini 
ve millet-i Osmaniye'nin terakkisini bir kat daha te' min için bir Kanun-ı 
Esası ile hakk-ı hakimiyetinden milleti hissemend eden Hükümdarımız 
efendimiz hazrederine cümlece minnettarız. Devlet ve milletimiz bu tarik-i 
hürriyet ve terakklde daim oldukça, bir-iki asırdan beri zayı' eylemi§ 
olduğu§an-ü şevket ve kudreteyine malik olacağı §übhesizdir. Bu üroniyenin 
mevkufunaleyhi, millet-i Osmaniye'yi terkib eden akvamın zir-i liva-yı 
Osmani'de ittihad-ü ittifak eylemesi maddesidir. Türk, Aralı, Kürd, 
Arnavud, İslav, Rum, Ermeni, Musevi ve sait akvamın cümlesi, bir millet 
olduklarını bilmelidirler. Millet-i Osmaniye, kanunen bir vatan ehli olan 
akvamın cümlesini §amildir. Binaenaleyh kavm, kabile namına iftihar 
edeceğimiz yerde millet-i Osmaniye namına iftihar eylemeliyiz. Bu tarikte 
dahilen, haricen hail olabilecek bir hal olmadığını beyan ve derdest-i 
tesviye bulunan mesail-i si yasiyenin kariben rehin-i büsn-i hi tam olacağı 
ümid-i kavisinde bulunduğumu bu veslle ile ilaveten ityan eylerim. 

SAiD PAŞA'NIN NUTKU 
Bizi mazhar-ı i'zaz eden Fırka-ı Ahrar'ın rne§hudümüz olan harniyetine 
ansamimilkalb i§tirak ederim. Efendilerim, müsaadenizle Fırka-ı Ahrar' dan 
bahsedeceğim. Fırak-ı siyasiye, memleketin seliimet ve teallsini ta'yin ve 
te'min için taharti-i e§kiil ederler. Bunların emellerinde esasen bir fark 
yoktur. Ma'lumunuzdur ki her millet-i mütemeddinede fırak-ı siyasiye, 
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mensub oldukları memleketin seHimet ve saadeti maksadında cümleten 

müttehidül'efkardırlar. Binaenaleyh, fırak-ı muhtelife-i siyasiyenin 

ihtilalları mücadelat-ı fikriyeden ibaret olup, hakikatte cümlesi de milletin 

hürriyetine ve esbab-ı saadetine sa'yederler. Anın için bunlar arasındaki 

ihtilaf aynı rahmet addolunur. Temmuz evailinde hakimiyet-i milliyesini 

ihraz eden Osmanlıları teşkil eden akvam-ı muhtelifeni n, hürriyetten ve 

uhuvvet-i vataniyeden istifade ile daima ileri gitmelerine, tekamüllerine 

ai d olan temenniyat -ı hiilisane( 46) cümlenin iştirak huyuracağından eminim. 

* 
Kudüs'e bir hey' et-i ralıkikiyenin i'zami takarrur etmiştir. 

* 
İbarat-ı resmiyede "ordu-yı hümayun" mu, yolısa "ordu-yı Osman!" mi, 

yolısa yalnız "birinci, ikinci ilh(47) ordu" demek mi iktiza edeceği, 

mukaddema Harbiye ve BahriyeN ezarederinden istifsar olunmuştu. 

Avrupa hükümdaranı imparator, kral unvanını haiz olup, buna tebean 

ordularında "armee imperiale" ve "armee royale" denildiği gibi, bizde de 

mubaberat-ı resmiyede kemakan "ordu-yı hümayun" ve "donanma-yı 

hümayun" ve "asakir-i şahane" ta'blrlerinin isti' mali iktiza edeceği, Meclis-i 

Vükela kararıyla cevaben Nezareteyn-i müşarün' ileyhimaya bildirilmiştir. 

* 
Gerek Dersaadet ve gerek taşralarda teşekkül edecek cem'iyerler, bittabı' 

ihtiyacat-ı mahalliyelerine karşı daha ziyade bir vukufu haizdir. Şu halde 

vaki' olacak teşebbüsleri, memleketlerinin husfıl-ı esbab-ı umranı nokta-ı 

nazarından müstelzim-i mühasseniit-ı adfdedir. Binaelaleyh, şimdilik bu 

babda bir guna su-i isti'maliita mahal kalmamak üzre sırf terakkiyar-ı 

memlekete çalışmak için teşekkül edecek bu gibi cem' iyerlerin vazife ve 

suret-i hareketlerini mübeyyin bir nizarnname kaleme alınarak, lieclittedkik 

Şura-yı Devlet' e irsali hakkında Dahiliye N ezaretine tebliğat icrası takarrur 

ederek mazharası makam-ı Saclarete takdim kılınmıştır. 

* 
Ahalisi kat'iyyen küill ile me'lilf olmayan Zor sancağında bu kerre 

meşrubat-ı küuliye saulmak istenildiğinden ve bu cihet hıfz-ı sılılıat-ı 

umumiyeyi muhıll olduğu gibi birçok cinayata da biiıs-ı hudı1s olacağından, 

bu babda olunacak muamele merciinden sorulmuş ve mevkien mühim olan 

ve işretle kat'iyyen me'lfıf olmayan böyle bir mahalde meşrubat-ı küuliyenin 

cevaz-ı fürı1htü ahaliyi tesmlm edeceği gibi, revali-yi vuku' -ı cinayata da 

sebebiyet vermiş olacağından, cevaben tebliğ-i lüzfım-ı men'i karargir 

(46) Doğrusu "içten dileklere" demek olan "temenniyac-ı halisaneye" olmalıdır. 

(47) Arapça "ila ahirihi"nin kısaltılmışı olan bu sözcük, aynı türden olan birkaç şey 

sıralanmak iseediğinde, onlardan iki ya da üç tane yazıldıktan sonra kullanılır ve 

"sonuna kadar hep böyledir" anlamını verir. 
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olmuştur. Liva-ı mezki'ır sekene ve aşayirinin safVet ve hususi yet -i zat i yeleri 
nazar-ı dikkate alınırsa, bu kararın derece-i isaberi taayyün eder. 

* 
Girid'in Hükumet-i Osmaniye'den fekk-i irtibatıyla Yunanistan'a ilhakı 
mümkinsiz(48) olduğu için, bu babda müzakerede bulunamayacaklarını, 
Rusya, Fransa, İtalya sefirleri hükumetleri namına Yunan Harici ye Nazırına 
ifade etmişlerdir. 

* 
Ahz-ı asker muamelatında hilaf-ı hakikat ilmühaber veren muhtarlar 
hakkında divan-ı harblerce tahkikat ve ta'klbat-ı kanuniye icrası ciherine 
gidilmeyerek, mahalleri mecalis-i idaresinde rü'yet edilmesi lazım 
geleceğinin ta'mimen tebliği, Dahiliye N ezaretine iş'ar olunmuştur. 

* 
Milli reisi müteveffa İbrahim ile aşireri efradından şimdiye kadar alınan 
mavzer tüfenginin adedi yedi yüz yetmiş bire baliğ olduğu, mercii ne gelen 
rapordan anlaşılmıştır. 

* 
Musul vak'a-ı mü'limesi mütecasirlerini kanunen te'dib için -mahalll 
mahkemeleri a'zasının yerli olmaları hasebiyle- mezki'ır mahkemeler 
rüesasıyla birlikte işe bakmak üzre Dersaadet veya civar vilayetlerden bir 
hey'er-i adiiyenin bir an evvel Musul'a i'zami taht-i elzemiyetre olduğu, 
Dahiliye Nezaretinden Babıall'ye iş'ar olunmuştur. 

BULGARİST AN HA V ADİ Sİ 
Bulgaristan Hükumeti mukaddema ralışidar-ı askeriyede bulunmuş ve 
taht-i silaha aldığı şu efrad-ı muhteşideyi ahiren terhis etmiş ve fakat şu 
hareketi hiç bir devletin rehin-i tasvibi olamamış idi. Bu aralık yine ba'zı 
fırak-ı askeriyeyi taht-i silaha almıştır. Bundan maksadı, güya tazyik ve 
tehdid suretiyle Hükumet-i Osmaniye'yi kendine karşı daha mülayımane 
bir tavır almakta muztar bırakmak ve bu cihetle emeline nail olmaktır. 
Bundan dolayı, Harici ye Nezaretinden düvel-i ecnebiye nezdinde mukim 
süfera-yı Devlet-i Aliyye'ye bir tahdrat-ı umumiye gönderilmiş ve bu 
tahrlriitın bir fıkrasında, "Hükumet-i Osmaniye gerçi Bulgaristan'ın 
tahşidiit-ı ahiresine pek o kadar atf-ı nazar-ı ehemmiyet etmezse de, fakat 
tahşidatın böyle arasıra vukuu mucib-i heyecan olup, halbuki Devlet-i 
Aliyye'nin gaye-i arnalı ise sulh-ü müsalemet-i umumiyeyi halelden 
vikayeden ibaret bulunduğu cihetle, sulhun te'min-i idamesi zımnında 
Sofya'da bulunan düvel-i muazzama memurin-i siyasiyesi vesatatıyla 
Bulgaristan Hükumetine nasayıh-ı müsalemetkil.ranede bulunmak lazım 
geleceği" beyan olunmuştur. 

(48) Doğrusu "olanaksız" demek olan "imkansız" dır_ 
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Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan hükümetleri, ibraz ettikleri amal-ı 
cidalclyaneleriyle muhafaza-ı sulh-ı umumi arzusunda bulunan Avrupa' nın 
enzar-ı tenkldat ve muahezatını kendi aleyhlerine celbedeceğini 
anladıkları ndan, vaz'iyet-i ahvalı dahaeslem bir surette ta'zlze başladıkları, 
Paris'ten bildiriliyor. 

* 
Bulgaristan" ın redarikat -ı askeriyesinden dolayı Babıall' nin verdiği notada, 
Bulgarlar şu hareket ve mesleklerinde devam ve ısrar ederlerse, Babıall'ce 
de mukalıele edileceği, suret-i mahsusada tasrlh olunmuştur. 

* 
Prens Ferdinand'ın Ortodoks mezhebini kabul edeceği, Petersburg"dan 
"Berliner Nağblat"(49) gazetesine telgrafla bildiriliyor. 

* 
Bulgaristan, Hükiimet-i Osmaniye'ye şimdiye kadar ta'vlzen seksan iki 
milyon teklif etmekte iken, bu kerre yüz milyon frank verrneğe mütemayıl 
olduğu SofYa'dan bildiriliyor. 

* 
Bulgaristan'ın ahiren taht-i silaha aldığı asakirini terhis etmekte olduğu, 
şu geçen pencşenbe günü Edirne vilayetinden telgrafla makam-ı Saclarete 
bildirilmiştir. 

* 
Bulgaristan'ın tedarikat-ı harbiyede bulunması, güya es bab-ı atiyeden naşl 
ımış: 

Evvelen, Bulgaristan'ın hal-i hazır-ı siyaslsi emin değildir. Hükümet-i 
Osmaniye ile Avusturya Devleti arasında husül-ı i'tilaf sebebiyle Türklerin 
sulh-ü müsalemete taalluk eden temayülleri tenakus etmiş gibi görülüyor. 

Saniyen, ba'zı gazetelerin iddialarına nazaran Hükümet-i Osmaniye'nin 
gfıya Bulgar'a karşı bir su-i niyeti vardır ve bu cümleden olarak Babıiill, 
Edirne ve Cisr-i Mustafa Paşa kumandanlıklarına telgrafla hafiyyen emir 
vererek, "Arda" deresine tecavüz ve bu dere ile Uludere beynindeki arazi 
işgal edilecekmiş. 

İRAN HA V ADİ Sİ 
İran'ın iğtişaşat-ı mürevaliye-i hazırasından, gerek İngiltere ve gerek 
Rusya menafıı fevkal'ade ma'rüz-ı tehlike olduğundan, hükfımeteyn-i 
müşarün'ileyhima İran Devletine nasayıh-ı müessirede bulunacaklardır. 

* 
İran' damuhafaza-ı sulh-ü asayiş maksadıyla Rusya ile İngiltere müdahaleye 
karar vermişlerdir. Bu karar Şah ile alırarı barıştırmak esasına mütebennldir. 
Karar-ı vakıa nazran İgiltere ve Rusya murahhaslarıyla Şah'ın ve alırarın 

(49) 8. sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
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vekillerinden müteşekkil bir mu ternet "Petersburg"da ictima' ederek 

te'lif-i beyne ve kanun-ı esasiyi yeniden mevki' -i icraya vaz'a çalışacak ve 

tarafeynin hukuk ve vazaifi bu hey' et çe ta'yin olunacak ve fakat her ne 

suretle olursa olsun tarafeynden biri taraf-ı iiliare tecavüz ederneyecek ve hiç 

bir vech ile kanun-ı esasiyi ilga etmek de mümkin olmayacaktır. 

* 
İran cenfibunda iğtişaşat-ı vahime vukua geldiği ve erbab-ı ihtilal 

"Bend-Bfişlr" Valisini de cerh ve iki oğlunu katl(50) ve Şiraz'da ahali 

tarafından Bank-ı Şahf dahi yağma edildiği, Tahran' dan yazı lıyor. 

* 
Şemdinan' dan yazılıyor: 

Devletin hudud-ı şarkiyesinde nigehban-ı hakimiyeti olan sildar ve 

ulema ve aşayirin beklediği, atıfet-i hüsn-i muamele ile adalertir. Adle 

bedel zulm-ı saribin idamesi, hüsn-i muameleye mukabil asiir-ı huşfinet 

iraesi, cümlemizi cerihadareder. Birçok mes'ele-i mühimme-i hududiyede, 

bir hayli mehamm-ı umfir-ı askeriyede hamiyetkarana hidmet eden, 

cansiperane çalışan, takdfr-i vicdan-ı umumiye mazhar olan Ravandizli 

Said Iley, bu hidemat-ı meşkfiresinden müteessir olan ba'zı havenenin 

hedef-i isabet-i enzar-ı kin-ü itharnı olmuştur. Rü'yet-i muhakemesi 

Diyarbekir Mahkemesine naklolunan bir kat! maddesini mumaileyhe 

isnad etmişlerse de, halbuki maktfil hal-i hayatta katilleri ta'yln-ü teşhis 

etmiş, vücfih-ı ulema-ı İslamiye şehadette bulunmuştur. Fakat müstebid, 

mürteşi ve mürtekib me' m urların netice-i ifadat ve tahrikatı olmak üzre 

hak ayaklar altında çiğnenmiştir. Şe hadet-i kaz i be ise i n del' islam küfürdür. 

