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Ebü’l-Abbâs Þihâbüddîn
Afûkåy Ahmed b. Kåsým b. Ahmed

el-Hacerî el-Endelüsî
(ö. 1051/1641’den sonra)

Nâ½ýrü’d-dîn £ale’l-šavmi’l-kâfirîn 
adlý eseriyle tanýnan
Endülüslü mütercim.˜ ™

977 (1570) yı lı ci va rın da En dü lüs’te Ha-

ce rü lah mer kö yün de doğ du. Bu kö yün 

Gır na ta (Gra na da) ya kın la rın da muh te me-

len gü nü müz de ki Láchar (Hi jar) ve ya Ex-

tra ma du ra böl ge sin de Hor nac hos’ta bu-

lun du ğu yö nün de iki gö rüş var dır. Ma yıs 

1612’de Pa ris’ten İs tan bul’da ki En dü lüs lü 

mu ha cir le re gön der di ği mek tup ta is mi ni 

Eh med ben Ca çim Be jara no şek lin de ya-

zan Ha cerî ay nı za man da Afûkåy adıy la 

da bi li nir. Bu is min Ebü’l-Kåsım kar şı lı ğı 

ve ya Ber berîce bir ke li me ya da ai le si nin 

meş hur is mi ola bi le ce ği ih ti mal le ri ile ri 

sü rül müş tür. De de si fa kih olan Ha cerî ai-

le nin bü yük le rin den Arap ça ve İslâmî ilim-

ler oku du. Bu ara da muh teme len Mad-

rid’de Be len si ye li bir ta bip ten İspan yol ca 

öğ ren di. İs pan yol ca’yı iyi bil me si, is mi ni 

de ğiş ti rip Be jara no adı nı al ma sı, müs lü-

man ol du ğu nu giz le yip Hı ris ti yan lı ğı be-

nim se di ği ni gös ter mek zo run da kal dı ğı 

gün ler de ter cü man lık ruh sa tı al ma sı nı 

sağ la dı. Gır na ta Pis ko po su D. Sal pa Ti er ra 

ve Pis ko pos D. Ped ro Cas tro baş kan lı ğın-

da ki ter cü me he ye ti ne gir me yi ba şar dı. 

An cak İs pan yol yö ne ti mi nin Mo ris ko lar’a 

kar şı en gi zis yon uy gu la ma sı nı şid det len-

dir me si, ta kip ve yak ma olay la rı nın art ma-

sı yü zün den ken di ni ve inan cı nı kur tar mak 

için En dü lüs’ten ay rıl ma ya ka rar ver di.

Ha cerî bir sü re İşbîli ye (Se vil la), Gır na ta 

ve Mad rid’de ya şa dı; 1590’la rın so nun da 

Kådis’in (Cádiz) San ta María Li ma nı’ndan 

bin di ği buğ day yük lü bir ge miy le Por te-

kiz’in Ku zey Af ri ka’da ki gar ni zon la rın dan 

Berîce’ye (el-Cedîde) geç ti. Bu ra dan bir 

ar ka da şıy la Sa‘dîler’in hâki mi ye tin de-

ki Azemmûr’a kaç tı. Şeh rin yö ne ti ci siy le 

bir lik te Me ra keş’e gi de rek Sa‘dî Sul ta-

nı Ah med el-Mansûr’un hu zu ru na çık tı 

(1007/1599). Sul tan, din dar lı ğı nın ya nı 

sı ra İs pan yol ve Por te kiz dil le ri ni bil di ğin-

den ken di si ni di van da ki ter cü me ka le min-

de gö rev len dir di. Ha cerî, dev let mü ter-

cim li ği ni ve İs pan yol ca kâtip lik gö re vi ni 

Ah med el-Mansûr’un ölü mü nün ar dın-

dan Ebü’l-Meâlî Zeydân en-Nâsır, Ebû 

Mervân Ab dül me lik b. Zeydân en-Nâsır 

ve Velîd b. Zeydân en-Nâsır (1631-1636) 

