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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 
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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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(Sa bah Ab dul lah Gha lib, s. 121, 123, 127; 
Has san po ur, s. 178). Kû yî’ nin ırk çı dü şün-

ce le ri ne kar şı lık bu la ma dı ğı ge niş halk kit-

le le ri ne ve on lar üze rin de et ki li olan ulemâ 

ve meşâyi he duy du ğu öf ke da ha son ra 

mil li yet çi şa ir Ci ğerhûn’da da (ö. 1984) 
te za hür et miş, o da med re se tah si li gör-

mek le bir lik te ha ya tı nın son la rın da Kürt 

hal kı nın İs lâmi yet’e de rin bağ lı lı ğı na kar şı 

olan kız gın lı ğı nı di le ge ti re rek hal kın mol-

la ve şeyh ler ta ra fın dan sö mü rül dü ğü nü 

ile ri sür müş tür (van Bru ines sen, Kür dis-
tan Üze ri ne Ya zı lar, s. 18). Kû yî’ye gö re 

bir mil le tin var lı ğı nı de vam et ti re bil me si 

için dil en önem li et ken olup hal kın ana 

di li ni ko nuş ma sı na izin ve ril me me si ken di 

dev le ti ni kur ma sı nın önün de de bü yük bir 

en gel teş kil eder (Reşîd Findî, s. 128). O, 

ay nı za man da ulemânın eser le ri ni Arap ça 

ve Fars ça yaz ma la rı nı ve bu na da ya nan 

eği tim sis te mi ni de Kürt di li nin ge liş me-

si ne önem li bir en gel ola rak gö rür (Has-
san po ur, s. 177, 179).

Ce lâ det Ali Be dir han, Kû yî’ nin ken di el 

ya zı sıy la 800 say fa lık di va nı nı gör dü ğü nü, 

iki nüs ha olan di va nın bir nüs ha sı nın dev-

let ta ra fın dan ya kıl dı ğı nı söy ler (Ha war, 
IX/33 [1941], s. 817). Kû yî’ nin, ba sıl ma sı 

için Be dir han Pa şa’nın bü yük oğ lu Ne cib 

Pa şa’dan to ru nu olan Ab dür rez zak Be-

dir han Bey’e tes lim et ti ği nüs ha onun 

Mu sul’da öl dü rül me si sı ra sın da (1918) 
özel eş ya la rıy la bir lik te kay bol muş tur. 

Bu se bep le Kû yî’ nin da ğı nık hal de ki şi-

ir le ri ön ce Ab dur rah man Saîd (Ko melê 
Şirê Hâcî Qâdirê Ko yî, Bağ dat 1344/1925), 
da ha son ra Gîv Mûkriyânî (Dîwanê Hâcî 
Qâdirê Ko yî, Hevlîr/Er bil 1953, 1969), 
Mu ham med Melâ Ab dül kerîm (Bağ dat 
1976), Ser dâr Hamîd Mîrân ve Kerîm 

Mus ta fa Şâ re zâ (Se nen dec 1390 hş.; Er-
bil 1986), Hê riş Bêtûşî (Ser deşt 1386 hş., 
1389 hş./2007) ta ra fın dan der le ne rek ya-

yım lan mış tır. Di va nın as lı nın 800 say fa 

ci va rın da ol du ğu göz önü ne alın dı ğın da 

59-300 say fa ara sın da de ği şen mev cut 

ne şir le rin Kû yî’ nin şi ir le ri nin ço ğu nu içer-

me di ği or ta ya çı kar. Der le me ler sı ra sın da 

baş ka şa ir le re ait par ça la rın Kû yî’ye ve ya 

onun ba zı şi ir le ri nin baş ka la rı na nis bet 

edil me si de müm kün dür. Ni te kim Gîv 

Mûkriyânî’nin der le me sin de mil li yet çi lik-

le il gi li bir şii rin Eserî’ye, bir aşk şi iri nin 

de Nâlî’ye ait ol du ğu an la şıl mış ve son ne-

şir de di van dan çı ka rıl mış tır (Reşîd Findî, 
s. 149-153). Kû yî’ nin ba zı şi ir le ri nin de 

ken di sin den ada şı ola rak söz et ti ği çağ-

da şı Ha cı Kå dir-i Şeyh ve sâ nî’ nin şi ir le riy le 

ka rış mış ol ma sı muh te mel dir (a.g.e., s. 
146-149, 166).

ha ya tı nın ilk otuz yı lın da Os man lı top rak la-

rın da yer alan So ran, Bo tan ve Ba ban Kürt 

bey lik le ri nin or ta dan kal dı rı lı şı nın da et ki li 

ol du ğu şüp he siz dir (Reşîd Findî, s. 33-39, 
133; Sa bah Ab dul lah Gha lib, s. 22, 120).

