
550

HAYDARÎ

II. Dün ya Sa va şı ön ce sin de as ker lik hiz-

me ti ne çağ rıl dıy sa da has ta lı ğı yü zün den 

as ke re alın ma dı ve Uy çi ka sa ba sı Halk 

Ko mi ser li ği Şu be Mü dür lü ğü’nde me mur 

ol du. Şu be mü dü rü nün, gö rev den uzak-

laş tı rı lan ba zı Sov yet kar şıt la rı nı hi ma ye 

et ti ği yo lun da ki suç la ma la rı na mâruz ka-

lın ca ha ya tın dan en di şe et ti ği için Ma re-

şal Vo ro şi lov’a bir tel graf çe ke rek as ke re 

git mek is te di ği hal de alın ma dı ğı nı bil dir-

di ve ge len olum lu ce vap üze ri ne 18 Ara-

lık 1939’da or du ya ka bul edil di. Teğ men 

rüt be siy le or du ya ka tı lan Bay mir za Ha yit, 

1940 yı lı nın yaz ay la rın da ko mu ta et ti ği 

tank bir li ğiy le Sov yet-Al man sı nı rı na ya-

kın Po lon ya’nın Byu las tok şeh ri ne git ti. 

Al man ya ve Sov yet ler Bir li ği ara sın da ki 

sa va şın baş la ma sın dan kı sa bir sü re son-

ra bir lik le ri ge ri çe ki lir ken ya ra lan dı ve 4 

Tem muz 1941’de Be yaz Rus ya’nın Slutsk 

şeh ri ya kın la rın da Al man lar’a esir düş tü. 

Al man esir kam pın da ön ce ya hu di sa nıl dı, 

an cak Türk ve müs lü man ol du ğu an la şı-

lın ca ölüm den kur tul du.

Tem mu zun son la rın da di ğer sa-

vaş esir le riy le bir lik te Slutsk şeh rin den 

Polonya’nın Çnes ta hov şeh ri ne nak le-

dildi. Bu sı ra da, 1917 Bol şe vik İh tilâli’nin 

ardından Av ru pa’ya ka ça rak bu ra da 

Sovyet kar şı tı çe şit li fa ali yet ler yü rü ten 

Rus, Ukra in, Tatar, Gür cü, Ka zak, Öz bek 

gi bi mil letlerin tem sil ci le ri nin Al man hü-

kü me ti ne sunduk la rı, esir as ker ler den 

Sov yet ler’e kar şı sa va şa cak gö nül lü bir-

lik ler oluş tu rul ma sı tek li fi ka bul edil di ve 

kamp lar dan gö nüllü top lan ma ya baş lan dı. 

İdil-Ural, Kı rım, Türkis tan, Kaf kas müs lü-

man lej yon la rı ile Er me ni, Gür cü, Kal muk, 

Rus ve Uk ray na lı lar’dan millî kur tu luş or-

du la rı ve lej yon lar oluş tu rul du. Bay mir za 

Ha yit de Tür kis tan Lej yo nu’na ka tıl ma ya 

ka rar ve rin ce ödül ola rak esir kam pı nın 

mut fa ğın da ça lış tı rıl dı. Al man hü kü me ti-

nin Tür kis tan lı esir ler le il gi len mek üze re 

görev len dir di ği Mus ta fa Ço kay ile ta nış tı. 

15 Mart 1941’de esir ha ya tı so na er di. 265 

ar ka da şıy la bir lik te Tür kis tan Lej yo nu’nun 

mer ke zi olan Var şo va ya kın la rın da ki Le gi-

o no vo şeh ri ne gön de ril di. Bay mir za Ha yit 

lej yon da ki Tür kis tan lı as ker le re Tür kis tan 

ta ri hi ders le ri ver di. Bu ders not la rı da-

ha son ra Tür kis tan’ın Kı sa Ta ri hi adıy-

la ki tap ola rak da ba sıl dı (Ber lin 1944). 
Bay mir za, tah sil için Ber lin’e yol la nan, 

