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PEKOLCAY, Ayşe Necla

kalanbölümlerledahasonrakigelişmelerdeeklenerekElvanŞenörer’inhazırladığı,“VardımDünyaSahiline”başlığınıtaşıyankısmınınilâvesiyleyenidenneşredilmiştir(İstanbul2008). 7.MehmedÂkif’in
VerdiğiMesajlarveTesirAlanları(İs
tanbul1991).İstanbulBüyükşehirBelediyesiKültürDairesiPekolcay’ınmeslekhayatının60. yılıdolayısıylaTarıkZaferTunayaKültürMerkezi’ndebirşükranprogramıgerçekleştirmiştir.HakkındaFatmaEryükseklisansçalışmasıhazırlamış(bk.bibl.),İstanbul’dadüzenlenenİslâmîTürkEdebiyatıSempozyumu’nunilkionaarmağanedilmiş,bildirilerinyeraldığıkitabınsonkısmıdaonatahsisedilmiştir(İs lâ mî Türk 
Ede bi ya tı Sem poz yu mu,İzmir2012,“Seki
zinciBölümNeclâPekolcay”,s.545630).

BİB Lİ YOG RAF YA :

NeclâPekolcay’ınMÜİlâhiyatFakültesi’nde-
kiözlükdosyası;NeclaPekolcay, Geç tim Dün ya 
Üzerin den (haz.HilâlFerşatoğlu),İstanbul2005,
tür.yer.; a.mlf., Geç tim Dün ya Üze rin den / Eği
tim Ha ya tı mız da Bir Ha nı me fen di Por tre si (haz. 

ElvanŞenörer),İstanbul2008;FatmaEr, Neclâ 
Pe kol cay Ha ya tı, Eser le ri ve İs lâ mî Türk Ede
bi ya tı Ça lış ma la rın da ki Ye ri (yükseklisanste 
zi,2008),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,tür.yer.;İsmailKara,“NeclâHocaİçinVefa(t)Kaydı”, 
İs lâ mî Türk Ede bi ya tı Sem poz yu mu (ed.Yal
çınYaman),İstanbul2012,s.575-582;MelihaYıldıranSarıkaya,“BildikGelenlerGeçtilerGördük
KonanlarGöçtüler”, a.e., s. 587-601; MustafaTatçı,“NeclâHoca’danMektupVar”, a.e., s. 

603-612; MustafaİsmetUzun,“TDVİslâmAn
siklopedisi’ninİlkBaşRedaktörüDoç.Dr.Neclâ
PekolcayHocam’ınArdından”, a.e., s. 613-623; a.mlf.,“Vefeyât:Doç.Dr.NeclâPekolcay”, İs lâm 
Araş tır ma la rı Der gi si, sy.20,İstanbul2008,s.
149-160; AhmetKarataş,“DikkatlerdenKaçan
Birikim:İlâhiyatFakültelerindekiEdebiyatAraş
tırmaları(MarmaraİlâhiyatÖrneği)”, MÜ İFD, sy. 

28 (2005), s. 143-166; “MeslekHayatının60.Yı
lındaNeclaPekolcay” (programındaHasanAksoy,
İskenderPala,MustafaUzunveHilâlFerşatoğlu
tarafındanyapılankonuşmalar,TarıkZaferTunaya
KültürMerkezi,18Şubat2006).

ÿMustafaUzun

– —PÎR MUHAMMED HASAN
( پير محّمد حسن )

(1904-1999)
Pakistanlý yazar,

nâþir ve mütercim.
˜ ™

8Mayıs1904’teHindistan’ınAmritsarşehrindedoğdu.İlkveortaöğrenimininardından1922’degirdiğiPencapÜniversitesi’ndeArapdiliveedebiyatıalanındalisans,1930’daArapdilinde,1936’da Fars dilindelisansüstüöğreniminitamamladı.1938’deaynıüniversitedeŞemseddin

