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MUHTÂRÜDDÝN AHMED

Eserleri.Neşir.Arapça: İbn Bü keyr Hüse yin b. Ah med esSay rafî elBağdâdî, 
Fe ²âßi lü men is mühû A¼med ve Mu-
¼am med (Aligarh 1960); Hâli diyyân, 
el-MuÅ târ min şi£ri İb ni’d-Dü mey ne 
(Aligarh1963); Sad red din elBasrî, el-¥a-

mâ se tü’l- Ba½riy ye (III,Haydarâbâd
Dekken1383/1963;Beyrut1983); Mü berred, Risâle tü’l-Mü ber red ilâ A¼med b. 
Vâ ¦iš-Billâh (fi’l-belâ³a) (Aligarh1968,
buneşirdehattatİbnü’lBevvâbnüshası
esasalınmıştır); el-Æa½îde tü’d-Dâliy-
ye (fîmed¼i’nnebî£aleyhi’sselâm) li’l-
A£şâyi’l-Kebîr (elMüşrik) ma£a şer ¼i 
Emîniddîn eş-Şey zerî (Aligarh1965); Ab dü lazîz elMey menî, Mecâli sü’l-Mey-
menî (Mecelletü’lMecma£i’l£ilmiyyi’l
Hin dî, sy. 11, Aligarh 1986); Kut be b. Evs elHâdi re ezZübyânî, Dîvânü Şi£-
ri’l-¥â di re (Râmpûr2010); Mašålât-ı 
£Ar şî (Delhi1965). Farsça: Sey yid Veliyyul lah Fe rahâbâdî, Te×ki re-i Şu£arâ-yi 
Fe ra¼ßâbâd (Delhi1956,TârîÅiFera¼ßâ
bâd’ındördüncübölümü); Şâhı Zu hûrüd dîni Hâtimi Dih le vî, Dîvân-ı Fâ ri sî-i 
¥â tim-i Dih le vî (Râmpûr2010). Urduca: Sey yid Ek ber Hü se yin Ek ber Al la hâ bâ dî, 
ƒu¹û¹-i Ek ber (Aligarh1951,Allahâbâ
dî’ninmektupları); Fazl Ali Fazlî, Ker bel 
Kethâ (Patna1965); Hay dar Bahşi Haydarî, Gül şen-i Hind (Delhi1967,289Ur 
duşairininbiyografisi); Sad red din Âzurdehi Dih le vî, Te×ki re-i Âzur deh (Delhi
1970); Dîvân-ı øulâm Ya¼yâ ¥u ²ûr-i 
£A¾îmßâbâdî (Delhi1977).

Katalog: Fih rist-i MaÅ¹û¹ât-ı £Arabî 
ve Fârisî ve Urdû Zahîre-i A¼sen-i Mâr 
He re vî La tin Lay bri ri Mus lim Yu ni ver-
si tey-i £Ali garh (OrientalCollegeMagazi
ne,XXXII/1,Lahor,Kasım1955,s.2556); 
Ca ta lo gue of the Per si an Ma nuscripts 
in the Ma ula na Azad Lib rary, Aligar h 
Mus lim Uni ver sity (haz. Saiyid At har 

AbbasRızvî,gözdengeçiren:Muhtârüd
dinAhmed,Aligarh1969). Muh tâ rüd din Ah med’in Hin dis tan, Pa kis tan, Su ri ye ve Irak’ ta çı kan der gi ler de Arap ça, Ur du ca ve İn gi liz ce bir çok ma ka le si ya yım lan mış, Aligarh’ta ba sı lan Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-
£il miy yi’l-Hindî’de de Arap ça ma ka le le ri çık mış tır (makalelerinintamlistesiiçin
bk.AtâHurşîd–MihriİlâhîNedîm,MuÅ
târ nâ me,Aligarh2002,s.68127).