Bu ha ra hü kü me ti nin Bol şe vik ler ta ra fın-

dan or ta dan kal dı rıl ma sı nın ar dın dan ge ri 

dön me yip Al man ya’da ya şa yan Taş kent li 

Ve li Kay yum Han’ın Ağus tos 1942’de Al-

man hü kü me ti nin des te ğiy le Ber lin’de 

kur du ğu Tür kis tan Millî Ko mi te si’nde 

– —HAYÝT, Baymirza
(1917-2006)

Türkistan tarihçisi.˜ ™

17 Ara lık 1917’de Öz be kis tan’da Ne-

mengân vilâye ti nin Uy çi ka za sı na bağ lı 

Yar kor gan kö yün de doğ du. İlk eği ti mi nin 

ar dın dan 1928’de Ne mengân vilâye ti Ta-

lim Ter bi ye Tek nik le ri Oku lu’na gön de ril-

di. Bu oku la de vam eder ken bir ta raf tan 

da ede bi ya ta me rak sar dı. Şe hir de ya-

şa yan ya da bu ra ya uğ ra yan Sü ley man 

Çol pan, Ga fur Gu lam, İl yas Sa li hov, Sa fi-

za de ve Re fik Mü min gi bi ya zar ve fi kir 

adam larıyla ta nış tı. Cedîdci ay dın la rın 

top lan dı ğı Çına ral tı Çay Evi’nde ede bi yat 

ve mûsi ki soh bet le ri ne ka tıl dı. Bu yıl lar-

da Bi zim Fi kir ad lı bir du var ga ze te si 

neşret ti. An nesinin am ca sı, Tür kis tan 

Muh tar Cumhuriyeti’nin Maa rif Nâzı rı 

Sa id Nâsır Han Töre ve Da ğıs tan lı öğ ret-

me ni İl yas Sa li hov onun ye tiş me sin de ve 

millî duy gu la rı nın uyanma sın da et ki li ol-

du. Nemengân’daki oku lu ta mam la dık tan 

son ra 1933’te bir müddet An di can Su la-

ma Oku lu ve Ho kand Tıp Fakül te si’nde 

öğ re nim gör düy se de bun dan mem nun 

kal ma ya rak 1934’te Taş kent Üni ver si te-

si Ta rih Fa kül te si’ne kay dol du. Bu ra da 

okur ken Sta lin dö ne mi nin ağır bas kı la rıy la 

kar şı laş tı, sı nıf ar ka daş la rı ve öğ ret men-

le rin den ba zı la rı halk düş ma nı, dev rim 

kar şı tı ola rak suç la nıp ce za lan dı rıl dı; ağa-

bey le rin den iki si Bas ma cı ta raf ta rı ol duk-

la rı ge rek çe siy le Bol şe vik ler ta ra fın dan 

fe ci şe kil de öl dü rül dü. Bu du rum onun 

Sov yet re ji mi kar şı sın da ki tav rı nı be lir le di. 

Tür kis tan ta ri hi ni yok sa yan an la yı şa kar şı 

ken di ni ye tiş tir me ye ça lış tı.

Sta lin te rö rü bü tün Sov yet ler Bir li ği’nde 

gö rül dü ğü gi bi Öz be kis tan’da da bir çok 

oku lun öğ ret men siz kal ma sı na yol aç tı ğın-

dan yük sek okul lar da tah sil gö ren öğ ren-

ci ler üç ay lık te mel eği tim den son ra öğ ret-

men ola rak gö rev len di ri lin ce Bay mir za da 

Taş kent’te Nizâmî Eği tim Ens ti tü sü’nde ki 

üç ay lık te mel eği ti min ar dın dan 1937’de 

ön ce To ro kur gon ka sa ba sı na, da ha son ra 

Ca ma coy ve Kay ram köy le ri ne öğ ret men 

ta yin edil di. Okul la rın fi zikî şart la rı nın kö-

tü lü ğü ve öğ ren ci yok lu ğu do la yı sıy la sık 

sık yer de ğiş tir mek zo run da kal dı. Bü tün 

ha ya tı bo yun ca ıs tı rap du ya ca ğı ro ma tiz-

ma has ta lı ğı na da bu sı ra da ya ka lan dı. 

