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HAYÝT, Baymirza

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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yayımla mış tır (Se nen dec 1382 hş.). 10. 

Be yâdî to de ji di lim. Hejâr’ın ba zı şi-

irlerini ih tiva eder (Stock holm 1993). 11. 

Ferheng-i Fâ risî be-Kürdî. Fer heng-i 

Amîd’in Kürt çe ter cü me si dir. 12. Ve şe-

yi Kür dî le £Arabî dâ. Arap ça ya zıl mış 

Kürt çe dil bil gi si dir.

Ter cü me: 1. Æånûn der ªıb. İbn Sî nâ’-

nın meş hur ese ri nin Fars ça’ya tercü me si-

dir (I-VII, Tah ran 1362-1368, 1383 hş., 1386 
hş., 1389 hş., 1391 hş.). 2. Â¦ârü’l-bilâd 

ve aÅbârü’l-£ibâd. Ze ke riyyâ b. Mu ham-

med el-Kazvînî’ye ait ese rin Fars ça’ya çe-

vi ri si dir (Tah ran 1366 hş.). 3. Mem û Zîn. 

Şeyh Ah med-i Hânî’ye ait ese rin Kur man-

çi leh çe sin den Sorânî leh çe sine çe vi ri si dir 

(Bağ dat 1960; Tah ran 1389 hş.; Hânî’nin 
şi ir le ri ve açık la ma la rı nın ilâve siy le, Pa ris 
1989). 4. Çâri nekânî ƒay yâm (ƒayyâm 
be-Kürdî). Hayyâm’ın Ru bâ£iy yât’ının 

Kürt çe’ye ter cü me sidir (Tah ran 1369 hş., 
1370 hş., 1383 hş., 1385 hş.; nşr. Selâhad-
din Âştî, ƒayyâmî He jâ râne: Çâ rîne-i 
Fâr sî u Kür di yekânî-i ƒay yâm u Hejâr, 
Tah ran 1390 hş.). Necîb Pî rân bu ter cü me-

den seç me le ri Gülçînî ez Ru bâ£iyyât-i 

ƒayyâm Fârsî-Kürdî adıy la ya yım la mış-

tır (Mehâbâd 1381 hş.; Teb riz 1383 hş.). 
5. Şe refnâme: Mîjevî-yi Mâle Mî rân-i 

Kür distân. Şe ref Han Bit lisî’nin ese ri nin 

önem li bir gi riş ve not lar la Kürt çe’ye çe vi-

ri si dir (Ne cef 1391/1972; Tah ran 1360 hş., 
1384 hş., 1388 hş.). 6. Hozî le-Bîr ge râvî 

Gâvân. Mus ta fa Cevâd’ın “el-Æa bâßilü’l-

Gâvâniy ye” ad lı ma ka le si nin Kürt çe’ye 

çe vi ri si dir (Bağ dat 1973). 7. Pînc Engûst 

De bi ne Yek Mist. Fars ça Penç En güşt 

Yek Müşt Est ad lı ese rin ter cü me si dir 

(Tah ran 1362 hş., 1380 hş., 1389 hş.). 8. 

Yek le-Penâyî ¥âl u Sif ra be-Bi râ ne-

ve. Ali Şerîatî’nin Yek Celûş bî-Ni hâ ye-

ti Se ferhâ ad lı ese ri nin Kürt çe’ye ter cü-

me si dir (Tah ran 1358 hş.). 9. Ârî Berâ u 

Ârâ Berâ. Ali Şerîatî’nin Ârî İn Çenîn 

Bud Be râ der ad lı ese ri nin Kürt çe’ye 

çe vi ri si dir (Tah ran 1358 hş.). 10. £İrfân 

Be râm be rî Âzâ dî. Ali Şerîatî’nin £İrfân 

Be râ be rî Âzâ dî ad lı ese ri nin Kürt çe’ye 

ter cü me si dir (Tah ran 1359 hş.). 11. Dâye 

Bâ ve Key Harâve. Ali Şerîatî’nin Pe der 

Mâ der Mâ Müt te hemîm ad lı ese ri nin 

Kürt çe’ye çe vi ri si dir (Tah ran 1359 hş.). Ali 

Şerîatî’den ya pı lan bu dört çe vi ri Çâr Nâ-

mêlke-yi Dok tor £Alî Şerî£atî adıy la bir 

ki tap ha lin de ya yım lan mış tır (Tah ran 1389 
hş.). 12. TârîÅ-i Sü leymâniy ye. Arap-