BİBLİYOGRAFYA:Ârif Nevşâhî,BihâratmînMaÅ¹û¹âtkîFihris
teyn, Lahor1988,s.95;Ne×riMuÅtâr(haz.Mâ
lik Râm),NewDelhi1988,s.11-45,ayrıcabk.tür.
yer.; Nezîr Ah med, “Pro fe sör MuÅ tâ rüd dîn A¼-
med”, a.e., s. 47-58; Giyân Çend, “Duk tur MuÅ tâ-
rüd dîn A¼med be-¥ay¦iyet-i Mu¼aššıš”, a.e., s. 

ya tı nın ilk dö ne min de “Âr zû” mah la sıy la şi ir ler ya zan Muh tâ rüd din da ha son ra şiir le faz la uğ raş ma dı. Av ru pa’ya git me den ön ce Ali garh İs lâm Üni ver si te si Kü tüp hane si yaz ma lar bö lü mü so rum lu su ve kütüp ha ne mü dür mu avi ni ola rak ça lış mıştı. 1956’da Hin dis tan’a dö nün ce Ali garh İs lâm Üni ver si te si’nin Arap ça bö lü mün de aka de mik fa ali ye ti ni sür dür dü. 19601968 dö ne min de Me cel le-i £Ulûm-i İs lâmiy-
ye’ nin ya yın mü dür lü ğü nü yap tı, 1976’da elMec mau’lil miy yü’lHindî’yi kur du. Bu ku ru mun çı kar dı ğı Me cel le tü’l-Mec-
ma£i’l-£il miy yi’l-Hindî’nin ya yın ha yatı on iki yıl sür dü. 1968’de üni ver site nin İslâm Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nün müdürlü ğü ne, 1975’te Ede bi yat Fa kül te si dekan lı ğı na ge ti ril di. 1988’de pro fe sör ol du, Pat na’da ki Mevlânâ Maz ha rü’lHak Arapça ve Fars ça Üni ver si te si’ne ku ru cu rek tör yar dım cı sı ola rak ta yin edil di. 30 Ha zi ran 2010’da Ali garh’ta ve fat et ti ve ora da defne dil di.Bir dö nem Jo ur nal of Is la mic Stu-
di es ve Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-£il miy-
yi’l-Hindî’nin edi tör lü ğü nü de ya pan Muh tâ rüd din Hin dis tan, Ka hi re, Dı maşk, Am man gi bi yer ler de ki aka de mi ve kuru luş la rın üye siy di. Ay rı ca bir çok onur bel ge si ve ödül al mış, 1965’te ken di si ne Lek nev Me er Aka de mi si ödü lü, 1983’te şa ir Ese dul lah Gålibi Dih le vî üze ri ne yaptı ğı ça lış ma lar do la yı sıy la Hin dis tan cumhur baş ka nı şe ref bel ge si olan Gålib ödü lü ve ril miş tir. 1988’de do ğu mu nun 64. yı lı do la yı sıy la onun ede bi yat ta ve eği tim de ki hiz met le ri nin ta nı tıl ma sı için Mâlik Râm ta ra fın dan ha zır la nan ve hak kın da ya zılmış ma ka le ler den olu şan “Nezri Muhtâr” ad lı bir ça lış ma ya pıl mış, ay rı ca Atâ Hurşîd ile Mihri İlâhî Nedîm MuÅ târ nâ me adıyla bir mo nog ra fi ka le me al mış tır (Aligarh
2002). 2001 ve 2005’te İmam Ah med Rızâ ödü lü ne de lâyık gö rül müş tür.

– —MUHTÂRÜDDÝN AHMED
( مختار الدين أحمد )

(1924-2010)
Hindistanlýâlim,

ArapveFarsdilleriaraþtýrmacýsý,
nâþir.

˜ ™

14 Ka sım 1924 ta ri hin de Hin dis tan’ın Bi hâr eya le ti nin baş şeh ri Pat na’da doğ du. Ba ba sı Mevlânâ Za fe rüd din Bi hârî Kådîrî Rız vî, Hint alt kı ta sın da Bi relvî ce ma ati nin ku ru cu su Rızâ Han Bi relvî’nin mü ri di ve ha li fe siy di. So yu nun ye dinci ne sil den Abdül kå diri Geylânî’ye kadar var dı ğı söy lenir. Arap ça, Fars ça ve Urdu ca’yı ai le si içinde öğ ren di. Kur’an’ı ez ber le me si nin ar dından ilk öğ re ni mi ni Pat na’da ta mam la dı. Bu ra da al tı yıl bo yun ca ha dis tah sil et ti. 1943’te Ali garh İs lâm Üniver si tesi’ne girdi. 1949 yı lın da üni ver si te de Arap dili konu sun da yük sek li sans, 1952’de Abdülazîz elMey menî yö ne timin de Arap edebi ya tında dok to ra yap tı. Te zi ni hazırlarken Lytton Kü tüp ha ne si’nde ça lışmaya başladı . Dokto ra sı, VII. (XIII.) yüz yıl da yaşa mış Irak lı edip ve şa ir Sad red din elBasrî’nin el-