1938’de Uy çi Bo yun ka sa ba sı na ön ce öğ-

ret men, ar dın dan maa rif mü dü rü ola rak 

ta yin edil di ve 23 Ara lık 1939’a ka dar bu 

ka sa ba da gö rev yap tı. Bu sı ra da 30 Ekim 

1939’da Taş kent Üni ver si te si Ta rih Fa kül-

te si’nden me zun ol du.

Ktp., Ali Emîrî Efen di, Arabî, nr. 1742, vr. 
6-47 [mü el lif hat tı]); Şer¼u Dîvâni Ebî 

Tem mâm; Şer¼u Dîvâni Ebi’l-£Alâß 

el-Ma£ar rî (Nef¼u’r-rend fî şer¼i Saš ¹ı’z-
zend); Şer ¼u’l-Ma šå mâ ti’¹-¹ay fiy ye; 

Şer ¼u’l-Ma šå mât li’l-¥arîrî; U½û lü’l-

Åayl ve’l-ibil ve’l-£alâmâtü’l-cey yi de 

ve’r-re diy ye fîhimâ. Bun la rın ya nın da 

Şeb râ vî’ nin £Un vâ nü’l-be yân ve büs tâ-

nü’l-e× hân ve mec mû£u ne ½âßi¼ fi’l-¼i-

kem ad lı ese ri ni tas hih ede rek neşret miş-

tir (İs tan bul, ts. [Mat baa-i Âmi re]; eser le-
ri nin tam lis te si için bk. es-Sil si le tü’l-¥ay-
da riy ye, s. 159-165).
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Al man ca, ma ka le le rinin önem li bir kıs mı nı 

Al man ca ve Türk çe yazmış tır. Bay mir za 

Ha yit’in 70. doğum yılı müna se be tiy le 17 

Ara lık 1987’de Köln’de düzen le nen top-

lan tı ya sunu lan teb liğ ler neş re dil miş tir 

(Tur kes tan als his to risc her Fak tor und 
po li tisc he Idee, haz. Er ling von Men de, 
Köln 1988). Ata türk Dil ve Ta rih Yük sek 

Ku ru mu 1997’de ken di si ne şe ref üye li-

ği, Geb ze Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sü de 

2004’te fahrî dok to ra ver miş tir. Turan 

Kül tür Vak fı’nın dü zenle di ği top lantıda 

(1998) su nu lan teb liğ ler Ra sim Ek şi ve 

Erol Ci han gir ta ra fın dan Dr. Bay mir za 

Ha yit Ar ma ğa nı adıy la ya yım lanmış tır 

(İs tan bul 1999).

Eser le ri: Die Na ti ona len Re gi erun-

gen von Ko kand und der Alasch Or da 

(Dis ser ta ti on), (Münc hen 1950), Turkesta n 

im XX. Jahr hun dert (Darmstadt 1956), 
Mu ham med Ik bal und die Welt 

des Is lams (Köln 1956), Docu ments: 

Sovi et Rus sia’s An ti-Is lam-Po licy 

in Turkesta n I (Düs sel dorf 1958), Do-

cuments: So vi et Rus sia’s An ti-Is lam-

Po licy in Tur kestan II (Düs seldorf 1958), 
Der Ge ist von Taschken t (Düssel dorf 
1958), Turkes tan und der Ori ent: Ei-

ne Polemik (Düsseldorf 1960), Ent-

stehung und Ent wick lung des rus-

sichen Im perialis mus (Köln 1960), 
Sow jetrussisc he Ori ent po li tik am Be-

is pi el Tur kes tans (Köln-Ber lin 1962), 
So me Problems of Mo dern Tur kis tan 

His tory: an Analysi s of Sovie t At tacks 

on the Al le ged Falsifi ers of the His-

tory of Tur kis tan (Düs sel dorf 1963), 
Sow jet rus sic her Kolo ni alis mus und 