Ab dul lah es-Sa‘dî’nin TârîÅu’s-Sû dân ve 
Mahmûd Kâ‘ti et-Tin büktî’nin Tâ rî Åu’l-
Fettâş’ı gi bi kay nak lar dan der len miş tir); 
Fıšhu Wa ga du gu fî mü himmâti’l-İs-

lâm (fı kıh ala nın da ya zıl mış do kuz me-
tin den olu şan, el-Mesâßilü’l-fıšhiy ye el letî 
ye ci bü’l-me½îr ileyhâ li-½ı¼¼ati’l-e¼âdî¦ 
bihâ ad lı se ri nin ilk kıs mı dır); el-Ced ve-

lü’l-mar ²iy ye fî a¼ kâ mi’n-nûni’s-sâ ki-

ne ve’t-ten vîn res men ve te laf fu¾an; 

el-Ce vâ hir ve’l-ye vâ š¢t fî du Åû li’l-İs lâ-

mi’l-Ma³ rib ma£a’t-tevš¢t (İs lâm’ın Ba tı 
Af ri ka’da ki ya yı lı şıy la il gi li eser de el-Hâc 
Mer ha bâ’nın bu hu sus ta oy na dı ğı ro le 
özel lik le de ği nil miş tir); Kitâbü’l-Â¦âr 

li-ša¹£i ekâ×îbi’l-aÅbâr (Bo bo-Di ou las-
so’da ki Müs lü man lık ta ri hi hak kın da dır); 
Me vâšı£u’l-ehdâš £ale’l-¼ašåßiš el letî 

he vâ hu hâ×ihi’l-evrâš (Ba tı Af ri ka’da ki 
yö ne tim ler le il gi li olan ki ta bın ba şın da 
ya za rın oto bi yog ra fi si bu lun mak ta dır); el-

Mu šad di me tü’l-kübrâ (¬âki re tü’½-½â li-
¼în ve ¹arîšatü’l-müt taš¢n ’de alın tı ya pı lan 
eser de bi rey sel so rum lu luk lar la il gi li fıkhî 
uy gu la ma la ra yer ve ril mek te dir); Æa¹£u 

el si ne ti’l-mü te şey yiÅîn ve’l-mu râßîn ve 

ib ¹â lü’l-¼ücec li’l-mül¼idîn fî £ašåßidi-

hi mi’l-fâsi de ve tašrîrâti hi mi’l-mâßile 

£ani’s-Sele fi’½-½âli¼ (1965’te ta mam la-
nan eser de ta sav vuf ve özel lik le Ti câ niy-
ye ta ri ka tı sa vu nul mak ta dır); et-Tem yîz 

ve’t-taf Šîl bey ne’l-vâfidîn ve’l-¼üc câc 

(eser de mü el li fin hac se ya ha ti an la tıl-
mak ta dır); Tâ rî Åu’l-Va¹ariyyîn ve ba£²ı 

me mâ li ki’s-Sûdâni’l-Fransî ve ³ay rihâ 

ve £ulemâßi’l-bilâd; Tâ rî Åu’l-£ilm (Ga na 
ta ri hi hak kın da dır); Tâ rî Åu’l-İs lâm fî Bo-

bo (Bo bo’ da İs lâmi yet’in ya yı lış ta ri hiy le 
il gi li eser de el-Hâc Mer ha bâ’nın bu ko nu-
da ki ro lü ne vur gu ya pıl mak ta dır) (el-Hâc 
Mer ha bâ’ nın bu eser le ri ve di ğer eser le ri 
için bk. Wilks v.dğr., s. 553-562; Mv.AU, 
XII, 117-118).
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gös ter di. Ni te kim Lâ ²ara ra fi’l-evrâd ve 

Tenbîhü’l-müs tefîd ad lı eser le rin de onu 

mu ha lif le ri ne kar şı sa vun du.

Hac ama cıy la çık tı ğı bu uzun se ya hat-

ten 1945’ te Bur ki na Fa so’ya dön dü. Ön ce 

Bo ra’ ya, ar dın dan Bo bo-Di ou las so’ya git ti. 

