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Aras nehrinin vücuda getirdiği Aras havzası Türkiye, İran ve Azerbaycan’da geniş bir coğrafya-
yı kapsayan bir bölgedir. Aras nehri ve havzası birçok eski dinin gelişim bölgesi olmasından 
dolayı dinler tarihi açısından önemlidir. Bu özelliğinden dolayı Aras nehrinin kutsallığı öteden 
beri anlatılagelmiş ve suyunun her derde deva olduğuna inanılmıştır. İslamiyet’in doğuşun-
dan çok önce ise nehrin aşağı havzasında yaşayan Yahudilerden ötürü bölge Yahudi bölgesi 
olarak anılmaktaydı. Bu nedenle Aras havzası İsrailoğulları’na ait birçok menkıbeye de ev 
sahipliği yapmıştır. Yahudiler dışında Hıristiyan topluluklardan olan Gregoryan Ermeniler, 
Ortodoks ve Malakan Rusları, Hırıstiyan Albanlar da çeşitli zaman aralıkları ile bu bölgede 
yaşamışlardır. 

Aras Havzası’ndaki ilk İslam fetihleri Hz. Ömer döneminde başlamış, Emeviler ve Abbasiler 
dönemlerinde devam etmiştir. Akabinde bu havza Samaniler, Sacoğulları, Mervaniler gibi yerel 
beyliklerin hâkimiyetinde kalmıştır. Bizanslılara karşı kazanılan ilk büyük zafer olan Pasinler 
Savaşı bu havzada gerçekleşmiştir. Alparslan’ın 1064’te Ani Şehri’ni alması ile de Aras Havzası 
Selçuklu hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra ise Şeddadiler, Saltukoğulları, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Harezmşahlar gibi birçok beylik ve devletin bölgede hâkimiyeti 
görülmektedir. Osmanlı dönemine gelindiğinde de Aras Havzası tarihin her sürecinde olduğu 
gibi stratejik önemini korumaya devam etmiştir. Halen bu havza Anadolu’nun Kafkaslara ve 
Kuzey İran coğrafyasına açılan kapısı niteliğindedir. 

Birçok toplum, din ve kültür açısından önemli bir bölge olan Aras Havzası en eski dönemler-
den itibaren İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunması nedeniyle ticari ehemmiyete haizdi. Yine 
stratejik konumu nedeniyle siyasi, sosyal, dini ve kültürel açıdan da büyük öneme sahipti. Bu 
bölge özellikle kültür-medeniyet açısından oldukça ileri bir seviyede idi. Nitekim Türk-İslam 
hâkimiyeti döneminde havzanın önemli merkezlerindeki medreselerde yetişmiş ulema 
verdikleri eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle bölgenin ilmî refah seviyesini yükselttikleri 
gibi tekke, zaviye ve dergâhlarındaki gönül erbabı âlimler ve mutasavvıflar da bu coğrafyanın 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli vazifeler icra etmişlerdir. Abdurrahman Gazi, Aşık 
Erbabi, Ahi Toman Baba, Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi, Erzurumlu Ibrahim Hakkı Hazret-
leri, Nene Hatun, Ömer Nasuhi Bilmen, Ebu'l Hasan Harakani, Davûdi Karsî, Yusuf Harputi 
(Bingöl), Ahmed-i Hani, Halife Yusuf Bayezidî, Molla Musa Celalî gibi ulema ismi zikredilebilir. 
Ayrıca Iğdır ilimize yaklaşık 45 km. mesafede bulunan ve şu ân Ermenistan sınırları dâhilinde 
yer alan Duvîn’den neş’et eden Eyyûbî ailesini de (Selâhaddîn Eyyûbî’nin dedesi Şadî, babası 
Necmeddîn Eyûb ve amcası Esedüddîn Şîrkûh) zikretmek gerekir. Yine İran ve Azerbaycan’da 
da geniş bir coğrafyayı kapsayan Aras havzası İslam Tarihi’nde; Şems-i Tebrîzî, Sayib Tebrîzî, 
Şehriyâr, Abdülkâdir Geylânî, Nimetullah Baba Nahçıvani, Hinduşah Nahçivanî, gibi büyük 
ulema ve şairleri yetiştirmiştir. Bu bölge aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen nice ilim ehli ile 
tarihi şahsiyete de ev sahipliği yapmaktadır. Elimizdeki bu çalışma, bu güzide insanların ilim 
dünyasına tanıtılması gayesiyle ortaya çıkmıştır.
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2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ey-

yûbî Sultanı I. Melik Âdil Döneminin Siyasi Tarihi (589-615/1193-1218)” adlı tezle 
doktorasını tamamladı. Halen Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve 
Sanatları Bölümü’nde dr. öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arş. Gör. Nihat DEMİRKOL
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde 

doktorası devam etmekte olup halen Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana-
bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Arş. Gör. Bahar YAYIK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde 

doktorası devam etmekte olup halen Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mez-
hepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Arş. Gör. Mehmet Nuri AYYILDIZ
Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde dok-

torası devam etmekte olup halen Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku 
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.





TAKDİM

Değerli Bilim İnsanları
Aras nehrinin vücuda getirdiği Aras havzası Türkiye, İran ve Azerbaycan’da 

geniş bir coğrafyayı kapsayan bir bölgedir. Aras nehri ve havzası birçok eski 
dinin gelişim bölgesi olmasından dolayı dinler tarihi açısından önemlidir. Bu 
özelliğinden dolayı Aras nehrinin kutsallığı öteden beri anlatılagelmiş ve suyu-
nun her derde deva olduğuna inanılmıştır. İslamiyet’in doğuşundan çok önce 
ise nehrin aşağı havzasında yaşayan Yahudilerden ötürü bölge Yahudi bölgesi 
olarak anılmaktaydı. Bu nedenle Aras havzası İsrailoğulları’na ait birçok men-
kıbeye de ev sahipliği yapmıştır. Yahudiler dışında Hıristiyan topluluklardan 
olan Gregoryan Ermeniler, Ortodoks ve Malakan Rusları, Hırıstiyan Albanlar 
da çeşitli zaman aralıkları ile bu bölgede yaşamışlardır. 

Aras Havzası’ndaki ilk İslam fetihleri Hz. Ömer döneminde başlamış, Eme-
viler ve Abbasiler dönemlerinde devam etmiştir. Akabinde bu havza Sama-
niler, Sacoğulları, Mervaniler gibi yerel beyliklerin hâkimiyetinde kalmıştır. 
Bizanslılara karşı kazanılan ilk büyük zafer olan Pasinler Savaşı bu havzada 
gerçekleşmiştir. Alparslan’ın 1064’te Ani Şehri’ni alması ile de Aras Havzası 
Selçuklu hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra ise Şeddadiler, 
Saltukoğulları, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Harezmşahlar gibi birçok beylik ve 
devletin bölgede hâkimiyeti görülmektedir. Osmanlı dönemine gelindiğinde 
de Aras Havzası tarihin her sürecinde olduğu gibi stratejik önemini korumaya 
devam etmiştir. Halen bu havza Anadolu’nun Kafkaslara ve Kuzey İran coğ-
rafyasına açılan kapısı niteliğindedir. 

Birçok toplum, din ve kültür açısından önemli bir bölge olan Aras Havzası 
en eski dönemlerden itibaren İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunması nedeniyle 
ticari ehemmiyete haizdi. Yine stratejik konumu nedeniyle siyasi, sosyal, dini 
ve kültürel açıdan da büyük öneme sahipti. Bu bölge özellikle kültür-mede-
niyet açısından oldukça ileri bir seviyede idi. Nitekim Türk-İslam hâkimiyeti 
döneminde havzanın önemli merkezlerindeki medreselerde yetişmiş ulema 
verdikleri eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle bölgenin ilmî refah seviyesini 
yükselttikleri gibi tekke, zaviye ve dergâhlarındaki gönül erbabı âlimler ve mu-
tasavvıflar da bu coğrafyanın Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli vazifeler 
icra etmişlerdir. Abdurrahman Gazi, Aşık Erbabi, Ahi Toman Baba, Alvarlı 
Muhammed Lütfü Efendi, Erzurumlu Ibrahim Hakkı Hazretleri, Nene Hatun, 
Ömer Nasuhi Bilmen, Ebu’l Hasan Harakani, Davûdi Karsî, Yusuf Harputi 



(Bingöl), Ahmed-i Hani, Halife Yusuf Bayezidî, Molla Musa Celalî gibi ulema 
ismi zikredilebilir. Ayrıca Iğdır ilimize yaklaşık 45 km. mesafede bulunan ve 
şu ân Ermenistan sınırları dâhilinde yer alan Duvîn’den neş’et eden Eyyûbî 
ailesini de (Selâhaddîn Eyyûbî’nin dedesi Şadî, babası Necmeddîn Eyûb ve 
amcası Esedüddîn Şîrkûh) zikretmek gerekir. Yine İran ve Azerbaycan’da da 
geniş bir coğrafyayı kapsayan Aras havzası İslam Tarihi’nde; Şems-i Tebrîzî, 
Sayib Tebrîzî, Şehriyâr, Abdülkâdir Geylânî, Nimetullah Baba Nahçıvani, Hin-
duşah Nahçivanî, gibi büyük ulema ve şairleri yetiştirmiştir. Yine bu bölge, 
keşfedilmeyi bekleyen nice ilim ehli ile tarihi şahsiyete de ev sahipliği yapmak-
tadır. Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Aras Havzası 
Uleması ve Tarihi Sahsiyetleri Sempozyumu”ndan temel gaye, keşfedilmeyi 
bekleyen bu güzide insanların ilim dünyasına tanıtılmasıdır. Birbirinden değerli 
tebliğlerle bu temel gayeyi gerçekleştirmek üzere sempozyumumuza yaptığınız 
katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.  

   

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA

Iğdır Üniversitesi Rektörü
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ÖNSÖZ

Bingöl dağlarının Erzurum’a bakan yamaçlarından çıkan çok sayıda kay-
nak sularının birleşmesi ile oluşan Aras nehri; Türkiye’de Erzurum, Kars ve 
Iğdır’dan geçerek Türkiye-İran ve Azerbaycan sınırının birleştiği noktadan 
sonra İran-Azerbaycan sınırını meydana getirmekte, Azerbaycan’ın Saatlı ve 
Sabirabad illerindeki Sukavuşan denilen bölgede Kura nehri ile birleşerek 
Hazar Denizi’ne kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla Aras Havzası çok geniş bir 
havza olup Türkiye’de; Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır; İran’da Urmiye, 
Tebriz, Erdebil, Gilan, Mazenderan, Gülistan, Gürgan, Parsabad, Lahican ve 
Sari; Azerbaycanda ise Nahçıvan, Horadiz, İmişli, Saatlı, Sabirabad bölgelerini 
kapsamaktadır.