Im pe ri alis mus in Tur kes tan als Be i-

spi el des Ko lo ni alismus ne ue ren Stils 

ge ge nü ber ei nem is la misc hen Volk in 

Asi en (Oos ter ho ut-Nie der land 1965), el-

¥ük mü’s-Sov ye tî fi’l-bilâdi’l-İslâmiy-

ye (Bey rut 1965), Die Türk völ ker in der 

Sow je tu ni on se it 1917 (München 1966), 
Die Wirtschafts prob le me Turkes-

tans (An ka ra 1968), Tur kes tan zwisc-

hen Russ land und Chi na (Amster dam 
1971), Tur kes tan im Her zen Euro asi-

ens (Köln 1980), Bas matschi: Na ti ona-

ler Kampf Tur kes tans in den Jah ren 

1917 bis 1934 (Köln 1993), Be rich te und 

Forschunge n über Tur kes tan (Köln 
1997), So me Tho ughts on the Prob lem 

of Tur kes tan (Köln 1984), Is lam and 

Tur kes tan Un der Rus si an Ru le (İs tan-
bul 1987).

Eser le rin den ba zı la rı Türk çe ola-

rak da neş re dil miş tir: Taş kent Ru hu 

Bay mir za Ha yit, Tür kis tan da va sı nı an-

lat mak için 1953’ten baş la ya rak ve fa tı na 

ka dar bir çok ül ke ye se ya hat ler yap tı, kon-

fe rans lar ver di, sem poz yum ve pa nel le re 

ka tıl dı. 1953’te Ara bis tan, Lüb nan, Su ri-

ye, Tür ki ye, Mı sır ve Pa kis tan’ı içi ne alan 

yedi ay lık se ya ha ti sı ra sın da hac farîza sı-

nı da ye ri ne ge tir di ve bu ül ke ler de ya-

şa yan Tür kis tan lı göç men ler le ta nı şıp 

on la rı Tür kis tan da va sı na sa hip çık ma ya 

ça ğır dıy sa da es ki bir ko mü nist ol du ğu 

ge rek çe siy le pek et ki li ola ma dı. 1957’de 

İn gil te re’ye gi de rek Lon dra Üni ver si te si 

ta ra fın dan ha zır la nan Öz bek çe-İn gi liz-

ce söz lü ğün ya zım ve tas hi hin de ça lış tı, 

Lon dra kü tüp ha ne le rin de Tür kis tan ta ri hi 

üze ri ne kay nak lar top la dı. Ma yıs-Tem muz 

1959’da tek rar hac ca git ti; Su ri ye, Mı sır 

ve Tür kiye kütüp ha ne le rin de araş tır ma-

lar yap tı. Da ha son ra ki yıl lar da Ame ri ka, 

Pa kis tan, Hin dis tan, İs viç re, Ara bis tan, 

Kana da, Çin Halk Cum hu ri ye ti gi bi ül ke ler-

de sem poz yum la ra ka tıl dı, Tür kis tan ta-

ri hi hak kın da teb liğ ler sun du. 1967-1968 

yıl la rın da Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens-

ti tü sü’nün malî des te ğiy le Tür ki ye’ye gel-

di. İs tan bul ve An ka ra kü tüp ha ne le rin de 

Rus ya ve Çin Ara sın da Tür kis tan ad lı 

ese ri üze ri ne ça lış tı. Ha cet te pe, İs tan bul 

ve Mar ma ra üni ver si te le ri ta rih bö lüm-

le rin de Tür kis tan ta ri hiy le il gi li ders ler 

ver di. Sov yet ler Bir li ği’nin 1991’de da ğıl-

ma sın dan son ra da Tür ki ye, Azer bay can, 

Ka za kis tan ve Kır gı zis tan’da ya pı lan ilmî 

top lan tı la ra ka tıl dı. 1992’de ai le si nin ya şa-

dı ğı Ne mengân’a git ti ve bü yük tö ren ler le 

kar şı lan dı. An cak Öz be kis tan hü kü me ti 

ül ke den ay rıl ma sı nı is te di ğin den se ya ha-

ti ni kı sa ke se rek ge ri dön dü ve bir da ha 

ana va ta nı na gi de me di. 31 Ekim 2006’da 

Al man ya’nın Köln şeh rin de ve fat et ti. 

Kab ri Köln-Mer he im As kerî Me zar lı ğı’nda-

dır. Ölü mün den bir kaç yıl ön ce bü tün kü-

tüp ha ne si ni İs tanbul’da ki bir der ne ğe 

sat tıy sa da ki tap la rın âkı be ti meç hul dür. 