ça’ dan Fars ça’ya bir ter cü me dir. 13. Re-

vâ bı¹-i Fer hengî-yi Îrân u Mı½r. Arap-

ça’dan Fars ça’ya bir ter cü me dir. Mü el lif 

ve düz ya zı la rın da sa de ve akı cı bir üslûp 

kul lan mış tır. Ke rim Rakh ma no vich ile 

Ira ida Ana tol’ev na Smir no va, Kurd skii 

Di ia lekt Muk ri ad lı çalışma la rın da (Le-
nin grad 1968, s. 142-185) He jâr ve eser le-

ri ne ge niş yer ver miş ler dir. Mu ham med 

Raûf Murâdî, Zin degînâme u ƒı de mât-ı 

£İlmî u Fer hengî-yi Üstâd £Ab dur-

ra¼mân Şe refkendî adıy la bir eser ka le-

me al mış (Tah ran 1379 hş., 1385 hş.), Şîrîn 

İbrâhimî’nin Peyâm Nûr Üni ver si te si Ke-

rec Şu be si Fars Di li ve Ede bi ya tı Fa kül te-

si’nde ha zır la dı ğı yük sek li sans te zi (1389 
hş.) da ha son ra ba sıl mış tır (Şer¼-i Â¦âr u 
A¼vâl-i Üstâd £Ab dur ra¼mân Şeref kendî, 
Se nen dec 1391 hş.).

Eser le ri. Te lif: 1. Âle Kok. İlk di va nıdır 

(Teb riz 1324 hş./1945; Hevlêr 2001). 2. 

Bey tê Se re mer u Lâsâyî Seg u Mânge 

Şev. Sos yal içe rik li şi ir le ri ni içe rir (Dı maşk 
1957). 3. Bo Kür distân. İlk di va nın dan 

son ra ki şi ir le ri ni içe rir (Bağ dat 1966; Bey-
rut 1973; Se nen dec 1383 hş.; Tah ran 1389 
hş.; Hevlêr 2001). 4. Dîvân-i £Ârif-i Rab-

bâ nî ŞeyÅ A¼medê Cezîrî. Cezîrî di va-

nı nın Sorânî Kürt çe si’yle ya pılan şer hi dir 

(Tah ran 1361 hş., 1386 hş.). 5. Henbâne 

Bo rî ne: Fer heng-i Kürdî Fârsî. 70.000 

ke li me lik Kürt çe-Fars ça bir sözlük tür (I-
II, Tah ran 1369 hş./1990, 1376 hş., 1381 
hş., 1384 hş., 1385 hş., 1388 hş., 1389 
hş.). 6. Æurßâne Pîroz. Kürt çe Kur’an 

me âli dir (Tah ran 1379 hş., 1380 hş.). 7. 

Mê jûy-i Er delân. Er delân ta ri hiy le il gi li-

dir (Tah ran 1381 hş.). 8. Çêştî Mejêver. 

Mü el li fin oto bi yog ra fi si dir (ed. Kânî Şe ref-
kendî, Pa ris 1997). Eser Rızâ Kerîm Mü-

câvir (Şe elm-i Şurbâ, Mehâbâd 1380 hş.) 
ve Bihzâd Hoşhâlî (Çêştî Mejêver, Tah ran 
1389 hş.) ta ra fın dan Fars ça’ya ter cü me 

edil miş, Ali Nâdirî de bir özetin i ya yım la-

mış tır (Des tegûl: Des tegûlêk le Bî reverî u 
Kıs sehûşekânî-yi Mâmos ta He jâr, Mehâ-
bâd 1385 hş.). 9. Gul bejîrê Şi£rekânî-