Bu bölgede İslâm döneminde çok sayıda ilim adamı, şair, mütefekkir ve 
siyaset medar şahsiyetler yetişmiştir. Fakat bu güne kadar bölge âlimlerini ve 
tarihi şahsiyetlerini özel olarak konu alan herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı 
gibi bölge ve Aras havzası ile ilgili yakın tarihte birçok sempozyum düzenlenmiş 
olmakla birlikte özel olarak bölgedeki ulema ve tarihi şahsiyetleri konu alan 
herhangi bir sempozyuma da rastlanmamıştır. Hâlbuki bölgede keşfedilmeyi 
bekleyen ilim insanları ile tarihî şahsiyetleri ve özellikle onların ilmî eserleri 
bilim dünyasında tanınmayı ve tartışılmayı hak etmektedir. Biz de Iğdır Üni-
versitesi olarak bu bölge ve havzada yer almamız hasebiyle ahde vefa borcu 
olarak bölgedeki bilim insanlarının ve tarihi şahsiyetlerin tanıtılması misyonunu 
üstlenerek “Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sem-
pozyumu”nu düzenledik. 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz 
sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından değerli bilim insanları tebliğleriyle 
katkı sundular. Sempozyumda sunulan tebliğlerin gözden geçirilmiş ve ge-
nişletilmiş hallerinden oluşan bu eserin, bölgedeki ilim insanlarının ve tarihi 
şahsiyetlerin, özellikle onların ilmi eserlerinin ilim dünyasında tanıtılmasına 
katkısının olacağını umuyoruz. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen Doç. Dr. Mirpenç Akşit, Dr. 
Öğrt. Üyesi Gonca Sutay, Dr. Öğrt. Üyesi Aydın Eryılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi 
Ahmad Alkhalil, Öğretim Görevlisi Moulay El Hasan El Hafidi, Öğretim Gö-
revlisi Bünyamin Arvasi, Arş. Gör. Emine Peköz ve Arş. Gör. Yasin Ercilsin’e 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Editörler





BİRARADA YAŞAMANIN KÜLTÜREL VE 
TEOLOJİK ZEMİNİ: ARAS HAVZASI ÖRNEĞİ

Zeki TAN*

“Farklı fikir ayrılıklarına rağmen karşınızdakine 
saygı duyabiliyorsan insan olmuşsun demektir.”
Tolstoy
“Mesele aynı fikirlerde olup anlaşmak değil; 
Farklı fikirlerde olup birbirine saygı duyabilmektir. 
İşte böyle davranabilene insan deniyor.” 

Giriş

 Toplumlar da insanlar gibidir. Doğarlar, yaşarlar, yükselirler, gelişirler ve 
neticede herşeyin bir ömrü olduğu gibi toplumlarda ömürlerini tamamladıklarında 
tarihin arşivinde yerlerini alırlar. Yaşadığımız veya özlediğimiz toplumu “asr-ı 
saadet”  olarak isimlendirsekte bir müddet sonra o da tarihi bir kare olarak 
kalıyor. Çünkü toplumu ayakta tutan ahlaki özellikler aşınmış ve zayıflamıştır. 

Bu senaryo mutlak gerçeklik midir? Hayır. Çünkü toplumları ayakta tutan; 
adalet, hukuk, şeffaflık, özgürlük, eşitlik, ahlak, sermaye dağılımı, üretim gibi 
temel paradigmalar denge içinde “canlılıklarını” devam ettirdiklerinde uzun 
ömürlü olabilirler. 

Toplumlar ilk doğduğu, geliştiği ve kemale erdiği dönemleri uzun süre 
koruyamamıştır. Bunun sebebi insanların sahip olduğu nimet ve imkânlara 
karşı olumsuz tavır takınmasıdır. Bunun bir örneği Kur’ân-ı Kerim’de (Sebe, 
34/15-19)Yemen San’a’ya yakın yerde yaşayan Sebe toplumudur. 

Vahyin Hz. Süleyman üzerinden anlattığı Sebe kavmi ekonomik olarak 
dönemin ileri imkânlarına sahiplerdi. M.Ö. 5. Asırda sahip oldukları Ma’rib 
barajının yıkılışıyla bu toplumun sahip olduğu imkânlar Kur’ân’ın “…Biz de 
onları dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik, 
başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik…” (Sebe, 34/ 19) haline 
geldiler. 

*   Doç.Dr. Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 zekitan64@gmail.com 
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1-Toplum ve Manevi Dinamikler 

Toplumları meydana getiren maddi unsurlar görünür haldeyken manevi 
unsurlar çoğu zaman gözle görünmez ve elle tutulmazlar. Sadece duygularla 
hissedilirler. Bu tıpkı günümüz dünyasında şehirleri yöneten belediyelerin alt-
yapı hizmetlerine benzer. Belediyeler daha çok görünür olan kaldırım taşlarını 
boyar, park bahçe hizmetlerini aksatmazlar. Fakat şehirleri ayakta tutan büyük 
oranda yer altında olup da görünmeyen su kanalizasyon şebekesi ise çoğu 
zaman ihmal edilirler. 

Manevi hizmetler de böyledir. Manevi alanda yapılan yatırım ve destekle-
meler bazen lüzumsuz bile görülür. Yerleşim yerlerinde manevi dinamiklerin 
“olmazsa da olur” anlayışı problem kendini gösterince ihtiyaç hissettirir. 

Toplumları ayakta tutan insanlara ahlak ve değer kazandıran bu hizmetler 
görünür olmadığı için önemsenmezler. Hâlbuki dünyanın en güzel şehirlerini 
inşa edersiniz fakat şehirde “birarada yaşama kültürü” geliştirilmezse toplumda 
manevi kırılmalar başlar. Veyahut lüks siteler kurarken “komşuluk hukukunu” 
dikkate almazsanız sitede problemler kendini gösterir. 

Kur’an’ı Kerim yeryüzü coğrafyasında gezip dolaşmamızı ister. Bunu ya-
parken yeryüzünde ortadan kalkan toplumların yokoluş sebeplerine dikkatimizi 
çeker. Sahip oldukları güçleri onları kaçınılmaz akıbetlerinden kurtarmıyor.  
Mesela;  “Dünyada hiç dolaşıp da, kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin 
âkıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, bunlardan daha güçlü 
idiler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah’ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü 
O alîmdir, kadirdir.” (Fatır, 35/44) âyeti yeryüzünü gezmeye, eski kuşakların 
başına neler geldiğini izlemeye, bizden önceki milletlerden kalan izlerini gör-
meye ve bu sayede kalbi gaflet uykusundan uyandırmaya yönelik direktiflere 
sık sık rastlarız. Çünkü gaflet, kalpte çöreklenince gerçekleri görmez; görse 
bile hissetmez; hissetse bile onlardan ders almaz. Bu gaflet de yüce Allah’ın 
değişmez yasalarının farkında olmamaya, olayları algılayıp genel kanunlarına 
bağlamak konusunda yetersiz kalmaya sevk eder.1

Kur’ân-ı Kerim “Sizden önceki nesillerde, dünyada fesat ve düzensizliği 
menedecek, böylece onları helâk olmaktan koruyacak idrâk ve fazilet sa-
hipleri bulunmalı değil miydi?  Onların içinden görevlerini yaptıklarından 
ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimler ise içinde bulundukları refahın 
ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi.” (Hud, 11/116) buyurmak-
1 Maturidî Ebu’l-Mansur Muhammed b. Muhammed, Te’vilâtu’l-Kur’ân, Beyrut, 2004, VIII, 499;  

Kurtubî,  Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensâri,  el-Câmi’ li Ahkami’l-Kur’ân, Daru’l-
Fikr, Beyrut, th, XIV/361;  Kutub,  Seyyid, Fi Zilali’l-Kur’ân, Beyrut, 1980, V/ 2950; İbn Âşur, 
Muhammed, et-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus, 1984; XXII,/338. 
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tadır. Âyette toplumların sağlıklı olmasında “fazilet ehli” dedikleri kimselerin 
olmasının gerektiği anlatılır. Çünkü fertleri birarada tutmada “manevi bağların” 
varlığının etkisi yadsınamaz.

Kur’ân aynı toplumda yaşayan bireylerin birarada tutulmasında manevi 
değerlerin gerekliliğini şöyle anlatır:

“Onların yüreklerini Allah kaynaştırdı; eğer sen yeryüzünün bütün servetini 
harcasaydın, onların yüreklerinin arasını kaynaştıramazdın, ama Allah onları 
birleştirdi; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kay-
deden yalnızca O’dur.”  (Enfal, 8/63) Hz. Peygamber Medine’ye gelmeden 
önce Medine’de Evs ve Hazrec adında iki Arap kabîlesi otururdu. Câhiliyye 
döneminde bunlar arasında şiddetli düşmanlık vardı. Zaman zaman bunlar 
kavga eder, yıllarca savaşırlardı. İki kabîle arasında geçen son savaş da Bu’âs 
Savaşı idi. Kur’ân sayesinde iki kabîle birbiriyle dost ve kardeş oldular. 
Allah’tan başka kimsenin yapamayacağı, bu inanç sisteminden başka hiçbir 
gücün gerçekleştiremeyeceği mucize gerçekleşti. Birbirinden nefret eden bu 
gönüllerden, şu inatçı karakterlerden, birbïrlerine karşı alçak gönüllü, birbirlerini 
seven, birbirleriyle kaynaşan, hem de tarihin eşine rastlamadığı bir düzeyde 
birbirlerine kardeş olmuş, birbirleriyle kenetlenmiş bir kitle meydana geldi.2

2-Toplumsal Hareketlilikte Farklı Yapı, Beyin ve Kültürler

Aras Havzası çok geniş bir havza olup Türkiye’de; Erzurum, Ardahan, 
Kars, Ağrı, Iğdır; İran’da Urmiye, Tebriz, Erdebil, Gilan, Mazenderan, Gülis-
tan, Gürgan, Parsabad, Lahican ve Sari; Azerbaycanda ise Nahçıvan, Horadiz, 
İmişli, Saatlı, Sabirabad bölgelerini kapsamaktadır.

 Türkiye İstatistik Kurumunun “nüfus hareketliliğini” anlatan yurt dışına 
göç ile ilgili analizi şöyledir; 

Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %27,7 
artarak 323 bin 918 oldu.  

Türkiye’ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla 
göç edenlerin 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu 20-24 ile 30-
34 yaş grubu izledi.3

Nüfus hareketliliği ülkelerin önüne geçemediği hatta kabullenmek zorunda 
olduğu bir olgu olarak devam etmektedir. Ülkelerin asıl kaygı ve kayıpları 
bu hareketlilikteki “beyin göçünü” tutamamasıdır. Fakat buna henüz çare bu-
2 Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım, Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Te’vilve ‘Uyûni’l-

Akâvil fî Vucûhi’t-Te’vil, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, th, II/233; Râzî,  Fahruddin Muhammed b. Ömer, 
et-Tefsiru’l-Kebir (Mefâtihu’l-Gayb), Beyrut, 1982; XV/522; Kutub,  Fi Zilali’l-Kur’ân, III/1548. 

3 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30711 :30.06.2020.
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lunamadı. Çünkü insanlar doğdukları toprakları sevseler de öncelikli olarak 
hukukun, ekmeğin, özgürlüğün ve güvenliğin olduğu toprakları tercih ediyorlar. 
Gittikleri yerleri “yurt” ediniyorlar. 

Bu satırların yazıldığı saatlerde ajanslara düşen haber şöyledir:  İran’da 
muhalif gazeteci Ruhullah Zam “hükûmet karşıtı huzursuzluğu körüklediği” 
suçlamasıyla idam cezasına mahkûm edildi. Ruhullah Zam’ın din adamı olan 
babası Muhammed Ali Zam, İran İslami Tebliğat Kurumu’nun Sanat Ofisi’nin 
eski başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabinesinde Kültür 
İşleri Kurumunda görevliydi.4 

Bu mağduriyetlerin yaşandığı bir ülkeden daha özgür ve refah ve güvenlikli 
bir topluma göç etmek için ağır bedeller ödenebiliyor. 