Onun mil li yet çi lik dü şün ce sin de, özel lik-

le İs lâm ve mil li yet çi li ği vur gu la ma sın da 

her han gi bir te zat gör me di ği söy le nen 

ye ni lik çi ho ca sı Mu ham med b. Âdem 

el-Bâlekî’nin et ki sin den söz edi lir se de 

(a.g.e., s. 117, 119-120) Kû yî hak kın da bir 

mo nog ra fi ka le me alan ar ka da şı Ab dul lah 

Celîzâde’nin to ru nu Mes‘ûd Mu ham med, 

İbn Âdem’in böy le bir dü şün ce ye sa hip 

bu lun ma dı ğı nı, Reşîd Findî de onun bu 

tür fi kir ler ta şı dı ğı na da ya nak gös te ri len 

be yit ve mıs ra la rın ken di si ne nis be ti nin 

doğ ru ol ma dı ğı nı be lir tir (el-Fik rü’l-šavmî, 
s. 101-102, 167).

Ge nel de Kû yî’ nin Sorânî leh çe sin de Kürt 

mil li yet çi li ği ni şi ir le rin de di le ge ti ren ilk 

ki şi ol du ğu be lir til mek le bir lik te mol la ve 

şeyh le ri eleş ti ren sos yal ve si ya sal içe rik li 

şi ir le ri ni de lil gös te ren bir kıs mı dı şın da 

araş tır ma cı la rın ço ğu onun Köy san cak’ta 

iken sa de ce ga zel, sos yal ko nu lar, mol la 

ve şeyh le re yö ne lik hi civ ler ka le me al dı ğı, 

mil li yet çi lik ko nu sun da ki şi ir le ri ni İs tan-

bul’a git tik ten son ra yaz dı ğı ko nu sun da 

gö rüş bir li ği için de dir (a.g.e., s. 95-97, 
99, 104, 105, 109, 122). Alâed din Seccâdî, 

Kürt ede bi ya tı ta ri hiy le il gi li ese rin de, Gîv 

Mû ri yânî de Kû yî’ nin neş ret ti ği di va nı nın 

gi ri şin de onun İs tan bul’a gel me den ön-

ce mil li yet çi lik le il gi li bir fi kir ta şı ma dı ğı nı, 

mil li yet çi lik te ma la rı nı iş le me si nin İs tan-

bul’da ki fi kir or ta mı ve Be dir han ai le siy le 

olan iliş ki siy le baş la dı ğı nı söy le mek te dir 

(a.g.e., s. 104-105, 115, 159-161). Ger çek te 

de Kû yî İs tan bul’a git me den ön ce kla sik 

şii rin ga zel, me dih, dinî şi ir, ta bi at tas vi ri 

gi bi tür le rin de ör nek ler ver miş, bu ko nu-

da baş ta Nâlî ol mak üze re ba zı şa ir ler den 

et ki len miş tir. İs tan bul’a git tik ten son ra 

yaz dı ğı şi ir le ri ise da ha çok mil li yet çi lik le 

il gi li olup bun lar da hem üslûp hem şe kil 

ba kı mın dan bü yük öl çü de Hâ nî’den et ki-

len di ği, mil li yet çi li ğe da ir şi ir le ri nin sa de 

bir üslûba sa hip ol mak la bir lik te sa nat ba-

kı mın dan di ğer şi ir le ri nin se vi ye sin de ol-

ma dı ğı di le ge ti ril miş tir (bu ko nu da ge niş 
bil gi ve Hâ nî ile Kû yî’ nin şi ir le ri ara sın da 
bir kar şı laş tır ma için bk. a.g.e., s. 203-227).