yi Hejâr. Di va nın dan seç me ler dir 

(Senen dec 1392 hş.). Hejâr ve Hêmin’in 

divanların dan bir seç me yi de Halîl Ahme dî 

Gülçinî Dîvân-i Hejâr u Hêmin adıyl a 

Kur man çi leh çe si ni öğ re ne rek Ah med-i 

Hânî’nin Mem û Zîn ad lı ese ri ni Sorânî 

leh çe si ne çe vir di. 1957’de VI. Dün ya Genç-

lik ve Öğ ren ci Fes ti va li’ne ka tıl mak üze re 

Su ri ye’den Mı sır’a ve ora dan Mos ko va’ya 

geç ti. Bu ara da Ba kü’ye da vet edil di, 

bu ra da ki Âzerî şa ir ve edip le riy le ta nış-

tı; ar dın dan Irak’a dön dü. Mol la Mus ta-

fa Barzânî on iki yıl Sov yet ler Bir li ği’nde 

kal dık tan son ra Irak’a dö nün ce Hejâr 

onun ya nı na gi dip Irak Ba as yö ne ti mi ne 

kar şı baş lat tı ğı ba ğım sız lık mü ca de le-

sin de en ya kın silâh ar ka daş la rın dan ve 

da nış man la rın dan bi ri ol du (1961), millî 

duy gu la rı uyan dı ran şi ir ve ya zı lar ka le-

me al dı. Kür dis tan De mok rat Par ti si’nin 

ya yın or ga nı olan Habât ga ze te sin de 

ve Kür dis tan’ın Se si Rad yo su’nda ça lış tı. 

1970’te Barzânî ile Irak yö ne ti mi ara sın da 

an laş ma ya pı lın ca Kür dis tan’dan Bağ dat’a 

dön dü ve el-Mec mau’l-il miy yü’l-Irâk¢’nin 

bir şu be si ma hi ye tin de ki el-Mec mau’l-il-

miy yü’l-Kürdî’ye ka tıl dı, ilmî ve kül tü rel 

fa ali yet ler de bu lun du, Kürt Ya zar lar Bir-

li ği’nin baş kan lı ğı nı yü rüt tü. Barzânî’nin 

mer kezî yö ne tim le iliş ki le ri bo zul du ğun da 

tek rar onun ya nı na git ti. Ni ha yet 1975’te 

Ame ri ka, Sov yet ler Bir li ği ve bun la rın 

müt te fik le ri olan İran ve Irak ara sın da ki 

ant laş ma üze ri ne Kürt di re niş ha re ke ti 

kı rıl mış ol du. Barzânî’nin ara cı lı ğıy la İran 

yö ne ti mi Hejâr’ın Tah ran ya kın la rın da ki 

Ke rec’de ika me ti ne izin ver di. Bu ra da il-

mî fa ali yet ler le ha ya tı nı sür dür dü. Tah-

ran Üni ver si te si ken di sin den İbn Sînâ’nın 

el-Æå nûn’unu ter cü me et me si ni is te di; 

ye di cilt ha lin de yap tı ğı ter cü me be ğe ni-

lin ce İran Dil Ku ru mu’na üye se çil di. Kürt-

çe eser ve ma ka le ler yaz dı, Arap ça ba zı 

eser le ri Kürt çe’ye ve ya Fars ça’ya çe vir di, 

ne şir ler yap tı, İran Rad yo su’nda ça lış tı. 1 

Şu bat 1991 ta ri hin de Ke rec’de ve fat et ti, 

ce na ze si Mehâbâd’a gö tü rü le rek ora da 

def ne dil di.

Hejâr genç ya şın dan iti ba ren için de 

bu lun du ğu yok sul luk, has ta lık, gur bet 

ve ge çim sı kın tı sı gi bi olum suz şart la ra 

rağ men kor ku suz ca mü ca de le den ge-

ri kal ma ma sı, inanç ve dü şün ce le rin den 

ta viz ver me me siy le ta nın mış tır. İle ri yaş-

lar da or ta ya koy du ğu bi lim sel ve kül tü-

rel ça lış ma lar la şöh re te ka vuş tu ğu hal de 

hep mü te va zi kal mış, dü rüst lü ğü, dün ya 

ma lı na ve ma kam la ra il ti fat et me yen ki-

şi li ğiy le te ma yüz et miş tir. Si yasî ve fikrî 

alan da or ta ya koy du ğu mü ca de le ci şah-

si ye ti yanın da ka le me al dı ğı eser ler onun 

Kürtçe ile Arap ve Fars dil le rin de ki yet-

kin li ği ni is patlayacak ni te lik te dir. Üst len-

di ği sos yal mis yon sebe biy le şi ir le rin de 

Hejâr
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ya da kal dı rıl mış bir şek li ol du ğu, do la yı-

