
172

MAÐRÝBÎ, Ab dül me cîd

yanındagötürmüş,tarihîyerleriveeserlerigörmesinisağlamıştır.SanatveedebiyatayatkınlığıolanMâhŞeref,ilkeğitimininardındanArapçavehüsnihatöğrendi,dinîilimlerveedebiyatalanındakendiniyetiştirdi.ErdelânEmirliği’ninsongüçlüyöneticisikabuledilenEmânullahHan’dansonrayerinegeçenoğluHüsrevHan(Nâkâm),RusİransavaşısırasındaRuslar’ayardımedenvekendisinigörevdenalmakisteyenbazıağalarlabirlikteMâhŞeref’inbabasınıdahapseattırdı.Ancaksuçsuzolduğuanlaşılınca
1826’dagönlünüalmakiçinkızıMâhŞeref’leevlendi.MâhŞerefemîrailesisarayveteşrifattansorumlu“vezîreienderun”unvanıylagörevyaptıveyolculuklarındakocasınınyanındabulundu.Bukonumundandolayıyazdığıtarihkitabınınmalzemesinitoplamakiçinönemlibirfırsateldeetti.HüsrevHanevliliklerindenkısabirsüresonradahaotuzyaşlarındaikenvefatedince(1835)yerineonbiryaşındakioğluRızâKulıHangeçti;yönetimidebabasınınMâhŞeref’tendörtyılönceevlendiğiannesi,KaçarFethAliŞah’ınkızıHüsniCihânHanım(VâliyeHanım)elinealdı.MâhŞerefHanonunlaiyigeçindi.RızâKulıHan,HasanHanSâlâr’ınbaşlattığıbirisyaniçinKaçarşahınınyardımtalebinekarşılıkvermeyinceşahdaErmeniasıllıolupKürtlerarasında“Curcî”(Gür cü)lakabıylatanınanHüsrevHan’ıbölgeyevalitayinediponunüzerinegönderdiveyönetimibuailedenaldı.RızâKulıHanTahran’dahapseatıldı.MâhŞerefHandahilyaklaşık2000kişidenmeydanagelenailesiveyakınlarıdabölgedekiMerîvanşehrinesürüldü.Aile
1847yılındaIrak’takiBâbânlarEmirliği’nesığındıveŞehrizorköylerinedağıtıldı.MâhŞerefHan,amcasıMirzaAbdullahRevnakvehalasınınoğluHüseyinKulıHanilebirlikteBâbânlarEmirliği’ninmerkeziSüleymaniye’yeyerleşti.ÇokgeçmedenHüseyinKulıHanveardındanMâhŞerefHan1264Muharremayında(Ara lık 
1847)vebayayakalanaraköldüveşehirmezarlığındadefnedildi.Suveyrekî’ninSenendec’devefatediporadadefnedildiğinedairkaydıyanlışolmalıdır.İlkKürtkadıntarihçiolmasıyanındaOrtadoğubölgesindedeilkkadıntarihçiolanMâhŞeref,“Mestûre”mahlasıylaFarsçaveKürtçeşiirleryazmış,devrinmeşhurKürtşairlerindenMollaAbdürrahîmMevlevîiletanışmış,YağmâyiCendak¢veMollaHızırNâlîgibişairlerleirtibatkurmuştur.Nâlî’ninmuhtemelengençlikyıllarındaonunhakkındayazdığıcinselnitelikligazelbugünekadarçeşitlitartışmalaraveeleş