1948’de tek rar Ac cra’ya gel dik ten son ra 

La gos’a ve 1950’de Ni ma’ya geç ti. Bu ra da 

ve ci var il ler de ki ca mi ler de tef sir ders le ri 

ver di. 1954’te Ac cra’da mev lid tö ren le ri ni 

baş lat tı. 1958’de Bo bo-Di ou las so’ya git-

ti, ora da da ders ver me ye de vam et ti ve 

1960’ta ay nı tö ren le ri baş lat tı. Dâ rüs se lâ-

mî’ de bir okul, Ba mu ko’da bir ca mi in şa 

et tir di. el-Hâc Mer ha bâ’nın Ni jer’e yap tı-

ğı zi ya re tin ay rı bir öne mi var dır. Bu ra da 

Ni jer ta rih çi le rin den mec lis baş ka nı Bûbû 

Hâmâ ile (Bou bou Ha ma) gö rüş tü. Yaz-

ma ha lin de ki eser le ri ni Nia mey Üni ver si-

te si Kü tüp ha ne si’ne ba ğış la dı, bu eser ler 

ha len kü tüp ha ne de ka yıt lı dır. Ha ya tı nın 

ge ri ka lan kıs mı nı Bo bo-Di ou las so ile Ac-

cra ara sın da se ya hat ler le ge çir di. Ha ya tı-

nın bir dö ne min de müf tü lük va zi fe si ni de 

üst le nen el-Hâc Mer ha bâ 3 Ma yıs 1981 

ta ri hin de ve fat et ti.

Eser le ri. el-Hâc Mer ha bâ’nın yaz ma ha-

lin de ki eser le rin den ba zı la rı şun lar dır: el-

Eh liy ye (öğ ren ci ler için Arap ça za mir ler 
ko nu sun da ya zıl mış bir ki tap tır); Ec vi be 

(otuz so ru ve kı sa ce vap la rın dan olu şur); 
Ec vi be fi’l-lu³a (öğ ren ci si Ebû Be kir 
Ra ma ka el-Bun du k¢’ nin kö kü beş harf li 
Arap ça ke li me ler le il gi li so ru la rı na ver-
di ği ce vap la rı içe rir); Ec vi be man¾ûme 

(mü el li fin müf tü ve ic ti had ko nu la rıy la 
il gi li so ru la ra şi ir for mun da ver di ği ce-
vap lar dan mey da na ge lir); Esâsü’t-târîÅ; 

Es ne’l-me¹âlib li-£ulemâßi’l-mekâtib 

(mü en nes ya da hem mü en nes hem mü-
zek ker ke li me ler söz lü ğü dür); el-Be yân 

li’l-Åâ½ ve’l-£âm fî a¼kâmi’l-£aš¢ša ve’l-

ce nâ ze ve’n-nikâ¼ ve’z-zekât mimmâ 

½a¼ ¼a £ani’l-ecillâßi’l-a£lâm (1963’te Wa-
ga du gu’da [Ua ga du gu] ka le me alın mış tır; 
ese rin so nun da Mer ha bâ’nın ha dis te ki is-
nad sis te mi ve di ğer İs lâmî ilim dal la rıy la 
il gi li ça lış ma la rı üze ri ne ya pıl mış bir in-
ce le mey le mü el li fin öğ ren ci le ri ne okut-
tu ğu ki tap la rı nın bir lis te si var dır); ¬â ki-

re tü’½-½â li ¼în ve ¹arîšatü’l-müt ta š¢n 

(1968’ de oğ lu Mu ham med Münîr ta ra fın-
dan ha zır lan mış olup Mer ha bâ’nın el-Mu-
šad di me tü’l-kübrâ ad lı ese rin den ya pı lan 
alın tı lar dan oluş mak ta dır ve ağır lık lı ola-
rak na maz la il gi li me se le ler hak kın da dır); 
Fet¼u’l-¥annâni’l-Mennân fî aÅ bâ ri’s-

Sû dân (bü yük oran da Ab dur rah man b. 
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üç bö lüm de mü el li fin En dü lüs’ten ay rı lı-