Yoğun ve ağır şartlar, insanları bazen doğduğu bazen de doyduğu yeri 
mekân olarak seçmek zorunda bırakıyor.  

Bu yerlerin en kadim uygarlıklarının mirasçısı olan sakinleri, tıpkı bir de-
niz kazasından sonra olduğu üzere, sallara binmiş kaçıyorlar. Kaçarken de 
insanlığın şahit olduğu en yıkıcı trajedilerine şahit oluyorlar. Şâhit olmaya da 
devam ediyoruz. 

Akdeniz daha rahat nefes almak belki de bir dilim ekmek uğruna her gün 
onlarca mülteci dramının yaşandığı yer oldu. 

Afganistan’ın, Yemen’in, Lübnan’ın, Irak’ın, Suriye’nin, Mısır’ın, Ceza-
yir’in ben doğdum doğalı batıya uzanan mülteci akını kesintiye uğramadı. 
Muhtemelen bu göçlerin arka planında elinde “güç” olanların dünyayı “tek 
kültürlü” yapmak istemelerinin sonuçlarıdır. Küresseleşen göçmen akışlarını 
yönetmenin sağlıklı yollarının bulunması gerekir. Aksi halde sağlıklı olmayan 
yollarla meydana gelen göç olayları kadın ve çocuk gibi korunmaya muhtaç 
grupların daha fazla mağduriyetine yol açabilir. 

Amin Maalouf şöyle der: “Eğer farklı ulusların ve tektanrıcı dinlerin men-
supları dünyanın bu bölgesinde birlikte yaşamaya devam etseler ve yazgılarını 
uzlaştırmayı başarsalardı, tüm insanlık ahenk içinde bir arada yaşama ve refah 
konusunda ilham alabileceği, yolunu aydınlatacak anlamlı bir model bulmuş 
olacaktı. Ne yazık ki bunun tam tersi cereyan etti, nefret ağır bastı, birlikte 
yaşama konusundaki yetersizlik kural haline geldi.”

Modern dönemde toplumsal hareketlilik bir olgu olarak karşımızda dur-
maktadır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde “göçmen bakanlıklarının” olması göç 
hareketliliğinin önemini göstermektedir. Birleşmiş milletlerin verilerine göre iki 
4 https://www.karar.com/iranda-muhalif-gazeteci-ruhullah-zam-idam-cezasina-mahkum-edildi: 

30.06.2020.
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yüz yetmiş iki milyon insan yaşadığı topraklardan göç etmiştir. Bu da gösteri-
yor ki insanlar yoğunlukla hareketlidirler. Bu hareketliliği önlemek için duvar 
çekmek anlamsızdır. Doğu ile Batı Almanya arasına çekilen duvara “utanç 
duvarı” ismi verildi. Sınırlara duvar çekmenin göçü önleyemediğini sadece 
geçişlerin insan tacirleri eliyle daha pahalıya mal olmasına yaramaktadır. 

Farklı coğrafyalar arasında tekil ve guruplar halinde insanların yer değiştir-
diğine şahitlik etmekteyiz. İnsanların göç hadisesi yeni toplumların kuruluşunda 
en temel unsur olarak görülmektedir. Şu husus unutulmamalıdır; her şeyin bir 
fıtratı varsa ki vardır, göçün fıtratında da kalıcılık var. Anadolu coğrafyasına 
bakıldığında bu fotoğrafı görmek için uzman olmaya veya veri sahibi olmaya 
gerek yoktur. 

Hatta Türkiye’den Avrupa ülkelerine göç edenler, tek başlarına gittiler eş 
ve çocuklarını bile yanlarına uzun zaman alamadılar. Bir müddet çalışıp geri 
döneceklerdi. Fakat işin aslı böyle olmadı. Şu anda gittikleri ülkelerde entegre/
uyumlu olan üçüncü nesilden söz edilmektedir. 

Bu göçlerde bazen ekonomik, bazen siyasi bazen de evlilikler yoluyla ai-
lelerin birleştirilmesi şeklinde olmaktadır. 

İkinci hareketlilik alanı ise iktisadi hareketliliktir. Tarih boyunca ticaret 
toplumlar arasındaki etkileşimin temel konularından birisi olarak görülmekte-
dir. Malların belirli bir yerden başka bir yere doğru hareketi, ihtiyaçların daha 
nitelikli ve hızlı bir şekilde giderilebilmesinin zeminini oluşturduğu için hem 
iktisadi gelişme bakımından hem de toplumsal yapının işleyişi bakımından 
temel bir unsurdur.  

Bir başka hareketlilik alanı ise fikri hareketliliktir. Bilgi, bilim ve teknik 
toplumlar arasında yayılarak toplumsal yapıların gelişmesinde, genişlemesinde, 
dönüşmesinde çok önemli roller oynamaktadır. Fikirlerin hareketliliği tarih 
boyunca toplumların birbirinden etkilenmesine, öğrenmesine, farklılıkların 
toplumlar arasında aktarılmasına yol açmaktadır.5 

Mesela; tarihte Müslümanların Şam bölgesi Hristiyanlarıyla veya Babil 
ve Mezopotamya’nın ateist ve deistleriyle giriştikleri teolojik, felsefi ve fikri 
tartışmalar olmasaydı, ne Kelam ilmi gelişebilirdi ne de el-Kindi, Farabi ve 
İbn-i Sina gibi parlak zekâları yetiştirmiş Meşşai felsefe teşekkül ederdi. Bi-
runi’ye, sahip olduğu kültürel derinliği, genişliği kazandıran faktörlerden biri 
Hind beşeri havzasıdır. Hind’le olan tanışıklığı Biruni’ye “tearuf ve irfan”a 
dayalı antropolojinin kuruculuğunu vermiştir.6 
5 Sunar, Lütfi, “Söyleşi” Kur’âni Hayat Dergisi, Ocak-Şubat, 2020, Yıl 12, Sayı. 69, s. 28-29. 
6 Bulaç, Ali, Medine Sözleşmesi, Çıra Yayınları, İst. 2020, s, 29. 
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Ali Şeriati’ye göre medeniyet tarihi, aynı zamanda göç eden kavimler tarihi-
dir. Yerinde kalan, göç etmeyen halklar, etkili bir medeniyet kuramamışlardır.7

Türkiye, Suriyelileri sistem içinde değerlendirmek için çalışma başlatırken, şu 
unutulmamalıdır; bugün piyasa değeri 760 milyar dolar olan Apple’ın kurucusu 
Steve Jobs da Suriyeli bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 

Metrobüste mendil satan, bir parça ekmek bulabilmek için çöpleri karıştıran, 
üşüdüğü için ellerine sıcak hava üfleyen, havalandırma mazgalının üzerinde 
uyuyan çocuklardan biri de geleceğin Steve Jobs’u olabilir.

İngiliz Sokak sanatçısı Banksy, Fransa’daki bir mülteci kampının duvarına 
Suriyeli bir göçmenin oğlu olan Apple’ın kurucusu Steve Jobs’u çizmiş.

Çizdiği duvar resmiyle ilgili ise şunları söylemiş: ”Göçmenlerin ülkenin 
kaynaklarını tükettiğini düşünürüz. Ama Steve Jobs, bir Suriyelinin oğ-
luydu. Apple, dünyanın en karlı şirketi ve yılda 7 milyar dolardan fazla 
vergi ödüyor. Böyle bir şirket, Humus’tan genç bir adam (göçmen olarak) 
kabul edildiği için var.” 

Apple’ın efsanevi patronu Steve Jobs sırtında bir bohça çanta ve elinde 
Apple’ın ilk ürünü Macintosh bilgisayar ile resmediliyor.8 Farklı yetenekler 
toplumda teknoloji ürettiğinden toplum zenginleşiyor. İnsandan daha değerli 
değer üreten bir varlık yoktur. Mesela; bundan bin yıl önceki bal arısı ile 
bugünkü arı aynı değeri üretiyor. Fakat insan böyle değildir.  

a-Suriyeli bilim insanı Refaai Hamo
 2013 yılında ailesinin 7 üyesini kaybettikten sonra, hayatta kalan kızı ve 

oğluyla birlikte Türkiye’ye sığınmış ve 2 yıl İstanbul’da yaşamış. ABD Başkanı 
Obama davet etmiş. Obama, Hamo’nun öyküsünü Facebook’taki “Humans of 
New York” bloğundan okumuş.

Refaai Hamo’nun hikâyesi şöyledir: “Babam çiftçi, annem ev hanımıydı. 
Suriye genelinde 3’üncü olarak liseden mezun oldum. Üniversitede eğitim 
masraflarımı karşılamak için inşaatlarda çalıştım. Sınıf birincisi olarak mezun 
oldum. Doktora için tam burs kazandım.

Büyük bir bilim adamı olup insanlığa katkı sağlamak istiyordum. Ama 
tasarımını kendim yapıp inşa ettiğim eve isabet eden füze tüm bu hayallerimi 
ve ailemi yok etti.

Ben o sıra bir inşaat projesi için dışarıdaydım. Saldırıdan sadece kızım ve 
oğlum sağ kurtuldu.
7 Tan, Altan “Göç ve Göçmenler”, https://farklibakis.net/yazarlarimiz/altan-tan-goc-ve-gocmenler/ 

:22.01.2021. 
8 http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2016/12/23/steve-jobs-da-suriyeli-bir-gocmenin :25.5.2021 
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14 yaşındaki oğlum annesinin parçalanmış bedenini dışarıya taşımak zorunda 
kaldı. O günden beri bunun psikolojik travmasını atlatamadı. Kızım ise hala 
boynunda şarapnel parçasıyla yaşıyor. Her şeyimiz gitti.

2 yıldır İstanbul’dayım, şu evin kirasını bile ödeyemiyorum. Hayatım, say-
gınlığım yok oldu.

Doktoram var ama çalışmama izin verilmiyor. İstanbul’da bir üniver-
sitede benim yazdığım kitap okutuluyor, ama orada ders veremiyorum.

Geçinebilmek için tasarımlar yapıp Türklere veriyorum. Onlar da kendi 
isimleriyle kullanıyorlar. 270 konutluk bir projenin çizimlerini yaptım. Ama 
bir Türk mimarın kazanacağının yüzde 1’ini bile alamadım.

Mide kanseri oldum. Sigortam olmadığı için tedavi göremiyorum. ABD’deki 
arkadaşlarım basit bir ameliyatla kurtulabileceğimi söyleyince iltica başvuru-
sunda bulundum ve kabul edildim.

Hala dünyada fark yaratabileceğimi düşünüyorum. Patent almayı ümit et-
tiğim icatlarım var.

Metroda, hareket eden trenden elektrik enerjisi üretmek için kullanılan bir 
icadım var.

48 saat yakıtsız uçabilecek bir uçak tasarımım var.
Depremleri önceden haber verecek bir makine geliştirmek için fikirlerim 

var. Sadece araştırma yapabileceğim bir yere ihtiyacım var.
Ben işime geri dönmek istiyorum. Yeniden insan olmak istiyorum. Dünyanın 

benim bittiğimi düşünmesini istemiyorum. Ben hala buradayım.”9 
“Ben hala buradayım” dediği yer ise maalesef Türkiye değil!
Bir bilim insanı ülkesinde çıkan iç savaşta eşini ve ailesini kaybediyor. 