sıy la Hev vâ rî’nin bu ese ri ni bü yük öl çü de 

Yah yâ’nın tef si ri ni ken di akîde si ne uy gun 

ha le ge ti re rek oluş tur du ğu ka na ati ne 

var mış, an cak gü nü mü ze yal nız üç te bi-

ri ula şan Yahyâ’nın tef si ri nin ta ma mı na 

ya kı nı nı ih ti va et me sin den do la yı ay rı bir 

öne me sa hip ol du ğu nu be lirt miş tir (Hev-
vâ rî, neş re de nin gi ri şi, I, 23-38; ay rı ca bk. 
Yahyâ b. Sellâm, neş re de nin gi ri şi, s. 19). 
Hev vâ rî’nin ese ri, bu özel li ği nin öte sin de 

kelâmî ve fıkhî me se le ler açı sın dan bir 

İbâzıy ye tef si ri olup (Cus ters, I, 726; Gil-
li ot, XLIV/2 [1997], s. 182) tef sir ta ri hi nin 

ilk dö nem le ri ne ışık tut mak ta dır. Ri va yet 

tef si ri ma hi ye tin de ki eser de İsrâili yat’a 

sık ça yer ve ril miş, ilk de fa Uman’da ba-

sı lan ese rin (I-III, Mas kat 1981) ilmî neş ri 

de ya pıl mış tır (nşr. Belhâc b. Saîd Şerîfî, 
I-IV, Bey rut 1990). Şerîfî, Hev vâ rî’nin tef-

si rin de ki ba zı ifa de ler den ha re ket le onun 

E¼â dî ¦ü’z-zekât ve Sü ne nü’½-½alât ad lı 

iki ese ri da ha bu lu na bi le ce ği ih ti ma lin den 

söz et mek tey se de (I, 82, 416) kay nak lar-

da bun la rın mev cu di ye ti ne da ir bir bil gi ye 

rast lan ma mak ta dır. Ebû Sit te Mu ham-

med b. Ömer ad lı bir ki şi nin tef sir üzerin e 

yaz dı ğı hâşi ye nin ya rım kal dı ğı be lir tilmiş-

tir (Hev vâ rî, neş re de nin gi ri şi, I, 21). Hev-

vâ rî’nin ese ri üze ri ne Âişe Ali Mu ham med 

Ab dul lah (Hûd b. Mu¼ak kem el-Hev vâ rî 
ve men he cühû fi’t-tefsîr, Üm mü dür man, 
2001, Câmi atü’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’l-ulû-
mi’l-İslâmiy ye) ve Ha ti ce Cer ra hoğ lu Te-

ber (bk. bibl.) dok to ra, Sâmî Mahmûd 

Mu ham med Ah med (Men he cü’ş-ŞeyÅ 
Hûd b. Mu¼ak kem el-Hev vâ rî fî tefsîrih, 
Gaz ze, 2002, el-Câmiatü’l-İslâmiy ye) ve 

Ab dul me lik Ver gi (Hûd b. Mu hak kem el-
Huvvârî ve Tef si rin de ki Yön te mi, 2006, 
Do kuz Ey lül Üni ver si te si) yük sek li sans 

ça lış ma sı yap mış tır.
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c hun gen zu ei ni gen ibåŠitisc hen Handschrif ten”, 
ZDMG, CXXVI (1976), s. 42-43; İs ma il Cer ra hoğ lu, 

bi li nen ba ba sı Mu hak kem’in adı nın Muh-

kim / Mu hak kim, nis be si nin ise Hüvvârî 

şek lin de ki oku nuş la rı na da rast la nır. Ce-

be li evrâs hal kı nın ço ğun lu ğu gi bi (Bekrî, 
s. 50, 72, 73) I. (VII.) yüz yı lın son la rı ile II. 

(VI II.) yüz yı lın baş la rın da müs lü man olan 

Hev vâ re li ler’in Sünnî Melîle ka bi le si ha riç 

ta ma mı Hâricîli ğin bir ko lu olan İbâzıy ye’yi 

be nim se miş tir (DİA, XVII, 284). İlk eği ti-

mi ni dö ne min ka dı la rın dan olan ba ba sın-

dan al dı. Kur’an’ı ez ber le di, ilim mec lis-

le rin de ve ders hal ka la rın da fı kıh tah sil 

et ti. Ba ba sı ada le ti, ver di ği ka rar lar da ki 

isa be ti, doğ ru lu ğu, takvâsı ve sağ lam se-

ci yesiy le ta nı nır dı. İbâzıy ye kay nak la rın da 

ba ba sı Mu hak kem’in Rüs temîler za ma-

nın da İbâ zıy ye’nin üçün cü ima mı Ebû Saîd 

Ef lah b. Ab dül vehhâb dö ne min de (823-
872) ya şa dı ğı be lir ti lir (İb nü’s-Sag¢r, s. 57-
61). Hev vâ rî’ nin bir müd det Ce be li evrâs 