Muhammedb.MahmûdeşŞehrezûrî’nin
Nüzhetü’lervâ¼verav²atü’lefrâ¼’ınıneşre hazırladığı doktora tezini verdi.
1932’deLahor’dakiKızlarFakültesi’ndeArapça ve Farsça okuttu. Daha sonraPencap’taçeşitlifakültelerdedersverdi.
1959yılındaemeklioluncayakadardevletokullarındakihocalıkgörevinisürdürdü.Emekliliksonrasıözelokullardadersvermeyedevametti.19631971yıllarındaBahâvelpûr’dakiİslâmÜniversitesi’ndeArapDiliBölümübaşkanlığıyaptı.ArdındanRavalpindi’yeyerleşerekçalışmalarınaağırlıkverdi.19Ağustos1999’daburadavefatetti.

Eser le ri. Tercüme. 1.¥ayâtıCâvidân. Ruh,ölümsonrasıhayatvepeygamberlerinhayatınadairdir.MüellifbuçalışmasındaAbdülhakb.SeyfeddinedDihlevî’nin
¥ayâtü’lenbiyâß(Farsça),CelâleddinesSüyûtî’ninİnbâhü’le×kiyâßli¼ayâti’l
enbiyâßveAhmedb.HüseyinelBeyhak¢’nin¥ayâtü’lenbiyâßfîšubûrihimadlıeserleriniUrduca’yatercümeetmiştir(Ra-

valpindi1959;Lahor1989). 2.ƒazînei
Ma£ârif.Ahmedb.MübârekesSicilmâsî’ninelİbrîzminkelâmiSeyyidî£Ab
dil£azîzedDebbâ³(Beyrut2004)adlıeserininUrducatercümesidir(La hor, ts. 

[NâşirânıKur’ân]). 3.Leme¼ât.ŞahVeliyyullahedDihlevî’nintasavvuferbabınınvarlıkfelsefesinedairgörüşlerinielealdığıFarsçaeserininUrducaçevirisidir(La hor 

1966). 4.Bülû³u’lerebfîma£rifetia¼
vâ li’l-£Arab.MahmûdŞükrîelÂlûsî’ninCâhiliyedevriAraptarihinedaireserininnotveaçıklamalarlabirlikteUrduca’yatercümesidir(Lahor19671968). 5. Ri-

sâleiÆuşeyriyye.Kuşeyrî’nineserininbirgirişyazısıvenotlarlabirlikteUrduca’yaçevirisidir(İslâmâbâd1970,1984,
1995). 6.etTa£arruflime×hebiehli’t
ta½avvuf.Muhammedb.İbrâhimelKelâbâzî’yeaiteserinArthurJohnArberrytarafındangerçekleştirilenİngilizceçevirisindekiyanlışlaradadikkatçekilerekyapılanUrducatercümesidir(Lahor1971). 
7. Kitâbü’lLüma£ fi’tta½avvuf. EbûNasrSerrâc’ıntasavvufunanakonularınadaireserinin,ReynoldAlleyneNicholsonneşriyle (Leiden 1914; London 1963) bununArthurJohnArberrytarafındanyapılanikmalneşrine(London1947)dayanılarakhazırlanmışUrducaçevirisidir
(İslâmâbâd1986,1996).

Ne şir: 1.Kuşeyrî,erResâßilü’lÆuşey
riy ye.Kuşeyrî’ninRisâletüşikâyetiEh
li’s-sün ne bi-¼ikâye ti mâ nâlehüm mi-

ne’lmi¼ne,Risâletüa¼kâmi’ssemâ£ veRisâletütertîbi’ssülûkfî¹arîši’llâh

adlı risâlelerinin Urduca tercümeleriylebirlikteyapılanneşridir(Karaçi1964). 
2.RadıyyüddinesSâgånî,el£Ubâbü’z
zâÅirve’llübâbü’lfâÅir(IIV,İslâmâ
bâd19941996).PîrMuhammedayrıcahenüzbasılmayanHakîmetTirmizî’nin
Şeßnü’½½alât, £İlelü’l£ibâdât ve ed-

Dürrü’lmeknûnfîesßiletimâkâneve
mâ yekûnadlırisâlelerini,HâriselMuhâsibî’ninKi tâ bü’l-ƒal ve ve’t-te naššul 

fi’l£ibâdâtvederecâti’l£âbidînveHâceMuhammedPârsâ’yanisbetedilenŞer¼i
Fu½û½ü’l¼ikem(Farsça)adlıeserlerinitahkiketmiştir.