Kendisi gibi 2,5 milyondan fazla göçmene kapılarını açan Türkiye’ye sığı-
nıyor ama dünyada ses getirecek projelere, hayat kurtaracak buluşlara imza 
atma fırsatı tanınmıyor.

Hasta oluyor ve en son çareyi ABD’ye sığınmakta buluyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Suriyeli bilim adamının hikâ-

yesinden etkilenerek Facebook’ta “yeni evinize hoş geldiniz” diyor.
Bu hikâye, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de yaşadıkları binlerce dramdan 

yalnızca biri…
Steve Jobs ve Refaai Hamo’nun hikâyesi, göçmenlerin ne büyük fırsatlar 

sunabileceğini gösteren önemli birer hikâye. Bu fırsatları kaçırmamak gerekir. 
Çünkü fırsatların kazası olmaz.10 Anadolu topraklarında farklı ırk, din, inanç 
9 http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2016/12/23/steve-jobs-da-suriyeli-bir-gocmeni:  23.05.2021. 
10 http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2016/12/23/steve-jobs-da-suriyeli-bir-gocmeni: 23.05.2021.
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ve kültürün yaşama tecrübesi var. Göçmenlerin elinde “No Turkey” afişi ol-
mamalıdır. 

Koronavirüs aşısını geliştiren BionTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve 
Prof. Dr. Uğur Şahin çifti Almanya’ya göç eden ailelerin çocuklarıdır. Bun-
lar bir zamanlar kol gücü göçüyle gittiler. Şimdi de beyin göçüyle gittikleri 
ülkelere değer katmaktadırlar. İkisi de küçük yaşlardan itibaren Almanya’da 
yetişmiş, eğitimlerinde, şirketlerinde, yaptıkları hiç bir şey de Türkiye’nin bir 
katkısı yok. Göç ettikleri Almanya’ya ilmi ve iktisadi alanda yaptıkları katkı 
oldukça fazladır. 

Financial Times’te, “göçmen çocukları insanlığı kurtaracak” başlıkları 
atılıyor. Onları yılın insanları ilan ediyor. New York Times’dan CNN’e, hak-
larında açıklamalar yapan siyasilerden, yazarlara kadar herkes Türkiyeli iki 
göçmen olduklarını vurguluyor.

BM’nin Kovid-19 için düzenlediği liderler zirvesine bağlanıp, dünya liderle-
rine bilgi verdiler. Almanya Başbakanı Merkel, onlarla bir video görüşmesinde 
bir araya geldi ve çifte “Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz” dedi. 

Almanya koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları 
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, ülkenin en üst düzey “Yıldızlı Liyakat 
Nişanı’na” layık görüldü.11 Törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 
“Dünyanın her yerinden birçok insan performansınızı “aşı mucizesi” olarak 
nitelendiriyor. Etkileyici bir kurucu çift, en iyi araştırmacı, bilgi kahramanları 
ve hatta bir dünya kurtarıcısı olarak tanımlanıyorsunuz. Birçoğu, keşfinize bir 
milliyet kazandırmak için başarınızı toplamaya çalıştı. Ancak aşının uyruğu 
yoktur ne Alman ne Türk ne de Amerikan. Birlikte özgürlük ve saygı içinde 
çalışıldığında, siyasi, sosyal ve kültürel sınırların ötesinde birbirleriyle yeni 
bir şeyler yapmaya cesaret edilirse iyi bir şeyler meydana getirilir ve böylece 
toplumumuza iletilebilir. Sizler tüm dünyadaki insanlar için bir örneksiniz” 
dedi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan “göçmen” bir babanın çocuğu dünyanın 
kaderini etkileyen bir virüsün aşısını bulabiliyor. 

BM’nin 75. yıldönümü için Bundestag’da bir konuşma yapan BM Genel 
Sekreteri Guterres, konuyu Şahin-Türeci çiftine getirip, “Kendilerine bura-
dan saygılarımı sunuyorum. Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından 
dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin 
performansıyla gurur duymalıdır”  dedi.12

11 https://www.trthaber.com/foto-galeri/ugur-sahin-ve-ozlem-tureciye-almanyada-liyakat :20.03.2021.
12 https://www.karar.com/yazarlar/yildiray-ogur/neden-onlarla-yeterince-gurur-duymadik-1588017 

:19,12,2020
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Dünyada ilk onaylanan BioNTEch’in, Almanya ekonomisinin büyümesini 
yüzde 0,5 artırabileceği açıklandı. Alman Makroekonomik Politika Enstitüsü’n-
den Prof. Dr. Sebastian Dullien “Tek bir şirketin Alman GSYİH üzerinde 
bu kadar etkili olduğu başka bir örnek düşünemiyorum” diye konuştu.

Entelektüel, kültürel, iktisadi ve fikri dolaşımın ortaya çıkması topluma yeni 
ufukları işaret ederek büyük düşünce disiplin ve ekollerin inşasının bereketli 
dölyataklarıdır. 

Bu üç hareketlilik alanlarına baktığımızda toplumlarda etkileşim meydana 
getirmektedir. Bu hareketliliklerde başarılı olan toplumlar hızlı bir şekilde 
gelişirken kapalı toplumlar içe kapanmakta, daralmakta ve çöküşe geçmektedir. 

Toplumsal gelişimin işlemesi için toplumsal grupların katılımına imkân 
sağlanmalıdır. Aksi halde farklılıklara kapı aralamayan toplumlar otoriterleşerek 
sürdürülemez hale gelir. 

3-Farklılıkları Eritmeme

Bir insanla ne kadar ayrı görüşte olursanız olun mutlaka bir arada olmanıza 
çimento görevi yapacak ortak bir şeyler vardır. Bu ortaklık bazen bir şiirde, 
türküde, hikâyede veya mitolojide kendini gösterir. Bunlar da kilimin desenleri 
gibidir. Eğer farklılıkları ortadan kaldırıp, tek tip kültür, inanç, cemaat, tari-
kata dönüştürürsek, geri dönüşümü olmayan büyük bir kaosun içine gireriz. 
Yaşadığımız gezegene baktığımızda bu anlayışın ayak sesleri geliyor. Hâlbuki 
bir araya gelmenin, birlikte söz söylemenin gücü vardır. Sözün gücünü kul-
lanmadan silahın gücünü yenmek mümkün değildir. İnsanlık tarihi boyunca 
savaşsız geçen gün yok gibi… hayatın şiddet ve sarmalına dönüştüğü gezegende 
problem çözülmüyor. İnsan olarak ortak sorunlarımız vardır. Bunları aşmanın 
yolu da silahtan değil sözden geçmektedir. Tıpkı ilk insan evladının karde-
şine “…Seni mutlaka öldüreceğim!” tehdit ve yıldırmasına karşılık sözün 
ve kelimenin gücüne inanan Habil ise “Beni öldürmek için el uzatsan bile, 
ben öldürmek için sana el uzatmayacağım: Ben bütün âlemlerin Rabbi 
Allah’tan korkarım.” (Mâide, 5/27-28) diyerek kutsal metinlerde geleceğe 
taşınması istenen bir formül olarak yerini alır. 

Afrika’da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun oyna-
mayı önerir. Oyun basittir. Çocukları belirli bir yerde yan yana sıraya dizer 
ve açıklar. “Herkes karşıdaki ağaca kadar tüm gücüyle koşacak ve ağaca ilk 
ulaşan birinciliği kapacak. Ödülü ise yine o ağacın altındaki güzel meyveleri 
yemek olacak.”
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Çocuklar oyuna hazır olunca, antropolog oyunu başlatır. İşte o anda bütün 
çocuklar el ele tutuşur ve beraberce koşarlar. Hedef gösterilen ağacın altına 
beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog şaşırır 
ve çocuklara neden böyle yaptıklarını sorar. Aldığı cevap hayli manidardır; 
“Biz “Ubuntu” yaptık: Yarışsaydık, aramızdan sadece bir kişi yarışı kazanacak 
ve birinci olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi 
ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz ubuntu yaparak hepimiz yedik.” Ubuntu; 
bizim dilimizde “ben, biz olduğumuz zaman ‘ben’im” demek.13

Nobel barış ödüllü Güney Afrikalı Desmont Tutu, bu kelimeyi şöyle an-
latır:  “Ubuntu’ya inanan bir insan diğerlerine açıktır. Diğerlerine olumludur, 
diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda tehdit altında hissetmez, onun daha büyük 
bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır. Diğerleri 
aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında ya da ezildiğinde ken-
dini de aşağılanmış hisseder.” 

Aynı toplumda yaşayan insanlar kendi aralarında biz kültürünü inşa etme-
lidirler. Aslında Fatiha sûresinin 5. ayetinde okuduğumuz “yalnız sana ibadet 
eder, yalnız senden medet umarız” ifadesinde “biz” zamiri kullanılmıştır. Hz. 
Peygamber:”Bir topluluğa imam olan kimse sadece kendisi için dua edip de 
onlara dua etmezlik yapmasın. O takdirde o topluma ihanet etmiş olur.” 14

4- Toplumsal Bütünlük ve Farklılıklar 

Modern dönemde çok sık tekrarlanan retorik “milli birlik ve bütünlüğü” 
korumadır. İmkânı elde edenlerin kendilerini “vatan fedaileri” karşıtlarını da 
“milli birlik ve bütünlüğe” kast eden “hain ve işbirlikçi” olarak kategorize 
etmeleridir. Milli birlik ve bütünlük için ne yapılmalıdır. 

Sistemin “kendi üretme çiftliklerinde” ürettiği tek çeşit bitkiyle donatılırsa 
diğerlerinin hem yok olmasına hem de çeşitliliğe imkân verilmemiş olur. 

Sağlıklı bir toplumun inşasında temel paradigma şiddet ve türevlerinin 
minimize edilmesi hatta sıfırlanması. İkincisi de toplumdaki farklı inançlara 
hakaret etmemedir. Bir inanç ne kadar akıl dışı olursa olsun hakarete gerekçe 
teşkil etmez. O inancın kabul edilebilir olmaması ona hakareti gerektirmez. 

Kur’an-ı Kerim “Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret 
etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler!
13 Eryavuz, Belgin, “Birisi Ubuntu Mu Dedi?”, http://belgineryavuz.blogspot.com : 06.07.2020. 
14 Ebu Davut, Taharet 43.
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Böylece her ümmete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız 
O’na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını vere-
cektir.” (En’am, 6/108) 

Bu âyetin hemen öncesindeki 107. âyetinde  “Eğer Allah dileseydi onlar 
müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen 
onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.” buyurarak inançta fertler özgür 
bırakılmıştır. 

Allah inanç tercihlerinde baskı ve dayatma yapılmaması gerektiğini anlatır. 
Allah isteseydi bütün insanlar istem dışı inanırdı. Fakat inanç tercihinde ilahi 
irade insanların inanç tercihlerine özgür bir alan bırakmaktadır. Çünkü inanç 
kalbe taalluk eden bir fiil olduğundan (Nahl, 16/106) dolayı hariçten yapılan 
bir dayatma şeklen insanları inanıyor gibi gösterse de gönül dünyasında inan-
mayabilir. Bu da vahyin istediği bir fotoğraf değildir. 

İnanç adına yapılan zorlama insanları inanca yaklaştırmaz bilakis tiksintiye 
sebebiyet verebilir. Hatta inanç ne kadar akıl dışı olursa olsun inanç sahipleri 
inançlarını daha çok sahiplenirler. 