böl ge sin de kal dık tan son ra dö ne min ilim 

mer ke zi olan Kay re van’a ve Tâhert’e git-

ti ği tah min edil mek te dir. Bu şe hir ler de ki 

ilim adam la rı fa ali yet le ri ni ilim hal ka la rı 

oluş tu ra rak sür dü rü yor lar dı. Ay rı ca çe-

şit li İslâm mez hep le ri ne men sup edip ve 

âlim ler de var dı. Hev vâ rî’nin bu mer kez-

ler de bu lun ma sı nın onun ilmî şah si ye ti nin 

oluş ma sı na bü yük kat kı sağ la dı ğı (Cer-
ra hoğ lu, Tef sir Ta ri hi, I, 502), bu ra lar da 

mez hep fark lı lık la rı nın söz ko nu su edil di ği 

tar tış ma la ra ka tıl dı ğı dü şü nül mek te dir. 

Hev vâ rî yak la şık 280 (893) yı lın da ve fat 

et miş ol ma lı dır. Kay nak lar onun al tın cı 

ta ba ka âlim le rin den ol du ğu hu su sun da 

müt te fik tir (Dercînî, II, 398). Hev vâ rî’ye 

gö re (III, 385) iman kalp ile tas dik, dil ile 

ik rar ve be de nen amel et mek tir. Kalp 

ile tas dik edip amel rük nü nü ye ri ne ge-

tir me yen ki şi bü yük gü nah iş le miş olur 

ve ebe di yen ce hen nem de ka lır. Hev vâ rî, 

Kur’an’da ki mü teşâbih âyet le rin Al lah’ın 

il mi ne ha va le edil me si ge rek ti ği ni vur gu-

la mak la bir lik te te’vil yo lu na da git miş tir 

(Hev vâ rî’nin gö rüş le ri için ay rı ca bk. Gil-
li ot, XLIV/2 [1997], s. 183-221).

Hev vâ rî’nin bi li nen tek ese ri Tefsîru ki-

tâbillâhi’l-£azîz olup İbâzıy ye tef sir le ri nin 

gü nü mü ze tam ola rak ula şan en es ki ör-

ne ği dir. Ese rin mev cut yaz ma nüs ha la rı 

XI. (XVII.) yüz yıl dan ge ri ye git me mek le 

bir lik te fark lı İbâzî ka bi le le rin bu tef si-

rin bir nüs ha sı na sa hip ol mak için sa va-

şı gö ze al dık la rı na da ir ri va yet (Yahyâ b. 
Ebû Be kir, s. 359-360) ese rin çok ta nı nıp 

tak dir edil di ği ni gös ter mek te dir. Tef si ri 

tah kik eden Şerîfî, yap tı ğı uzun in ce le me 

ve kar şı laş tır ma lar so nun da ese rin Ku zey 

Af ri ka’ya tef sir il mi ni ge ti ren Yahyâ b. 

Sel lâm’a ait ki ta bın is nad la rı kı sal tıl mış 

ay rı ca, Mol la Mahmûd Bâyezîdî’nin Âdât 

u Rasûmetnâme-i Ekrâdiy ye ad lı ese-

ri nin Azîz Mu ham medpûr Dâşbendî ta-

ra fın dan ya pı lan Fars ça ter cü me si ne 

(Âdâb u Rü sûm-i Kür dân, Tah ran 1369 
hş./1990) gi riş ve so nuç bö lü mü yaz mış tır. 

14. Mêjûy-i Erdelân. Mah Şeref Han’ın 

Farsça kaleme aldığı TârîÅ-i Erdelân’ın 

notları ve ilâvelerle Kürtçe’ye tercümesidir 

(Hevlîr 2005).
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220’den (835) ön ce gü nü müz de Ceza-

yir’in ku zey do ğu sun da yer alan Hev vâ-

re böl ge sin de ki Ce be li evrâs’ta doğ du. 

Kay nak lar da ha ya tı na da ir bil gi ler son 

de re ce sı nır lı dır. Ken di sin den da ha çok 