şı, Me ra keş’e ge li şi ve bu ra dan el çi ola rak 

Fran sa’ya gi di şi an la tıl mak ta dır. Ese rin 

4-11. bö lüm le ri, mü el li fin Fran sa ve Hol-

lan da’ da ki göz lem le ri ne, ya hu di ve hı ris ti-

yan din adam la rıy la yap tı ğı tar tış ma la ra 

ay rıl mış tır. Bu bö lüm ler ki ta bın en dik kat 

çe ki ci kıs mı nı teş kil et mek te dir. Eser, 

XVII. yüz yıl da bu ül ke ler de ki İslâm al gı-

sı nın ya nı sı ra hı ris ti yan din adam la rı nın 

çok eş li lik, do muz eti, oruç vb. ko nu larda 

İslâm’a yö nelt tik le ri eleş ti ri ler hak kında 

önem li bir kay nak tır. Ha ce rî, on la rın eleş ti-

ri ve so ru la rı na ver di ği ce vap la rın ar dın dan 

bu de fa ken di si mu ha tap la rı na inanç ve 

uy gu la ma la rı na da ir so ru lar sor muş, ver-

dik le ri ce vap la rı da eleş tir miş tir. Ese rin de, 

ya hu di ve hı ris ti yan âlim le ri nin ce vap la-

rın da ki man tık ha ta la rı na dik kat çek ti ği 

eleş ti ri le ri ve on la rın bu eleş ti ri ler kar şı-

sın da ya şa dık la rı şaş kın lı ğı can lı bir şe kil de 

tas vir et mek te dir. Öte yan dan eser, XVII. 

yüz yıl baş la rın da özel lik le Ku zey Af ri ka ile 

Fran sa ve Hol lan da’ nın si ya sal iliş ki le ri ne 

da ir ba zı ay rın tı lar da sun mak ta dır. Ki-

ta bın on ikin ci bö lü mü, mü el li fin Mı sır ve 

Fas’ta kar şı laş tı ğı iki ra hip le gö rüş me ve 

ya zış ma la rı na, son bö lüm ise (s. 172-206) 
ken di si nin ha yat hikâye si ne ay rıl mış tır.

Ha cerî’nin hı ris ti yan lar la ara sın da ge-

çen dinî tar tış ma lar da ki ifa de le rin de, ken-

di siy le ay nı dö nem de Lüb nan’dan İtal ya’ya 

git miş olan Fah red din el-Hâlidî’nin Av ru-

pa hay ran lı ğı nın ak si ne İslâm’ın Hı ris ti-

yan lık’tan üs tün ol du ğu inan cı na sa hip 

bulun du ğu gö rül mek te dir (Ma tar, Eu ro pe 
Thro ugh Arab Eyes, s. 91). Ha cerî, 1492’-

de Gır na ta’nın düş me sin den 1609’da III. 

Fe li pe ta ra fın dan bü tün Mo ris ko lar’ın İber 

ya rı ma da sın dan sür gün edil me si ne da-

ir fer ma na ka dar ge çen sü re de, En dü lüs 

müs lü man la rı nın mâruz kal dık la rı dinî ve 

kül tü rel asi mi las yon si ya se ti ne rağ men 

inanç la rı nı ko ru duk la rı nı or ta ya koy ma ya 

ça lış mış tır. Ha cerî’nin ese rin de kul lan dı-

ğı dil, bil has sa XVI. yüz yıl da En dü lüs’ten 

ay rı la rak Ku zey Af ri ka’ya yer le şen Mo-

ris ko lar’ın gün lük ko nuş ma di li ne da ir 

özel lik ler gös ter me si ba kı mın dan bü yük 

önem ta şı mak ta dır. İlk neş ri ni Mu ham-

med Rezzûk’un ger çek leş tir di ği eser 

(Dârül beyzâ 1987) da ha son ra P. S. van 

Ko ning sveld, Q. al-Sa mar rai, G. A. Wie gers 

ta ra fın dan İn gi liz ce ter cü me siy le bir lik te 

ya yım lan mış tır (Mad rid 1997).

Ha cerî ay rı ca, ara la rın da Kådî İyâz’ın 

eş-Şifâß sı nın da bu lun du ğu ba zı eser le-

ri Arap ça’dan İs pan yol ca’ya ter cü me et-

miş tir. Tu nus’ta kar şı laş tı ğı İs pan yol top-

lu mun da Re is İbrâhim er-Rebâş adıy la 

ya rar lan dı ğı nı ve onun Arap ça dil bil gi si-

ne da ir so ru la rı nı ce vap la yan üs ta dı ol du-

ğu nu be lirt miş tir (Wie gers, al-Qan ta ra, 
XXXI/2 [2010], s. 587-610). Ha cerî ile Er-

pe ni us’un gün bo yun ca Arap ça ve İs pan-

yol ca’nın na sıl iç içe gir di ği hak kın da ko-

nuş tuk la rı bil di ril mek te dir (Ma tar, Eu ro pe 
Thro ugh Arab Eyes, s. 75-76).