En’am, 6/108. âyetinden sonraki 109. âyette de “kendilerine bambaşka 
bir mûcize geldiği takdirde mutlaka ona inanacaklarına dair vargüçleriyle 
Allah’a yemin ettiler.”  Âyette inanmak için mucize taleplerine olumsuz ce-
vap verilmektedir. Çünkü mucize inanmada bir etken olsa bile insan iradesini 
baskıladığı için mucize gösterilerek kabullenilen inanç sağlıklı olmayabilir. 

Toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamada farklılıklar törpülenmeden her 
türlü inanca tahammül edilmelidir. Bütün toplumu güç kullanarak herhangi 
inancın mabedine dönüştürme çabaları toplumda bütünlük sağlasa da böyle 
bir toplum içten içe fokurdayan yanardağ gibidir.  

Toplumda birlik ve bütünlük toplum tarafından merhamet, adalet, şeffaflık, 
özgürlük gibi ortak değerlerin hayata geçirilmesi ile mümkün olur. 

Roger Garaudy’nin dediği gibi “önce ötekini dinlemeli, ardından da, onu 
kendi dünya görüşümüzle değil de, onunkiyle anlayıp değerlendirmeliyiz.”15 
Her insan, Allah’ın bir tecellisidir. İnsanın kendini ifade etme, karar verme 
hakkına saygı gösterilmiyorsa, o insan yaratıcı Allah’ın kendisinde tecelli et-
tiği ilahi kıvılcımı taşıyan kimse değildir; Allah’a, insandaki tecellisine saygı 
gösterilmiyor demektir.16 

Her inanç sahibinin inancı yukarıdaki ayette geçtiği üzere “yaptıkları işi 
güzel gösterildi…” Zaten kimse güzel görmediği inancın veya fikrin takipçisi 
15 Garaudy, Roger, Hatıralar Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, trc Cemal Aydın, İst. 2019, s. 267.
16 Garaudy, Hatıralar Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, s. 302. 
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olmaz. Bunun çaresi beğenmediğimiz inancı şiddet kullanarak ortadan kaldır-
mak değil ikna ederek tercih sunmaya çalışmaktır. 

Tarih boyunca savunma dışı şiddeti önceleyerek problem çözmeye kal-
kışanlar uzun süreli başarı elde edememişlerdir. Yugoslavya’dan Sovyetler 
birliğine kadar yerlerinde “yeller esen” yönetimlerin temel felsefeleri baskı 
ve dayatmaya dayanıyordu. Bu yönetimlerin hayatta uzun süre yaşama im-
kânlarının olmadığını anlamak için Kur’an pasajları arasında gezinti yapmak 
yeterlidir. Firavun ve Kârun prototipleri yeterli bilgiyi veriyor. Kendi düşünce 
sistemini kabul etmediği için Firavun kendi bilgi sahibi sihirbazlarına şunları 
söyler: “...ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve topunuzu götürüp hurma 
kütüklerine asacağım...” (Tâhâ, 20/71) Baskı sadece “farklı olanı” bitirmez. 
Önce baskı yapanı bitirir. Başkasına da dehlizlere çekerek daha da “gür ve 
geniş boyutlu” çıkmasına katkı sağlar. 

Kur’ân-ı Kerim geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkenceye 
maruz bırakılan insanlara atıfta bulunarak yapılanları şiddetle kınar. Hatta la-
netler. (Buruc, 85/4-9)

 İhsan Arslan’ın dediği gibi “inanıyorum ki, tek çıkar yolumuz birlikte 
yaşamaktır. Çünkü birilerimiz diğerlerimizi topyekûn yok edemeyiz. Birile-
rimiz diğerlerimizi topraklarından evinden barkından kovamayız. Birilerimiz 
diğerlerimize kendi dinini, düşüncesini dayatamayız.  Kardeş kavgası ise hiç 
kimseye fayda sağlamaz. O halde tek çare, birbirimizin farklılığını varsayarak, 
tanıyarak, saygı duyarak, eşit ve âdil bir hukukî zeminde barış içinde birlikte 
yaşamak.”

5- İlişkilerin İnşasında Duvarların Örülmemesi

Günümüz dünyasında insanların görüşüp buluşmamak için beton bariyerlerle 
kapatılan sınırlar önemini kısmen de olsa yitirdi. Toplumlar arasında sınırlar 
konulsa da “sosyal medya” aracılığıyla insanlar süresiz ve sınırsız bir şekilde 
görüşebilmektedir. Evlerinde oturarak e-ticaret yapabilmekte zaman zaman 
aşk hikâyeleri yaşanmakta iken “âdemoğullarını” sulh ve selamet içinde ya-
şatamamak ya “bendensin ya düşmansın’ retoriğini yeniden ortaçağdan ödünç 
almak anlaşılır gibi değildir. 

Semadan insanlara uzanan rahmet eli vahiy,  farklı kültür, din, dil ve ırklara 
mensup bireyler arasında sağlıklı ilişkilerin kurulmasını istemektedir. Oysa 
fertler arasında bir tuğla ben koyayım sonra bir tuğla da sen diyerek duvarlar 
örüleceğine aradaki duvardan bir tuğlayı ben kaldırayım bir tuğlayı da sen 
kaldır ki aradaki kalın duvarları kaldırmış olalım. 
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Kur’ân-ı Kerim bu hususu şöyle ifade eder: “Ey iman edenler! Yeryüzünde 
Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, son derece dikkatli davranın. 

Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek 
için: “Sen mümin değilsin” demeyin! Unutmayın ki Allah’ın yanında birçok 
ganimetler vardır.

Önceden siz de böyle idiniz, Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz.
Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın! Muhakkak ki Allah 

yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Nisa, 4/94)  bu âyette dünyevi haya-
tın gelip geçici kazançlarına duyduğumuz özlem ve istekle17 muhakememizi 
kullanmadan bir başkasına “sen mümin değilsin!” demeyin denilerek insanlar 
arasına duvarların örülmesi değil kaldırılmasını ve sağlıklı iletişimin kurul-
masını istenmektedir. 

Müminler askerî görevler alarak Medine dışına çıkıyorlar, bu arada tanı-
madıkları insanlara rastlıyorlardı veya düşman olduğunu bildikleri ve çatışmaya 
girdikleri bir topluluk içinde bazı kimseler kelime-i tevhid okuyarak Müslüman 
ol duklarını ifade ediyorlardı. İsmi hakkında farklı rivayetler bulunan18 bir sahâbî, 
karşısındaki şahıs selâm verdiği -bir rivayete göre- kelime-i tevhidi telaffuz 
ettiği halde, ölümden kurtul mak için ve korkusundan böyle yapıyor diyerek 
onu öldürmüştü. Hz. Peygamber durumu öğrenince çok üzüldü ve “Kalbini 
mî yardın, samimi olmadığını nereden biliyorsun?” diyerek öldüren sahâbîye 
çıkışmıştı. Âyetin bu ve benzeri olaylar üzerine geldiği zikredilmiştir. Âyette 
geçen selâm kelimesini, “barış” manasına gelen “selem” şeklinde okuyanlar 
da vardır; bu takdirde mâna şöyledir: “Size ba rış teklif edenleri, size teslim 
olanları öldürmeyin.”

Bir kimse Müslümanlara selâm verdiği, kelime-i tevhidi okuduğu ve Müs-
lüman olduğunu söylediği, savaştan vazgeçip Müslümanlara teslim olduğu, 
barış teklif ettiği takdirde onu öldürmek caiz değildir. Kur’ân-ı Kerîm, şüphe 
üzerine kâfir olduklarına hükmederek düşman safında bulunan İnsanı öldürme 
hatasına düşmektense, o insanın samimi Müslüman olup olmadığı konusunda 
yanılmayı, yanlışlıkla Müslüman sayıp buna göre davranmayı tercih etmiştir. 
Müminler bir kimseye kâfir veya düşman muamelesi yapabilmek için onun 
böyle olduğundan emin olmak durumundadırlar. İnsanların bu vasıfları ke-
sin olarak belli olmadıkça -şüphe üzerine- küfürlerine veya düşmanlıklarına 
hükmedilmez. Bu yaklaşım, toplum içinde istikrarın, huzur ve asayişin, kamu 
17 Esed Muhammed, Kur’ân Mesajı –Meâl-Tefsîr-, trc. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul,  1999. 

I/160. 
18 Buhirî, “Tef sir”, 4/17; Taberî,   Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezid, Câmiu’l-Beyân an Te’vil-i 

Âyil-Kur’ân, Beyrut, 1988,  V, 222 vd.; Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer, et-Tefsiru’l-Kebir 
(Mefâtihu’l-Gayb), Beyrut, 1982, XI, 2 vd.
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düzeninin sağlanması bakımın dan önemli olduğu gibi korku veya menfaat 
sebebiyle Müslüman gözükerek Müslümanların arasında yaşayan kimselerin 
zaman içinde samimî Müslüman olmala rına da kapıyı açık tutmaktadır. Müs-
lümanlar dinlerini iyi temsil ettikleri takdirde aralarında yaşayanların onları 
takdir etmeleri ve kendilerine katılmaları ihtimali yükselecektir.19

İkili ilişkilerin, en güzel, unutulmaz ve kalıcı dostlukların kurulduğu, duvar-
ların ortadan kaldırıldığı mekânların başında sofralar gelmektedir. İlahi vahiy 
bunu temin etmek amacıyla aynı inançlara mensup olmasalar bile aynı sofranın 
etrafında bir araya gelebileceklerini hatta bu ilişkilerin daha da ötesine giderek 
farklı dinlere mensup olanların istedikleri halde aynı yastığa baş koymalarını 
yani evliliklerine onay verdiğini şöyle anlatır:

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer 
yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir.

Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde ya-
şamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki Ehl-i 
kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikâhladığınızda size helâldir. 

Kim imanı inkâr ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o, âhirette de 
ziyana uğrayanlardan olur.” (Mâide, 5/5) 

6-Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Dinamikler

İnsanlık tarihi boyunca göç hareketliliği hiç bu kadar yoğun olmamış Şe-
hirlerin nüfus tabelası sürekli değişmektedir. İnsanları belli bir coğrafyada 
mecburi ikamete zorlamak imkânsız gibidir. Çünkü küreselleşen bir dünyada 
insanlar dünyadan haberdar olmakta ihtiyaç duyduklarına göç sayesinde sahip 
olabileceklerine inanarak göç ederler. 

Dünyanın başka ülkesine göç edenlerin büyük çoğunluğu doğdukları mem-
leketlerine geri dönmüyorlar. Bunun için toplumdaki farklılıkları bir arada 
yaşatacak temel argümanlar olmalıdır. 

a-Hukuk ve Adalet 
Adalet, “davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, 

eşit olmak, eşit kılmak anlamlarına gelen bir kavramdır.”20 Ahlaki anlamda ise 
ferdi ve içtimai yapıda dirlik ve düzenliliği, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine 
uygun yaşamayı sağlayan erdemdir. 