Al man ca, İn gi liz ce ve Rus ça da bi len Bay-

mir za Ha yit eser le ri nin tama mı na ya kı nı nı 

onun yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. 1 Ka sım 

1942’den iti ba ren bu ko mi te de ça lış ma-

ya baş la dı, 1943’te yüz ba şı lı ğa ter fi et ti 

ve as kerî ko nu lar la il gi len di. 1944’te ko-

mi te nin as kerî bö lüm baş ka nı ol du. Sa-

va şın son la rı na doğ ru Çe kos lo vak ya’nın 

Ma ri en bad şeh ri nin as kerî ku man da nı 

iken şeh ri Ame ri ka lı lar’a tes lim et ti, böy-

le ce ko mi te nin gö re vi de so na er miş ol-

du. An cak Tür kis tan Lej yo nu’nda bu lu nan 

yak la şık 150.000 Tür kis tan lı’nın Ame ri-

ka lı lar’a silâhla rıy la bir lik te tes lim ol ma sı 

hu su sun da prob lem çı kın ca Ve li Kay yum 

Han ile bir lik te tu tuk lan dı ve Ma ri en bad 

Ha pis ha ne si’ne ko nul du. Bir haf ta son ra 

ser best bı ra kı lın ca bir Al man dos tu nun 

te da rik et ti ği 1878 ta rih li Os man lı pa sa-

por tuy la bu şe hir den ay rı lıp Mü nih’e git ti. 

Tür kis tan lı esir le rin du ru muy la il gi len di. 

Bir ara Ame ri ka lı lar ta ra fın dan tu tuk lan dı 

(1945). Ser best kal dık tan son ra iki yıl ka-

dar çe şit li iş ler de ça lış tı. 1947’de Müt te fik 

Kuv vet ler de ne ti min de ki Müns ter Üni ver-

si te si’ne baş vur du. Taş kent’te ki eği ti mi-

nin iki yı lı da ka bul edil di ğin den Ede bi yat 

Fa kül te si’ ne (Phi lo sop hisc hen Fa kultät) 
ka yıt yap tır ma ya hak ka zan dı. Fa kül te de 

İs lâm ta ri hi ve me de ni ye ti, Arap ça, Fars-

ça, Türk çe, Or ta çağ ve Ye ni çağ ta ri hi, 

Rus ça gi bi ders ler al dı. Meş hur Tür ko log 

Gott hard Ja esc hke’nin Tür ki ye Kur tu luş 

Sa va şı ta ri hi ders le ri ne gir di. Gott hard 

Ja esc hke ve Rus ya Türk le ri üze ri ne yap-

tı ğı araş tır ma lar la ta nı nan Ger hard von 

Men de’nin des te ği ni ka zan dı. 25 Ni san 

1950’de Müns ter Üni ver site si’nde Die 

Na ti onalen Re gi erun gen von Ko kand 

und der Alasch Or da ad lı te ziy le dok-

tor unvanı al dı. De uts cher Aka de mis cher 

Aus ta usc hdi enst’ten al dı ğı cü zi burs-

la 1950-1952 yıl la rın da Tur kes tan im 

XX. Jahr hun dert ad lı ese ri ni ha zır la dı. 

1957’de Fe de ral Al man ya Cum hu riyeti va-

tan daşlı ğı na ka bul edil di. II. Dün ya Sa va-

şı’ndan son ra Ame ri kan is tih ba rat ör gü tü 

ta ra fın dan Al man ya’da ku ru lan, baş kan-

lı ğı nı Ger hard von Men de’nin yap tı ğı Re-

se arch Ser vi ce Eas tern Eu ro pe’dan üç yıl 

ka dar burs al dı ve araş tır ma la rı nı yü rüt tü. 

An cak Ger hard von Men de’nin 1963’te 

ölü mü ve Re se arch Ser vi ce Eastern Eu-

ro pe’un 1964’te ka pa tıl ma sı onu maddî 

des tek ten mah rum bı rak tı. Baş vur du ğu 

hiç bir Al man üni ver si te sin de iş bu la ma dı 

ve araş tır ma la rı na maddî des tek sağ la ya-

ma dı. Al man ya’nın Köln şeh rin de 1982’de 

kur du ğu Tür kis tan Mu ha cir le ri Der ne-

ği’nin 1992’ye ka dar baş kan lı ğı nı yü rüt-

tüy se de maddî imkânsız lık lar yü zün den 

faz la bir fa ali yet gös te re me di.