Hakkın daha ziyade tavzihi için tekrar icra-yı tahkikat kabildir. Binbaşı 

kendi katillerini umum zabitan ve me'murine yapmış(5 1) olduğu gibi, 

tahkikat-ımahalliye ile de müsbettir. Maksad tezahür-i hakikat ve te' min-i 

icab-ı ma'delet ise, mes'ele bütün sarahatıyla meydandadır. Bu katillerin 

Said Bey'e adavet-i şahsiyeleri de kuyfid-ü muamele-i Hükfimetle 

ma'lilmdur. Sabık Diyarbekir Müddeiumumlsi Enver Efendi'nin canlleri 

sahabeti, ittikabat-ı şayiası ve daha birçok ahval-ı gayr-i marziyesi, bu 

babda adalet-i İslamiyeyi adeta rahnedar etmiştir. Binaenaleyh, icabat-ı 

kanuniye icrası, umum namına müsted'adır. 

Pesfih, Lahican, Mergewar, Şiqe ve Havallsi Aşayir-i Umumiyesi 

(50) Doğrusu" valisini yaraladıkları ve iki oğlunu da öldürdükleri" demek olan "valisi ni 

cerh ve iki oğlunu da katlettikleri" olmalıdır. 

(5 1) Galiba doğrusu "tanıtmış" olmalıdır. 
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KÜRD: Baladaki relgraafnamede hikaye olunan mes'ele, bir redif 
binbaşısının bundan birkaç sene evvel katli maddesi ve bunun da Said Bey'e 
isnad olunmuş olmasıdır. Bu babdahükumet-i mahalli ye ve cihet-i adliyece 
mükemmelenicra-yı tahkikat edilmiş ve asıl katillerde meydana çıkarılmış 
iken, her nasılsa Musul Kumandanının yaygaralı şikayiitı üzerine evrak-ı 
da'va Diyarbekir'e naklolunmuş idi. O zaman Diyarbekir Fırka 
Kumanladanlığında bulunup şimdi Medine Muhafızı olan Bahri Paşa, 
mes'eleyi fevkal'iide bir ehemmiyetle telakki etti, tahkikat-ı seri'a ve 
muhıkka icraettirdi. Neticede Said Bey' in be rat ve ma' surniyeti ve bununla 
beraber hüsn-i hidmeti tebeyyün ederek, Mustantıklıkça men' -i 
muhakemesine kararverildi ve asıl fı '1-i kati, binbaşının kur' amuamelesinden 
müteessir olanlar tarafından vukua getirildiği anlaşıldı. Zaten Said Bey'le 
binbaşı arasında husumet değil, ancak bir malıabber-i ciddiye-i mürekabile 
mevcud olduğu, binbaşı tarafından kendi hatt-ı desriyle vuku-ı katlinden 
üç gün evvel Mirliva Şevki Paşa'ya yazılıp izhar-ı hakka medarolmak üzre 
Paşa-yı mumaileyh tarafından biitezkere-i mahsusa ahiren mahkemeye 
takdim olunan bir mektubda(52) musarrah olduğu gibi, birçok zabitan-ı 
askeriye ile zeviit-ı mu'tebere-i mahalliyenin şehadet-i muhikkaları da 
mahiyet-i mes'eleyi meydana koymuş ve asıl katiller tevkif edilmiş idi. 
Fakat o aralık Ferik Bahri Paşa'nın icra-yı tekaüdü ve Musul'a nefy-ü 
teb'idiyle mahfuzan çıkarılması ve daha birçok ümera-yı askeriyenin dahi 
malıiili-ı muhtelifeye tağribi, müddeiumumice bu defa tağyir-i hakikat 
yolunda ta'kib-i da'vaya cesaret vermiş ve neticede Said Bey'i cinayetle 
itharn ettirmiştir. 
Cereyan-ı hal-ü hakikat bundan ibarettir. Bu gibi kanunşikenane muameler 

zaman-ı istibdadda pek tabii idi. Fakat şu devr-i meşrutiyette rehin-i cevaz 
olamaz. Devamı mülk-ü devlet ancak adaletle kaimdir. Serd olunan işbu 
hakayıkın ehemmiyet-i camiasıyla nazar-ı takrire alınmasını Adiiye Nazır-ı 
meiilimazahirinin harniyet-i müsellemelerinden şiddetle intizar ve temenni 
ederiz. 

* 
Musul'dan yazılıyor: 

Devr-i istibdadda iltizam olunan mesleğin ahval-ı umumiye üzerindeki 
te'sirat-ı muzıcra eseri olarak cihet-i adliyece her nasılsa maznun ve 
mahkUın olup mezarda bulunan birçok kesanın hakkında ta'kibat iceası 
umur-ı ziraat ve felahati ve mesai-i saire-i maişiyeti sektedar edeceğinden, 
bu yevm-i mes'udun bir fatiha-ı muvaffakıyeti olmak ve hukuk-ı şahsi ye 
bakıy kalmak üzre, hukuk-ı umumiyenin afvına müsaade huyurulması 
müsterhamdır. Ferman. 

Musul'da Kürd İ ttihad Cem'iyeti 
------------ -----------~---

(52) Doğrusu "bumektubda" olmalıdır. Çünkü söz konusu olan, binbaşının mektubudur. 
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Muş' tan, 12 Kanunısani 324(MiHidi 25 Ocak 1909): 
Her nasılsa mahrum-ı ünsiyet kalan Kürd kardaşlarımızın da Kanun-ı 

Esasinin füyfıziitından hisseyalı olmaları yolundaki efkiir-ı 

ittihadcfıyanelerinden iktibasen vuku' bulan vasayii-yı müessire üzerine, 
merkeze marbfıt bütün aşayir bugün kabile kabile şu'beye vürfıd ve 
birbiriyle musafaba ederek Cem'iyete duhfıl eyledikleri maatteşekkür 
ma' rfızdur. 

Kürd Teavün ve Terakki Cem'iyeti'nin 
Muş Şu'besi 

Merkez Matbaası M. Tevfik 

Halic-i Dersaadet(53) 

(53) Yani "İstanbul Halici". 
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DOKUZUNCU SA YlNlN ÇEViRiLERİ 

KÜRDLER VE ERMENiLER 

Kürdlerle Ermenileri n özgürlük sayesinde barış ve uzlaşmayla birlik olarak 
refah ve mutluluğa kavuşmuş olduklarını görmek, bu ülke ve devleti 
ciciden sevenlerce en çok arzu olunacak bir durumdur. Tersine olan durum 
yani aralarında uyuşmazlık ve nifakın varlığını ve birbirinin zararında yarar 
aramaya çalıştıklarını görmenin de, aynı şekilde Devlet ve millet dostlarınca 
pek fazla üzüntü ve kedere neden olacak bir madde olduğuna kuşku yoktur. 
Çünkü bu iki halkın maddi ve ekonomik yararı birbirine o kadar bağlıdır 
ki, birinin zararı herhalde öbürünüzararlı kılar, yarar sağlaması da öbürünü 
öylece yararianmış kılar. 

Ahlaki ve bedeni niteliklerce iki halk birbirinin aynı olduğu gibi, yaşam 
ve görgü biçiminde de birbirinden farkları yoktur. Hatta Kürdlerin 
dünyaca bilinip kabul edilen konukseverlik ve namusluluk gibi yiğitlik 
duyguları, Ermenilerde de vardır. Gelip geçenlerin ve yolcuların Kürd ağa 
ve beylerinin evlerinde gördükleri ikram, tümüyle Ermeni büyüklerinin 
evlerinde de görülmekte olduğu gibi, oralardan büyük olarak İstanbul'a 
gelmiş olan Ermeni zengin ve önde gelenlerinin, hala buralarda bile o gibi 
ahlak güzelliklerini korumakta oldukları gözümüzün önündedir. 

Özetçesi, gerek Kürdlerin ve gerek Etmenilerin iyi ahlak ve güzel 
gidişlerinin birbirinin benzeri olduğu, İslam şeriatma hakkıyla bağlı olan 
Kürdlerin parlakşeriata aykırı durumlardan eskiden beri tümüyle sakınmış 
ve İslam şeriatı gereğince Ermeniterin haklarına her bakımdan saygı 
göstermiş oldukları, Etmenilerin de bağnazlığı çekici, huzur ve rahatlığı 
ortadan kaldırıcı bazı münafıkların aldatmacalarına kapılmadıkları ve 
aralarında hiç bir engel ve güçlük bulunmayarak tam bir refah ve uyuşmayla 
yaşadıkları, soruşturma ve tartışma konusu değildir. İsa' nın Miladının 

2600 yıl öncesinden beri, yani tarihin bakışının erebildiği dönemden bu 
ana kadar Kürdistan'da tam bir birlik ve sevgiyle yaşamış olan Kürdlerle 
Ermeniler arasında iddia edilen nifak ve husumet var olmuş olsaydı, birinin 
diğerini bu kadar uzun bir zaman içinde herhalde imha etmesi gerekirdi. 

Bugün coğrafyalarda görülen toprak parçalarının ve ülkelerin tarihine 
başvurulsun. Bunların ne kadar halklar tarafından art arda miras alındığı ve 
her yeni gelenin var olanı en kısa zamanda nasıl imha edip ortadan 
kaldırdığı görülür. 

Bu genel durumdan ayrı ve müstesna bir toprak parçası varsa, o da 
Kürdistan'dır. Çünkü Ermeniler o toprak parçasının eski sakinleri olduk
ları gibi, bugün tarihçe kanıtlı olarak bilinmektedir ki Medyalıların 
haletleri olan Kürdler de o toprak parçasının asli olan eski sakinlerindendirler. 
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Bu iki eski halkın istilaları zamanında Kürdler Ermenilere, Ermeniler de 
Kürdlere eski tarihte benzeri olmayan biçimde sahip çıkıp korumuşlar ve 
birbirinin soy ve özgürlüğünü tanıyıp varlıklarını karşılıklı olarakgüvenceye 
almışlardır. 

Ermeniler Hristiyanlığı kabul ettiklerinde, Kürdler de İsliimm doğuşuyla 
şereflendiklerinde, aralarında meydanagelen din ayrılığı, eski uyuşmalarını 
zerre kadar bozmadı. Her iki halkın yetiştirdiği erdemli ve yüce adamların 
yol gösterici telkinleri, eski sevgilerinin sürdürülmesini ve ulusal 
mutluluklarının devamını sağlayarak, hiç bir toprak parçasına ve yöreye 
nasip olmayan bir dostluk ve uyuşmayla zamanlar ve yüzyıllar geçirdiklerine 
tarih tanıktır. Ayrıca, 300 haneli bir Kürd köyünde 10 hane Ermeninin ve 
yine 300 haneli bir Ermeni köyünde 10 hane Kürdün eskiden beri sakin 
olması ve dağ doruklarında ve yüksek yerlerinde birçok kilise ve manastıtın 
bulunması, bu sevgilerine belirgin bir kanıttır. 
Zamanımıza kadar Kürd ağa ve beylerinin İstanbul' daki yardımcıları ve 

buralara gelen ve düşen garibanının işlari, burada bulunan ve biiiii tek tük 
evlat ve torunları var olan tanınmış eski Ermeni büyüklarinin aracılığıyla 
görillegeldiği gibi, burada bulunan Ermenilerin otalardaki akraba ve 
yakınlarının işleri de onların tavsiyesiyle Kürdler tarafından omuzlanıp 
korunurdu. Bunu görmüş ve denemiş birçok Ermeni, biiiii burada 
yaşamaktadır. 

Gerçek durum bu merkezde olduğu ve Ermeniletle Kürdler arasında soy 
ve milliyetçe asla kin ve düşmanlık olmadığı halde, nasılsa bir süredir 
ülkenin her tarafına yayılan kötü yönetim gibi birtakım yeni nedenlerin 
etkisiyle, bu iyi geçinmede birçeşit bozukluk meydana gelmişti. Bunun bir 
nedeni de, oralarda uygarlığın gereğine uygun okulların açılmaması ve bu 
iki halkın çocuklarınaaynı eğitim kaynağından feyiz ve terbiye verilmemiş 
olmasıdır. 

Ne zaman ki esenlik ve geleceğimizin kanıtlı belgesi olan Anayasa ilan 
edildi, bütün Osmanlı imparatorluğuna yansıyan bu sevindirici haber 
büyük bir şevk ve sevinçle alkışiandı ve bu genel sevinç arasında Kürdler 
ve Ermeniler de uyuşma sevinciyle el ele vererek birbirleriyle öpüşüp 
barıştıler. Her iki milleti çevreiemiş olan istibdadın karanlık gecesi 
özgürlüğün ışık saçan güneşiyle ortadan kalktıktan sonra, birbirlerini 
tanıdılar. Ve arada yok olmaya yüz tutmuş olan alışılmış eski sevgi ve 
geçmiş sevgi hakları, Allah'a şükür yine sağiarniaşıp ayakta kaldı. 

Ancak, inkiir etmek mümkün değildir ki, arada meydana gelmiş olan 
yaraların etkisiyle bugün her iki halk da zaafa uğrayarak hastalanmıştır. 
Bunların hastalıklarını tedavi etmek ve gerekli bakım ve iliiçiarı büyük bir 
hekimlik uzmanlığıyla hazırlamak, bugünkü durumda her iki halkın ve 
toplumsal yapısının akıllı ve önde gelen adamlarına borç ve zorunlu olan bir 
görevdir. Bunun yerine getirilmesine engel olan istibdadın eseri kalmamış 
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olduğundan, bu görevin yerine getirilmemesi için hiç bir engel ve mazeret 
dü§ünülemez ve söz konusu değildir. Gerek Kürdlerde ve gerek Ermenilerde, 
ülkelerimizin(54) parçalarını karı§ karı§ gezmi§ ve ticaret ya da memurluk 
dolayısıyla, muhtaç olduğumuz reformların ve uyu§up iyi geçinme yön
temlerinin en iyi yollarla uygulanmaları konusundagerçek bilgiler edinmi§ 
tarafsız zatlar pek çok olduğundan, bunların görü§ ve bilgilerine 
ba§vurularak, her iki halkta var olan eski uyu§manın geri getirilmesine 
giri§ip himmet etmek ve bütün Kürd ve Ermeni ileri gelenlerinin ve İ§ 
bilenlerinin birlik ve elbirliğiyle, açılmı§ olan genel bilgisizlik ve sefaler 
çukurunun doldurulmasına çalı§mak, zorunluluk derecesinde bulunuyor. 