BİBLİYOGRAFYA:AbdülmecîdelMağribî, £İl mü’l-£ašåßid: el-Mu-
šad di me (nşr. Mahmûd b. Ab dül me cîd el-Mağ ri-
bî), Trab lus 2006, neş re de nin gi ri şi, s. 9-13; BayramesSânî, Şer¼u’ş-ŞeyÅ Bayrâm e¦-¡ânî £alâ 
na¾ mi hî fi’lMüftîne’l¥ane fiy ye biTûnis (nşr. 
Mu ham med ez-Zâhî), Bey rut 1999, s. 34, 69, 83, 
90-92; Muhammedb.OsmanesSenûsî, Mü sâ
me re tü’¾¾a rîf bi¼üs ni’tta£rîf (nşr. Mu ham med 
eş-Şâ ze lî en-Ney fer), Bey rut 1994, II, 24-25; Ziriklî, elA£lâm, IV, 150-151; SemîhVecîhezZeyn, 
Tâ rî Åu ªa râb lus šadîmen ve ¼adî¦en, Bey rut 
1389/1969, s. 532, 566-567, 573, 577-578; AbdullahHabîbNevfel, Terâci mü £ulemâßi ªa râb lus 
ve üdebâßihâ, Trab lus 1984, s. 29-30, 60, 143; EnîselEbyaz, el¥a yâ tü’l£il miy ye ve me râ ki zü’l
£ilm fî ªarâblus, Trab lus 1405/1985, s. 30, 194-
203; YûsufelHakîm, Sûriy ye ve’l£ah dü’l£O¦ mâ
nî, Bey rut 1991, s. 270, 286, 290; ÖmerAbdüsselâmTedmürî, Mevsû£atü £ule mâßi’lmüs limîn 
fî târîÅi Lübnân el-İslâmî, Bey rut 1414/1993, 
III/III, 250-254; Kehhâle, Mu£ce mü’lmüßel lifîn, 
Bey rut 1414/1993, II, 310; M.AhmedDernîka, 
ÆuŠâtü’ş-şer£ ve’l-iftâß fî ªarâblu si’l-fey ¼âß £ab-
re’l-£u½ûr, Trab lus 1416/1996, s. 112, 121-122; Abdülganîİmâd, Müc te ma£u ªarâblus fî ze me
ni’tta¼av vülâti’l£O¦ mâ niy ye, Trab lus 2002, s. 
28, 39-40, 243-244, 247; M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 
1315-1424 (1897-2003), Ri yad 1425/2004, I, 
418; YûsufAbdurrahmanelMar‘aşlî, Ne¦rü’lce
vâ hir ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-ra bi£ £aşer, 
Bey rut 1427/2006, I, 822-823.

ÿNailOkuyucu

– —MÂH ÞEREF HAN
( ماه شرف خان )

Mâh Þeref Han (Haným)
Mestûre-i Kürdistânî

(1805-1847)

Ýranlýþairvetarihçi.
˜ ™

1219veya1220(1805)yılındaİranKürdistanı’ndaErdelânEmirliği’ninmerkeziSenendec’de(Si ne)doğdu.Babaveannetarafındannüfuzlubiraileyemensuptur.AileninnisbetedildiğiatalarıKådir,SafevîŞahıSultanHüseyinzamanındaHemedan’dan Senendec’e göçmüştü
(1120/1708).DedesiMuhammedAğaKådirî,dörtErdelânemîrinin(va li)yönetimiboyuncabölgegüvenliğindensorumlu“nâzırıKürdistân”vehazinedensorumlu“nâzırıSandukhâne”unvanlarıylagörevyapmıştır.AmcasıTe×ki re-i ¥adîša-i 
Emâ nul lå hî’ninmüellifiMirzaAbdullahRevnakıSenendecî,amcazadesi¥adîša-i 
Nâ ½ı riy yeadlıKürdistantarihininmüellifiMirzaAliEkberSâdıkulmülk’tür.BabasıEbü’lHasanBey,aynızamandaeniştesiolanErdelânEmîriEmânullahHan’ınoğluHüseyinKulıHan’amürebbilikyapmıştır.KızınıneğitimiveyetişmesiyleyakındanilgilenenEbü’lHasanseyahatlerindeonu

kuku’nunhazırlanmasıesnasındamirasbölümününtemelkaynağıkabuledilmiştir.Sorucevaptarzındayazılaneserferâizvehesaplailgiliikibölümdenmeydanagelmektedir.YazarınoğluMahmûdelMağribîdeeseri£İl mü’l-mîrâ¦ u½ûluhû ve 
me sâßi lü hûadıylaneşretmiştir(Trab lus 