Kur’an-ı Kerim’de (Nisa, 4/3; Mâide, 5/8; Enam, 6/70; Nahl, 16/90; Hu-
curat, 49/9) ve hadislerde ise adalet genellikle düzen, denge, denklik, eşitlik, 
19 Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, haz. heyet, DİBYayınları, Ankara, 2003, II/91-92.
20 Çağrıcı, Mustafa “Adalet” DİA, I/341.
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gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüstlük, 
tarafsızlık gibi anlamlarda kullanılmıştır.21 

“…Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana, aranızda 
adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de, sizin de Rabbinizdir. Bizim 
işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir…” (Şûra, 42/15) bu 
ayette de açıkça ifade edildiği üzere insanların keyfi istek ve arzularını hesaba 
katmaksızın ilahi emirlerin gösterdiği şekilde doğru olması ve Allah’ın daha 
önceki kitaplarda bildirdiği ebedi gerçeklere inanması şartına bağlanmıştır. 
Buna göre adalet başkalarının gelişigüzel istek ve telkinlerinden etkilenmeyen 
istikrarlı bir doğruluk ve ahlak kanununa itaatle gerçekleşen ruhi denge ve 
ahlaki kemaldir.22

Adaletin yegâne ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. (A’raf, 7/ 159, 18 l) 
Vahyin perspektifinden bakıldığında şahsi menfaat temini, akrabalık, düşmanlık 
gibi hissi durumlar, taraflardan birinin soylu veya aşağı tabakadan olması, bedeni 
veya ruhi bakımdan kusurlu bulunması gibi ahlak kanununu ilgilendirmeyen 
sebepler bir hakkın ihlalini, örtbas edilmesini adalet ilkesinden sapmayı mazur 
gösteremez. (Maide 5/8; Nisa 4/3; Al-i İmran 3/75)

Adalet erdeminin zıt anlamı da zulümdür. Zulüm ise “bir şeyi ona ait olma-
yan yere koymak” anlamına gelir. Terim olarak “belirlenmiş sınırları çiğneme 
haktan bâtıla sapma, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokma, 
rızasını almadan birinin mülkü üzerinde tasarrufa bulunma, zorbalık, özellikle 
de “güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulama” gibi 
anlamlarda kullanılır.23

Toplumsal düzeni sağlamanın yolu adaletin temin ve tesisinden geçmek-
tedir. Eğer sosyal hayatta adalet gerçekleşmiyor veya gerçekleştirilmiyorsa 
orada zulüm vardır. 

Nevzat Tarhan “Toplumda hukukun üstünlüğünün üç tane belirtisi var; 
Birincisi, sabah sütçü veya kapıcıdan başka kimsenin uyandırmayacağına 

emin olmak.     İkincisi karakola düştüğün zaman kural dışı bir şey yapılma-
yacağından emin olmak. 

Üçüncüsü de mahkemeye düştüğün zaman güçlünün değil haklının kazana-
cağından emin olmak. Bu güven duygusu yoksa orada huzur olmuyor. İstediği 
kadar zenginlik olsun. Avrupa’ya göçün sebebi zenginlik değil Avrupa’da hukuk 
üstünlüğünün olması. 
21 Tirmizi, İmân 11; İbn Mâce, Hudud 33; Buhari, Enbiya 37; Müslim, İmân, 252; Nesaî, Eşribe 48; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/65, 
22 Çağrıcı, Mustafa “Adalet” DİA, I/342.
23 Çağrıcı, Mustafa, “Zulüm” DİA, XXXXIV, 507-509. 
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Adalet duygusu sosyal çadır gibidir, korunma sağlar ve geleceğimizi güvende 
hissettirir. Adalet duygusu olmayan yerde insan ortada kalıyor. Adalet varsa 
çadır etkisi var. Adalet duygusu güneş gibi içimizi ısıtır, korkularımızı giderir, 
özgürlüğümüzü arttırır, sorumluluk hissettirir, empatik bakış sağlar. O yüzden 
adalet duygusu bireysel bir duygu değil, sosyal bir duygudur.”24 

Toplumları bir arada yaşatacak ortak zemin adalettir. Bu zeminden kimse 
rahatsız olmaz. Çünkü kimsenin ırkına, dinine, cinsine, mezhebine, etnik ai-
diyetine bakılmaksızın muamele göreceği için toplumu da güçlü kılar. 

Hz. Peygamber ve arkadaşlarına Mekke’de zulüm ve işkence yapıldığı ilk 
dönemlerde Hz. Peygamber arkadaşlarına  “Habeşistan’a gidin orada “âdil” 
bir idareci var diyerek adalet zemininin yerleştiği coğrafyaya yönlendirir.25 
Mekke’de akrabaları tarafından baskıya uğrayan insanlar farklı inançlara sahip 
bir topluma göç etmek zorunda bırakılıyorlar. Onları da buraya yönlendiren 
temel değer adalettir. Adaletin yerleştiği toplumda güven de bulunmaktadır. 

b- Güven 
Günümüz dünyasındaki psikolojik ihtiyaçlar hiyerarşisine bakıldığında gü-

ven önemli bir yer tutmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde biyolojik 
ihtiyaçların ardından “güven” gelmektedir. 

 İnsanın hayatını devam ettirmesi için güven temel bir husustur. Güvenin 
olmadığı mekânda insanın diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi mümkün değildir. 

Güven hem fertte hem de coğrafyada olması gereken bir vasıftır. Kur’ân 
coğrafya olarak idealize ettiği mekânı şöyle anlatır: “Allah (size) bir örnek 
verir: Güvenli ve (sakinlerini) her açıdan tatmin eden bir belde (düşünün ki), 
oranın ihtiyaç duyduğu rızık her yerden oraya akıyor. Buna karşın o (belde) 
Allah’ın nimetlerine nankörlük etti. Derken, yaptıkları sebebiyle Allah o beldeye 
açlık ve korku elbisesi giymenin (acısını) tattırdı.”  (Nahl, 16/112)

Âyette de işaret edildiği üzere hem sosyolojik hem de bireysel anlamda güven 
ve güvenilirlik vazgeçilmez bir esastır. Güvenli şehire her taraftan nimetin ak-
tığını ancak bu iktisadi girdinin ahlakî yozlaşmayla değerini yitireceğini anlatır. 

Günümüzde hayatları pahasına Akdeniz ve Ege denizinin soğuk sularında 
hayatlarını kaybeden insanların aradığı şey can, mal, fikir ve ırz güvenliğinin 
olduğu bir toplumda yaşama istekleridir. 

Modern dönemde insanlar büyük oranda kendilerini güvende hissedecek 
yerleşim yerlerine göç etmektedirler. Çünkü insan psikolojik olarak kendisine 
24 https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/6138/prof-dr-tarhan-dostluk-ilac-gibidir-icerisinde : 29.10.2021.
25 İbn Hişam,  Ebu Muhammed Abdulmelik, es-Siretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1990; I/344; Taberî, Ebû 

Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezid, Tarihu’t-Taberi, (Tarihu’r-Rüsul ve’l-Mülûk), Mısır, th, II/222; 
İbnu’l-Esir, İzzuddin Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem eş-Şeybâni, el-Kâmil fi’t-Târih, Beyrut, 1967, 
II/77.
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zarar gelmeyeceğine inandığı yerlerde daha çok üretime katkı sağlamaktadır. 
Güvenin yoğun olduğu toplumlarda üretilen fikir ve düşüncenin daha kaliteli 
olacağı şüphesizdir. 

c-Fikir ve Düşünce Özgürlüğü
Günümüz dünyasında insanların ihtiyaç duydukları temel esas özgürlüktür. 

Bu insanın kendisini bazı kayıtlardan azade kabul etmesinden kaynaklanan bir 
duygudur. Bir de insanın insanlığını sergileyeceği husus fikirdir. Yeryüzünde 
milyonlarca canlı yaşamaktadır fakat içlerinde düşünerek fikir üreten 
tek varlık insandır. Bu duygunun belli kayıtlarla kayıtlanması insana yapılan 
kötülüktür. Çünkü özgürlüğün kısıtlandığı yerde sorumluluktan söz edilemez. 
Mahkûmlara Cuma namazının farz olmaması özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.26 

Herhangi bir fikri mahkûm etmek topluma verilen cezadır. Sahabeden Muaz 
b. Cebel’in “karşılaştığım problemleri çözmek için içtihat” beyanı Hz. Pey-
gamber tarafından takdir ve tasvip görür.27 Burada Muaz b. Cebel dinin insana 
bıraktığı fikir üretme alanını kullanmaktadır. 

Yanlışta olsa insanların farklı düşüncülerle buluşarak dinlemelerini engel-
lememek gerekir. Farklı fikirleri dinleyenler bunlardan kendilerince faydalı 
olanı tercih ederler. Kur’ân en güzel şekilde söz söylemesini ister: “…Söyle-
nen her sözü (dikkatle) dinleyen ve onların en güzeline uyarlar…” (Zümer, 
39/18) Bu âyette ve “söyle o kullarıma: “Hep en güzel sözleri söylesinler…” 
(İsra,17/53) Bir de “Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin 
ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler…” Enâm, 
6/108)  âyetinde ifade edildiği üzere “hakaret ve şiddeti teşvik” etmediği 
sürece dile getirilen hiçbir fikirden korkmamak gerekir.  Her türlü fikir her 
türlü ortamda ifade edilmelidir. Çünkü fikirler dile getirilmeden fikrin yanlış 
veya doğru olduğu belirlenemez. Bir insan fikirlerine güveniyorsa başkalarının 
eleştirisine açık olmalıdır. Bu hususta Kur’ân kendisini eleştiriye açar. İnkâr 
edilmekten kendisine aykırı fikir dile getirilmekten çekinmez. Bu da vahyin 
kendisine olan güvenidir. (Bakara, 2/23; İsra, 17/88) 

d- Ahlaki Zeminin İnşası 
Fertleri birarada yaşatan hususlardan birisi de ahlaki değerlerin benimsen-

mesidir. Çünkü toplumu inşada bütün esasları norm üzerinden oturtmak zordur. 
Normlarla beraber ahlaki değerlerin olması toplumu birarada yaşatmada kolaylık 
sağlar. Bunu da sağlamada günümüz dünyasında “altın kural” olarak zikredilen 
“kendiniz için istediğinizi başkaları için de istemektir.”28 Bu ahlakî kuralın 
26 İbn Abidin, Muhammed Emin, Reddü’l-Muhtâr ‘ale’d Dürri’l-Muhtâr, Mısır, 1272, III/28-29. 
27 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/230; İbn Sa’d,  Ebu Abdillah Muhammed, et-Tabakatu’l-Kubrâ, 

Beyrut, 1985, III/584. 
28 Müslim, İmâre 46. İbn Mâce, Fiten 9.
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işletilmesi toplumu daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirir. Aksi takdirde bazı 
topluluklar sahip oldukları değerleri; dil, inanç, kültür, müzik, mimarî, sosyal 
faaliyetleri görünür kılarken diğerlerini mahrum bırakması toplumda “manevi 
kırılmalar” meydana getirir. 

Ahlaki düzlemde bakıldığında toplumdaki bütün bireylerin kamu sağlığını, 
kamu ahlakını ve kamu yararı ve düzenini bozmadığı müddetçe bütün sosyal 
gruplarının eşitliğinin yönetim tarafından sağlanmasıdır. Çünkü bireyselliğin öne 
çıktığı modern dönemde insanlar sahip oldukları kültürel değerleri benimseme 
ve bu değerleriyle kabul görmek istemektedir. Bunu sağlamada ahlakilikten 
istifade edilebilir. 

e- Herkesin Konumuna İhtiram 
Geçmişe doğru gittiğimizde insanların kabileler halinde yaşadığını görürüz. 