Bu kez Meclis' e üye seçilmesinde her iki halkın kendilerinden milletvekili 
seçtitmek üzere göstermi§ oldukları çaba ve giri§im, birbirinden memnun 
olmamaları ve güven duymamaları, üzüntüye neden olan durumlardandı. 
Oysa yukarıdan beri ortaya serip açıkladığım gibi, bu iki halkın gerçek 
ihtiyaçlarını ve asıl ahlaklarını bilen zatlar tarafından bu konuda çabayla 
giri§imde bulunulacak olursa, in§allah dört yıl sonra yapılacak ikinci 
seçimde, varsayalım ki Wan'da Kürdler, "canım, Kareber Efendi'yle 
Hamparsum Efendi burada milletvekilliğine hepimizden daha layıktırlar 
ve bunu hak ederler", Diyarbekir' de de Ermeniler, "Ahmed Efendi'yle 
MehmedBey uygundur, onları milletvekili yapalım" gibi sevgi ve içtenliğin 
en üst derecesini gösteren durumlarla, kıvanç ve gururlu bir §ekilde 
gözaydınlığına kavu§abileceğimizi temin ederim. 

İ§te her iki halkın asıl eğilimi burada olduğundan, artık özgürlüğün §U 
gönül okpyan döneminde de, istibdad döneminde olduğu gibi dost ve 
dü§manımızı fark etmez ve Allah' ın nimet ve iyilik olarak verdiği özgürlük 
ve adaletten yararlanma yolunu bilmezsek ve dost diye çevremizi almı§ olan 
birtakım serseri, durumu ve nereye bağlı oldukları belirsiz kimselerin 
kandırmaca ve aldatmacaianna kapılmaya meydan verirsek, doğal olarak 
bu durumların vebal ve sorumluluğunun da her iki halkın sadık ve akıllı 
olanlarına ait olacağını anımsatmakla sözüme son veririm. 

Hüseyin Pa§azade 
Süleyman 

(54) "Ülkelerimiz"den maksat, Osmanlı imparatorluğunu oluşturan ülkelerdir. 
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OSMANLI BAGIMSIZLI<il 
Varlığının üçayağını dünyanın üç kıtasının önemli noktalarına kurmuş 
olan bu muazzam devletin başkenti, bugün bağımsızlığının 61 O. yıldönüm 
ünü yüceltiyor. Altı yüzyıllık olayların dışardan ve içerden -özellikle 
içerden- saldırttığı felaket taburları karşısında, temel olan kalıcığını 
çürümehen koroyabitmiş olan bu koca devletin böyle bir yüceltmeye hem 
hakkı vardır, hem ihtiyacı. 
Hakkı vardır. Çünkü her uygar bireyin büyük insanlık ailesiyle bağlantı 

ve ilişki aracı, mensup olduğu toplumsal yapıdır. Biz atalarımızın güzel 
eserleriyle övünme hakkını, yalnız Osmanlı tarihine ilişkin olaylara özgü 
kılarak, bu tarihin başlangıcından önceki atalar zincirine ait serüveni ilgisiz 
ve yabancı sayarız. Bundan başka, dillere ilişkin olan durumlar ve duygular 
ile yararlar gibi birçok sağlam bağ da bizi bu ülkeye, bu yapıya, bu devlete 
sonsuza dek bağlamıştır. 

ihtiyacı vardır. Çünkü vatan sevgisi vicdan! erdemierin ve zevkterin en 
büyüğü iken, biz pek uzun zamanlar bundan yoksun bırakıldık Vatanı 
sevmek, buna cesaret edenleri her türlü talihsizlik ve felakete götüren 
tehlikeli eğilimdi. Vatanın sevgisi, evlildının gönlünde, evlildı da 
hapishanelerde boğulurken, itiraf edelim ki birçoğumuz, fedakarlığın 
gereğini benciliğimizin zalimce sıkıştırmasına peşkeş etmiştik ve hiç bir 
şey yapmamakla yapılan fenalıklam devam etme izni veriyorduk. En 
hami yedilerimiz vatanı acınmaya, biraz daha zayıf ve küstah olanlar da 
yalnız soğuk daveanılmaya müstahak görüyordu. Sevgili durumuna gelen 
ihtiras ve kayıtsızlık, bir çoğunluğu anasından ayırmıştı; sıkıştıran o 
bencilik de süslü ve tantanalı bir uçurumdan aşağı sürüklüyordu.(5 5) 
Ragıp Paşa, Münir Paşa gibi öncüleri, Tahsin Paşa, İzzet Paşa gibi artçıları 
olan bu haydut ordusu,(56) bağımsızlığının 610. yıldönümünü bugün 
yüceltmekte olduğumuz bu devletin adınamensup ne kadar suçsuz günahsız 
bireyler varsa hepsini o yok olma uçurumuna yuvarladıhan sonra, enkazlarını 
ve onlardan kalan malları kendi milyonianna ekleyecekti. O azgınca 
iştahların son dindirme aracı olmaya, bu son miras adaydı. 

Geçen altı yüzyılın güleç ve ağlamaklı ne kadar anıları varsa, hepsi bu son 
yüzyılın üçte birinin dehşeti karşısında şaşıp kalmıştır. Bu mahvolma ve 
tehlike dönemi, tükenip yok olan halkların bile felaket sayfalarında görülmez. 
Ne Timurleng'in işgali, ne 93 belil.sı,(57) hiç bir olay bu halkı bu kadar 
ezmemiştir. Ankara ovasında Timurleng Padişahımızı esir ve Granduk 

(55) "O çoğunluğu uçurumdan aşağı sürüklüyordu" demek istiyor. 
(56) Meşrutiyetinilanından önceki dönemin yöneticilerini kastediyor. 
(57) ''93 belası" ndan maksat, 1877-1878 yıllarında yapılmış Osmanlı-Rus savaşıdır. O 

zaman kullanılan Rumi takvime göre 1293 yılında başladığı için, "Doksanüç 
Savaşı" demek olan "Doksanüç Harbi" adıyla Osmanlı tarihine geçmiştir. 
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Kostanrio 93 'te İstanbul'un sudarına boyun eğdirirken bile, büyük Şehzade 
Aliiaddin'in mübarek milli lakabını çalmış olan bu paşalar kadar bize 
fenalık etmiyorlardı. 

O paşalar, var olanları birer birer yok ettikten sonra adlardan, hayallerden 
korkmaya başladılar. "Midhat Paşa" adı gibi "Sultan Osman" adından da 
korkuluyordu. Sanki Midhat Paşa anayasasını isteyecek, sanki Sultan 
Osman devletinin hesabını soracaktı. Bu eski kalımılar yalnız bireylerin 
evini barkım değil, kamunun ocağını da yıkıyorlardı. Edebiyat, vicdan 
acılarına açıklama dili vereceği, şimdiki tarihi geçmiş zaman huzurunda 
utandıracağı ve geleceğe karşı ümitsiz bulunduracağı için, okullarımızdan 
birer birer kovuldular.(58) 

AskeriOkullar Bakanı, vatan çocuklarını bilinmez denizlere gönderirken, 
Eğitim Bakanı Celil Paşa, o günahsızların okudukları ve okuyacakları 
masum kitapları resmi dairesinin yakınındaki hamamın külhaniarında 
yakıyordu. Bağdad'ı katliam ederek İslam uygar!tğının bıraktığı değerli 
eserlerle Dicle Irmağını kırmızı ve siyaha boğan Hulagil bile bu zulümleri 
kendisinin olmayan bir ülkenin düşmanı olan çocuklarına reva görmemiştir. 
Birbirini izleyen bu kadar musibetler karşısında ardı ardına siyasi varlığını 
korumak, bir devlet için büyük bir güç ve zor kanıtıdır. O anıların 

vicdaniara acı verdiği bu dakikalarda bile, biz bu sürekliliğin belirtisini 
görmekle övünçlüyüz. 

Cengiz ordusunun direnişi sa vurup bir kenara atan seliyle Söğüd yayiiisına 
gelmiş olan bu yiğit ve savaşkan aşiret,(59) kurduğu devletin yükselme 
araçlarını yine boraların asli halklarında ve unsurlarında bulmuştu. İstila 
dönemimizde Osmanlı bayrağını Viyana ve Tebriz surlarının önünde ve 
üzerinde dalgalandıran seçkin askerlerimiz, yeniçerilerimiz çoğunlukla 
Hristiyan çocuklarından oluşmuştu. Bu devletin temeline onların da 
yiğitlik ve harniyet kanı karıştı. Bugün, hepimizin, -d.inimiz, cinsi miz, dil 
ve mezhebimiz her ne olursa olsun- her Osmanlının günlerinin ve 
bayramlarının en azizidir. 

"Yeni Gazete" den Süleyman Nazif 

(58) "Edebiyat kitaplan birer birer kovuldular" demek istiyor. 
(59) Osmanlı ruıiretini kastediyor. 
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POLİTİK ÖZETLEME 
-Devam-

Avusturya Hükumeti, Bosna ve Hersek eyalerlerini işgal etmekle birlikte, 
bu vilayetlerde yaşayan Müslüman halkın medeni ve dini hakları konu
sunda Avrupa'ya ve Yüce Devlet'e karşı birtakım taahhüdün yerine 
getirileceğini dahi yükümlenmiştir. Yapılmış olan taahhütlerini tümüyle 
yerine getirip getirmediği konusuna gelince, A'yan Meclisi Başkanı Said 
Paşa hazretlerinin "Tanin" gazetesiyle yayınledıkları anılarının Bosna ve 
Hersek'e ilişkin bölümünde belirtildiği üzere, adı geçen Paşa'nın söz 
konusu iki eyaletin Müslüman halkının medeni ve dini haklarına ve göç 
durumlarına ilişkin o zaman İstanbul elçisi bulunan Baron Dukalis(60) ile 
geçen konuşmaları, yapılmış taahhütlerin sözü edilen hükilmetçe pek de 
yerine getirilmediğini ve Babıali'ce de hiç bit zaman bu alanda bir 
ilgilenme eseri gösterilmediğini gösterir. Zaten Bosna Müslüman halkının 
1882 yılındaki ayaklanmaları ve Avusturya imparatoru' na birçok kez toplu 
imzalı dilekçe göndermeleri dahi bunu kanıtlamaktadır. 

Bu ayrıntılar ve girişlerden görüneceği üzere, Bosna ve Hersek adeta 
mutlak bir surette 30 yıldır Avusturya'nın işgali altında bulunup, oradaki 
icraat ve işlemlerinda hiç bir zaman bir kayda bağlı olmamış ya da eleştiriye 
uğramamıştır. Müslüman halkın hak ve yararlarının korunması yönünden 
egemen Devlete(61) düşen müdahale ve gözedeme hakkı dahi 
kullanılamadığından, müstebidce işlemine sarsıntı getirilmemiştir. Yani 
daha doğru bir deyişle, Babıali, Bosna ve Hersek'in durumlarına, özellikle 
birçok mezhep özelliklerinde yüce Halifelik makamına bağlı tutulan 
işlemlere sanki ilgili değilmiş gibi yabancı kalmış ve bu durum, işgalin 
niteliğini zamanın geçmesiyle giderek başka bir kalıba sokmuştur. 

İşte her iki eyaJet bu durumda, biz ise onakarşı çoktan her konuda ilişkiyi 
kesmiş durumdayken kesin olarak ve resmen Avusturya tarafındanilhak 
edilmiş ve Yenipazar boşaltılarak Devlete geri verilmiştir. 
Avusturya'nın Yenipazar'ı geri vermesi ise, sözünde durmasından çok, 

Sırbıstan ve Karadağ'ın olabilecek saldırılarını bize yöneltme amacına 
kanı dık eder. 

Bulgaristan Prensliğinin bağımsızlığını ilan etmesi konusuna gelince, 
bu, egemen Hükümetinaçıkhaklarına büsbütün saldırıdır. Bilindiği üzere 
Bulgaristan, Berlin Antlaşmasının, "Bulgaristan, Hazreti Padişah' ın zatının 
tabiiyeri altında vergi veren bir prenslik yapılmıştır. Bir Hristiyan hükümeti 
ve bir milli askeri olacaktır" diye yazılı olan birinci maddesiyle Devlete 
bağlı bir prenslik olarak kurulmuştur. Bugün bağımsızlığın kapsamına 

(60) Bu sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 

(61) "Egemen Devlet"ten maksat Osmanlı Devletidir. 
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alınmak istenen Doğu Rumeli eyaleri de, "Balkanlar' ın güney tarafında 
Doğu Rumeli adını alacak ve özerk yönetim koşullarıyla doğrudan doğruya 
Padişah' ın siyasi ve askerihükümeti altında kalacak bireyaler kurulmuştur. 
Bu eyalerin bir Hrisriyan valisi olacaktır" metoini içeren söz konusu 
antlaşmanın 1 3. maddesiyle doğrudan doğruya Yüce Hükümet' in yönetimi 
altında birözerk eyaler olarak kurulmuştur. Bu eya! erin sınırları antlaşmanın 
14. maddesiyle Bulgaristan Prensliği sınırlarından başka ve ayrı olarak 
belirlenmiştir. 

Bu nedenle, bugün Bulgaristan adıylakurulmak istenen kraliyeri oluşturan 
ülkelerin bir bölümü zaten Prensliğin yöneriminin kapsamı içidedir; Doğu 
Rumeli eyaleri olan diğer bölümünün yönetimi de 1885 tarihli İstanbul 
Konferansı kararlarıylageçici olarak Prens' in şahsına bırakılmışrır. Krallığa 
dönüştürülen Prenslik ile özerk eyaleri her şeyden önce birbirinden 
ayırmalıdır. Ondan sonra her ikisinin antlaşmalardaki durumunun ne 
olduğu ve ne gibi dönem ve aşamalar geçirdikleri bilinmelidir. 
Yukarıda belirtildiği üzere, Bulgaristan Prensliği'nin siyasi durumu 

Berlin Antlaşmasının birinci maddesiyle belirlenmiş, Doğu Rumeli özerk 
eyalerinin yönetim biçimi ise sözü edilen antlaşmanın 13, 15, 16, 17, 20, 
21 ve 22. maddeleriyle açıkça belirtilmiştir. Şu kadar ki, Doğu Rumeli'de 
1885 yılı sonbaharında başgösteren isyan hareketinin bastırılmasında 
Devletçe her nedense gösterilen gevşeklik ve kusurun sonucu olarak 
toplanan Tophane Konferansı kararlarıyla, adı geçen viiiiyetİn yönetim 
biçimi değişikliğe uğramışrır. Sözü edilen kararlar şunlardır: 

"Devletler, Doğu Rumeli işlerine ilişkin çözüm yolunun aşağıda açıklanan 
hükümlerini şimdiden kabul etmekte müttefiktirler ve sözü edilen 
hükümlerin bu şekilde derhal yayınlanıp ilan edilmesine ve yürürlüğe 
konulmasına muvafakat eylediler. 
ı- Doğu Rumeli eyaleri valiliği, Berlin Antlaşmasının ı 7. maddesi 

gereğince Bulgaristan Prensine havale buyurulacakrır. 
2- Doğu Rumeli ile Bulgaristan Prensliği'nin yönetimi tek kişinin 

elinde bulundukça, adı geçen antlaşmanın ı 5. maddesinin ilk fıkrasında 
şart koşulan yüce haklara(62) karşılık, Kırcaali nahiyesinin İsiilm köyleri ile 
Rudub(63) tarafında yeralıp şimdiye kadar Doğu Rumeli eyaleri yönetimine 
geçmemiş bulunan İslam köyleri, adı geçen eyalerten ayrılıp doğrudan 
doğruya Yüce Devlet tarafından yönetilecektir. Sözü edilen nahiye ile 
köylerin sınırları, Yüce Hükümet'le Bulgar Prensi tarafından seçilen bir 
teknik komisyon tarafından toprakların doğal gereklerine göre ve egemen 
askeri noktaları Yüce Devlet'in çıkarlarına uygun olacak biçimde yerinde 
belirlenecektir. 