2006).3. el-Ferâßidü’l-cemâliy ye fî a¼-
kâ mi’n-na fašåti’l-mar²iy ye.Nafakayadairhükümlerinkırkdörtbaşlık(ferîde)altındaelealındığıbirrisâledir(Bey rut 1326; 
muh te va sı için bk. Enîs el-Eb yaz, s. 194-
203).4. en-Nu Šâr £alâ Risâle ti va²£i’l-
yed fî da£va’l-£ašår (Trab lus 1331).5. 
Ri sâ le £il miy ye fi’lisrâß ve’lmi£râc (el
Min hâc fi’lmi£râc).Batı’daokuyanbazıgençlerinsorduğusorularüzerinekalemealınmıştır(Trab lus 1344, 1995).6. £İl mü’l-
fe lek: el-Kev ke bü’ş-şarš¢.Laplace’ınveonuizleyenkozmograflarıngüneşsistemininoluşumuhakkındakiteorilerinereddiyeolarakyazılmıştır(Trab lus 1349).7. 
£İl mü’l-£ašåßid: el-Mušad di me.Şeyhülislâmlıkmakamındangelenteklifüzerine1914’tekalemealınmışolupoğlutarafındanneşredilmiştir(Trab lus 2006).Mağribî’nindiğerbazıeserlerideşunlardır:¥âşi ye £ale’d-Dür ri’l-müntešå Şer-
¼u’l-Mül tešå, Züb de tü’l-ferâiz (Türk çe 
ka le me alın mış tır), Şer¼u Menâ hi li’s-
sürûr li-müb te³i’l-¼isâb bi’l-kü sûr 
(Mu ham med Emîn İbn Âbidîn’in te re-
ke nin pay la şı mı na da ir man zu me si nin 
şer hi dir), el-Hi dâ ye tü’n-na ½û ¼iy ye 
(Ebü’l-Me vâ hib Ali b. Hü se yin ed-Dü câ-
nî’ nin ferâize da ir elFevâßidü’sse niy ye fî 
ferâßi²i’l¥ane fiy ye ad lı man zum ese ri nin 
şer hi dir), Şer¼u ¼adî¦i “Men yü ri di’llâ-
hü bihî Åay ran yu faššıhühû fi’d-dîn”, 
Ney lü’l-emânî £alâ Hidâye ti’d-Dü-
câ nî (Ebü’l-Mevâhib Ali b. Hü se yin ed-
Dücânî’nin Hidâye tü’lmürîd fî £il mi’t
tev¼îd ad lı ese ri nin şer hi dir), elBur hân 

fî £il mi’l-£ašåßid (elBurhân min £ašåßidi’l
îmân), Dîvân mi ne’ş-şi£r fi’s-si yâ se ti 
ve’l-³azel ve’l-medâßihi’n-ne be viy-
ye, el-Fevâßidü’l-Mecîdiy ye fî şer ¼i’l-
Maš½ûre ti’d-Dü rey diy ye, el-Mu šad-
di me fi’t-târiÅi’l-İslâmî, Mec mû£ dînî 
fi’l-i£tišåd ve’l-£amel ve’l-Åulš, ¥üs-
nü’lbeyân vâcibâtü’linsân (II. Ab dül-