¥a mâ se tü’l-Ba½riy ye ad lı şi ir an tolojisi nin tah ki ki dir. Al man şar kiyat çı sı Fritz Kren kow ken di si ni be ğen miş ve Hell mut Rit ter’e tav si ye et miş, Al man Şar ki yat Ens ti tü sü ta ra fın dan te zi nin ba sıl ma sı nı öner miş tir.Muh tâ rüd din, Ocak 1953’te Ali garh İslâm Üni ver si te si’nin Arap ça bö lü mün de okut man ola rak gö re ve baş la dı. Ay nı yı lın ekim ayın da Roc ke fel ler bur su nu ka za nıp Ox ford Üni ver si te si’ne git ti. Bu ra da Sir Ha mil ton Ale xan der Ros ke en Gibb gö zeti min de “So ci al Cri ti cism in Mo dern Ara bic Li te ra tu re” adıy la bir ça lış ma yap tı. Av rupa’ da iken aka de mis yen ler ve ho ca lar la kur du ğu iliş ki onun araş tır ma ye te ne ğinin ge liş me si ne kat kı sağ la dı. İn gil te re’nin ya nı sı ra Hol lan da, İs koç ya, Al man ya ve Fran sa’ya gi dip kü tüp ha ne ler den ve diğer araş tır ma ku rum la rın dan ça lış ma la rı için mal ze me top la ya rak Ox ford’a dön dü. 1956’ da bir kaç ay kal dı ğı Hol lan da Lei den Üni ver si te si Kü tüp ha ne si’nde, Su ri ye li edip ve şa ir Emînüd din eşŞey zerî’nin (ö.
626/1229) son Ye men Eyyûbî hü küm da rı elMe li kü’lMes‘ûd Selâhad din Yûsuf’un kü tüp ha ne si için ha zır la dı ğı bir şi ir ve ne sir an to lo ji si olan Cem he re tü’l-İs lâm 
×â tü’n-ne¦r ve’n-ni¾âm’ın yegâne nüsha sı (LeidenÜniversitesiKtp.,nr.480) üze ri ne in ce le me yap tı, de ğer len dir me ve eleş ti ri ler ka le me al dı. Aka de mik ha
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237;Hassanpour,s.365,368). Mûk ri yân î, 1934’te Pîre merd’in Sü ley ma ni ye’de çıkar dı ğı Jiyân ga ze te sin de ona yar dım cı ol duy sa da bir sü re son ra ara la rın da anlaş maz lık çı kın ca Re vân diz’e dön dü. 19351936’da Er bil’de haf ta lık Rûnakî (Nur;11
sayı;sahibiŞîtMustafa), 19431947 yıl ların da Tevfîk Vehbî ile bir lik te Bağ dat’ta İn gi liz Bü yü kel çi li ği ta ra fın dan ön ce ay lık, ar dın dan haf ta lık ola rak çı ka rı lan Dengî 
Gîtî Tâze (Yenidünyanınsesi) der gi si nin ya zı iş le ri mü dür lü ğü nü yap tı. Bağ dat’ta Alâ ed din Seccâdî’nin çı kar dı ğı Gelâvêj 