(62) Osmanlı Devletinin hakları kastediliyor. 
(63) Bu sayıdaki 9 numaralı dipnota bakınız. 
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3- Doğu Rumeli eyalerinin sürekli asayişini ve o eyalette oturan Padişah 
uyruklarının tüm sınıflarının refah ve mutluluk durumlarını sağlamak 
için, eyaleri n iç tüzüğü Babıall'yle Bulgaristan Prensi tarafından atanacak 
memurlardan oluşacak bir komisyonda gözden geçirilecek, yöresel durum 
ve ihtiyaçlara göre değiştirilecek ve yüce hazinenin tüm yararları da dikkate 
alınacaktır. Bu komisyon dört ay sürede görevini tamamlayacak ve 
işlemlerinin İstanbul Konferansının onayına havale olunması gerekecektir. 
Sözü edilen değişiklikler onaylanınca ya değin, eyaleri n yönetim işi, şimdiki 
durumların gerektirdiği yöntem ve biçimler üzere, Prens'in iyi görüş ve 
dürüstlüğüne havale edilecektir. 

4- Berlin Antlaşmasının Bulgaristan'la Doğu Rumeli hakkında olan 
diğer tüm hükümleri, olduğu gibi kalacak ve yürürlükte olacaktır". 

Buçüzüm yolundan belidendiği üzere, DoğuRumeli eyalerinin yönetimi 
Bulgaristan Prensinin şahsına bırakılmıştır. Bu nedenle, sözü edilen karar
ların 4. fıkrasında açıklandığı gibi, Berlin Antlaşmasının Bulgaristan'la 
Doğu Rumeli hakkındaki hükümleri değişmemiş ve yönetim biçimi neyse 
öyle kalmış ve egemen Devlete karşı durumu eskisi gibi yürürlükte kalmış 
ve yüce hazineye olan taahhütlerine asla hale! gelmemiştir. 

Devamı var 
Süleymaniyeli Seyfullah 

KÜRDiSTAN'DA EGiTiM 
Eğitim, dünyada var olan halkların en birinci derecede muhtaç oldukları 
uygarlık malzemesidir. Uygarlığın eğitimsiz olarak oluşması ve sürdürülmesi 
olanaksızdır. Bir millet ne kadar yetenekli, ne ölçüde zengin de olsa, 
eğitimce olan eksikliği, iktidarve sermayesinden kendisini yararlandırmaz. 
Eğitim hakkında her ne kadar basit görüşler olsa, yine söze sığdırmak 
mümkün olamayacağı ortadadır. 

Kürdler yaratılıştan gayet zeki, her türlü terbiye ve eğitime yetenekli bir 
halktır. Genel olarak kısmen uygarlık çerçevesi içine girmemiş gibi bir 
durumda görünmeleri, şimdiye kadar doğal yeteneklerinden hakkıyla 
yararlandırılmadığını gösterir. Evet, giderek evrimleşme kuralı bunlara 
uygulanmış olsaydı, bugün iyi sonucu, övünçlü gözlerimize hayırlı şeyler 
bahş etmiş olurdu. 

Biz herkesi, her milleti öğrenimden, eğitimden yoksun bırakmaya çalıştık. 
Genel yapımızı oluşturan çeşitli halkları bilgi ve evrimden nasıl 

feyizlendireceğimizi düşünmedik ve düşünemedik. Örneğin, bugün 
ülkemizin(64) geniş bir parçasında oturan Kürdlerin bilimler ve eğitim 

(64) Osmanlı toprakları kastediliyor. 
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nimetinden ne ~ekilde yararlanabileceklerini hatıra getirip de o yolda bir 

gelişme eseri ortaya koymadık. Kürdler sahip oldukları üstünlük ve erdemi 

kendi çalışma ve gayretleri sayesinde meydana getirmişlerdir. Yoksa bizim 

hiç bir katkımız ve hiç bir şey yaptığımız yoktur. 

Kürdistan' da açtığımız okullar ne bizim beklediğimiz yararı sağlar, ne de 

onların ihtiyaçlarını giderir. Okullarda okunan dersler yörenin ve zamanın 

ihtiyaçlarına uygun olmazsa, elbette yararlanma yönü görülemez. Her 

şeyden fazla, bir okuldan elde edilecek genel yarar dikkat ve özenle göz 

önüne alınmalıdır ki, beklenen sonuç alınsın. Buraları düşünülemeyerek 

her yerde bir öğretim ve eğitim yöntemi seçilecek olursa, istenen gelişme 

ve feyizlenme yöntemleri kendi kendine mahvedilmiş olur. 

Bugün Kürdler zeka ve yetenekleri oranında bir öğrenim ve eğitim 

görecek olurlarsa, Devlet ve millete büyük büyük fedakarlıklar yapan 

atalarının izinde yürüyerek, şimdiki durumda da din ve ülkeye yararlı 

hizmetler yapmakta ne ölçüde yetenekli ve kabiliyedi olduklarını fiilen 

gösterirler ve göstermektedirler. 
Kürdistan'da bulunduğum zaman, pek önemsiz de olsa bazı eğitim 

hizmetlerinde bulundum. Bunun için eğitim konusunda olabildiğince bir 

özet bilgi edindim. ilerde Kürdistan okullarının eski ve şimdiki durumu 

ile gelecek için beklediğimizgenel yararlanmayı gerektiren ne gibi reformlar 

yapılmasına gerek olduğunu ilerde arzedeceğim. Sürgün olarak yedi yıl 

misafiri olup gördüğüm pek büyük ilgi ve iltifatlarına karşı, burada açıkça 

teşekkürlerimi arzetmeyi özel vicdan! görevlerimden sayarım. 

rkan!zade( 6 5) 
Seyyid Muhammed İsmerullah 

SADRAZAM PAŞA'NIN KONUŞMASI 
-Geçen sayıdan devam-

Bulgaristan'a gelince, bağımsızlığın ilanından önce Bulgaristan ordusu 

kara sav~ı için seferber duruma konulduğu gibi, sonra da sınırlara asker 

yığınakla ve mühimmat taşımakla genel savaş hazırlığına giriştiğinin 

görülmesi üzerine, bizce de savunmayı sağlama çerçevesinde 2. ve 3. 

padişahlık ordularının hazar zamanına göre eksiklikleri tamamlanmış ve 3. 

ordunun bir tümeniyle komşu Anadolu(66) ilinde de dört tümenin yedek 

taburları eğitim için silah altınaalınmı~ olduğundan, Bulgarların saldırması 

durumunda Anadolu' dan yeterli güç getirilmesi dahi düşünülmü~tü. Ancak 

meydana gelen devrim( 67) üzerine, henüz me~rutiyet yönetimi tam ku-

(65) Bu sayıdaki 16 numaralı dipnoca bakınız. 

(66) İlk sayıdaki 103 numaralı dipnota bakınız. 

(67) "Devrim"den maksac, me§rutiyetin ilinıdır. 
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rulmadan ve asayiş yerleşmeden savaşa girişildiği takdirde, meydana gelmesi 
doğal olan savaş ve çarpışma kargaşası içinde ülekece durumun ne renk 
kazanacağı düşünülmeye değer. Ayrıca, savaş yanlısı olan Bulgarların, 
"Bulgaristan' ın bağımsızlığı parayla değil, kanla alınmalıdır" iddiasıyla 
olağanüstü hazırlıklarda bulunmaları nedeniyle, devletlere başvurularak, 
yapılmış tavsiyeleri üzerine karşılıklı taviz yöntemiyle Bulgaristan'dan 
barışçı yolla hakların alınmasına kararverilmiş olduğu halde, Bulgaristan' da 
silah bırakılacak yerde olağanüstü hareket görülmesiyle, bizce de aynı 
hazırlıklarda bulunulmasının zorunlu olduğu ve en ufak bir nedenle iki 
tarafın orduları arasında çatışma çıkmasının doğal olacağı, böylece savaş 
başlayınca ne ölçüde genişleyeceğini ve diğer Balkan ülkelerinin de 
katılmasıyla genel barış ve esenliğin ne ölçüde bozulmuş olacağını 
hatırlatmak gereksiz olduğundan, sorunu barışçı yolla çözmek üzere Bul
gar Hükumetine etkili tavasiyeler yapılması bildirilmiştir. Böylece 
devletlerin derhal Bulgar Hükumetine bildirim yapmaları ve ısrar eylemleri 
üzerine, karaseferberlik durumunda bulunan Bulgaraskerleri terhis edildiği 
gibi, bizce de eğitim için silah altında bulunan yedek taburlar terhis 
edilerek böylece savaş kaygısı giderilmiştir. 

Bunun üzerine tazminatlar maddesini görüşmek için Bulgaristan 
tarafından atanıp gönderilen Mösyö Lapçef(68) ile yapılan toplantılarda, 
Bulgaristan'la Doğu Rumeli'nin vergileriyle Bulgarlar tarafından el ko
nulan demiryolunun değeri diğer haklada birlikte hesaplanarak ulaştığı 
miktarın sermayeye dönüştürülmesinde 28 milyon lira kadar bir tutara 
ulaşmışken, Mösyö LapçefBulgaristan vergisini ve duyun-ı umumiye(69) 
payını ödemek zorunda olmadıklarını belirterek ve Doğu Rumeli vergisini 
bazı nedenler göstererek 114 bin liraya indirip sıkıştırarak, bulabildiği 
tutarı sermayeye dönüştürüp, el koymuş oldukları tren yolu karşılığı ve 
diğer bazı istekler dahil 82 milyon frankla işin biririlmesi iddiasında 
bulunmuştu. Bu şekil bizcekabul edilemez olduğundan, arada olan büyük 
farka çare bulunması, toplanması kararlaşrırılmış bulunan konferansa 
bırakılarak görüşmeye son verilmişti. 

Gerek Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve gerek Avusturya'nın 
Bosna ve Hersek eyaletlerini kendi ülkelerine ilhak etmesi kararı gibi iki 
olayın aynı zamanda ortaya çıkması siyasi: rastlantılardan olduğu için, ikisi 
arasında gizli bir ittifakın bulunması olasılığı nedeniyle, her iki sorun 
hakkında Yüce Hükumet' çe alınan önlemlerde büyük bir cemkinle hareket 
olundu ve yapılan girişimler başarıya ulaşılmasınının güvencesi oldu. 
Anayasanın ilanı üzerine Bosna ve Hersek halkı, Osmanlı ülkelerinin 

diğer halkları gibi, meşrutiyet Hükümerinin iyiliklerinden yararlanmak 

(68) Bu sayıdaki 9 nurnarali dipneta bakınız. 
(69) İkinci sayıdaki 77 numaralı dipnota bakınız. 
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ümit ve dileğinde bulunmwılardı. Şu halde Avusturya Devleti geçici işgale 

son vererek Bosna ve Hersek'ten çekileceği yerde, yalnızYenipazar sancağını 

boşaltıp terkederk adı geçen iki eyaletin Avusturya'ya ilhakına karar 

verdiğini açıklamıştır. Hak ve antlaşmaları çiğneyen bu hareker herkesin 

üzülmesine neden olarak, yerel halk fetyada başladığı gibi, böylece 

statükonun değiştirilmesinin gelecekte kendi haklarında tehlikeye neden 

olacağını düşünen Sırblarla Karadağlılar da heyecarıa gelerek hernan savaş 

hazırlıklarına başlamışlar ve Avusturya'ya savaş açmak derecesine kadar 

varmışlardı. 

Osmanlı ülkelerinde oluşan heyecan daha az olmayıp, hakkın korunması 

için savaşa katılmak üzere padişahlık ordusuna katılmaya hazır olduklarına 

kadar bazı iller halkı tarafından telgraflaralınmaya başlandığından, Sırhisran 

ile Karadağ'ın açmak girişiminde bulundukları savaşa Yüce Devler'in de 

ister istemez mecbur olacağı düşünülmesiyle, sözü edilen iki hükilmetle 

haberleşiterek taraflarından gelmiş olan zatlarladurumun gereği görüşüldü. 