Daha sonraki süreçte insanlar imparatorluklar sayesinde biraraya gelip sosyal 
bir birliktelik oluşturmuşlardır.  Daha sonra ulus devletlerle farklılık gösteren 
toplumlar bugün Avrupa Birliği gibi yeni arayışlara yönelmiştir. Bütün bu bir-
likteliklerde öne çıkan husus insanın sahip olduğu dini, ırkı, inancı, mezhebi 
vb.nin saygı görmesini istemesidir. 

Hangi topluluk olursa olsun insanlar kendilerini başkalarının tarif ettiği şe-
kilde tanımlanmak istemezler. Bugün insanlar “toplum mühendisliği” olarak 
isimlendirilen dayatmaya tabi olmak istememektedirler. Zühtü Arslan’ın dediği 
gibi “…Bu kültürü inşa edecek olan anlayış ise “öteki”nin ontolojik varlığını 
kabul etmeyi gerektirir. Esasen bu sağlıklı bir “ben”lik inşası bakımından 
da kaçınılmazdır zira her birimiz bir başkasının gözünde “öteki”yiz, ötekinin 
ötekisiyiz. Bu bağlamda insan hakları, aynı zamanda ötekinin haklarıdır.

“Öteki” ile olan ilişkimizi ahlaki bir zemine oturtmak zorundayız. Bunun 
da ön şartı “öteki”ni bizim gibi olmaya zorlamadan, onu aynılaştırmaya ça-
lışmadan “Âdemin çocukları”ndan biri olarak görebilmektir.”29 

Hangi grup olursa olsun her kabile, ırk, din ve mezhebe mensupsa kendisinin 
konumuna ihtiram/saygı duyulmasını istemesi tabiidir. Bu argüman toplumu 
birarada yaşatan temel değerdir. 

7- Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Engeller

Yukarıda ifade edildiği üzere modern dönemde yaşanan problemlerin başında 
farklı özelliklere sahip bireylerin bir arada yaşamalarını sağlayamamamızdır. 
29 Arslan, Zühtü, “Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasında Bireysel Başvurunun Rolü”, 
https://www.anayasa.gov.tr/tr/baskan/konusmalar/turkiye-de-insan :29.10.2021. 
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Ne oldu? Nerede hata yaptık? Hangi dini, siyasi, iktisadi bağlamda yanlışlar 
yaptık ki etnik ve kültürel çeşitlilik azaldı.  Anadolu coğrafyası Osmanlı bakiyesi 
olması hasebiyle çok dinli, çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı bir toplumdur. 
Çok yapılı bir toplumu tek inanç, dil, kültür vb. indirgemek toplumda çatışma 
ve kırılmalar meydana getirir. 

Bölgeyi farklı dini, özellikle kültürel farklılıklardan yoksun ve yoksul bı-
rakmak bölgeyi fakirleştirdi. Bu tıpkı tabiattaki herhangi bir türün ortadan 
kaldırılması gibi ekolojik dengeyi bozmaya benzer.

a-Ait Olduğu Genetik Havuzu Özel Bulma
İnsanlık tarihine bakıldığında ırkçılığın ete kemiğe bürünmüş kural dışı 

prototipin Hitler olduğundan şüphe yoktur. Hitler ırkçı bir faşizm yapmış, 
Alman ırkını arı/saf ve üstün ırk olarak görmüştür. Bu anlayış her ne kadar 
toplumların yazılı metinlerinde ret edilse bile zaman zaman insanların bilinç 
altlarında bulunduğu için nüksedebiliyor. İnsanlık tarihi boyunca neredeyse 
hiçbir patolojik hastalık gömülü halde durmuyor. Bazen ihtiyaç duyulduğunda 
insanlar bagajlarındaki malzemeyi kullanmayı ihmal etmiyor. 

Bu patolojik durum sadece ırklarda değil, kültürel alanlarda da kendini 
gösterebilir. Sahip olduğu edebiyatı, kültürü, kimliği, folkloru üstün görüp 
başkalarına ait olanları aşağılayabiliyor. 

Bir insanın herhangi bir topluma, kimliğe, etnisiteye mensup olması kadar 
doğal bir şey yoktur. Doğal olmayan, insanların sahip olduklarını başkalarını 
baskılamasını ve bunu ideolojik araç haline getirmektir. 

İlahi vahiy ilk nazil  olduğu coğrafyada sınıfsal toplumun ve kendini özel 
ve farklı görme zihniyetini şöyle eleştirir: Hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlar 
“Biz Allah’ın evlatları ve sevgilileriyiz. ” dediler. De ki: “Öyleyse niçin Allah 
sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor?...” (Mâide, 5/18) Âyette vahyin 
ilk nazil olduğu Mekke toplumunda kabile ve sınıf hiyerarşisine itiraz vardır. 
Fakat bu zihniyet modern dönemde değişik topluluk, zemin ve coğrafyalarda 
da görülmektedir. 

İsraillilerin sadece % 15’i “Allah’a inandığı” halde, devlet, halkın %  85’ini 
bu toprakların kendilerine inanmadıkları o Allah tarafından verilmiş ol-
duğunu iknaya çalışıyor. 

Bu yüzden de İsrail seçmen kitlesi aşağı yukarı birbirine oydaki iki karşı 
blok oluştururken, “dini partiler” çok ufak bir azınlığı teşkil etmelerine rağmen, 
parlamentodaki her çoğunluğun anahtarı konumuna geliyorlar. 
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Kendisine diğer halkları hor görme ve imha etme hakkı tanıdığı tek bir 
halkı seçmiş olan bir Tanrı bütün insanların Allah’ı olamaz.”30

Vahiy her gün inananları tarafından okunan Mushaf sıralamasında ilk sûre olan 
Fatiha’da belli bir topluluğun değil “her türlü övgü yalnızca bütün âlemlerin 
Rabbi, Allah’a mahsustur.” buyurur. Burada vahyin ilk nazil olduğu coğrafyada 
mevcut olan “seçilmişlik” zihniyetine eleştiriler getirir. Ayette övülmeye layık 
yegâne varlık Allah vurgusu yapılır. 

Vahyin toplumun inşasında belli bir topluluğun değil bütün insanlığın ortak 
nesep birliğine şöyle dikkat çeker: “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve 
bir kadından yarattık ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi 
tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O’na karşı derin 
bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden 
haberdar olandır.” (Hucurat, 49/13) Âyet sosyal hayatın karşılıklı tanıma/mu-
arefenin temin edilmesini ister. Muarefeden sonra müzakere/karşılıklı diyalog 
doğar. Daha sonra muahede/birbirini ötekileştirmeden bir arada yaşamanın 
normatif yolları ortaya konmalıdır. Bu da yeni dönemde ortaya konulacak 
“ortak metinler” sayesinde mümkündür. 

Ülkelerin “mutabakat metinleri” anayasaları, ya “belli bir inancı referans” 
alarak diğer inançlara hayat hakkı tanımıyorlar. Ya bir “mezhebin üstünlü-
ğünü” anayasa metni içine yerleştirerek bütün ülkeyi tek fikre indirgeyerek 
başka mezhep/yorumlara, görüşlere imkân tanımıyorlar. Mesela; İran’ın Kudüs 
Gücü Komutanı İsmail Kaani, “İran İslam Cumhuriyeti bir Şii devletidir ve 
tüm Şiilerin devletidir” sözleri bunu göstermektedir. Halbuki tarihte birçok 
topluma ev sahipliği yapan toprakları belli bir kavim inanç, ırk, dil ve dine 
mahsus kılmak sağlıklı değildir. Çünkü devletin dini veya mezhebi olmaz, 
olmamalıdır. İlla olacaksa o “devletin dini” de adalet olmalıdır.

b-Din İçinde Farklılıklara Tahammül 
Farklı fikirlere sahip olma ilahi iradenin de dikkat çektiği temel paradigma-

dır. “Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet 
yapardı. Fakat O bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece 
ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir.” (Hûd, 11/118) âyetinde de geçtiği 
üzere farklılık insanlık tarihi boyunca hep var olmuş ve var olmaya devam 
edecektir. Sosyolojiyi teke indirmek toplumda manevi kırılmalara sebep olur.

Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekir; Allah vahiy indirirken bütün alanlarla 
ilgili norm koymamış Peygamber’e “içtihat alanı” bırakmış Hz. Peygamber 
30 Garaudy, Hatıralar Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, (Dipnot) s. 316-317. 
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de bu içtihat alanını kullanmıştır. Hz. Peygamber’in sahabe ilişkilerine baktı-
ğımızda farklı fikirlere sahip olduklarını görmek mümkündür. 

Tebük Gazvesi’nde şiddetli açlık çektikleri için sahâbîler: Ey Allah’ın 
Resûlü! İzin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağı elde etsek? de-
diler. Resûlullah:

 “Peki öyle yapın!” buyurdu. Derken Ömer geldi ve şöyle dedi: Ey Al-
lah’ın Resûlü! Eğer sen develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. 
Fakat (isterseniz), onlara ellerinde bulunan azıklarını getirmelerini emrediniz 
ve sonra da ona bereket vermesi için Allah’a dua ediniz. Umulur ki Allah, 
bereket ihsan eder. Bunun üzerine Resûlullah: “Peki öyle yapalım!” buyurdu.31 
Hz. Peygamber kendi görüşünden vazgeçerek, Hz. Ömer’in görüşünü tercih 
etmiştir. Hz. Ömer doğru bildiğini söylemekten kaçınmaz, eksik veya yanlış 
bulduğu fikirlere katılmadığını söylemekten çekinmedi. Hatta Hudeybiye’de 
imzalanan antlaşmaya en sert tepki gösterenlerden birisi de Hz. Ömer’dir. 

Yine Hendek savaşı esnasında Hz. Peygamber Hendekte savaş şartlarının 
ağırlaştığını görünce Gatafan komutanı Uyeyne b. Hısn’a Medine hurmalarının 
üçte birini kendilerine verileceğini söylemiş.  Sahabelerden Sa’d b. Ubâde ile 
Sa’d b. Muaz “Ya Resulallah! Bu sizin görüşünüz mu yoksa Allah’ın emri 
midir? Hz. Peygamber “bu benim görüşümdür” dediğinde Sa’d b. Muaz “Ya 
Resulallah bu toplulukla böyle bir antlaşma yapmayınız. Bizim bunlara ve-
recek tek hurmamız yoktur” diyerek görüşünü açıklamış, Hz. Peygamber de 
Sa’d b. Muaz’ın fikrine katılarak antlaşma metnini yırtmıştır.”32 Burada sahabe 
“farklı da” olsa çok rahat fikrini söylemekte Hz. Peygamber’e katılmadıklarını 
söylemekten kaçınmamaktadırlar. Hz. Peygamber de farklı fikirlere önem 
verdiğinden “siz de kim oluyorsunuz!” diyerek azarlamamıştır. 