Eser le ri. 1. Ri¼le tü’ş-Şihâb ilâ li šåßi’l-

a¼ bâb. Sa‘dî sul ta nı nın el çi si sı fa tıy la 

Fran sa ve Hol lan da’ya yap tı ğı se ya hat ler 

hak kın da ka le me al dı ğı bir eser olup gü-

nü mü ze ulaş ma mış tır. XVII-XVI II. yüz yıl 

Mağ rib ta rih çi le rin den Ayyâşî ve İf renî 

eser le rin de Mevlây Zeydân dö ne miy le il gi li 

kı sım lar da bu ki tap tan alın tı lar yap mış lar-

dır. 2. Nâ½ırü’d-dîn £ale’l-šavmi’l-kâ fi-

rîn. Ri¼le tü’ş-Şihâb’ın muh ta sa rı olup 

mü el li fin bu gü ne ka dar ge len tek eseridir . 

Mı sır’da yaz ma ya baş la dı ğı ese ri ni 1047’-

de (1637) Tu nus’ta ta mam la mış, te lif 

ama cı nın da Av ru pa lı hı ris ti yan ve ya hu di 

din adam la rıy la yap tı ğı tar tış ma la rı an-

lat mak ol du ğu nu ifa de et miş tir. Ken di si 

de bir Mo ris ko olan Ha cerî’nin ese ri, Mo-

ris ko lar’ın Ku zey Af ri ka’ya yer leş me le ri-

nin ar dın dan sos yal ve kül tü rel açı lar dan 

du rum la rı nı gös te ren bi rin ci el den kay-

nak lar dan dır. On üç bö lüm ha lin de dü-

zen le nen eser, 1588’de Gır na ta’da eski 

bir ma nas tır da bu lu nan, I. yüz yı la ait 

oldu ğu söy len mek le bir lik te hı ris ti yan ların 

ori ji nal li ği ni ka bul et me dik le ri Arap ça bir 

par şö men hak kın da Gır na ta baş pis ko po-

su ile yap tı ğı gö rüş me ile baş la mak ta, ilk 

dö nemlerin de de sür dür dü. Bu gö re vi es-

na sın da şe hir de ki En dü lüs lü ler’le iliş ki le ri-

ni güç len dir di; Ah med Bâbâ et-Tin büktî, 

Ebû Ab dul lah Mu ham med er-Recrâcî gi-

bi dö ne min ön de ge len âlim le ri ni ta nı ma 

ve on lar la bir lik te ilmî mec lis le re ka tıl ma 

imkânı bul du.

Ha cerî, Sul tan Zeydân en-Nâsır ta ra fın-

dan, 1609’da çı ka rı lan sür gün fer ma nın-

dan son ra ken di le ri ni İs pan ya’dan Ku zey 

Af ri ka’ya gö tü re cek dört Fran sız ge mi si ne 

bi nen Mo ris ko lar’ın ge mi ci ler ta ra fın dan 

gas be di len mal la rı nın ia de si me se le si ni 

gö rüş mek üze re Mo ris ko lar’dan se çi len 

beş ki şi lik he ye tin ba şın da Fran sa kra lı na 

gön de ril di (1611). Uzun sü ren el çi lik gö re vi 

es na sın da Fran sa’da Pa ris, Bor de aux, Le 

Hav re, Hol lan da’da Ams ter dam, Lei den 

ve La hey gi bi şe hir ler de kal dı (1611-1613). 
Lei den Üni ver si te si Arap Di li Kür sü sü’nde 

gö rev ya pan şar ki yat çı lar dan Tho mas Er-

pe ni us ve Ja co bus Go li us ile ta nış tı. Bu 

şe hir ler de kar şı laş tı ğı ba zı hı ris ti yan ve 

ya hu di din adam la rıy la önem li tar tış ma-

lar da bu lun du.

1044’te (1634) hac ca git mek için Me-

ra keş’ten ay rı lan Ha cerî, hac dö nü şün de 

Mı sır’da zi ya ret et ti ği Mâlikî fa ki hi Ali b. 