Çünkü Ingiltere Devleti ve müttefikleri Balkanlar'da bir kalıcı barışın 

kurulması ümidinde bulunduklarından ve zaten konferans programında 

Yüce Devlet'in zararına olmayarak Sırhistan ile Karadağ'a da cazıninat 

ödenmesi yazılı olduğundan, konferansta verilecek kararın beklenınesi 

gereği telkin edilip, arada sağlarıan görüş birliği üzerine bu iki hükumet, 

bu durumda Avusturya'ya savaş açmak isteğinden vazgeçmişlerdir. Bununla 

birlikte, Babıall' ce sürdürülen girişimler ve takipler sonucunda Avusturya 

Hükümetiyle Bosna ve Hersek hakkında yine bir uzlaşma biçiminin 

görüşülmesine başlanmış, fakat Yüce Hükümet' çe hakların sağlanmasına 

yararlı olarak konulan esasın kabulü yönünde Avusturya'nın tereddüdü, 

buna karşılık bizim sebatımız, görüşmenin birkaç aydan beri uzamasma 

neden olmuştur. 
Gerek bunun ve gerek Bulgaristan sorununun şimdiye kadar uzaması 

savsaklamadan ileri gelmeyip, durumun gereği olarak gösterdiğimiz barışçı 

tavırla kazanılanA vrupaadaletli kamuoyuna dayanmarnızın yararlı sonucunu 

beklememizden kaynaklanmıştır. İşte bu yol başarıyla sonuçlanacak, 

Avusturya Devleti, önceki kesin kararına rağmen kamuoyunun etkisiyle, 

dost devletlerin tavsiyelerine uyup, Yüce Hükümet' çe sorunun çözülmesi 

için konulan esası bu kez yarım değişiklikle kabul ettiğinden, gerek 

Devletin hakkının cazınini ve gerek Bosna ve Hersek halkının gelecekte de 

mezhebi ve siyasi haklarının sağlanması çerçevesinde yakında soruna son 

verileceğinden ümitliyim(alkışlar). Bunun ve haberleşmesi, görüşmesi 

kesilmeyen Bulgaristan sorununun da iyi bir sonuca kavuşturulması güçlü 

ümittir. 
Siyasisorunlarda büyük devletlerce gösterilen yardım ve destek, gerçekten 

şükrana değer( sürekli alkışlar). Belirtmeye gerek yok ki, bir zamandan beri 

Babıall'nin yanlış tutumuyla İngiltere Devleti gücendirilip, Yüce Devlet 
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hakkındaki eski politikası değiştiğinden, bu değişiklik nedeniyle siyasi 
sorunlarda türlü güçlükler görülmekteydi. Şimdi yeni yönetirnde Yüce 
Hükümet'çe alınan siyasi tutunıla İngiltere'nin dostluğu kazanılıp, o 
devlet eski politikasına dönüp Yüce Devlet'in çıkarlarını eskisi gibi 
destekiernekte ve ülkemizin gelişme araçları edinmesine önem 
vermekte,(alkışlar) diğer dost devletler de meşrutiyet yönetimimizden 
memnun olarak Yüce Hükümet' e yardımı esirgememektedir. 
Anlatıldığı gibi başgösteren siyasi sorunlar arasında, Girit Hristiyanları 

da Avusturya' nın kararını taklit edip Girit' in Yunanistan'a ilhakına kendi 
aralarındakarar vermiş, durumu adacaaçıklayıp devletlere de bildirmişlerse 
de, devletler kararı kabul değil reddetmişler, Yunan Hükumeti de Giritiiierin 
bu yoldaki hareketinde katkısı olmadığını bildirmiştir(alkışlar). Girit 
sorunu hakkında, adayı bir süredir emaneren askeri işgal altına almış ve ada 
üzerindeki Yüce Devlet'in hakkının korunmasını o zaman yazıyla garanti 
etmiş olan İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya devletleriyle görüşü! üp adanın 
gelecekteki yönetim biçimi hakkında bir karar alınmasıyla, haklarımızın 
pekiştirilip korunmasına özen gösterilecektir(alkışlar). 
Sadrazamlık görevini üzerime aldığım zamandan bu güne kadar geçen 

beş ay içinde işlerin nitelik ve ayrıntılarını, sayın milletvekilleri topluluğunca 
bilineceği kuşkusuz bulunan iç ve dış bunca uğraş ve güçlükler içinde 
yapılan girişimler ile harcanan çabaları ve elde edilen sonuçları olanak 
olçüsünde açıkladım. Bugün görüşülmekte ve takip edilmekte bulunan iç 
işlerimiz ve dış sorunlarımızında istenen sonuçlara ulaşmasından ümitliyim. 
Herhalde Cenab-ı Hakk' ın lütfu ve yardımı ve sayın milletvekillerinin 
desteğiyle, içtengirişimlerimizin, aziz ve kutsal varanın ve büyük Osmanlı 
milletinin kadir ve şanının yücelmesine hizmet edeceğine kesinlikle 
eminim(fevkal'ade sürekli alkışlar). 
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MANEVİY AT: ŞEYT ANlN BÖBÜRLENMESİ 
ŞİİRSEL ESERLER 

Vad!-yi Eymen'e doğru gidiyordu Musa(70) 
Gönlü sevinç dolu, Allah'ın kelamının sırlarıyla 

Ansızın gönlüne bir sıkıntılı karanlık geldi 
Çok tereddütlere düştü, O'na korku geldi 

Dedi ki: "Ya Rab, buraya görünme Tur' u denilir(7 1) 
Burada Allah'ın rahmet dolu kokusu duyulur 

Her sefer bakışımızın önünde dururdu Allah'ın büyüklüğü 
Ruhumu okşardı melekler aleminin zikrinin ahengi 

Bir günah mı işledim ben, neden oldu bu! 
Sırrın keşfıni isterim ey yüce Allah" 

İHihi bir ses dedi ki: "Ey İmran'ın oğlu 
Şeytanın kurumularından Rabbine sığın 

Bu gece kötü yakının sana etki yaptı(72) 
Bak ki bir anda durumlarını değiştirdi" 

O zaman anladı Musa ki bu şeytandandır 
bunca sıkıntı bütün o inanç düşmanındandır 

Sola döndü, birini gördü, fakat şekli acayip 
sağ gözü kör, yüzü çirkin, buruşuk, pek de korkunç 

Ona sözünü yöneltti, dedi ki: "Ey lanetli 
Ne gezersin buralarda, bu ne üzgün tavır? 

Seni, Hak, büyüklüğün önde oruranı kılmıştı 
Seni melekler alemi topluluğunun önderi kılmıştı 

Adem'e secde için tümüne emretti Allah 
Ettiler secde bütün, yalınız sen kaçındın 

Neden kaçındın, böbürlenmeyle şaşırdın yolunu 
kendini körü körune lanetlenmeye ettin müstahak?" 

(70) Vadi-yi Eymen: Sözlük anlamı "en sağdaki vadi" olan budeyiş, Musa Peygamber'in 
Sina'daki TG.r tepesinde Allah'la kon~ruğu yerin adı olmuştur. Ad olduğu için 
çeviride aynen kullanıldı. 

(71) TUr: Sina'da Musa Peygamber'in Tanrı'yla konuştuğu tepe. 

(72) "Kötü yakının"dan maksat, hep insanlarla birlikte olan şeytand ır. 
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Dedi ki: "Musa, yeter vaaz ettiğin, dinle beni 
Beni kovdu Allah, kıldı ülül' azın seni(7 3) 

Ben yüce atştaki bütün ruhanflere 
Ben bütün kerübllere ve Rahmanllere(7 4) 

Bu kadar bin yıllık ibadet dersi verdim 
Allah' a yakınlığın son noktasına erdim 

Sen de sayıver taatını hizmetini 
Söyle Musa, yakınlaşmanın, saygınlığının nedenini 

Mısır'da katildin, burda Allah'ın peygamberisin(75) 
Böyle bir kutsal Tür' da Allah 'la konuşursun 

Ne elinden, ne dilinden çıkacaktı bir kiir 
olmasaydı bu peygamberlikte de Harun sana yar(7 6) 

Bir kızın başlığı için on yıl çoban oldun(77) 
Şimdi bir koskocaman emir veren oldun 

Bu, i badetle mi, taatla mı oldu! Haşa 
Tersine, dilediğini aziz, dilediğini değersiz kılar(78) 

Serüvenim, ki mukaciderdi o saklı sır 
şöyleydi bakın: Kaygısız ben bir gün 

yüce arşta seyretmek:le olurdum hoşnut 
Gözüme göründü Levh-i Mahfiiz(79) 

Baktım o levhada yazılı ki Allah' a yakın meleklerden 
biri isyan eder ve kovulur o yerden 

(7 3) Ülül 'azın: Sözlük anlamı "az im ve irade sahipleri" demek olan bu deyiş, terim olarak, 

Allahın emirlerine en çok dikkat eden beş büyük peygamber hakkında kullanılır. 
Onlar Muhammed, lsa, Musa, İbrahim ve Nuh Peygamberlerdir. Sözlük terim 
olduğu için çeviride aynen kullanıldı. 

(74) Kerubiler: En büyük ve Allah'a en yakın olan melekler. 
Rahmaniler: İlahi ıilemdekiler, iliibi aleme ait olanlar. 

(75) Musa Peygamber Mısır'dayken, mutfak için aldığı odunları bir İsrailoğluna zorla 
taşıtmak isteyen Firavun'un aşçısını öldürdüğü için, şeyran kendisine "Mısır'da 

katildin" demiş. 
(76) Harun: Musa Peygamber'in büyük kardeşi. 
(77) O kız, Şuayb Peygamber'in SafUra adlı kızıydı. Musa kendisiyle evlenciikten sonra 

babasına on yıl çobanlık etmiş. 

(78) Bu söz bir ayetin parçasından alınmadır ve Allah hakkındadır. 

(79) Levh-i MahfO:z: Allah'ın kaderde yazdığı, takdir ettiği her şeyin yazıldığı levha. Her 

şey orada korunduğu için, ona "korunan levha" anlamına gelen "Levh-i Mahffiz" adı 

verilmiştir. 
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Ona Hinet okudum, kim olacak, sormazdım 
Çünkü bunun bana olacağını ummazdım 

Sonra Adem türedi, ansızın üstünlük kazandı 
Kıdemimi ve unsurumun şerefini berbat etti 

Kıskanırdım, O' na unsurca daha üstündüm 
O'na öğrettiği adiara daha layıktım(80) 

Ben sıkıldıkça O'nu sayardı Allah 
ta ki emretti, meleklere ettirdi secde 

Rabbim 'Adem'e secde edin' dedi; dedim: 'Ben değil' 
İşte ondan, 'iblls kibirlenip yapmazlık etti' dedi 

Taktılar boynuma, hakaret ederek, Ilinet halkasını 
Oldu çocuklarıma, torunlarıma feliiket nedeni 

Sonra aldıındı bunun hakkını ben Adem'den 
O'nu kandımrak kovdurmuştum cennetten 

Fakat O, kendini küçülterek pişmanlığını sundu 
'Ey Rabbimiz, biz zulmetti k' yalvarışına tutundu 

Ben ise, öyle kolay pişmanlık arzetmem 
hem de insaları şaşırmaktan da vazgeçmem 

Özetçesi, yaptığını yaptı; Adem bahaneydi 
Bilinemez ki iiiemin Rabb'inin maksadı neydi 

Kader etmişti bunu kendisi ilk gün 
Neydi maksadı? Sorulmaz ki yaptığından 

İşte sen, işte Allah, sorsan eğer, der ki: 'Günah' 
Haklı haksız ne desem, hep banadırlar yoldan sapanlar" 

Böyle bir hile ve büyüleme liifı getirdi şeytan 
gitti, ondan sonra Musa dedi ki: "Rabb-i Rahman 

Bu kaqılaşma bana bir ibret aynasıdır 
Demek ibiisi bu durumlara koyan böbülenmedir" 

* 

(80) Burada sözü edilen adlardan maksat, Allah' ın Ade m Peygamber' e öğrettiği varlıkların 
adları dır. 
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Çok sonra bir gece Batha' da bir nur göründü( SI) 
Onun parlak ışığına Tur'daki alev imrendi (82) 

Öyle yükseldi ki ta Allah'ın arşının düzeyine dek 
Yolunda melekler görünürdü raksederk 

İşte o gece yine matem içinde şeytan 
Bı1kubeys dağında ediyordu fıgan(83) 

Topladı başına soyundan olanları, dedi ki: "Bu gece 
geldi dünyaya Muhammed, bize de geldi zahmet 

Adem'in yaratılışına neden de O'dur, peygamberlerin övüncü 
Levliik hil'atini giyen de O'dur, o yolların mumu(84) 

'İki yay boyu ya da daha yakın'da ziyafet O'nadır(85) 
Adem soyunda bütün yücelik ve şerafet O'nadır 

O'nu, mümkün değil, Adem gibi ben aldatarnam 
O'nun 'biz açmadık mı!'yla göğsü temizdir, çatamam(86) 

Fakat O' ndan sonra çok ümmetini aldatırım 
'Ümmetim, ümmetim' desin, yine ben çalışırım" 

* 
İşte şeytan bizi her an tehdit ediyor 
Malışer gününde de peygaberlerin övüncü ümmet arıyor 

(81) Batha: Mekke yakınında bulunan çakıl taşlı bit yer olup, çoğunlukla Mekke bölgesi 
için kullanılan bir addır. Buradasözüedilen nurdan maksat, Hazreci Muhammed'in 

doğumu olayıdır. 

(82) "Tur' daki alev"den maksat, Musa Peygamber'in TUr'da Allah'la konuşurken bir 

ağaçta gördüğü alev gibi ışıktır. 

(83) Bilkubeys: Mekke'de bulunan bit dağ. 
(84) "Levlfik" Arapça bir sözcük olup, "sen olmasaydın" demektir. Bu sözcük, bir kmsal 

hadisin başında yer almıştır ki, Allah orada Peygamber' e, "sen olmasaydın, ben 
felekleri yaratmazdım" demiştir; yani "senin hatırın için olmasaydı". O kutsal 
hadisin Arapçası şöyledir: "Levlake levlake, le ma halaktu'l-efUke". Burada o hadis, 
eskiden padişahların kendilerine çok yakın olan kimselere armağan olarak giydirdikleri 

hil'adere benzetilmi§ ve Peygamber' in, Allah tarafından kendisine verilen o hil'ati 

giydiğine işaret edilmiştir. 

(85) Tırnaklar içindeki bölüm bir ayetin bir parçasının çevirisidir. O ayette Allah, 

Peygamber'in mirac gecesinde Allah'a iki yay boyu ya da daha yakın yakl~tığını 

bildirmi§tir. 
(86) "Biz açmadık mı!", bir Kur'an suresinin adı olan "Elem ne§rah"ın çevirisidir. Allah 

o sözle Peygamber'e, "biz açmadık mı senin göğsünü!" demi§tir. 
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Ah ki biz hırs ile lanetli şeytana uyarız 
"Ümmetin ben" diyedivanane yüzle çıkarız 

Pek büyük tehlikedir en kötü kuruntu vericisinin iifeti(87) 
Ey insanların Padişahı, şeytandan sana sığınırım(88) 

(89) 

YAPRAK 
Selanik'te yayınlanan "Kalender" gazetesinin 18 Kanunıevvel324(Miliidt 
31 Aralık 1908) tarihli ikinci sayısında Selanikli Hilmi imzasıyla Kürd 
halkınakarşı bir yazı görüldü. Yazınıngirişinde gerçeğe tercüman olabilmek 
yapmacık durumuyla tarafsız tavır göstermek ve sübjektivizm lekesine 
eğilim göstermeyeceğini ifade etmekle birlikte, sözünde duramamış, 
garazkiirlık dürtüsüyle derhal tavrını değiştirip, ifadesini değiştirmekle 
gerçekten kaymıştır. 