ha mid’in is te ği üze ri ne ka le me alın mış tır), 
el-AÅ lâ šu’n-na¾ariy ye ve te râ ci mü a¼-
vâ li’l¼ükemâß (Türkçe’den ter cü me dir), 
Kitâb fi’¹-¹abî£iyyât (Türkçe’ den ter cü-
me dir), Fen nü’l-co³rafya el-£umû miy ye 
(Fran sız ca’dan ter cü me dir), el-Leßâli’¦-
¦imân fî şer¼i’r-risâle el-mü sem mâ bi-
Ki fâye ti’½-½ıbyân (ho ca sı Ka vuk cî’ nin 
ese ri nin şer hi dir).
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ts. (İdâre-i Kül Fer heng ü Hü neris tân), V, 1724; ÂgåBüzürgiTahrânî, e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’ş-Şî£a, 
Bey rut, ts. (Dârü’l-edvâ), IX, 1033; AhmedDîvânBîgîŞîrâzî, ¥adîšatü’ş-şu£arâß (nşr. Ab dül hü se yin 
Nevâî), Tah ran 1366 hş., III, 2194-2197; Abdürrefî‘Hak¢kat, TârîÅi Neh Šat hâyi Fikrîyi Îrâniyân, 
Tah ran 1368 hş., I, 150-151, 376; Rohat, Kür do
lo ji Bi li mi nin 200 Yıl lık Geç mi şi (1787-1987), 
İs tan bul 1991, s. 185-186; KemalBurkay, Kürt ler 
ve Kür dis tan, İs tan bul 1992, I, 211; M.HasanRecebî, Meşâhîr-i Ze nân-ı Îrân u Pârsîgûyî: Ez Â³åz 
tâ Meşrû¹a, Tah ran 1374 hş., s. 217-219; AliEkberKürdistânî, el-¥adîšatü’n-Nâ½ıriy ye (trc. Cân 

Dost), Er bil 2002, s. 227-228; ShahrzadMojab, 
“Po li tics of Is la mic Fe mi nism”, Mus lim Fe mi nism 
and Fe mi nist Mo ve ment: Midd leEast Asia (ed. 

Abida Sa mi ud din – R. Kha nam), Del hi 2002, I, 
198; a.mlf., “KurdishWomen”, Ency clo pe dia of 
Women and Is la mic Cul tu res, Lei den 2005, s. 
359; a.mlf., “TheorizingthePoliticsofIslamicFe
mi nism”, Fe mi nist Re vi ew, sy. 69 (2001), s. 125; BâbâMerdûhRûhânî, TârîÅ-i Meşâhîr-i Kürd, Tah-
ran 1382 hş., I, 379-384; III, 272; BenefşeHicâzî, 
Te×ki re-i En derûnî: Şer¼-i A¼vâl u Şi£r-i Şâ£irân-ı 
Zen der £A½r-ı Æåcâr tâ Peh levî-i Ev vel, Tah ran 

1382 hş., s. 202-206; M.AliSuveyrekî, Mu£ce mü 
a£lâmi’lKürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 572-573; SelimTemo, Kürt Şi iri An toloji si, İstan bul 2007, 
I, 482-483, 486-487; NevinGüngörReşan, Kürt 
Ün lü le ri, İs tan bul 2008, s. 50; W.Rehmany, Dic ti
on na ire po li ti que et his to ri que des kur des, Pa ris 
2014, s. 116. ÿAhmetÖzel

– —MAHAND BÂBEH
(bk. DEYMÂNÎ).˜ ™

– —MAHFÛZ, Hüseyin Ali
( حسين علي محفوظ )

Hüseyn b. Þeyh Alî
b. Þeyh Muhammed Cevâd Mah fûz

(1926-2009)

Birçokalandaeserleriolan
Iraklýâlim.

˜ ™

Bağdat’tadoğdu.ÂliMahfûzolarakbilinenköklübiraileyemensuptur.KüçükyaştababasınıkaybedinceyetişmesiveeğitimiyleamcasıMuhammedMahfûzilgilendi.Amcasınınkütüphanesionunİslâmkültürüvemedeniyetiyletanışmasınısağladı.BusayedeKâzımiyesemtindekiilmîveedebîmeclislerekatıldı,âlimveediplerdenfaydalandı.MantıkveusulilminedairilkbilgileridöneminâlimlerindentahsilederkenArapça,fıkıh,kelâm,tefsir,hadis,felsefe,ahlâkveedebiyatgibiilimleredaireserleriamcasıveyakınlarınıngözetimindekendikendineokudu.DahasonraBağdat’takiyükseköğretmenokulunagirdi;1947’demezunoluncabirsüreöğretmenlikyaptı.TahranÜniversitesiFarsDiliveEdebiyatıBölümü’ndehazırladığıdoktoratezini1955’tetamamladı.BağdatÜniversitesi Edebiyat Fakülte

debaşlangıçtankendizamanınakadarİranKürdistanıtarihvecoğrafyasınadairbireserolmaklabirlikteolayları1892yılınakadargetirmesibakımındanTâ

rîÅ-i Er delân’ınzeylimahiyetindedir.E.I.VasilevaeseriRusça’ya(Khro ni ka Do  
ma Ar da lan: Târikhi Ar da lan, Mosk va 