Kû yî, da ha ha ya tı nın ilk yıl la rın dan iti ba-

ren hal kın ay dın lan ma sı nın önün de en gel 

ola rak gör dü ğü ge le nek sel ulemâ ile ta-

ri kat şeyh le ri ne kar şı ta vır al mış, ken di 

şahsî men fa at le ri için hal kı sö mür dük le-

ri ni ile ri sü rüp on la rı şid det le eleş tir miş tir 

Kürt hal kı nın için de bu lun du ğu sos yal, 

eko no mik ve si ya sal şart la rın, ken di si-

nin İs tan bul’da ya şa dı ğı çev re nin, ya nın-

da kal dı ğı Be dir han ai le si nin ve Ah med-i 

Hâ nî’ nin şi ir le ri nin et ki sin den söz edi lir. 

Kû yî’ nin İs tan bul’da kar şı laş tı ğı ha re ket li 

ve kül tür lü mu hit te Ba tı top lum la rın da ki 

iler le me, mil li yet çi ha re ket le rin yük se li şi, 

ge liş miş eği tim sis tem le ri gi bi ko nu lar da 

bil gi edin me si, ken di hal kı nın da böy le bir 

ge liş me or ta mı na ka vuş ma sı, öz gür lük ve 

ba ğım sız lı ğı nı el de et me si ge rek ti ği dü-

şün ce si ne yö nel me si nin baş lı ca âmil le ri 

ol muş, do la yı sıy la Bul gar lar, Sırp lar ve 

Yu nan lı lar’ın Os man lı Dev le ti’nden ay rı lıp 

ba ğım sız lık la rı nı ilân et me le ri gi bi Kürt-

ler’in de ba ğım sız bir dev let kur ma la rı nı 

sa vun muş tur (Sa bah Ab dul lah Gha lib, s. 
124, 126; Has san po ur, s. 180). Kû yî’ nin, 

Ba tı kül tü rü ve me de ni ye tiy le ir ti ba tı sağ-

la yan çok sa yı da ga ze te ve der gi nin çık tı ğı 

Os man lı top rak la rın da gö rü len he men bü-

tün sos yal, si ya sal ve kül tü rel fa ali yet le rin 

mer ke zi olan, im pa ra tor luk bün ye sin de ki 

her et nik gru ba men sup ay dın ve ya zar-

la rın gö rüş le ri ni di le ge tir di ği, bu yön de 

bir çok der ne ğin ku ru lup fa ali yet gös ter-

di ği İs tan bul’da mil li yet çi fi kir ler den et-

ki len me si ka çı nıl maz dı (Reşîd Findî, s. 
131-133). 1847’de is yan edip da ha son ra 

tes lim ola rak af fe di len ve bir sü re ya şa dı-

ğı Şam’da ölen Be dir han Pa şa’nın İs tan-

bul’da ka lan ak ra ba ve ço cuk la rı dev le tin 

çe şit li ka de me le rin de önem li gö rev ler 

al mış, bir kıs mı tek rar is yan fa ali yet le ri-

ne ka tı lır ken bir kıs mı kur duk la rı teş kilât 

ve ya yın or gan la rı va sı ta sıy la gi de rek ge-

li şe cek olan Kürt mil li yet çi li ği ne ön cü lük 

et miş tir. İs tan bul’da ki ha ya tı nı on la rın 

ya nın da ge çi ren Kû yî, Ah med-i Hâ nî’ nin 

Mem û Zîn ad lı ese ri ni de bu ai le nin ya-

nın da oku muş tur (a.g.e., s. 124). Bu eser 

için “Be nim mil le ti min ki ta bı” de me si (Ha-
war, X/45 [1942], s. 1025), Hâ nî’ nin onun 