O yazıda Kürdlerin diniyönden sağlamlığını itiraf ederek, bu sağlamlığın 
şeriat hükümlerini bilmek yerine İslam geleneklerine uymaktan ibaret 
olduğunu, dini farzları yerine getirme usullerinde ve sünnet, temizlik, 
nikah işlerinde aldırmazlıklarını, Motke taraflarında bazı garip geleneklerin 
varlığını, bu durumlara karşı Kürdlerin dinsiz sayılmaları değil, eski 
yönetimin(90) horlanması gerektiğini öne sürüyor; Kürdistan'da din 
bilginlerinin sınırlı olmaları nedeniyle, Kürdlerde bağnazlık biçimini alan 
olağanüstü katılığın temelinin bilgisizlik olduğunu söylüyor. 
Gerçeği bu şekilde saptırmaya kalkışan Hilmi Efendi, eski yönetirnce 

hakkında yapılan sürgün işleminden ileri gelen gücenmesine yeniterek 
bunun etkisini açığa vurmak ve taşlamada bulunmak için Kürdlerin 
bilgisizlikte bırakılmış olması gibi bir teoriye sarılmış, saçmasapan sayıkiama 
türünden, uyuşması mümkün olmayan çelişkili ifadelerle Müsülman ve 
dindar bir halk hakkındaki temelsiz tahminlerini ileri sürmüştür. 

Hilmi Efendi'nin yaşamının beş yılını Bıtlis'te dört duvar arasında 
geçirme biçimini, eski yönetime gücenmesini, burada bulunduğu sürece 
Müslümanlardan büyük küçük, eşraf sıradan kişilerden hiç biriyle alıhaplık 
etmeyi ve haysiyetli, namus! u takımıyla arkadaşlık etmeyi başaramaclığını 
biliriz. Burada birtakım serseri, adi takımının içki içtikleri sefaler yerlerinde, 
bir süre de bazılarına gizli jurnalcılık hizmetinde ve biraralık da birtakımların 
kişisel hevesleri aracılığında, duygusal ihtirasları kılvuzluğunda bulund
uğunu açığa vurmaktan gizli kalamamıştı. 

(87) "En kötü kurumu vericisi"nden maksat şeytandır. 

(88) "İnsanların Padiıahı"ndan maksat Allah'tır. 

(89) Bu şiir dergide imzasız çıkmış ve kimin tarafından yazıldığı belirtilmemiştir. 

(90) "Eski yönetim" den maksac meşrutiyetten önceki istibdad yönerimidir. 
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Özü gibi sozunun de etkisi kalmayan Hilmi Efendi'nin Selanik'e 
dönmesiyle birlikte, beş yıl havasıyla soluklandığı ve suyuyla, ekmeğiyle 
beslendiği bir ülke ve ona bağlı yerlerin sakinlerinin oluşturduğu koca bir 
halka saldırıp dil uzatması, hasiretsizliği kadar insaf ve vicdanının ma yasının 
da belierne biçimini ve kalem haysiyetince de sermayesizliğini gösterdi. 
Kendi sözleri bile kendi taşlamalarını yalanladığından, yanıt konusuda 
susmakla karşılık vermek hikmet şartının gereğidir. 
Şu kadar var ki, yaratılıştan yiğitliği ve mertlikteki üstünlüğü gibi, dini 

· sağlamlığında da duyarlı bulunan Kürdler, ibadetlerinde geleneğe değil, 
yüce hükümlerini bildikleri şeriata uyarlar. 

Ömrü boyunca bir gün namaz kılmamış, yüzünü yıkamamış olan Hilmi 
Efendi' nin şeriatla ilişkileri yoktur ki şeriata bağlı olanları teşhis edebilsin. 
Abdesr namaz avaresi, dini usuller yabancısı olan o zat, dini farzların 
Kürdlerce yererince bilinerek uyulan usullerini kendisi bilmemekte 
mazurdur. 

Bürün Kürdlerce sünnet olmak emrine uymak da geneldir. Kürdler 
çocuk oyunlarında bile araştırıcı ve kollayıcı bakışiara karşı örtünüder ve 
görünmekren sakınırlar. 
Temizliğe olağanüstü uyan Kürdlerin ahlakı gibi, konutlarının içi ve dışı 

da, garaz kirleriyle gerçeği saptırma iftirasıyla bulaşan vicdan yoksullarından 
daha temizdir. 

Hilmi Efendi'nin Bırliste barındığı yer, bir hamamın süprüntüler yeri 
olan bir külhanın bitişiğindeydi. 
Bakışı o sefaler çevresinden, o genel ahırdan dışarıya çıkamadığından, 

yalnız orayı görmüş, oraya alışmış, her yeri kendi barınağıyla karşılaşrırmıştır. 
İlin Müslümanlar la meskun diğer yerleri gibi, Motke' ce de d inin emrine, 

sünnete, nikaha ciddi uyma vardır ve özbeöz inanç la i badete düşkünlükleri 
gözler önündedir. Namus üzerine kondurolmak istenilen lekeyi Kürdlerin 
kanla yıkamağaalışık olduklarını, şunun bunun zevklerine aracılığı dillerde 
dolaşanlar bilemezlerse de, bunu takdir edenler pekala bilirler. 
Yazının bir fıkrasında Kürdistan' da din bilginlerinin sınırlılığını ve yine 

sözlerinin zinciri arasında, kasabalardan başka aşayir içinde de Kadiri ve 
Nakşibendi şeyhlerinin varlığını, tarikat usullerinin yürütüldüğünü itiraf 
ederek belirgin bir çelişki gösteriyor. 

Burada pek çok din bilgini vardır. Heryerde beş-on kadar bilgin veşeyhin 
varlığı yeterliyken, bağlı yerlerle birlikte Bıtlis ilinde beş binden fazla 
bilgin ve şeyh ile eksiksiz öğrenim görmüş din bilimleri öğrencileri vardır. 
Kasaba ve köylerdeki şeyhlerin tümü bilgin, bildiklerini uygulayan 
zatlardandır. Dini sorunlarda ve gerekli usullerdemeram anlatmaya ve söz 
dinietmeye yeteneklidirler; varlıklarından her bakımdan yararlanılması 
ortadardır. 
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Kürdler içki içmeyi kötülüklerin anası olarak bilir,(91) ondan sakınırlar; 
fakat dince yasaklanan diğer şeylere karşı da aldırışsız bulunmazlar. Dince 
yasaklanan diğer şeyler, zaten ilahi emirlerle de reddedilmiştir. Bunu 
Hilmi Efendi bilineeye kadar dünyada bilmeyen bir cahil kalmaz. Kürdler 
dince reddedilen şeyleri bilir, eşkıyalıktan da mümkün mertebe sakınırlar. 
Ancak her halkta, her ulus ta olduğu gibi, Kürdlerce de birtakım yasaklanmış 
davranışların varlığı büsbütün inkar edilemez. Çünkü dünyada olayların 
ortadan kalkması mümkün olsa, hakim ve mahkemelerin varlığına gerek 
kalmaz; ki bu da olanaksızdır. 

Hilmi Efendi' nin Kürdlere sürekli bir eylem biçiminde yüklemek istediği 
eşkıyalık bundan ibaretse, her durumun bir nedeni, her zamanın bir 
istisnası olduğu da göz önüne alınıp incelenmeye değer. Söz konusu 
durumların meydana geliş ve cereyan biçiminin yine bazı memurların 
diktatörce şiddetinden, bazılarının da yönetim zayıflığıyla bilgisizce 
işlemlerinden ileri geldiğine kuşku edilemez. 
İnsaf edelim; bir Kürdün diğerinden açık ya da gizli olarak bir keçi 

kaçırmasıyla, bir memurun diktatörce bir tavır ve düşünceyle eşraftan, 
halktan birine haksız yere işkence yapması, evini harkını yıkması, hiç bir 
hakka dayanmayarak mallarını yağma etmesi, iğrençlikçe, etki ce bir midir? 
İstibdad hizmetçileri, namus ve özgürlük yolkesenleri olan öyle memurlar, 
pervasızca, hem de resmi bir sıfat ve işlem altında eşkıyalık yürütür ve 
zulümlere kapılıp durursa, Allah rızasına, kanun hükümlerine, uygarlık 
kurallarına, insanlık gereklerine aykırı olan bu durumlara, bu saldırılara 
karşı Kürdler seslerini işittiremezler. Çünkü memurlar birbirlerine 
eğilimliler, birbirlerini korurlar; telgraf ve postaneler bu yoldaki feryad 
yazılarının ücretini aldıkları halde yazmaz, göndermezler. O halde zulüm 
ve istibdadın ilmikli ipine sonsuza dek boynunu rızayla teslim etmek, 
eşekçe bir yumuşak huyluluk değil de nedir? 

İşte bunu Kürdler zaman zaman kabul etmezler; sadece mazlumların 
sesini duyurmak için, telgrafhane ve postanelerde kalan telgraf ve şikayet 
mektuplarından daha etkili çare atayıcı bir önleme, çaresiz ve zorunlu 
olarak başvururlar. Şimdi düşünülsün; Kürdler mi eşkıyadır, yoksa fenalığa 
iten ve zorlayan memurlar mı eşkıyadır? Aslında adi bir hırsızlık bile bir 
yolsuzlukrur, saldırıdır, zarar vermedir; buna yeltenenden normal olarak 
nefret ederiz. Fakat vatanına, milliyetinin namusuna saldıran ve hıyanet 
eden memurlarada şiddetle lanet ederiz. 

Hilmi Efendi yazısının birparagrafında, "Bıtlis'teŞerefHan adıyla yazma 
bir tarihçe görmüştüm; Kürdlerin sözde tarihi durumlarını anlatırmış; 

(91) Bu bir hadise işarettir, ki Peygamber orada, "içki, bütün kötülüklerin anasıdır" 
demİ§tİr. Yazar, Kürdlerin o hadise uygun davranıp içkiden sakındıklarını belinmek 
istemiştir. 
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fakat üzülünür ki tarihi durumlardan tümüyle uzak olduğunu yazarı bile 
anlayamamı( diyor. 

Gözü pekliğimiz afbuyurulursa, bu paragrafı n içeriğinin salt gerçek dışı 
olduğunu ve Hilmi Efendi'nin kesinlikle öyle bir tarihçe görmediğini 
belirtmekten geri duramayız. Çünkü Bıtlis'te Şeref Han adıyla tarih 
yoktur. Olmayan bir şeyi Hilmi Efendi maneviyar aleminde mi görmüş? 
Şeref Han bir tarih değil, Bıtlis'te defnedilmiş eski hükümdarlardan bir 
zattır. Bıtlis'te "Şerefname" denilen Farsça bir kitap vardır. Yazar ve 
düzenleyicisi, Şeref Han hanedanından ve erdem sahiplerinden diğer bir 
zattır. Bu kitap tarih değildir, onda Kürdlerin tarihi durumları konusunda 
hiç bir söz yoktur; yalnız Bıtlis'in ve bu yörenin eski hükümdarlarının 
yaşam öyküleri niteliğinde serüvenlerini içeren bir eserdir. Bunda tarihi bir 
şey yazılmamış ki tarihi gerçeklerden uzak olsun ya da olmasın. 
Anlaşılıyor ki Hilmi Efendi, kitabın adını bile bilmediğine göre, böyle 

bir kitap görmemiş, varsayılsa ki görmüşseanlam ve konusunu kesinlikle 
anlayamamış, Kürdistan sakinlerinden yaşamda bulunanlar hakkındaki 
taşlamalarıyla yetinmeyerek, Şeref Han gibi yüzyıllardan beri dünyanın, 
varlığından sözettiği ve kişiliği üzerine konuşup yarar sağladığı saygıdeğer 
bir hükümdatın masum türbesine kadar dil uzatmaya kalkışmıştır. Bu 
bilgisizce saldırısından ne ŞerefHan'ın herkesçe kabul edilen yüce konumuna 
ve yüceler yücesi şerefine bir eksiklik, ne de "Şerefname "nin konu ve 
anlamına bir zarar gelir. Yalnız kendisince belirleyici nitelik hükmünü 
alan yalancılığının, yaptıklarıyla görülen bilgisizliği nin, ölülere saldırmaya 
kadar varan insafsızlığının sefil niteliğini gösterir. 
"Şerefname"nin Petersbmg ve Tahran'da basılmış nüshaları da vardır. 

Arzu edenler alır, gözden geçirip incelerler; Hilmi Efendi' nin taşlamalarıyla 
bizim açıklamalarımıza göre sağlıklı bir görüş elde edilir. 

Hilmi Efendi, tarihi gerçekleri bilmek kaygısında bulunsaydı, Kürd 
halkının toplumsal ve tarihi durumlarını başka eserlerden, hele bu halktan 
yetişmiş olması Kürdler için sonsuza dek kıvanç kaynağı olan ululardan 
Salahaddin-i Eyyubi gibilerin eserlerinden, Şeref Han ile çocuklarının ve 
torunlarının durum ve eserlerini ve milyonlarca insan içinde değme birine 
nasip olmayan, Kürdlerin yiğitlik ve toplumsal erdemlerini Evli ya Çelebi 
"Seyahatname"sinden, daha doğru bir biçimde açıklamalarla aktarıp, 
yersiz saldırıya yer ve neden görmezdi. 

480 

Bıtlis'te Şeref Han Evladından 
Ahmed 
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KÜRD V AT ANDAŞLARIMA HİTABEN 
BİRKAÇ SÖZ 

Ey yaratılı§tan cesur, silah§ör, vatansever olan soylu halk! Herkes gaflet 
uykusundan u yandı; Osmanlıların temiz vücudunu paramparça eden beliilar 
kiibsu,(92) yüzlerce §ükür görünmez oldu. Kutsal Osmanlı adı altında 
yapyan halklar, tümüyle gözlerini dört açtılar. 32 yıldan beri felaket 
zindanında ko§an sevgili anamız zavallı varanın nazik bedenini parçalayan 
kan dökücü tırnaklara göz dikti ler. Henüz acı bir §ekilde yırtılmı§ göğsünden 
çıkan mazlurncaferyadını aceleyledinlediler. Artıksabredemediler. Harniyet 
kanları CO§tU. Dünyayı titreten manevi bir ses, hepsini bir anda heyecana 
getirdi. El elevererek birleştiler; zavallı vatanı n imdadınako§tular; istibdad 
zalimleri ordusunu ittifaklarının kılıcıyla darmadağın eylediler. İ§ te bugün 
vatanı evlatça kucaklarına alarak yaralarını tedaviye ba§ladılar; hep birden 
boynuna sarıldılar. Bundan sonra o uğursuz güne asla yüz vermeyeceklerine 
ve gerekirse varanın en ufak bir temiz parçasına hep birden kurban 
olacaklarına söz verdiler. 