Mu ham med el-Üchûrî’nin is te ğiy le, Av ru-

pa’da hı ris ti yan ve ya hu di din adam la rıy la 

yap tı ğı gö rüş me ve mü na za ra la rı içe ren 

Ri¼ le tü’ş-Şihâb ilâ lišåßi’l-a¼bâb adı nı 

ver di ği bir ki ta bın te li fi ne baş la dı. Ese ri ni 

1637’ de bi tir dik ten son ra Tu nus’a gi dip 

ter cü me ça lış ma la rı na de vam et ti. Ha cerî 

hak kın da ki son bil gi ler Re ceb 1051 (Ekim 

1641) ta ri hi ne ait tir. Muh te me len Mo ris-

ko lar’ın yo ğun ol du ğu Tu nus’a yer le şip 

bu ra da ve fat et miş tir.

Ha cerî’nin şar ki yat çı lar dan Eti en ne Hu-

bert, Tho mas Er pe ni us ve Ja co bus Go li us 

ile gö rüş me le ri hak kın da ak ta rı lan bil gi ler, 

XVII. yüz yıl baş la rın da Av ru pa’da ki Arap ça 

öğ re ni mi ne ve Av ru pa’da yay gın bi çim de 

kul la nı lan Arap ça eser le rin ya nı sı ra dö ne-

min or yan ta list le ri ara sın da ki İslâm al gı-

sı na da ışık tut mak ta dır. Ha cerî, Pa ris’te 

bu lun du ğu sı ra da Eti en ne Hu bert’e İbn 

Mâ lik’in man zum el-Miftâ¼ fî eb ni ye-

ti’l-ef£âl’ini okut muş tur. Fran sa ve Hol-

lan da se ya ha ti es na sın da ta nış tı ğı ki şi ler le 

ilmî mü za ke re ler yap mış, Ja co bus Go li us 

ile yıl lar ca mek tup laş mış, mek tup la rın da 

ba zı ilmî ko nu lar da ki bil gi ve gö rüş le ri ni 

pay laş mış tır. Ni te kim Tho mas Er pe ni us, 

1617’ de neş re di len ve Av ru pa’da iki yüz yıl 

bo yun ca Arap ça öğ re ti mi nin kla sik le rin-

den bi ri ha li ne ge len Gram ma ti ca Ara-

bi ca ad lı ese ri ni ha zır lar ken Ha cerî’den 

Hacerî’nin Nâ½ırü’d-dîn £ale’l-šavmi’l-kâfirîn  adlı ese ri nin 

unvan sayfası  (Ezher Üniversitesi Ktp., nr. 307014)
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Er bil’e var dı. Bu iki ar ka daş da ha son-

ra Re vân diz’e, ar dın dan İs tan bul’a git ti 

(1866). Key fî-yi Ci vân rû dî hu kuk oku ma ya 

baş lar ken Kû yî son Bo tan be yi Be dir han 

Pa şa’nın ai le si ne mi sa fir ol du ve ço cuk la rı-

na özel öğ ret men lik yap tı. Hiç ev len me yen 

Kû yî İs tan bul’da ve fat et ti.

Be dir han Pa şa’nın, oğ lu Emîn Ali Be dir-

han’dan to ru nu olan Ce lâ det Ali Be dir han, 

Kû yî’ nin 1312’de (1894-95) ve fat et ti ği-

ni ve ha tır la dı ğı ka da rıy la Ka ra ca ah met 

Me zar lı ğı’nda def ne dil di ği ni, onu gör müş 

ol mak la bir lik te o sı ra da da ha ye ni ayak ta 

du ra bi len bir ço cuk ol du ğun dan ken di si ni 

ta nı mış sa yı la ma ya ca ğı nı kay de der (Ha-
war, IX/33 [1941], s. 817; Reşîd Findî, s. 
116). Ce lâ det Ali Be dir han’ın do ğum ta ri hi 

ge nel lik le 1897 ola rak gös te ril mek le bir-

lik te Meh met Uzun ba zı bil gi ve bel ge ler-

den ha re ket le onun 1893’te doğ du ğu nu 

ile ri sü rer (Ber hem, sy. 4 [1989], s. 11). 
Bu gö rüş Ce lâ det Ali Be dir han’ın Kû yî’ nin 