BİB Lİ YOG RAF YA :M.MunîrSelîc, Ve feyâtı Ehli Æalem, İslâmâbâd
2008, s. 392; MuhammedTufeyl,“DuktûrPîr
Mu¼ammed¥asanbe¥ay¦iyyetiMu¼aššıš”, 
Fikr o Na ¾ar, İslâmâbâd1992,s.83-90;AbdürreşîdRahmet,“DuktûrPîrMu¼ammed¥asan,
ŞaÅ½iyyetveFen”, a.e., s. 91-110.

ÿÂrifNevşâhî

– —PÎREMERD
( پيره ميرد )

Tev fîk b. Mah mûdb. Hamza Süleymanî
(1867-1950)

Iraklý þair, yazar ve gazeteci.
˜ ™

Kuzey Irak’ta Süleymaniye şehrindedoğdu.DedesiHamzaÂgåyiMasrafî,BâbânEmirliği’ninsonvalisiAhmedPaşa’yamaliyenâzırlığıyaptığındanMasrafînisbesiyleanılır.Pîremerd(Pîremêrd)ilkdinîeğitiminiSüleymaniye’deMollaHüseyinGûceveMollaSaîdZelzelî’denaldıktansonramedreseöğreniminidedesininin şaettirdiğiHamzaAğaCamii’ndeMollaMahmûd’unyanındagördü.Arapça,FarsçaveTürkçeöğrendi.IrakKürdistanı’ndabirçokyeridolaşıptahsiliniilerletti,buaradaKürtşiirivefolklorukonusundabilgiedindi.Dahagençyaştaikenmahallîidaredeçeşitligörevlerdebulundu.1882’deSüleymaniyenüfusbaşkâtipliği,mahkemezabıtkâtipliği,1883’teHalepçeEmlâkiHümâyunkâtipliği,1886’daŞârbâjîr
(Şehribâzâr)mahkemebaşkâtipliğiyaptı.
1895’teSüleymaniye’deŞeyhMustafaenNak¢b’inözelkâtipliğiniüstlendi.SultanII.Abdülhamid’indavetiüzerine1898yılındaMustafaenNak¢bveŞeyhSaîdBerzencî
(MahmûdBerzencî’ninbabası)ilebirlikteİstanbul’agitti;ertesiyılonlarlaberaberhacfarîzasınıyerinegetirdi.Dönüştekendisine“bey”unvanıverildiveHacıTevfikBeydiyeanılmayabaşlandı.KaçarHükümdarıNâsırüddinŞah’ınSultanAb
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zetesivasiyetiüzerineyayımınısürdürdü
(kapandığı1963’ekadar1700sayı).KürtgazeteciliğialanındaözelbiryeriolanPîremerdbilhassaKuzeyIrak’tahaklıbirünesahipgüçlübiredipveşairdir.KürtedebiyatınınyanısıraTürkveFarsedebiyatlarınadavâkıfolupbudillerdedeşiirleryazmıştır.ÖzellikleNâlî,MollaAbdürrahîmMevlevîveHacıKådiriKûyî’denetkilenmiş,çağdaştemalarıklasikKürtşiiriformvetemalarıylaustacabirleştirdiğimanzumelerindeaşk,tasavvuf,mizah,hiciv,sosyalvesiyasalkonularıişlemiş,zamanzamanklasikformlarındışınaçıkarakserbestşiirleryazmıştır.Sözlüedebiyatvefolklorladailgilenerekatasözlerinitoplayıpnazmaçekmişvegazetesindeyayımlamış,şiirindidaktikdeğeriniöneçıkarmış,muhtemelenOsmanlı’dakideğişimdenetkilenerekkadınlarıneğitimineveözgürlüğünebüyükönemvermiştir.Pîremerd,Kürtedebiyatındailkkısahikâyevetiyatroyazanlardandır,ayrıcabiryenilikolarakçocukşiirleridekalemealmıştır.Kürttarihikahramanlarındanetkilenmiş,bunlarıtiyatrodasahnelenmek
üze re Mem u Zîn, Devâzde Süvâreyê 