Fakat ey sevgili vatanda§lar, siz de b iliniz ki yalnız onlar değil, biz de o 
§efkatli ananın sevgi veren kucağında yeti§tik. Evet, kutsal vücudunu 
renklendiren §ehitler kanının önemli bir bölümü de bizim değerli 
atalarımızın kanıdır. Bunun içindir ki o çaresiz ana bu perişan hali içinde 
bile bizi unutmamı§; çevresini saran çocuklarından, karde§leri olan bizi de 
hep soruyor, bizi de imdada çağırıyor, evlatlık hakkını istiyor. Artık biz de 
uyanalım, dünyanın durumuna bir göz atalım, bizi yutmaya çalışan 
canavarları bir seyredelim, birzamanlardünyayı titreten yiğitlik kılıcımıza 
yine sarılalım, dört elle sarılalım. 

Ey aziz vatandaşlar, bilirsiniz ki bir halkın geli§me aracı iki güçtür. 
Bunların biri birlik ve ittifak, diğeri bilim ve eğitimdir. 

Birincisi halkların tek bir kitle oluşturmasına neden olur; ki dü§manların 
felaket seline sed çekmek, sevgili vatanı her türlü i§galci emellerden 
korumak, onunla mümküdür. 
İkincisi ise o yekpare kitlenin özgürce gelişmesine hizmet eder; ki ancak 

bu sayede mutluluğun yüceaqına ula§mak, açıklayıcı dini m izi ve egemenlik 
hakkımızı kormak mümkün olur. Hatta bunun içindir ki lanetli istibdad 
takımındakiler, emellerini elde etmek için en önce atamızdaki §U iki yüce 
gücü yok etmeye çalı§tılar. Vaktiyle dünya uygarlığının merkezi denmeye 
layık olan, hatta §imdiki Avrupa' nın eski kitaplarının sayfalarında "centres 
inrellectuels"(akılcılık merkezleri) diye adlandırılan pek çok seçkin yerimizi 
bilgisizliğin karanlık perdesiyle örtmeye çabaladılar. Soylu Osmanlı halkını 

(92) "Belalar kabusu" ndan maksac meşruciyecten önceki istibdad yönecimidir. 
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oluşturan değişik unsurları birbirine düşman eylediler, birbirinin kanını 
emecek biçimde kışkırttılar ve hattakısmen de başardılar. Çünkü gözlerimizi 
kapayan bilgisizlik perdesi pek fazla kalınlaşmıştı; yaptığımız hataları 
göremiyorduk. 

Hatta gizlice eşkıyalığa da çağırdıkları soylu Kürd halkına "hain, kan 
dökücü, isyancı" dediler. Yine çevirdikleri entrika ve dolaplarla üzerlerine 
asker göndererek onları tehdit ettiler. Her bir-iki ayda memur sıfatıyla 
üzerlerine birtakım zalim, gaddar insanlar gönderdiler; herşeylerini aldılar; 
hatta kadınlarının, evlerinin eşyasını satmaya kadar vardılar. Onları 
canlarından bezdirdil er; asker kardeşlerine hasım olmaya, hatta kanına bile 
kasderıneye zorladılar. içerde kendilerinin bu yaptıklarını düşünmeden, 
Allah'tan korkmadan onlara "eşkıya, isyancı" dahi dediler. 

Fakat ey sevgili kardeşler, artık emin olun uz ki o eski dönemler ebediyyen 
yok olup görünmez oldu. O aşağılık sürü iliihi adaletin kılıcına uğrayarak 
kahr oldu. Bugün Osmanlıların ufuklarını özgürlük güneşi ışıklandırdı. 
Geleceğimizin göğünde adalet, eşitlik, kardeşlik yıldızı görünmeye başladı. 
Vatan hepimizden hizmet bekliyor, vücudundaki yaraları sizin himmetinizin 
merhemiyle tedavi etmek istiyor. Diğer arkadaşlarımızın bize uzattıkları 
kardeşlik elini tam bir saygıyla sıkalım; eski görüşlerden vazgeçelim; 
eğitimimizin gelişmesine, varanın mutluluğuna çalışalım. 

Az çok düşünülsün; bir avuç aşiretten bir koca hükümet kuran, evet 
Çanakkale boğazını40 kişiyle geçerek, yüce Allah'ın başarısıylaellerindeki 
yiğitlik kılıçları sayesinde bütün Avrupa'yı titreten, övgü bayrağını 
yerkürenin üç büyükkıtasındadikmeyi başaranlar büyükatalarımız olduğu 
gibi, ta Viyana kapılarına kadar düşman kurşunianna göğüs gere gere 
gidenler yine bizim saygıdeğer atalarımızdı. Onlar, kılıçlarıyla, kanlarıyla 
kazandıkları o aziz vatanı bize emanet verdiler. Yüz binlerce yazık ki biz 
nankörlük ettik; o aziz vücudu kendi elimizle parçalayarak düşmanlarımıza 
armağan ettik. Onlar da ödül olarak bizim din kardeşlerimizi eziyetlerle, 
işkencelerle imhaya calıştılar; onları acı çekmenin oyuncakları yaparak 
intikam almaya koştular. 
Bakınız, bunca saygıdeğer atalarımızın yiğitlik kanlarıyla alınan Bosna 

ve Hersek geniş bölgesini Avusturyalılar ülkelerine kattılar. Hiç uran
mayarak din kardeşlerimize zulüm ve baskıya başladılar; onları vatanlarını 
terketmeye zorluyorlar. Ötede Bulgaristan bağımsızlık ilan etti. Benzersiz 
yeni gelinimiz olan Doğu Rumeli'ye de el koyup, tek sahip olduğumuz tren 
hattını gasp etti; camiletimizi yıktı; başımıza büyük bir bela kesildi. Beri de 
Giritliler bütün din kardeşlerimizi kesmeye başladı; bunca himmetlerle ele 
geçitmeyi başardığımız o koca ada, bugün kolay kolay bizden ayrılmaya, 
Yunanistan'ın kucağına atılmaya çalışıyor. Daha neler, daha neler. 

Ey vatandaşlar, kardeşlerimizin feryadiarı na, imdadlarına koşalım. Çünkü 
Cenab-ı Hak da, büyük Peygamber de bunu istiyor, arzu ediyor, bize bunu 
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emrediyor. "Biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için isremedikçe, iman 
ermiş olmaz" mübarek hadisi bunu bize emtetmiyor mu? Biz dinlenme 
uykusuna dalalım, kardeşlerimiz ise acı görsün. İslamiyet bu mudur? 

Özerçesi, ey Kürd kardeşlerim, biz de birlik olalım, tüm Osmanlı 
kardeşlerimizin imdadına koplım, herkes gibi biz de vatana kurban olalım. 
Çünkü İslamiyet ve insanlık bunu istiyor. Demek istiyorum ki, artık fiilen 
cesaretinizi, silahşörlüğünüzü, vatanseverliğinizi kanıdayacak zaman geldi. 
Haydi ey erler, siz de herkesten ziyade sevdiğiniz vatanınızı, milletinizi 
kucaklayınız, onlara canınızı feda ediniz! Ediniz ki biz de kıvanç duyalım. 

Süleymaniyeli 
A. Hilmi 

OLAYLAR 
OSMANLI AHRAR FlRKASI 

VE "PARA PLAS" OTELiNDE İLK ZİY AFET(93) 

Osmanlıların yüce bağımsızlık tarihi, Hicri 699 yılı Cemazi yelevvelinin 4. ve 
Miliidi 1300 yılı Ocağının 27. gününe rastlar. Bu kutlu bağımsızlık gününe 
rastladığı hesabedilen geçen çarşamba gününün ulu şanını yüceltmek için, 
Osmanlı Ahrar Fırkası tarafından Para Palas Otelinde 1 50 kişilik gayet 
mükellef ve mükemmel bir ziyafet verilmiştir. Ziyaferre Sadrazam, İçişleri, 
Savaşişleri, Bayındırlık, Vakıflar Bakanları ile Meclis-i A'yan Başkanı Said, 
Özel Ordu Kumandanı Mahmud Muhtar ve Güvenlik İşleri Bakanı Sami 
Paşalar, milletvekillerinden 40 zat, Osmanlı ve yabancı basın müdür ve 
yazarları, yabancı muhabirlerveAhrar Fırkası mensupları hazırbulunmuşlardır. 

Y emeğin bitiminden sonra, Ali Kemal Beyefendi tarafından Ahrar Fırkası 
adına bir konuşma yapılmış, Sadrazam Paşa hazretleri adına da İçişleri Bakanı 
Paşa hazretleri, sonra Haleb Milletvekili Nafi' Paşa, sonra da Zehrab ve Aydın 
Milletvekili Karolidi Efendiler ve Meclis-i A'yan Başkanı Said Paşa hazretleri 
tarafından birer konuşma yapılmış ve konuşmaların Osmanlı birliğine değinen 
noktaları olağanüstü ve uzun alkışlarla alkışlanmıştır. 

SADRA'ZAM PAŞA'NIN KONUŞMASI 

E bed! olması dilenilen Yüce Osmanlı Devleti' nin bağımsızlığının kuruluş tarihinin 
yıldönümü dolayısıyla, ilk kez olmak üzere harniyetliler tarafindan verilen bu 
ziyaferre bulunduğumdan dolayı mutluyum. Eski tutumumuzu bırakıp özgürlük 
yoluna girmekle, uyuşma içinde aynı yerde biraraya gelerek bu şekilde bir sofrada 
özgürce toplanıp yemek yemeyi başarmamız, teşekküre değer. 

(93) Ahrar Fırkası: Özgürlükçüler Partisi, Liberal Parci. 
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Yüce Osmanlı Devleti'nin 600 bu kadar yıllık bağımsızlık şanını ve 
Osmanlı milletinin gelişmesini bir kat daha sağlamak için bir anayasayla 
egemenlik hakkına milleti ortak eden Hükümdarımız efendimiz hazrederine 
tümümüz minnettarız. Devlet ve milletimiz bu özgürlük ve gelişme 
yolunda kalıcı oldukça, bir-iki yüzyıldan beri yitirmiş olduğu ıan, görkem 
ve güce yine sahip olacağı kuıkusuzdur. Bu dileğin bağlı olduğu şey, 
Osmanlı milletini oluşturan halkların Osmanlı bayrağı altında birleşip 
ittifak eylemesi maddesidir. Türk, Arab, Kürd, Arnavud, Slav, Rum, 
Ermeni, Musevlve diğer halkların tümü, bir millet olduklarını bilmelidirler. 
Osmanlı milleti, kanunen bir vatan halkı olan halkların tümünü 
kapsamaktadır. Bu nedenle kavim ve kabile adına övüneceğimiz yerde 
Osmanlı milleti adına övünmeliyiz. Bu yolda içte ve dışta engel olabilecek 
bir durum olmadığını belirtir ve çözüm yolunda bulunan siyasi sorunların 
yakında iyi bir sona ereceğini güçlü bir biçimde ümit ettiğimi bu vesileyle 
ekieri m. 

SAİD PAŞA'NIN KONUŞMASI 

Bizi ağıdayan Ahrar Fırkası'nın gözümüzün önünde olan harniyetine 
gönlümüzün içtenliğiyle karılırım. Efendilerim, müsaadenizle Ahrar 
Fırkası'ndan sözedeceğim, Siyasi partiler, ülkenin esenlik ve gelişmesini 
belideyip sağlamak için yöntemler ararlar. Bunların emellerinde temelde 
bir fark yoktur. Malumunuzdur ki uygar her milletre siyasi partiler, 
mensup oldukları ülkenin esenlik ve mutluluğu maksadında tüm olarak 
görüş birliği içindedirler. Bu nedenle, değişik siyasi partilerin anlaşmazlıkları 
fikir mücadelesinden ibaret olup, gerçekte tümü de milletin özgürlüğüne 
ve mutluluk yöntemlerine çalışırlar. Onun için, bunlar arasındaki 
anlaşmazlık aynı rahmet addolunur.(94) Temmuz başlarında milll 
egemenliğini elde eden Osmanlıları(95) oluşturan değişik halkların, 
özgürlükten ve varan kardeşliğinden yararlanarak hep ileri gitmelerine, 
erdemleşmelerine ait olan içten dilekiere herkesin katılcağından eminim. 

* 
Kudüs'e bir soruşturma heyetinin gönderilmesine karar verilmiştir. 

* 
Resmi sözlerde "ordu-yı hümayun"(96) mu, yoksa "ordu-yı Osman!" mi, 
yoksa yalnız "birinci, ikinci... ordu" demek mi gerekeceği, daha önce 
Savaşişleri ve Deniz kuvvetleri Bakanlıklarından sorulmuşru. 

Avrupa hükümdarları imparator, kral unvanını taşıyıp, buna bağlı olarak 

(94) Bu, "ümmetimin anlaşmaılığı rahmettir" anlamındaki hadise İ§aretrir. 
(95) Buradaki "milli egemenlik" ten maksat meşrutiyet rejiminin kurulmasıdır. 
(96) ""Padişahlık ordusu" demektir. 
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ordularına da "armee imperiale"(97) ve "armee royale"(98) denildiği gibi, 
bizde de reınll haberleşmelerde eskisi gibi "ordu-yı hümayun'', ve "donanma-yı 
hümayun" ve "asakir-i şahane"(99) deyişlerinin kullanılması gerekeceği, 
Bakanlar Kurulukararıyla yanıt olatak adı geçen iki bakanlığa bildirilmiştir. 

* 
Gerek İstanbul'da ve gerek taşralarda kurulacak dernekler, doğal olarak 
yöresel ihtiyaçlara karşı daha fazla bir bilgiye sahiptir. Şu halde yapılacak 
girişimleri, ülkelerinin bayındırlık yöntemlerine kavuşması açısından birçok 
iyilikler getirmektedir. Bu nedenle, şimdilik bu konuda herhangi bir 
biçimde kötüye kullanmalara yer kalmamak üzere, salt ülke kalkınmasına 
çalışmak için kurulacak bu gibi dernekleringörevlerini ve hateker biçimlerini 
belirten bir tüzük kalemealınarak incelenmesi için Danıştay' a gönderilmesi 
hakkında İçişleri Bakanlığına bildirim yapılması kararlaştınlatak tutanağı 
Sadrazamlık makamına sunulmuştur. 