ölü müy le il gi li ver di ği ta ri he ve ken di si nin 

o sı ra da he nüz ye ni ayak ta du ra bil di ği ne 

da ir tes bi te uy gun düş mek le bir lik te bu 

yaş ta onu na sıl ha tır la dı ğı şüp he li kal mak-

ta dır. Bir ço cu ğun gör dü ğü ki şi yi ha tır-

la ya bil me si an cak bir kaç ya şın da ol ma sı 

du ru mun da müm kün ola bi lir ki Kû yî’ nin 

ve fa tıy la il gi li ola rak M. Emîn Zekî’nin ver-

di ği 1312 rûmî / 1314 hicrî ta rih (1896-97) 
(Meşâhîr, II, 110) bu ih ti ma le da ha uy gun 

gö rün mek te dir. 1898’de Ka hi re’de çık-

ma ya baş la yan Kür dis tan ga ze te si nin 

üçün cü sa yı sın da yer alan Kû yî’ nin bir yıl 

ön ce öl dü ğü ne da ir ka yıt da bu nu te yit 

eder (Ala kom, s. 88, dip not 36). Kû yî’ nin 

ve fat yı lı ola rak Qa na tê Kur do 1892, İz zed-

din Mus ta fa Resûl 1893, Emîr Ha sanpûr, 

Meh met Uzun ve Sa bah Ab dul lah Gålib 

1897 ta ri hi ni ve rir.

Kû yî hak kın da Kürt mil li yet çi li ği nin fi kir 

ba ba la rın dan bi ri (Jwa ideh, s. 24; Sa bah 
Ab dul lah Gha lib, s. 120), XX. yüz yı lın baş-

la rın da İs tan bul’da ge li şen Kürt mil li yet çi-

li ği nin ilk fi kir ba ba sı ve sem bo lü (Ala kom, 
s. 88) gi bi de ğer len dir me ler ya pıl mış, Ce-

lâ det Ali Be dir han ve muh te me len onu 

iz le yen baş ka la rı Kû yî’yi “ikin ci Hâ nî” (Ha-
war, IX/33 [1941], s. 817; Reşîd Findî, s. 
160, 164; Uzun, Kürt Ede bi ya tı na Gi riş, 
s. 24), Mar tin van Bru ines sen, Hâ nî’ nin 

Mem û Zîn’in de ki mil li yet çi me sa jı nı far-

ke den ilk ki şi (Çi ra, I/4 [1995], s. 7; Sa bah 
Ab dul lah Gha lib, s. 119) ola rak ni te len dir-

miş tir. M. Emîn Zekî de fi kir le ri ve et ki li 

hamâsî üs lû buy la Kû yî’yi Nâmık Ke mal’e 

ben ze tir (ƒulâ½a, s. 360).

Kû yî’ nin mil li yet çi dü şün ce le ri nin oluş-

ma sın da ye tiş ti ği dö nem de ve çev re de 

– —HACI K…DÝR-i KÛYÎ
אدر כ ) א   )

(1816-1897 [?] )

Kürt milliyetçiliðinin öncülerinden,
þair.˜ ™

Ku zey Irak’ta Er bil vilâye ti nin Köy san cak 

ka za sı na bağ lı Go ra Ka rec kö yün de doğ du. 

Do ğum ta ri hi ni M. Emîn Zekî (Meşâhîr, II, 
110) ve ona da yan dı ğı an la şı lan Emîr Ha-

sanpûr, Meh met Uzun ve Su vey rekî gi bi 

araş tır ma cı lar 1232 (1817), Bâbâ Merdûh 

1237 (1822) ola rak kay de der. Reşîd Findî, 

Kû yî’ nin ak ra ba sı olan Me le Ab dur rah man 

b. Ah med’in 1908 yı lın da ka le me al dı ğı 

bir kaç va rak lık yaz ma da ver di ği 1231 

(1816) yı lı nı ter cih eder (el-Fik rü’l-šavmî, 
s. 61-62). Kû yî hak kın da bir ki tap ya zan 

ve bu yaz ma ya da yer ve ren Mes‘ûd Mu-

ham med her han gi bir kay nak zik ret me-

den 1824 yı lı nı esas alır (a.g.e., s. 62). 
Qa na tê Kur do, İz zed din Mus ta fa Resûl, 