Me rî vân ve MahmûdÂğâyêŞîvegel gibihikâyelerinekonuetmiştir.Dindarbirkişiliğesahipolan,vasiyetindedebelirttiğigibidindenveahlâktanvazgeçilmemesiniisteyenPîremerd’insiyasalolaylaraçokkatılmadığı,kendisinihalkıneğitimvekültürseviyesininyükseltilmesineadadığıanlaşılmaktadır.KuzeyIrakbölgeselyönetimitarafından2002yılındanitibarenkonulan“PîremerdAltınÖdülü”heryılKürtedebiyatıvesanatınahizmetedenbiryazarveyasanatçıyaverilmektedir.Pîremerdüzerineyapılançalışmalardanbazılarışunlardır:MuhammedResûlHavâr,Pî re mêr di Ne mir (Bağdat1970;Sakız
1369hş./1990,1386hş./2007);FerîdûnAliEmîn,ÇendSerincîkLePîremêrdŞâir
(Bağdat1971;Pîremerd’insiyasîveede
bîhayatıylailgilieleştirelbirçalışmadır); FâikHuşyâr,Pî re mêrd (Bağdat1990); ÜmîdÂşinâ,Pî re mêrd û Pêydâçûne ve-

ye kî Nuêy Jîyan û Ber he mekânî (III,
Hevlîr2001;Pîremerd’inhayatıveeserleri
üzerineyapılmışenmuhtevalıçalışmadır). TanınmışKürtedebiyattarihçisiAlâeddinSeccâdî,Pîremerd’inölümümünasebetiy
le 25Ağustos1950tarihindedüzenlenentoplantıdabirçokyazarveşairtarafındanyapılankonuşmaları veokunanşiirleri
Yâdî Pî re mêrdadıyladerlemiş(Bağdat
1951), Mîjûy-i Edeb-i Kûr dîadlıeserindeonaayrıcagenişyervermiştir(Bağdat
1952,s.418435).

veHeybeliadakaymakamlığıyapanPîremerd,KürdistanTeâlîCemiyeti’nin(1918) üyeleriarasındayeraldı,bucemiyetinçıkardığıJîn (Ha yat)dergisindeşiirleriveyazılarıyayımlandı.1918’deAmasyamutasarrıflığınatayinedildi.Bazıkaynaklarda1923yılınakadarbugörevdekaldığıbelirtilmeklebirlikte,Atatürk’ün12Ha
zi ran 1919tarihindeAmasya’yagelişindekendisinikarşılayanheyetarasındaonundeğilmutasarrıf vekiliMustafaBey’inadının anılması ve sonraki gelişmelersırasındadaisminingeçmemesindenosıradaAmasya’dabulunmadığıanlaşılmakta,dolayısıylaburadakigörevindenekadarkaldığıbilinmemektedir.Pîremerd,Türkiye’decumhuriyetinilânedilmesiveIrak’tabirhükümetinkurulacağınıöğrenmesiüzerineTürkiye’deevlendiğieşiileNejadveVedadadlıikiçocuğunuİstanbul’dabırakarak1924’teBağdat’agitti,
1925’teSüleymaniye’yedöndü.Cem‘iyyetiMaârif’teüyelik,sekreterlikveuzunsürebaşkanlıkyaptı.Çeyrekasırboyuncaİstanbul’daeldeettiğibirikimlebazısosyalvekültürelprojeleriuygulamayakoydu.Süleymaniyebelediyesitarafından1924’teJi yâne veadıylaçıkarılan
ve 1925’teadıJi yân’a(Hayat)çevrilenhaftalıkgazeteninbaşyazarıoldu(1926). İmtiyazsahibivesorumlumüdürüHüseyinNâzımŞehrdâr1933’tevefatedinceonungörevlerinideüstlendi.Süleymaniyeyönetimiyleanlaşamayıp1938’de553. sayıda gazetenin yayını durduruluncakendiimkânlarıylabirmatbaasatınalıpOcak1939’da554.sayıdanitibarenJîn adınıverdiğiyenibirhaftalıkgazeteçıkardıvehayatınınsonunakadarbununyayımınısürdürdü(1015sayı).Bufaaliyetleriyanındakurduğumatbaadabirçokkitapbastırdı.Bağdat’taAlâeddinSeccâdî’ninçıkardığıGelâvêjdergisindeKürtçe,Kerkük’teçıkanKer kük ga ze te si 