Baymirza

Hayit
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bu lun du. Zu lüm ve hak sız lı ğa kar şı yaz-

dı ğı şi ir ler de “za val lı, fa kir” an la mı na ge-

len “He jâr” mah la sı nı kul lan dı. Nîştimân 

ve Hi lâ le gi bi der gi ler de, par ti nin Kür-

distân ad lı ga ze te sin de çı kan yurt se ver-

lik, ba ğım sız lık ve aşk la il gi li şi ir le ri bü yük 

yan kı uyan dır dı ve da ha yir mi dört ya şın da 

iken Ka dı Mu ham med ta ra fın dan ken di si-

ne Kürt millî şa iri un va nı ve ril di. Bu sı ra da 

Mehâbâd’a ge len Mol la Mus ta fa Barzânî 

ile ta nış tı. Onun yar dı mıy la Âle Kok ad-

lı di va nı ba sıl dı (1945) ve Âzerî Türk çe-

si’ne çev ril di. Te lif hak kı ola rak ken di si ne 

ve ri len 4000 tü me ni ka bul et me di. Ka dı 

Mu ham med, da ha son ra Sov yet ler Bir-

li ği’nin tel kin ve des te ğiy le Mehâbâd’da 

Hizb-i De mok rat-ı Kür distân-ı Îrân ad lı 

par ti yi kur du ve Barzânî’den as kerî des-

tek alıp on bir ay ka dar sü re cek olan Ba-

ğım sız Kür dis tan Cum hu ri ye ti’ni ilân et ti 

(Ocak 1946). Hejâr bu sı ra da ak tif ro lü nü 

sür dür dü. Mu ham med Rızâ Şah Peh levî 

ida re si, Mehâbâd Kür dis tan Cum hu ri ye-

ti’ne son ve rip Ka dı Mu ham med ve ba zı 

ya kın adam la rı idam edi lin ce (Mart 1947) 
Hejâr Sa kız’da tu tuk lan dı. İki ay son ra 

Me hâ bâd’a gö tü rü lür ken fi rar ede rek 

ön ce Ku zey Irak’ta Şeyh Mahmûd-ı Ber-

zencî’nin oğ lu Şeyh Latîf’in ya nı na git ti, 

ora dan Bağ dat’a geç ti. Bu ra da ki ha ya tı 

ta ma men mah ru mi yet için de geç ti, ge-

çi mi ni sağ la mak için ame le lik ve hiz met-

çi li ğe va rın ca ya ka dar her iş te ça lış tı. Bu 

şart lar al tın da da ken di ni ye tiş tir me ye de-

vam et ti. An cak ağır iş ler de ça lış ma sı ve 

yeterin ce bes lene me me si yü zün den ve re-

me ya ka la nın ca (1948) Ce be li lüb nan’da-

ki bir hasta ha ne ye ya tı rıl dı. İki yı lı aş kın 

bir sü re kal dı ğı has ta ha ne de sağ lı ğı na 

ka vuş tu. Bu ara da has ta ha nenin zen gin 

kü tüp ha ne sin den fay da lan ma imkânı bul-

du; Arap ede bi ya tı, ta rih ve din üze ri ne 

çok sa yı da ki tap oku du.

