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IJ!Ii!ıl ALi A LPARSLAN 

ABDÜLKEHiM ei-HATIABi 
( .f.\W.JI rtfll~ ) 

(1882-1963) 

Kuzey Afrika ' da 
Fransız ve İspanyol işgaline karşı 

silahlı mücadeleyi başlatan mücahid, 
Rif Cumhuriyeti'nin kurucusu ve başkanı 

L 
(1921-1926). 

_j 

Asıl adı Muhammed b. Abdülkerim'
dir. Fas'ın Rif bölgesindeki Ecdir şeh
rinde doğdu. Babası, Uriyagel (Vurya
gel) kabilesinin şeyhiydi. İlk ve orta öğ
renimi MeiTie'de (Melilla), yüksek öğre
nimini Kayrevan Üniversitesi'nde yaptı . 
ispanyolca ve Fransızca öğrendi. İslami 
ilimler yanında Batı kültüründe de ken
disini yetiştirdi. 1906'da MeiTie'de Tel
egrama del Rif gazetesinde editör ola
rak çalışmaya başladı. Bir müddet ka
dılık yaptıktan sonra 1914'te kadılku 

datlığa getirildi. İspanya' nın himayesi 
altında bulunan ülkesinde bağımsızlığı 
ve halifeliği savunduğu için tutuklana
rak divanıharp'te yargılandı. Bir müd
det hapis yattı. 

Babası ı. Dünya Savaşı yıllarında is
panyollar'a karşı mücadele etti. 1920 
yılında onun ölümünden sonra kabile
nin başına geçen Abdülkerim. Rif böl
gesinde diğer kabHelerin de katılmasıy

la bağımsız bir yönetim kurmaya çalış
tı. Bu amaçla İspanyollar'a karşı cihad 
açtı. 22 Haziran 1921 'de Annoual'da İs
panyol ordusunu yenilgiye uğratması, 

onun halk arasındaki nüfuz ve şöhretini 
arttırdı. Bir süre sonra Rif Cumhuriye
ti'ni ilan etti ( ı 9 Eylül ı 92 ı) ve bu devle
tin başkanı oldu. Bölgede hakimiyetini 
güçlendirmek için çeşitli mücadelelere 
girişti. İslami esaslarla çağdaş kurum
ları bağdaştırmak suretiyle idari, mali 
ve hukuki alanlarda ülkesini teşkilat

landırmaya çalıştı. Kabile temsilcilerin
den oluşan bir meclis kurdu; meclise 
karşı sorumlu olacak bakanlar tayin etti. 

Rif Cumhuriyeti'nin gücü ve nüfuzu 
artınca dışarıda tanınması için teşeb-
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büse geçtiyse de başarılı olamadı. Dev
letin giderek güçlenmesi ve bölgeye ha
kim olması, Fransa 'nın sömürgesi du
rumundaki Fas Sultanlığı'nı ve İspan
yollar' ın bölgedeki geleceğini tehdit et
meye başladı. Fransa, Kuzey Afrika'da 
kendisine karşı gelişecek ayaklanmala-

. ra cesaret vermesinden ve onlara des
tek olmasından korktuğu için Abdülke
rim'i etkisiz hale getirmeye çalıştı. Rif 
bölgesinde yaygın olan tarikatların top
lum yapısında etkileri büyüktü. İslami 
özden saptıkları gerekçesiyle tarikatla
ra sempati ile bakmayan Abdülkerim, 
onlarla açık bir sürtüşmeye girmemek
le birlikte, halk arasındaki tesirlerini sı
nırlandırmaya çalışıyordu . Onun bu tav
rını fırsat bilen Fransızlar tarikat men
suplarını silahlandırarak ayaklandırma

ya çalıştılar. Diğer taraftan İspanya ve 
Fransa, Abdülkerim'e karşı girişecekleri 

savaş hususunda anlaşarak güneyden 
ve kuzeyden harekete geçip kalabalık 
ordularıyla onun kuwetlerini bozguna 
uğrattılar ve kendisini de esir aldılar. 

Böylece Rif Cumhuriyeti son bulmuş ol
du (1926) 

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki Reu
nion adasına sürgün edilen Abdülkerim 
orada yirmi bir yıl ka ldı. Nihayet 1947'de 
Fransa'ya nakline izin verilmesi üzerine 
bindiği gemi Süveyş Kanalı'ndan geçer
ken kaçıp Mısır'a sığındı. Burada Habib 
Burgiba ve Alla! el-Fasi gibi Kuzey Afri
kalı milliyetçi liderlerle birlikte, hayatı 

boyunca başkanlığını yapacağı Mağrib 

Kurtuluş Komitesi'ni (Lecnetü tahrlri'I
Mağribi' I -Arabl) kurdu (9 Aralık ı 94 7) 
Hareket tarzı konusunda arkadaşlarıyla 
anlaşmazlığa düşen Abdülkerim, Batılı 

işgalcilere karşı tedhiş hareketlerini 
tasvip etmemekle beraber istiklal dava
sında tavize de yanaşmamaktaydı. Ni
tekim Fas'ın istiklalini kazanmasından 
sonra Sultan V. Muhammed'in 1958'de 

Abdülkerim 
el-Hatta bi 

yaptığı vatana dönüş davetini. Kuzey Af
rika'nın henüz bütünüyle düşman istila
sından kurtulmadığı gerekçesiyle reddet
tL 6 Şubat 1963'te Kahire'de vefat etti. 

Faslılar'ın milli kahramanı olarak ta
nınan Abdülkerim, aynı zamanda Kuzey 
Afrika milliyetçiliğinin öncülerinden ve 
IL Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ve Af
rika ülkelerinde Batı sömürgeciliğine 

karşı gelişen silahlı kurtuluş hareketle
rinin de ilk uygulayıcılarından biridir. 
Rif Savaşı'nda Fransız ve İ spanyollar'a 
karşı verdiği silahlı mücadele, sömürge 
altında bulunan diğer milletiere de 
örnek teşkil etmiştir. 
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ABDÜLKERiM-i KEŞMİRİ 
( .s~l rtfl l~ ) 

(ö. 1198/ 1784) 

L Nadir Şah dönemi tarihçilerinden. _j 

Doğumu ve ilk zamanlarına dair fazla 
bilgi yoktur. Nadir Şah'ın Delhi 'yi ele 
geçirmesi üzerine ( 1739) onun hizme
tine girdi. Şahla birlikte Pencap. Sind, 
Afganistan. Horasan. Maveraünnehir ve 
Harizm seferlerine katıldı. 1741 'de Kaz
vin seferi sırasında ondan ayrılarak Ker
bela-Halep yoluyla Mekke'ye gitti. Hac 
farizasını yerine getirdikten sonra Hin
distan'a, 1743'te de Delhi'ye döndü ve 
orada öldü. 

Abdülkerrm-i Keşmlrl, bizzat katıldığı 
Nadir Şah'ın seferlerinde gezip gördü
ğü yerler hakkında bilgi veren Beyan-ı 
Val,f/ veya Taril]-i Nadiri (Nadirname) 
adlı coğrafi. ekonomik ve sosyal bakım
dan son derece zengin bir eser kaleme 
almıştır. Müellif kitabında Nadir Şah'a 
dair saray adamlarından edindiği bilgi
leri de objektif bir şekilde kaydetmiş, 