ve Nec medergisindeTürkçeşiirleriveyazılarıyayımlandı.1932’deJi yân’ın312. sayısındanitibarenHacıTevfikBeyyerinePîremerd(yaşlıadam)lakabınıkullandı.Süleymaniye’deCem‘iyyetiZânistîKurdân
(KürtBilimDerneği)tarafındangündüzçalışmakzorundaolanlarıneğitimiiçinkurulanKütübhâneyiZânistîadlıözelgeceokulundabiraramüdürlükyaptı.HamzaAğaCamii’ndeheryılmevlidtörenleridüzenlenmesine,ayrıcaNevruzateşininyakılıpbubayramınkutlanmasınaöncülüketti,Nevruziçinbirmarşyazdı(a.g.e., 

s.9192). 19Haziran1950’deSüleymaniye’devefatedenPîremerd,GirdiMâmeYâreKabristanı’ndadefnedildi.Jînga

dülhamid’egönderdiğimektubacevapyazmaişiKâtibiŞehriyârîİzzetPaşatarafındankendisineverilinceFarsçayazdığımektupdil,üslûp,hatbakımındançokbeğenildive14 Ey lül 1899tarihindeMeclisiÂlîâzalığınagetirildi.BuaradaİzzetPaşa’nınteşvikiylegirdiğiMektebiHukuk’tan1905’temezunoldu.İstanbul’daçıkanResimliKitap,İctihad,Musavver
Muhît,İkdâm,Serbestî,Hürriyet,Ter
cümânıHakîkatgibiTürkçeveŞems gi  biFarsçadergivegazetelerde,Tahran’daçıkanŞafakıSurh ga ze te si ve Ferheng dergisindeyazılaryazdı(kullandığıçoksa
yıdakiisimvetakmaadiçinbk.Malmîsa
nij,s.6971).II.Meşrutiyet’inilânındansonraŞeyhUbeydullah’ınoğluSeyyidAbdülkådirNehrîyiŞemdînânî’ninbaşkanlığında1908’dekurulanKürtTeâvünveTerakkîCemiyeti’ninonasılüyesindenbirioldu;bucemiyetinhaftalıkKürdTeâvün
veTerakkiGazetesi’nin(Kasım1908) imtiyazsahipliğinivesorumlumüdürlüğünüyürüttü.SüleymaniyeliM.Tevfîk,SüleymaniyeliTevfîk,M.Tevfîkimzalarıylayazılarkalemealdı.Aynızamandaİstanbul’dayayımlananilkKürtçe(veaynıza
mandaTürkçe)süreliyayınsayılan,yazarlarıarasındaSaidNursi,DiyarbekirliAhmedCemilBey,HaydarîzâdeİbrâhimEfendi,SüleymanNazif,BabanzâdeİsmailHakkı’nındabulunduğubugazete,cemiyetinfaaliyetinesonverilmesiylebirliktesekizinciayındakapatılıncayakadar(Haziran
1909)varlığınısürdürdü.İstanbul’dakaldığısıradabiraraHeybeliada’daikamet
et ti (“Hey be li ada’da Ge ce”adlı şiirinin
aslıveTürkçetercümesiiçinbk.a.g.e.,s.
7778,9394).RecâizâdeM.Ekrem,HalitZiya,RızaTevfik,AhmedRâsim,HüseyinRahmiveAbdülhakHâmidgibitanınmışTürkedipveşairleriyletanıştı.Buaradabirsüreavukatlıkyaptıktansonratekrardevletmemuriyetinedöndü.