Bağ dat’a dön dü ğün de ay dın lar ara sın-

da önem li yer edi nen Hejâr şi ir ve ma-

ka le le ri çe şit li der gi ler de ya yım lan dı. Sol 

eği lim li bir ör güt olan Dün ya De mok ra tik 

Genç lik Fe de ras yo nu ta ra fın dan 1953’te 

Bük reş’ te dü zen le nen IV. Dün ya Genç lik 

ve Öğ ren ci Fes ti va li’ne ka tıl ma sı ulus lar 

ara sı alan da adı nı du yur ma sı na ve si le ol-

du. Bu sı ra da Irak Baş ba ka nı Nûrî Saîd’in 

bas kıcı yö ne ti mi ne mu ha le fe ti se be biy le 

Irak po li si ta ra fın dan sı kış tı rı lın ca eşi ni 

ve iki kar de şi ni bir dos tu nun ya nı na bı ra-

kıp giz li ce Su ri ye’de ki Kürt böl ge si ne git ti 

(1956); er te si yıl ai le si ni de ya nı na ge tirt-

ti. Bu ra da kal dı ğı üç yıl bo yun ca Tür ki ye 

Kürt le ri ve Celâdet Be dir han, Ci ğerhûn, 

Os man Sab ri gi bi şah si yet ler le ta nış tı, 

Asia, Lon don 2002, s. 109-111; Er tuğ rul Ya man, 
“Bay mir za Ha yit”, Türk Dün ya sı Ede bi yat çı-
la rı An sik lo pe di si, An ka ra 2004, IV, 435-436; 
“Tür kis tan Mil li Mü ca hi di: Bay mir za Ha yit’i Kay-
bet tik”, Kal gay, sy. 42, Bur sa 2006, s. 14-16; 
Or han Ka vun cu, “Dr. Bay mir za Ha yit”, TY, sy. 
232 (2006), s. 57-58; Ti mur Ko ca oğ lu, “Bay mir za 
Ha yit: Tür kis tan Ba ğım sız lık Mü ca de le si ve Ta rih 
Araş tır ma la rı nın Acı lar la Yoğ rul muş Hikâye si”, 
a.e., s. 59-62; “Bay mir za Ha yit”, Ye ni Türk An-
sik lo pe di si, İs tan bul 1985, IV, 1252-1253; “Bay-
mir za Ha yit”, TDEA, IV, 177-178.

ÿİs ma il Tür koğ lu

– —HEJÂR
ار )  )

Abdurrahmân Þerefkendî-yi Mûkriyânî
(1921-1991)

Ýranlý Kürt þair,
âlim, mütercim ve nâþir.˜ ™

6 Şâban 1339 (15 Ni san 1921) ta ri hin de 

İran’ın ku zey ba tı sın da ki Mûkriyân bölge-

sinin merkezi olan Mehâbâd’da doğ du. 

İlim ve ir fan eh li bir ai le ye men sup tur; ba-

ba sı Mol la Mu ham medpûr âlim ve takvâ 

sa hi bi bir ki şiy di. Süyûtî’nin bir ki ta bı nı 

oku du ğu sı ra da do ğum müj de si ve ril di-

ğin de onun adı nı (Ab dur rah man) oğ lu na 

ver miş tir. Hejâr iki ya şın da iken an ne si ni 

kay bet ti, beş ya şı na ge lin ce ba ba sın dan 

Kur’an öğ ren di. Mehâbâd’da, Şe ref kend 

kö yün de ki Mol la Burhân Han ka hı’nda ve 

çev re de ki di ğer köy ler de bu lu nan mes cid 

ve med re se ler de Arap di li ve ede bi ya tı, 

fı kıh ve di ğer dinî ilim le ri, Fars ede bi ya tı, 

inşâ, ma te ma tik oku ma ya baş la dı. Ba ba sı 

gi bi ken di si de oku yup “melâ” ol mak is te-

mek le bir lik te on ye di ya şın da iken ba ba sı-

nın ve fa tı üze ri ne kü çük kar deş le riy le üvey 

an ne si nin ge çi mi ni sağ la mak için çe şit li 

iş ler de ça lış mak zo run da kal dı. Bu sı ra da 

dinî eser ler ya nın da Fars ve Kürt ede bi ya-

tı na da ir eser ler de oku du. Baş ta Şeyh Ah-

med-i Cezîrî (Mol la Ce zerî), Ah med-i Hânî, 

Nâlî ve Hâcî Kådir-i Koyî ol mak üze re bir-

çok şai rin di va nı nı ez ber le di. Yir mi ya şı na 

gel di ğin de İran’ın ve özel lik le ya şa dı ğı Kür-

dis tan böl ge si nin si ya sal ve sos yal şart la rı 

için de hür ri yet çi fi kir le re âşi na ol du. Peh-

levî re ji mi ne kar şı mü ca de le ama cıy la Ka dı 

Mu ham med li der li ğin de ku ru lan, İran ve 

Kür dis tan ta ri hin de ki ilk si yasî par ti sa yı-

lan Kürt Di ri liş Par ti si’ne gir di ve fa al üye-

le ri ara sın da yer al dı (1942).