Ro hat Ala kom, Sa bah Ab dul lah Gålib ise 

1815 yı lın da doğ du ğu nu söy ler. Ha cı adı 

ve mah la sı, Kû yî’ nin hac ca git miş ol ma sıy-

la de ğil böl ge de zil hic ce ayın da do ğan la ra 

uğur ve be re ket ama cıy la ge nel de Ha cı 

adı ve ril me siy le il gi li dir. Ker kük’ün gü ne-

yin de ya şa yan Zen ke ne aşi re tin den olup 

ba ba sı Me le Ah med’dir. Kû yî kü çük yaş ta 

ba ba sı nı kay be din ce an ne si Fâtı ma oğ lu-

nu ala rak Köy san cak’a göç et ti, Kû yî bu-

ra da ki ba zı mes cid ler de ve mek tep te ilk 

dinî bil gi le ri ni al dı. Bir sü re son ra an ne si 

de ve fat edin ce ak ra ba sın dan Me le Ömer 

Gün bedî’nin hi ma ye sin de ye tiş ti. Ar dın-

dan Hoş nav, Er bil, Ker kük, Sü ley ma ni ye 

ve Şîno gi bi çev re şe hir ler de ki med re se ler-

de tah si li ne de vam et ti. Ar ka da şı Ab dul-

lah Celîzâde Kû yî ile bir lik te Re vân diz’de 

meş hur âlim Me le Mu ham med b. Âdem 

el-Bâlekî’den ders oku du. Ar ka da şı Köy-

san cak’a dö ner ken ken di si İran Kür dis ta-

nı’na git ti; Ser deşt ve Sâ vuc bulâg (Sâblâğ: 
bu gün kü Mehâbâd) med re se le rin de öğ re-

ni mi ni sür dür dü. 1854-1862 yıl la rın da bu 

çev re de ya şa dı ve böl ge yi do laş tı. İran’da 

hâkim olan Ka çar lar yö ne ti mi nin Kürt top-

lu mu na kar şı sert tav rı nı ya kın dan gör dü, 

şi ir le rin de on la ra şid det le hü cum et ti (Sa-
bah Ab dul lah Gha lib, s. 123). Köy san cak’a 

dön dü ğün de tah sil için bu ra ya ge len şa ir 

Key fî-yi Ci vân rû dî ile ya kın dost luk kur du. 

An cak Ci vân rû dî ba zı ağa la ra mu ha le fe ti 

yü zün den Er bil’e kaç mak zo run da kal dı. 

Şeyh Nebî Mâ vî lî ile uyuş ma yan gö rüş le ri 

ve şi ir le rin de onu ağır bi çim de hic vet me si 

se be biy le Kû yî de şey hin çev re sin den ge-

len bas kı lar ne ti ce sin de 1864 yı lı do la yın da 

ta nı nan Ah med b. Gånim el-En de lüsî’nin 

ri ca sı üze ri ne onun İs pan yol ca ese ri-

ni el-£İz ve’l-menâfi£ li’l-mücâhidîn fî 

sebîlillâh bi-âlâ ti’l-¼urûb ve’l-medâfi£ 

adıy la Arap ça’ ya çe vir miş, Sa la man ca-

lı bir yahu di olan Ab ra ham Za cu to’nun 

(İbrâhim Ze kût, ö. 1472) as tro no mi ye dair 

Al ma nach per pe tu um ad lı İs pan yol ca 

risâle si ni de er-Risâle tü’z-Zekûtiy ye is-

miy le yi ne Arap ça’ya ter cü me et miş tir. 

Ha cerî, ken di sin den ha ri ta ya pı mıy la il gi li 

La tin ce bir ese ri ter cü me et me si ni is te yen 

Sa‘dî sul ta nı na La tin ce bil me di ği ni söy le di-

ği ni ve ese rin ter cü me si ni esir ler ara sın-

da bu lu nan bir ra hip le bir lik te yap tık la rı nı 

kay det mek te dir (Nâ½ırü’d-dîn £ale’l-šav-
mi’l-kâfirîn, s. 233).
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