* 
Halkı kesinlikle alkale alışık olmayan Zor(lüü) sancağında bu kez alkollü 
içkiler sarılmak istendiğinden ve bu iş genel sağlığın korunmasını bozduğu 
gibi birçok cinayetin çıkmasına da neden olacağından, bu konuda yapılacak 
işlem yetkili makamlardan sorolmuş ve konumu yönünden önemli olan ve 
içki ye kesiniike alışık olmayan böyle bir yerde alkollü içkilerin satışma izin 
verilmesi halkı zehirleyeceği gibi, cinayet olaylarının sürüp gitmesine de 
neden olacağından, yasaklanması gereğinin yanıt olarak bildirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Adı geçen sancağın sakinlerinin ve aşiretlerinin 

kendilerine özgü paklık ve özellikleri dikkare alınırsa, bu karann isabet 
derecesi açıkça anlaşılır. 

* 
Girit'in Osmanlı Hükümerinden bağlarının kesilmesiyle Yunanistan'a 
ilhakı olanaksız olduğu için, bu konudagörüşmelerde bulunama yacaklan nı 
Rusya, Fransa ve İtalya elçileri hükümetleri adına Yunan Dışişleri 
Bakanlığına bildirmişlerdir. 

* 
Askere alma işlemlerinde gerçeğeaykırı hal kağıdı veren muhtatlar hakkında 
askeri mahkemelerce yasal soruşturma ve kovuşturma yapılması yoluna 
gidilmeyerek, bulunduklan yerlerin idare meclislerinde görülmesi 
gerekeceğinin genelgeyle bildirilmesi, İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

(97) "İmparatorluk ordusu" demektir 

(98) "Kraliyer ordusu" demektir. 

(99) ''Padişahlık askerleri" demektir. 

* 

(100) Günümüzde Suriye sınırları içinde kalan D@rezor. 
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Vefat eden Mili aşiret i lideri İbrahim ile aşireti bireylerinden şimdiye kadar 
alınan mavzer tüfeklerin sayısının 77l'e ulaşmış olduğu, ilgili makama 
gelen rapordan anlaşılmıştır. 

* 
Musul acı olayına yeltenenlerin kanuna göre haddini bildirmek için, 

yöresel mahkemeler üyelerinin yerli olmaları dolayısıyla, sözü edilen 
malıkernelerin başkanlarıyla birlikte işe bakmak üzere İstanbul ya da 
komşu illerden bir adiiye heyetinin bir an önce Musul'a gönderilmesinin 
çok gerekli olduğu, İçişleri Bakanlığından Babıiill'ye bildirilmiştir. 

BULGARİST AN OLA YLARI 

Bulgaristan Hükümeti daha önce asker! yığmak yapmış ve silah altına alıp 
yığmak yaptığı neferleri son zamanlarda terhis etmiş ve fakat bu hareketi 
hiç bir devlet tarafından tasvip edilmemişti. Bu aralık yine bazı asker! 
tümenleri silih altına almıştır. Bundan maksadı sözde baskı ve tehdit 
yöntemiyleOsmanlı Hükumetini kendine karşı daha ılımlı bir tavıralmak 
zorunda bırakmak ve böylece emeline ulaşmaktır. Bundan dolayı, Dışişleri 
Bakanlığından yabancı devletler nezdinde bulunan Yüce Devlet' in elçilerine 
bir genelge yazısı gönderilmiş ve bu yazının bir paragrafında, "Osmanlı 
Hükümeti gerçi Bulgaristan' ın son yığınaklarına pek o kadar önem vermezse 
de, yığınağın böyle arasıra yapılması heyecan nedeni olur. Oysa Yüce 
Devlet'in emellerinin amacı ise, genel barış ve esenliği bozulmakan koru
mak olduğu için, barışın sürekliliğini sağlamak maksadıyla, SofYa'da 
bulunan büyük devletlerin(! Ol) siyasi memurları aracılığıyla Bulgaristan 
Hükümetine barışçı nasihatlarda bulunmak gerekeceği" belirtilmiştir. 

* 
Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan hükümetlerinin, gösterdikleri kavgacı 
emelleri yle, genel barışı korumak arzusunda bulunan Avrupa'nın eleştiri ci 
bakışlarını ve sitemlerini üzerlerine çekeceklerini anladıklarından, durumları 
daha barışçı bir biçimde sevimli kılmaya başladıkları, Paris'ten bildiriliyor. 

* 
Bulgaristan'ın askeri hazırlıklarından dolayı Babıall'nin verdiği notada, 
Bulgarlar bu hareket ve tutumlarında devam ve ısrar ederlerse, Babıall'ce 
de karşılık verileceği, özel olarak açıklanmıştır. 

* 
Prens Ferdinand'ın Ortodoks mezhebini kabul edeceği, Petersburg'dan 
"Beriiner Nağblat"(l 02) gazetesine telgrafla bildiriliyor. 

* 
(101) İlk syıdaki 73 numaralı dipnota bakınız. 
(102) 8. sayıdaki 8 numaralı dipnota bakınız. 
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Bulgaristan, Osmanlı Hukümeti'ne ıimdiye kadar tazminat olarak 82 

milyon önermekteyken, bu kez 100 milyon frank vermeye eğilimli olduğu 

Sofya'dan bildiriliyor. 

* 
Bulgaristan'ın son zamanlarda silah altına aldığı askerlerini terhis etmekte 

olduğu, geçen perıembe günü Edirne ilinden telgrafla Sadrazamlık 

makamına bildirilmiıtir. 

* 
Bulgaristan' ın sava§ hazırlıklarında bulunması, sözde apğıdaki nedenlerden 

kaynaklanırmı§: 

1- Bulgaristan'ın şimdiki siyasi durumu güvenli değildir. Osmanlı 

Hükümeti ile Avusturya Devleti arasında uzla§ma sağlanması nedeniyle 

Türklerin barış ve esenliğe ili§kin eğilimleri eksiimiş gibi görülüyor. 

2-Bazı gazerelerin iddialarına göre Osmanlı Hükümeti' nin gfıyaBulgar' a 

karşı bir kötü niyeti vardır ve bundan bir örnek olarak Babıali Edirne ve 

Mustafa Pa§aköprüsü kumandanlıklarına telgrafla gizlice emir vererek, Arda 

deresine saldırılacak ve bu dere ile Uludere arasındaki topraklar i§gal 

edilecekmiı. 

İRAN OLA YLARI 

İran'ın süregiden şimdiki karı§ıklıklarından, gerek İngiltere'nin ve gerek 

Rusya'nın çıkarları olağanüstü tehlikeye uğradığından, adı geçen iki 

hükümet İran Devletine etkili nasihatlarda bulunacaklardır. 

* 
İran' da barış ve asayi§i korumak maksadıyla Rusya ile İngiltere müdahaleye 

karar vermiılerdir. Bu karar Şah ile özgürlükçüleri barıştırmak temeli 

üzerinde kurulmu§tur. Alınan karara göre Petersburg'da İgiltere ve Rusya 

temsilcileriyle Şah' ın ve özgürlükçüleri n vekillerinden kurulu bir konferans 

toplanarak ara bulmaya ve anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya çalıpcak 

ve iki tarafın hak ve görevleri bu heyet çe belirlenecek ve fakat her ne şekilde 

olursa olsun iki taraftan biri öbür tarafa saldıramayacak ve hiç bir §ekilde 

anayasayı yürürlükten kaldırmak da mümkün olmayacaktır. 

* 
İran' ın güneyinde vahim karga§alıkların meydana geldiği ve ihtilalcilerin 

Bend-Bfı§ir Valisini yaraladıkları ve iki oğlunu da öldürdükleri ve Şiraz'da 

halk tarafından Şahlık Bankası' nın da yağma edildiği, Tahran' dan yazılıyor. 

* 
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Şemdinan'dan yazılıyor: 

Devletio doğu sınırndaki egemenliğiningözcüsü olan soylular, bilginler 
ve aşiretlerin beklediği, şefkatli iyi tutumla adalettir. Adalet yerine açık 
zulmün sürdürülmesi, iyi tutuma karşılık katılık eserleri gösterilmesi, 
tümümüzü yaralar. Birçok önemli sınır sorununda, bir hayli önemli askeri 
işlerde harniyetiilere hizmet eden, cansiperane çalışan ve genel vicdanın 
takdirini kazanan Ravandizli Said Bey, teşekküre değer bu hizmetlerinden 
etkilenen bazı hainleri n kin ve suçlamayladeğen nazariarına hedef olmuştur. 
Yargılamasının yapılması Di yarbekir Mahkemesine naklolunan bir öldürme 
maddesini adı geçene yüklemişlerse de, öldürülen yaşamaktayken katilleri 
belideyip teşhis etmiş, önde gelen İsHim bilginleri de tanıklık etmiştir. 
Fakat diktatör, rüşvetçi ve yolsuzluk yapan memurların kışkırtma ve 
ifadeleri sonucu olarak hak ayaklar altında çiğnenmiştir. Yalancı tanıklık 
ise İslamcia küfiirdür. Hakkın daha fazla belirmesi için tekrar soruşturma 
yapılması mümkündür. Binbaşı kendi katillerini tüm subaylar ve memurlara 
tanıtmış olduğu gibi, bu, yerel soruşturmayla da kanıtlanmıştır. Maksat 
gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin gereğinin yerine getirilmesi ise, sorun 
bütün açıklığıyla meydandadır. Bu katillerin Said Bey' e şahsi düşmanlıkları 
da hükümetin kayıt ve işlemleriyle bilinir. Eski Di yarbekir Savcısı Enver 
Efendi'nin canileri koruması, yaygın yolsuzlukları ve razı olunmaz daha 
birçok durumu, bu konuda İsliim adaletinde adeta gedik açmıştır. Bu 
nedenle, kanun gereğinin yapılması, kamu adına dilenilir. 

PesUh, Lahican, Mergewar, Şiqe ve Dolayiarı Genel Aşiretleri 

KÜRD:(103) Yukarıdaki telgraafta öyküsü anlatılan sorun, bir yedek 
binbaşının bundan birkaç yıl önce öldürülmesi olayı ve bunun da Said Bey' e 
yüklenilmiş olmasıdır. Bu babcia yerel hükümet ve adli makamlarca 
eksiksiz olarak soruşturma yapılmış ve asıl katiller de meydana çıkarılmışken, 
her nasılsa Musul Kumandanının yaygaralı şikayetleri üzerine dava evrakı 
Diyarbekir'e aktarılmıştı. O zaman Diyarbekir Tümen kumandanlığında 
bulunup şimdi Medine Muhafızı olan Bahri Paşa, sorunu olağanüstü bir 
önemle ele alıp hızlı ve doğru bir soruşturma yaptırdı. Sounçta Said Bey'in 
berat ve suçsuzluğu, buna ek olarak da iyi hizmeti belirlenerek, Sorgu 
Hakimliğince yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi ve asıl öldürme 
eyleminin, binbaşının kura işleminden etkilenenler tarafından 
gerçekleştirildiği anlaşıldı. Zaten Said Bey'le binbaşı arasında husumet 
değil, ancak karşılıklı bir ciddi sevgi bulunduğu, binbaşı tarafından kendi 
el yazısıyla öldürülmesinden üç gün önce Mirliva(104) Şevki Paşa'ya 

(103) "KÜRD"den maksac "Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi" dir. 
(104) Mi'rliva: Tuğgeneral. O zaman askeri terim oldugundan çeviride aynen kullanıldı. 
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yazılmıştı. Hakkın ortaya çıkmasına dayanak olmak üzere adı geçen Paşa 
tarafından özel bir yazıyla son olarak mahkemeye sunulan bu mektupta 
açıklandığı gibi, birçok asker! subay ile önemli yerel zatların doğru 

tanıklıkları da sorunun aslını meydana koymuş ve asıl karillertutuklanmış n. 
Fakat o aralık Ferlk(105) Bahri Paşa'nın emekliye ayrılıp Musul'a sürgün 
edilip koruma altı nda çıkarılması( 1 06) ve daha birçok askeri kumandanların 
da değişik yerlere sürülmesi, savcı ya bu kez gerçeğin değiştirilmesi yolunda 
davayı izlemesine cesaretvermiş ve sonuçtaSaid Bey'i cinayetle suçlamışrır. 

Durum ve gerçeğin cereyanı bundan ibarettir. Bu gibi kanun çiğneyici 
işlemler istibdad zamanında pek doğaldı. Fakat şu meşrutiyet döneminde 
geçerli olamaz. Ülke ve Devletin devamı ancak adaletle ayakta kalabilir. 
Ortaya serilen bu gerçeklerin tüm önemiyle göz önüne alınıp karar 
verilmesini, saygınlığı belirgin olan Adalet Bakanının bilinip kabul edilen 
hamiyerinden şiddetle bekler ve dileriz. 

* 
Musul'dan yazılıyor: 
İstibdad döneminde benimsenip takınılan tutumun genel durumlar 

üzerindeki zararlı etkilerinin eseri olarak, adil makamlarca her nasılsa sanık 
ve mahküm edilip, mezarda bulunan birçok kişi hakkında kovuşturma 
yapılması, tarım ve çiftçiliği ve diğer yaşam işlerini sekteye uğraracağından, 
bu mutlu günün(l07) bir başarı başlangıcı olmak ve kişisel hakları 

korumak üzere, kamu haklarının aifedilmesine müsaade huyurulması 
istirham edilir. Ferman.(! OS) 

Musul'da Kürd ittihad Cemiyeri(l09) 

* 
Muş'tan, 12 Ocak 324(Miladl 25 Ocak 1909): 

Her nasılsa ah haplıkran yoksun kalan Kürd kardeşlerimizin de Anayasanın 
feyizlerinden yararlanmaları yolundaki birleştirici düşüncelerinden(! 10) 
kaynaklanılarak yapılan etkili tavasiyeler üzerine, merkeze bağlı bütün 
aşiretlerin bugün kabile kabile şubeye gelerek ve birbiriyle el sıkışarak 
Derneğe girdikleri, reşekkürle birlikte arzedilir. 

Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeri Muş Şubesi 

(105) Ferik İkinci sayıdaki sayıdaki 86 numaralı dipnota bakınız. 
(106) Galiba "bulunduğu yerden koruma altında çıkarılıp sürülmesi" demek isteniyor. 
(107) "Mutlu gün" den maksat meşrutiyet dönemidir. 
(108) Ferman; İlk sayıdaki 105 numaralı dipnota bakınız. 
(109) "Kürd Teavün ve Terakki Cemiyeti"nin adı nedense burada böyle yazılmış. 
(110) Galiba mksar,"Kürd Teavün ve Terkkl Cemiyeri"nin birleştirici d~ünceleridir. 
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