1990),AbdurrahmanŞerefkendîHejârnotlarveilâvelerlebirlikteKürtçe’ye(Mê
jûyi Er delân, Hevlîr 2005)çevirmiştir.3. 
Mu£ce mü’lüdebâß (Se nen dec 1328 hş.).MâhŞeref’inSüleymaniye’deözelbirkütüphanedebirnüshasınınbulunduğukaydedilenMec ma£u’lüdebâßadlıeserinin
(Bâ bâ Mer dûh Rûhânî, I, 380)bukitaplaaynıolmasımuhtemeldir.4. £Ašåßid ve 
Şer£iyyât.ŞâfiîmezhebinegöreİslâmakaidiveibadetesaslarıhakkındaFarsçabirrisâledir(Aka yed, nşr. Ab dol lah Mar-
dukh Kur dis ta ni, Stock holm 1998; Kürt çe 
trc. Nüvîd Nak şi bendî, Hevlîr 2005).MâhŞerefHan’ın200.doğumyılıdolayısıylaHevlîr’de(Er bil)birsempozyumdüzenlenmiş(11-15 Ara lık 2005),hayatıveeserlerininincelendiğiKürtçe,Farsça,Arapçaveİngilizceotuztebliğsunulmuş,organizasyonheyetitarafındaneserleriyayımlanmıştır.BumünasebetleyayımlananoneserarasındaCemâlAhmedîÂyîn’inMestûre-i Er delân (Er bil 2005),EyyûbGâzerânî’ninMestûre-i Er delân: 
Zin de gî u Ma£rif-i Â¦âr-ı Ô (Er bil 2005)sayılabilir.Tahran’daEncümeniÂsâruMefâhiriFerhengîadlıkurum,MâhŞerefHan’lailgiliolarakdüzenlediğiilmîbirtoplantıda(19 Ey lül 2006)yapılankonuşmaları
Merâsim-i Yâdbûd-i Şâ£ir u Müßer riÅ-i 
Nâmdâr-ı Kürd Mestûre-i Kürdis tâ nîadıylayayımlamış(Tah ran 1385 hş.),ayrıcaEyyûbGâzerânî,NâdireCelâlî,MünîjeAthârî,MuhammedKâzımMükemmelî,KeyûmersFelâhî,BurhânEyâzî,AhmedŞerîfîveÖmerSultânîgibiaraştırmacılarınşairle ilgilimakaleleriniZin de gî-
nâ me u ƒid met-i £İlmî u Ferhen gî-i 
Mestûre-i Kür distânîadlıbirkitaptatoplamıştır(nşr. Ümîd Kan berî, Tah ran 
1385 hş.).NâmıkSafîzâdeBûrekeyî,Nâlî 
ve Mestûre (Tah ran 1389 hş.)ismiylebireserkalemealmıştır.Hevlîr’deŞehidSâmîAbdurrahmanParkı’ndaMâhŞerefHan’ınbirheykelidikilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:MehdîBeyânî, A¼vâl ü Â¦âr-ı ƒoş nüvîsân, 
Tah ran 1363 hş., III, 610; RızâKulıHanHidâyet, 
Mec ma£u’l-fu½a¼âß (nşr. Müzâhir Mu saffâ), Tah ran 