(19391949) der gi si ne ya zı lar yaz dı. 20 Ey lül 1947 ta ri hin de Bağ dat’ta ve fat et ti, va si ye ti üze ri ne ce na ze si Er bil’e gö tü rü lerek ora da def ne dil di.Mûk ri yân î’ nin Kürt çe ya nın da Fars ça, Arap ça, Türk çe, Rus ça, Af gan ve Hint dille ri ni, bi raz İn gi liz ce ve Fran sız ca bil di ği, dinî ilim ler de, ta rih ve ede bi yat ala nın da ge niş bil gi sa hi bi, ma den, taş, ah şap oy  ma, hat sa na tın da ve mü hür ka zı ma mesle ğin de ye te nek li ol du ğu kay de di lir. İpek bö ce ği ye tiş tir mek le de uğ raş mış, bu konu da bir de ki tap yaz mış tır. Ma ce ra do lu gez gin ha ya tı ve hal kın için de bu lun du ğu acık lı du rum se be biy le “Hüznî” la ka bıy la anıl mış, ga ze te ya zı la rın da bu nun ya nında Dâ mâv, Hadûk, Bêjen gi bi tak ma adlar kul lan mış tır. Ta rih, si ya set, ede bi yat, kül tür ala nın da ki eser le ri ya nın da çağ daş hi kâ ye for mun da eği tim amaç lı kı sa halk hi kâ ye le ri de ka le me al mış tır. Mûk ri yân î 

Ah medi Hânî’nin Mem u Zîn ad lı ki ta bını, ar dın dan di ğer bir kı sım eser ler yanın
da Ara rat, Kür distân, Botân, Çiyâyî 
Kurmânc, So ran, Di yar be kir gi bi der gi ve ga ze te le ri bas tı. 1925 Şeyh Sa id is ya nıyla il gi li ge liş me le ri de bir kaç sa yı çı ka bi len 
Di yar be kir der gi sin de tef ri ka et ti. Bu nun üze ri ne Ha lep’te faz la ka la ma ya rak bas kı alet le ri ni Bağ dat’a ve ar dın dan Şeyh Ubeydul lah Nehrî’nin Re vân diz’e kay makam ta yin edi len to ru nu Sey yid Tâhâ ile bir likte ora ya nak let ti. Sey yid Tâhâ’nın al tı ay son ra gö re vin den ay rıl ma sı nın ar dın dan kar şı laş tı ğı maddî sı kın tı lar ve ya yın la rı sebe biy le de fa lar ca yar gı lan ma sı na rağ men Zâri Kir mân cî adı nı ver di ği mat ba ası nın fa ali yet le ri ni ve fa tı na ka dar sür dür dü. Ken di sin den son ra kar de şi Gîv Mûk ri yân î, Çâphâneyî Kür dis tan di ye ad lan dır dığı mat ba ayı Re vân diz’ den Er bil’e ta şı yıp 1977’de ölü mü ne ka dar ora da ça lış tı.Mûk ri yân î, 19261932 yıl la rın da Re vândiz’ de ay lık Zâri Kir mân cî ad lı iç ti maîsiya sîedebî der gi yi yir mi dört sa yı çı kar dı. Der gi nin adı nı “zâr” (dil,lehçe;çığlık) keli me si ne ve ri len fark lı an lam lar dan do la yı ba zı araş tır ma cı lar “Kürt di li / Kır man çi leh çe si” (M.EmînZekî,s.373;CelilêCelil,
s.94;Hassanpour,s.280;Edmons,XXIV
[1937],s.490;EI°[İng.],V,485), ba zı la rı ise “Kürt çığ lı ğı” (Hamilton,s.237) şek lin de an la mış tır. İn gi liz ler’in Irak Kür dis ta nı’nda stra te jik bir yol ya pı mı pro je si ni ger çekleş tir mek ama cıy la 19281932 ara sın da böl ge de ça lı şan Ye ni Ze lan da lı mü hen dis Arc hi bald Mil ne Ha mil ton, bir sü re ken disiy le do laş tı ğı ve bil gi al dı ğı Mûk ri yân î’ nin, mat ba asın da çı kar dı ğı ga ze te için me şe ağa cın dan kes ti ği lev ha lar üze rin de resim ler oyup üs tü ne mü rek kep dö ke rek bas kı yap tı ğı nı, bü tün ya zım, çi zim, bas kı ve cilt iş le ri ni biz zat ken di si nin ye ri ne getir me si ba kı mın dan bu nun dün ya da bir ilk ol du ğu nu, Bağ dat hü kü me ti nin Kürt çe’ye kar şı du yar lı lı ğın dan do la yı ga ze te nin sık sık ya sak lan dı ğı nı söy ler (Ro ad,s.122123,