Hejâr, ken di ifa de si ne gö re baş ka hiç-

bir teş kilâta üye ol ma sa da Mol la Burhân 

Han ka hı’ndan ders ar ka da şı olan şa ir Hê-

min ile bir lik te Ka dı Mu ham med’in si yasî 

mü ca de le sin de onun ya kın çev re sin de 

(Düs sel dorf 1959), Ko mü nist Em per-

ya liz mi Kar şı sın da Tür kis tan (İs tan bul 
1962), Esir Türk ler: Tür kis tan’da Sov-

yet-Rus Sö mür ge ci li ği ve Em per ya liz-

mi As ya’da Müs lü man Halk Üze rin de 

Uy gu la nan Sov yet Sö mür ge ci li ği ne 

Bir Ör nek (An ka ra 1966), Tür kis tan’da 

Öl dü rü len Türk Şa ir le ri: Maz lum 

Türk le rin Ha ya tın dan Par ça lar (An ka-
ra 1971), Tür kis tan: Rus ya ile Çin Ara-

sın da (trc. Ab dül ka dir Sa dak, İs tan bul 
1975), Sov yet Rus ya Em per ya liz mi ve 

Türk Dün ya sı (An ka ra 1975), Türk Dün-

ya sın da Rus Em per ya liz mi nin İz le ri 

(İs tan bul 1978), Tür kis tan’ın Bu gün kü 

Me se le le ri (Köln 1987), Sov yet ler Bir-

li ği’nde ki Türk lü ğün ve İslâmın Ba zı 

Me se le le ri (İs tan bul 1987), Tür kis tan 

Dev let le ri nin Mil lî Mü ca de le le ri Ta-

ri hi (An ka ra 1995), Bas ma cı lar: Tür kis-

tan Mil li Mü ca de le Ta ri hi (1917-1934) 
(An ka ra 1997), Mil lî Tür kis tan Hür ri yet 

Da va sı: Millî Tür kis tan Mec mu asın da 

Bil di ril gan Fi kir ler (ed. T. Ko ca oğ lu, haz. 
Ö. Ça kır, An ka ra 2004).

Bun la rın dı şın da Tür kis tan Millî Ko mi-

te si ta ra fın dan ara lık lar la 1976’ya ka dar 

çı ka rı lan Millî Tür kis tan der gi si baş ta 

ol mak üze re (ken di adıy la ve tak ma ad-
lar la: Yal ğız, Er türk, Ba tır, Yar çek, B. M., 
M. H. Er türk), Cen tral Asi an Re vi ew, 

Das Par la ment, Der Eu ropäisc he Os-

ten, Os te uro pa, Cen tral Asi atic Jur-

nal, al-Muhâcirûn, Der gi, Emel, Tö re, 

Tür kis tan, Türk Dün ya sı Araş tır ma la rı, 

Ye ni Fo rum, Türk Yur du’nda çok sa yı-

da ma ka le si; Al man ya, Tür ki ye ve çe şit-

li ül ke ler de ki ga ze te ler de 300’den faz la 

ya zı sı çık mış, Türk An sik lo pe di si’ne ve 

Mü nih’te 1965-1972 yıl la rı ara sın da ya-

yım la nan Kind lers Li te ra tur Le xi kon’a 

çe şit li mad de ler yaz mış tır. Bay mir za Ha-

yit’le il gi li Sov yet ler Bir li ği, Ba tı Av ru pa, 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve Tür ki ye gi bi 

ül ke ler de ile ri sü rü len fi kir ler Ay fer Kay-

nar ta ra fın dan bir ara ya ge ti ri lip neş re dil-

miş tir (Dr. Bay mir za Ha yit’in Eser le ri ve 
Fa ali yet le ri Hak kın da Bil di ri len Fi kir ler, 
I-II, An ka ra 1994).
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