1340 hş., V, 952-953; M.EmînZekî, Meşâhîrü’l-
Kürd ve Kür distân fi’d-dev ri’l-İslâmî, Bağ dad 
1364/1945, II, 248-249; AliEkberMüşîrSelîmî, 
Ze nân-ı SüÅan ver, Tah ran 1335 hş., II, 175-192; Hânbâbâ, Fih rist, I, 1026-1027; II, 2370; MirzaM.AliMuallimHabîbâbâdî, Mekârimü’lâ¦âr, İs fa han, 

tirilerekonuolmuştur.MâhŞerefdeonubirşiirlehicvetmiştir.KlasikKürtşiirivenesrindeönemlibiryeriolan,Mevlevîgibimeşhurşairlertarafındanövülen(Te mo, 
I, 486-487)MâhŞerefHan’ınözlü,duyguyüklü,tabiattasvirleri,mûsikiveedebîsanatlarlasüslü,dindarkişiliğiniyansıtanşiirleriçoktutulmuştur.BirbirlerinekasideleryazdıklarışaireşiHüsrevHan’ınölümümünasebetiyledemersiyeleryazmıştır.

Eserleri.1. Dîvân.Kürtçe’ninSorânîveGorânîlehçeleriyleFarsçaşiirlerindenoluşandivanamcazadesiSâdıkulmülk’ünkaydettiğine göre 20.000 beyit ihtivaetmekteydi.BölgedemeydanageleniçkarışıklıklarvegöçlersırasındakaybolandivanınsadecebazıFarsçagazel,kaside,terciibend,mersiyevemesnevileriiçerenyaklaşık2000beyitlikbirkısmıKürdistanMaarifReisiHâcŞeyhYahyâMa‘rifettarafındanbulunarakşairinhayatınadairbirmukaddimeylebirlikteyayımlanmıştır(Dî
vân-ı Mâh Şe ref ƒânım-ı Kür distânî, Tah-

ran 1304 hş./1925, 1389 hş.; nşr. Ahme d 
Ke remî, Tah ran 1362 hş./1983, 1384 hş.; 
şai rin So rânî leh çe siy le yaz dı ğı yir mi Kürt-
çe ga ze li nin de ek len me siy le, nşr. Sıddîk 
Safîzâde Bûre keyî, Dîvân-ı Mes tû re-i Kür-
distânî, Tah ran 1374 hş., 1377 hş.; nşr. 
Mu ham med Mâcid Mer dûh Rû hâ nî, Er-
bil 2005; Fars ça şi ir le rin den ba zı ör nek ler 
için bk. Rızâ Ku lı Han Hidâyet, V, 952-953; 
Ali Ek ber Müşîr Selîmî, II, 177-192; Bâbâ 
Merdûh Rûhânî, I, 380-384).HamîdMüsteân,MâhŞeref’indivanındanbirseçme
(Gül çî nî Dîvânî Mestûrei Kür distânî, Se-

nen dec 1382 hş.),PürçehrHecîrŞîrâzîNâsırzâdedeonunvediğerbirkadınşairindivanındanyaptığıseçmeleriyayımlamıştır(Der Vâ dî-yi £Işš: Gülçînî ez Eş£âr-ı Dü 
Şâ£ire-i Nâ mâ ver-i Îrân Duktûr MehînduÅt 
Mu£te medî u Mestûrei Er delân, Tah ran 

1378 hş.).2.TârîÅ-i Er delân.KürdistanvilâyetininVIII.(XIV.)yüzyıldakuruluşundanmüellifinzamanınakadarolantarihinedairFarsçaönemlibirkaynaktır(nşr. 
Nâ sır Âzâdpûr, Se nen dec 1325 hş./1946; 
Tah ran 1379 hş.; nşr. Mu ham med Gül her 
ve Mu ham med Raûf Murâdî, Tah ran 1385 
hş.).EşiHüsrevHan’ınvefatındanonyılsonra(1845)telifinebaşladığıeserinsonundakendihastalığındandasözedenMâhŞeref’inölümününardındanamcasıRevnakıSenendecîesere,“TetimmeiKitâb”başlığıaltında1267’den1281yılınakadargelenbirzeyilyazmışoluphakkındabilgiverilensonemîrRızâŞahzamanındakiAbbasHanSerdârReşîd’dir.MâhŞerefHan’ınamcazadesiMirzaAliEkberSâdıkulmülk’ün¥adîša-i Nâ ½ıriy ye’si