71-95; Atâ Hurşîd – Mihri İlâhî Nedîm,MuÅtârnâ
me:MuÅtârüddînA¼medkîMašålâtveTe½ânîf
kâMev²u£âtîveVe²â¼atiÎşâriyye,Aligarh2002,
s.9-31,ayrıcabk.tür.yer.;Şâhid Mâhilî,Profesör
MuÅtârüddînA¼med:Mu¼aššıšurDânişver,
Mürettib,NewDelhi2005;Atâ Hurşîd, “Pro fe sör 
MuÅ tâ rüd dîn A¼med Ârzû”, Hemâre-yi Zebân, 

sy.15-21,NewDelhi2010,s.7-8.

ÿÂrifNevşâhî

– —MÛKRÝYÂNÎ
( موكريانى )

Hüseyn Hüznî b. Seyyid Abdillatîfb. Ýsmâîl Mûk ri yân î (Mükriyânî)
(1893-1947)

Kürtmatbaacılığının
öndegelenisimlerindentarihçi,

gazetecivenâþir.
˜ ™

12 Ey lül 1893’te İran’ın Kür dis tan böl gesin de Sâvuc bulâg (Sâblâğ:TürkçeSoğuk
bulak’tan,bugünküMehâbâd) kaza sı na bağ lı Ha cıha san kö yün de doğ du. Di ğer kay nak la rın ak si ne Su vey rekî’nin, do ğum ta ri hi ni 1886 şek lin de kay det me si yan lış ol ma lı dır. Nis be sin den, Me hâ bâd’ın merkez ol du ğu Mûk riyân böl ge si ni yurt edi nen Mûk rî (Mükrî) ka bi le si ne men su bi ye ti an laşıl mak ta dır. Ha ya tı na da ir bil gi ler sa de ce 
Pîşkev tın ad lı ki ta bı na kar de şi Gîv Mûkri yân î’ nin yaz dı ğı ön söz de yer al mak ta dır 
(CelilêCelil,s.92). Bu na gö re ilk eği ti mini ba ba sı ve da yı sın dan, ar dın dan çev rede ki med re se ler de al dık tan son ra genç yaş ta Merâga, Teb riz ve Eri van’a gi de rek tah sil gör dü. 1905’te git ti ği Mos ko va ve Pe ters burg’da iki yıl ka lıp Rus ça öğ ren di; ar dın dan bir sü re bu lun du ğu Hin dis tan ve Af ga nis tan’dan son ra İs tan bul’a git ti. Bu ra da iki yıl ika met ede rek hat ve matba acı lık eği ti mi gör dü. Su ri ye, Lüb nan, Mısır, Hi caz ve Fran sa’yı do laş tı. Kürt ha yat tar zı nı ve kül tü rü nü öğ ren mek ama cıy la he men bü tün Kürt böl ge le ri ni gez di. Millî kül tür ve eği ti min ge liş me sin de ya yım cı lığın öne mi ni an la dı ve bir mat baa kur ma ya ka rar ver di. 1914’te Al man ya’ya gi dip 120 Os man lı li ra sı ile Arap ça ba sım harf le ri ve kü çük bir ba sım tezgâhı sa tın al dı. Er te si yıl Ha lep’te fa ali ye te geç ti; Arap harf lerin de yer al ma yan Kürt çe ses kar şı lık la rı için Fars ça al fa be den ya rar la nıp ye ni karşı lık lar bul du ve Al man ya’da bun lar için bas kı ka lıp la rı yap tı ra rak ama tör ce de ol sa ki tap ve der gi bas ma ya baş la dı. O za ma na ka dar ba zı Kürt çe ki tap ve sü re li ya yın lar Arap harf le riy le bas kı ya pan çe şit li matba alar da neş re dil miş ken bu mat baa da ha son ra Irak ve İran’da Kürt çe bas kı ya pa cak mat ba ala ra ön cü lük et ti. İlk ola rak Şeyh Mûkriyânî
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