üze rin de ki et ki si ni gös ter me si ba kı mın-

dan önem li dir. An cak Hâ nî’ nin Kürt bey-

le ri ni tek dev let ha lin de bir leş tir me fik ri ne 

kar şı lık Kû yî, Kürt hal kı nın için de bu lun-

du ğu se fa le tin kay na ğı ola rak gör dü ğü 

aşi ret çi li ği kö kün den ka zı ma dü şün ce si ni 

ta şır (Has san po ur, s. 138, 180). Ah med-i 

Hâ nî’ nin mil li yet çi dü şün ce le ri nin oluş ma-

sın da Ku zey ba tı İran’ da Kürt asıl lı Emîr 

Hân Zül küfl Ze he bî’ nin elin de ki Dim dim 

Ka le si’ne Sa fevî Şa hı I. Ab bas’ın sal dı rı sı 

(1017/1608) ve Os man lı lar’ın Van Bey ler-

be yi Me lek Ah med Pa şa’nın Ab dal Han’ın 

elin de ki Bit lis Ka le si’ne yö ne lik ha re ke ti-

nin (1065/1655) önem li et ki si ol du ğu gi bi 

Kû yî’de bu yön de ki fi kir le rin oluş ma sın da 
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di ren me yi her na sıl sa ba şa ra bil miş kü çük 

top lu luk la rın ya şa dı ğı köy ler kal mış tır. Bu-

gün kü şeh rin ya kın la rın da ki Odart si kö yü 

ya pı lan ka zı la ra gö re böy le bir yer leş me 

ye ri du ru mun day dı.

Ha cı oğ lu pa zar cı ğı’nın or ta ya çı kı şıyla 

il gi li Fe lix Ka nitz ta ra fın dan 1879’da der-

le nen ye rel ef sa ne le re gö re bu ra sı ilk evi 

in şa eden sey yar tâcir Ha cı oğ lu Bak kal ta-

ra fın dan 300 yıl ön ce ku rul muş tu. Ancak 

Os man lı tah rir ka yıt la rı bu ra nın kuru luş 

ta ri hiy le il gi li sağ lam ve ri ler sunar. Silistre 

san ca ğı na ait gü nü mü ze ula şan en es ki 

ka yıt lar, 924’te (1518) ya pı lan tah ri re da-

ya lı ola rak 1530’da dü zen le nen muha se be 

def te rin de olup ka sa ba hak kın da ki ilk bil-

gi le ri ih ti va eder (BA, TD, nr. 370, s. 418-
433). Bu ra da Var na ka za sı na bağ lı Ha cı oğ-

lu adı nı ta şı yan bir kö ye rast lanır (s. 426). 
Bu köy o dö nem de on dört hâne lik (yak la-
şık alt mış yet miş ki şi) kü çük bir yer le şim 

bi ri miy di ve hâne re is le ri nin do kuzu ye rel 

as kerî bir li ğin ye dek as ker le riy di. Var na ka-

za sı o de vir de, XVI. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da 

Ha cı oğ lu’nun kü çük bir pa zar mer ke zi ne 

(pa zar cık) dö nüş tü ğü dö ne me gö re da ha 

ge niş sı nır la ra sa hip ti. 1518’de Var na ka-

za sı 1820 müs lü man, 651 hı ris ti yan hâne-

sin den mü te şek kil di ve hı ris ti yan lar ge nel-

lik le kı yı şe ri din de ya şı yor du. Bu ra kam la ra 

gö re Var na ka za sı nın % 74’ü müs lü man dı 

(as kerî gü cü, si pa hi le ri ve Var na Ka le si’nin müs-

tah fızla rı ha riç). 1518-1550 yıl la rı ara sın da 

Var na ka za sın da ki Ha cı oğ lu kö yü gi de rek 

bir ka sa ba du ru mu na gel di. Bun dan ilk 

bah se den ki şi 1557 yı lın da Po lon ya lı sey-

yah Ot wi nows ki’dir. İs tan bul’a gi der ken 

uğ ra dı ğı bu kü çük ka sa ba hak kın da gün-

lü ğü ne “4 Ağus tos’ta Pa zar cık ad lı kü çük 

ka sa ba ya var dık” şek lin de not düş müş tür. 

Ek sik kı sım la rı olan, 977 (1569-70) ta rih li 

bir baş ka tah rir ise bu kü çük ka sa ba nın 

bir mez raa / köy den ci var böl ge ler için bir 

pa zar fonk si yo nu na ve ca mi le re sa hip kü-

çük bir şeh re dö nüş tü ğü nü do lay lı bi çim de 

Dje ne Rhys Ba ja lan, “Early Kur dish ‘Na ti ona list’ 
and the Emer gen ce of Mo dern Kur dish Iden tity 
Po li tics: 1851-1908”, Un ders tan ding Tur key’s 
Kur dish Qu es ti on (ed. Fev zi Bil gin – Ali Sa ri han), 
Lan ham 2013, s. 5, 6-10, 23-25; He re kol Azîzan 