1909’daÇölemerik(Hakkâri), 1912’deKaramürsel,1915’tePalu,1916’daBeytüşşebâb,1917’deGümüşköy,Adapazarı

Pîremerd
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dekiBizansordusuDoğuBulgaristan’ıelegeçirince,Pirlepe’nindeönemlibirmerkeziolduğuBulgaristan’ınbatıkısmındakiidarecilerÇarSamuel’inyönetimialtındatoplandılar.Kırkyılsürensavaşınardından1014’teBizansİmparatoruII.BasileiosbuküçükdevletiyıktıvetopraklarınıBizansİmparatorluğu’nailhaketti.ŞehirBasileios’un yenidendüzenlediğiidarîyapıyıtarifeden,1018 ve 1020tarihliikiimparatorfermanındaFrourion
(kale) Prilapos diye zikredildi. KaleninaltındakiArchangelManastırı’naaitkiliseninsütunlarındayeralanbirkitâbedePirlepePiskoposuAndrea’nıneskitakvimegöre6504 (996)yılındaöldüğündenbahsedilir.Pirlepe,1200’lüyıllardaDobromirHrz’inşehrikendikısaömürlüdevletinekatıncayakadarBizanstoprağıhalindekaldı.Haçlılar’ın İstanbul’u işgalininveBizansİmparatorluğu’nunparçalanmasınınardındanEpirusDevleti’ninbaşındabulunanTheodore1217’dePirlepe’yikendidespotluğunabağladı.DahasonraBulgarÇarıII.Asen,Pirlepe’nindeiçindebulunduğu,Theodore’unelindekitopraklarınbüyükbirkısmınıelegeçirdi.1246’daAsen’inölümüüzerineİznikİmparatoruIoannesVatatzestekseferdebütünTrakyaveMakedonyatopraklarınıaldı.BundanbeşyılsonraEpirusluII.MichaelkısasürelideolsaPirlepe’yehâkimoldu.Onungibi1283’teSırpKralıMilutin’inidaresidekısasürdü.1301SırpBizansanlaşmasıylaPirlepeOhri,StrumitsaveProsek’lebirliktesonrakiotuzdörtyılboyuncaBizanstoprağıolarakkaldı.1335’teSırpÇarıStephanDu{an’ınelinegeçti.ÇarDu{an,PirlepeKalesiiçindehalefleritarafındandakullanılacakbirkraliyetsarayıyaptırdı.Mart1350’deDu{an,Vuka{inadlıyerelhalktangüçlübiriniPirlepeveonabağlıbölgeninvalisi(župan)olaraktayinetti.Du{an’ın1355yılındaölümününardındankısaömürlüimparatorluğuparçalanıncahalefiÇarUroş,Vuka{in’ikralyaptı.Vuka{inveSerres(Siroz)SırpprensliğininhükümdarıolankardeşiUglje{a,Eylül1371’deMaritsa(Meriç)savaşındaOsmanlılar’akarşıyenikdüşünceVuka{in’inoğluMarko,Pirlepekrallığınınbaşınageçti.Marko
1395’tekiölümünekadarkrallığıidareettiveYıldırımBayezid’invasalıoldu.Vuka{inveMarko’nunfreskleri,PirlepeKalesi’ninaltındayeralanArchangelManastırıKilisesi’ninduvarlarındabulunmaktadır.ErkenOsmanlıdönemivak‘anüvisleriPirlepe’ninfethinedairkarışıkbirtablosunar.AncakHocaSâdeddinEfendi,sultanınRumeliBeylerbeyiTimurtaşBey’e

Uzun, Kürt Ede bi ya tı na Gi riş, İstanbul1999,s.
27,53,67;Malmîsanij, Kürt Teâvün ve Te rak
ki Ce mi ye ti ve Ga ze te si, İstanbul1999,s.28,
56,65,67-102,135;HasanDuman, Baş lan gı
cın dan Harf Dev ri mi ne Ka dar Os man lıTürk 
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