(Ce la det Ali Be dir xan), “Klasîkên Me: An Şa hir û 
Edîbên Me Ên Ke vin”, Ha war: Ko va ra Kur di – 
Re vue Kur de, IX/33, Şam 1941, s. 817; a.mlf., 

“Me mozîn”, a.e., X/45 (1942), s. 1025; Fa ran gis 

Gha de ri, “Hacî Qadîrê Ko yî û Hi la ti na Ne te we per-
we ri ya Kurdî” (trc. Fex ri ya Ad say), Za re ma, sy. 2 
(2014), s. 43-50; Tho mas Bo is, “Kurds (Folk lo re 
and Li te ra tu re)”, EI° (İng.), V, 482.
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Bulgaristan’da
Dobruca bölgesinin merkezi

Dobriç’in eski adý.˜ ™

Kay nak lar da adı Ha cı oğ lu Pa zar cık, Ha-

cı oğ lu Pa za rı, Pa zar cık şek lin de de ge çer. 

Bu gün Dob riç adıy la bi lin mek te olup XVI. 

yüz yıl da Dob ru ca’nın iç ke si min de bir Os-

man lı ka sa ba sı ola rak de niz den 260 m. 

yük sek lik te ku rul muş, ca mi le ri, med re-

se le ri ve tek ke le riy le ne re dey se ta ma men 

bir Türk-İslâm mer ke zi ha lin de ge liş me 

gös ter miş tir. Ro man ya’nın Kös ten ce Li-

ma nı’nı Bul ga ris tan’ın Var na Li ma nı’na 

bağ la yan ka ra ve de mir yo lu üze rin de bu-

lun ma sı öne mi ni art tı rır. 1970’lerde ya pı-

lan ar ke olo jik ka zı larda geç antik tabaka 

ile  XVI. asır da şehre yerleşenlerin izleri 

arasında tamamen boş bir alanın bulun-

ması şehirde 600-1500 yılları arasında 

yerleşim bulunmadığını ortaya koydu. 

Burada yerleşim ilk olarak XVI. yüzyılda 

yörüklerle başladı. Bu du rum böl ge nin en 

es ki Os man lı tah rir ka yıt la rıy la da te yit 

edil mek te dir. 1444’te ki Haç lı iş ga lin den ve 

1462’de ki Ef lak Voy vo da sı Vlad Te peş’in 

kan lı sal dı rı sı nın ar dın dan Dob ru ca’nın 

ku rak ve ne re dey se su suz iç kı sım la rı bo-

şal mış, ge ri ye sa de ce Tu na neh ri kı yı la rı 

ile Ka ra de niz sa hil le ri bo yun ca uza nan, 

Kû yî hak kın da ya pı lan ça lış ma lar ara-

sın da şun lar sa yı la bi lir: Mu ham med Melâ 

Ab dül ke rîm, Hâcî Kâdirê Ko yî: Şâirê 

Ko na hê kî Nivê ye le Jiyânê Ne te vey 

Kurd (Ha cı Kå dir-i Kû yî: Kürt mil li yet çi li ği 
ta ri hin de ye ni bir mer ha le şa iri; Bağ dat 
1960); Mu ham med Mes‘ûd, Hâcî Kâdirê 

Ko yî (I-III, Bağ dat 1973-1976; Hevlîr/Er bil 
2010); Ab düs settâr Tâhir Şerîf, Hâcî Kâ-

dir: Şâirê Şo rişgêr û Pêşkev tin haz û 

Dî mûk râ tî Ne te vey Kurd (Ha cı Kå dir: 
Kürt mil li yet çi li ği nin dev rim ci, ile ri ci ve 
de mok rat şa iri; Bağ dat 1977); Rîb vâr Sî-

vey lî, Hâvkâtî û Hâvşûnâsî: Ho nîndne-

ve yek bo Mânây-Kât-lê Şî rê Hâcî Kâ-

di rê Ko yî dâ (Eş za man lık ve gi riş: Ha cı 
Kå dir-i Kû yî’ nin şii rin de za man fel se fe si 
üze ri ne eleş ti rel bir oku ma; Da huk 2005).
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