Bedir savaşında ordunun konuşlanması hususunda Hübab b. Münzir “Ya 
Resulallah! seçtiğiniz bu yer Allah tarafından vahiyle mi bildirildi yoksa sizin 
görüşünüz mü?” diye sorar. Hz. Peygamber kendi görüşü olduğunu söyledi-
ğinde Hübab b. Münzir buranın savaş stratejisi açısından uygun olmadığını 
söyleyince Hz. Peygamber onun görüşünü uygun bulur.33 

Bu durum daha sonraki dönemlerdeki âlimler için de geçerlidir. Bir âlimin 
yaptığı içtihat ürettiği fikir bir başka âlimin içtihadını ortadan kaldırmaz. Bazı 
mezheplerin kendi içinde farklı görüşleri vardır. Bu görüşlere sıcak bakılarak 
tahammül edilmiştir. Hatta âlimler kendi aralarında “benim içtihadım doğru 
olabilir, sizin yanlış olabilir. Sizin fikirleriniz yanlış benim doğru olabilir” 
31 Müslim, Îmân 45.
32 Vâkıdî, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Meğazi, Beyrut, 1984, II/479.
33 İbn Hişam, Sîretü’n-Nebeviyye, II/263.
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diyerek birbirlerine tahammül ederler. Yoksa farklı fikirde olanları “sapkın”, 
“sapık” veya din dışı ilan etme hem yeni fikirlerin üretilmesindeki cesareti 
kırar hem de toplumda kaos çıkar. 

Sonuç

Demokrasi yolundaki bütün gayretlerimize rağmen hâlâ kayda değer bir 
“müsamaha” ve tahammül kültürü geliştiremediğimiz gibi eski müsamahamızı 
da kaybettik. Hâlbuki günümüzde her kesimden insanların kendini rahatça ifade 
etmesini amaçlayan bir sosyolojinin inşası mümkün ve gereklidir.

Farklılığı bir tehdit olarak değil gelişimin temel ve değişmez dinamiği ola-
rak görmeliyiz. Toplumun kendini aşması ve gelişmesi için farklılığa ihtiyacı 
vardır. Farklılığı gelişimin, değişimin ve kalkınmanın dinamiği olarak görmek, 
dini veya felsefi kabullerimizi dayatmamakla mümkündür. 

Bizler bize benzemeyen bizim gibi inanmayan, giyinmeyen, düşünmeyen 
kişilere “güven” duymayarak bir arada yaşayamayız. Mesela: Yolcuya duyulan 
“güvenden” dolayı turnikesiz geçiş sisteminin uygulandığı Finlandiya’nın baş-
kenti Helsinki metrosunda biletsiz seyahat eden yolcunun oranı “yüzde ikidir.”

Farklılıkları bir arada yaşatmada “tarihin tanıklığına” sahip olmamıza 
rağmen İslam ülkeleri olarak dünyaya barış ve huzur içinde bir arada yaşama 
modeli sunamadık. Karşılıklı “tekbir” getirerek birbirimiz öldürmeyi “cihat” 
belledik.

 Geçmişte ürettiğimiz kültür ve medeniyetimiz ile çağdaş gerçekler üzerine 
gelişmiş bir evrensel hukuk devleti ve barış toplumu kuramadık.

Hâlbuki toplumu bir arada yaşatmak, farklılıkları dönüştürmek, yok etmek 
veya farklı olmanın hatta karşıt olmanın engeli değildir. 

Öncelikle ödevimiz şu olmalıdır; Toplumda kutuplaştırma dilini terk ede-
rek toplumun bütün unsurlarını bir arada yaşama ve yaşatma kültürünü 
geliştirmek; dini, dili, etnik kökeni, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun, bu 
coğrafyada yaşayan Arap, Türk, Kürt, Ermeni, Ezidi, Şii, Sünni, Alevi, Süryani 
ve diğerlerini bir arada yaşatacak ortak zemini bulmak gerekir. Çünkü bütün 
insanların yeknesak/tekdüze olmasını istemek bırakın sağlıklı bir toplum 
inşasını birey olarak bile başarılamaz. 

Bir arada yaşatma kültürü hukuk ve temel hak ve özgürlüklerin zeminini 
meydana getirmekle mümkündür. Yoksa zorba, baskı ve dayatmalarla topluma 
dar gelen “deli gömleği” giydirmeye çalışarak toplum mühendisliği projeleri 
uygulamak sağlıklı değildir. 
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Farklılıkları derinleştirmeden farklılıklar arasındaki ortak ve benzerliklere 
odaklanıp çoğaltmak gerekir. Bunu yaparken de birlikte yeni anlamlara ve 
yeni bir dilin inşasına doğru yelken açmalıyız.  

Şu masmavi gök kubbenin altında (hepimiz) kimse kimseyi engellemeden 
güneşin ışınlarından istifade ediyoruz. Güneş size daha az bana daha fazla ısı 
ve ışık vermiyor. 

Kutsal kitabımız Kur’ân “kapalı toplum” yerine “açık toplum” öneri-
siyle diğer kitap ve kültürlerin aksine “ötekine” yoğun ilgi gösteren kitaptır. 
Madem “ötekini” yok edemiyoruz, hukuk çatısı altında birarada yaşayarak bu 
toplumun kalkınması ve gelişmesine, her birimiz katkı sağlamalı; bizim gibi 
olmayan, bizim gibi düşünmeyen ve bizim gibi yaşamayanların da hayat, 
fikir, inanç ve düşünme haklarının olduğunu kabul etmeliyiz. 

Geldiğimiz nokta; Türkiye’de; Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır; İran’da 
Urmiye, Tebriz, Erdebil, Gilan, Mazenderan, Gülistan, Gürgan, Parsabad, La-
hican ve Sari; Azerbaycanda ise Nahçıvan, Horadiz, İmişli, Saatlı, Sabirabad 
bölgelerinde farklı din, inanç, kültür, ırka mensup milyonlarca insan birlikte 
yaşamaktadır. Bugün geldiğimiz noktada bu şehirleri “tek tipleştirerek” ho-
mojenleştirmek mümkün değildir.

Hiçbirimizin varlığı başkasının yokluğu üzerinde bina edilmemelidir. 
Kendi varlığını başkalarının yokluğu ve ölümü üzerinde bina etme duygusun-
dan arınmalıyız. 

Özellikle insanı yok eden değil de yaşatan olmalıyız. Bu dünyada herkese 
yetecek kadar imkân ve nimet vardır. Sekiz milyar nüfusa ilave olarak sekiz 
milyar daha olsa yine de nimetler tükenmez. Fakat ne yazık ki başkalarına 
“hayat hakkı tanımama” her alana sirayet etmiş durumda, trafikten markete, 
iş ve aile hayatından eğitime kadar dayatma görünür durumdadır.  

 Tarihi yeniden yaşamak için değil anlamlandırmak, hatta tarihte bizi kutup-
laştıran, ayrıştıran ötekileştiren ayrıştırıcı dilden ve fay hatlarımızdan kurtulup 
gönlümüzde farklılıklara daha fazla açmalıyız. Özellikle önyargı ve zihin ka-
lıplarını kırmayı öncelememiz gerekir. Zira hayatının 27 yılını vatan hainliği 
suçlamasıyla ırkçı rejimin zindanlarında tek kişilik hücrede geçiren Nelson 
Mandelayı dinlemek gerekir: “Beyaz hâkimiyetine karşı mücadele ettiğim 
gibi siyah hâkimiyetine karşı mücadele ettim. Siyah beyaz bütün insanların 
uyum içinde, fırsat eşitliği içinde yaşayacakları özgür ve demokratik bir 
toplum düzeni idealini yaşattım kafamda. İşte bu benim yaşamak ve ger-
çekleştirmek istediğim ve de gerekirse uğruna ölebileceğim bir idealdir.”
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Üniter ve tek devlet olmalı fakat bölgelerin varlığını ve çeşitliliğini kabul-
lenmek gerekir. Tüm farklı gruplar kendi farklılıklarını ve kültürel kimliklerini 
koruyup geliştirebilmelidirler. Yoksa sadece kendisini merkeze koyan, varlıklarını 
her şeye yeterli görenler hayatı yaşanmaz kılar ve duvarlarla örerler. Toplumu 
da “yıkıcı kutuplaşmaya” sürüklerler. 

Bu hayatta sadece biz yokuz. Aslında insan farklı insanlarla güzel ve mut-
ludur. Bizim hayattan, başkalarından öğreneceğimiz çok şey var. Kimsenin 
ipek böceği politikasıyla kendini kozasının içine hapsederek yok etme lüksü 
olamaz. O zaman hayat yaşanmaz olur tekdüze ve monoton olmuştur. Tıpkı 
Nobel Edebiyat Ödülünü almış olan Meksikalı denemeci Octaviyo Paz, Mek-
siko Şehri’nden Berkeley’e gitmiş bir profesör arkadaşına, “Nasıl oraya alıştın 
mı?” diye sorar, arkadaşı “Alışamadım valla, oranın kuşları bile İngilizce 
ötüyor” cevabın da olduğu gibi bir mekânda herkes ve her şey tek tipse orada 
yaşamak sıkıcı ve bunaltıcı olur. 

Hâlbuki toplumda tıpkı tabiat gibi çok çeşitlilik, çok renklilik ve çok sesli-
likle senkronize/uyum yakalayabilir. Yoksa ilişkiler zehirlenir ve hayat bütün 
canlılar için yaşanmaz ve sıkıcı olur. 

Hayattan ne istiyorsunuz? Artık dünyaya açık olan insanları dizayn etmek 
mümkün değildir. Bilgi, toplum, sermaye bir nevi terörün (ikiz kule saldırısı) 
bile serbest dolaşıma girdiği küresel dünyadan geri dönüşü zor hatta imkânsız 
gibi gözüküyor. 

Bu topraklarda ötekinin de bizim kadar değerli olduğunu yaşama hakkı 
olduğunu içselleştirmemiz gerekir. Adalet ve hukuk problemi aynı zamanda 
ahlak problemidir. Ahlak yoksa hukuk da olmaz. 

Hukuk başkasını da tıpkı bizim kadar koruma aracıdır. Yoksa başkasını 
hayattan dışlama ve silme aracı değildir. Tarihte hiç kimse kimseyi silme 
imkânına sahip olamamıştır. Hitler ve benzer diktatörler bunun yakın ve 
hatırlanması bile istenmeyen örnekleridir.

Toplumları arı kovanı gibi tek sesli tek renkli haline getirmenin bedelini 
bütün dünya ödedi ve ödüyor. 

Yeni genç kuşaklara gocunmadan kendileri gibi olmayanlara, başkalarının 
kendilerine nasıl davranmalarını istiyorlarsa öyle davranmaları gerektiğini öğ-
retmemiz gerekir. Bu hususta övünebileceğimiz bir mirasımız konuşulur en 
azından. Yoksa kültür, bilim ve sanatta çeşitliliğin tehdit ve tehlike görülerek 
sosyal hayatta farklı görüş ve farklılıkların tehdide dönüşmesi mukadderdir. 
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Revan, Azerbaycan, Debil/Dıvin,  Medain Dağları, Arran, Varasan, Ermenistan 
dolaylarında geçerek Kafkasya’nın Karabağ kütlesi, İran Azerbaycan’ı, Hazer 
Denizi yamaçlarına kadar uzayan bir nehirdir. Bu nehrin geçtiği yerlerde Ara-
rat’ın sönmüş volkanları, Kadim Ermenistan’ın başkenti olan Artaxata, Mogan 
Çölü, Kızıl-Ağaç Körfezi, Cavad Mevkii, Kür Nehri gibi önemli mekanlara 
uğrayan tarihî değeri büyük bir nehirdir. Bu nehirde bir çok çay ve akıntı yerleri 
bulunmaktadır.  Örneğin Pasinler/Hasankale, Köprüköy, Trabzon-Erzurum-Teb-
riz, Ağrı Doğubayazıt’ta Zankimar (Maku) Çayı, Van Gölünün doğusundaki 
yüksek yaylalardan doğan Kotur Çayı, Gökçe Gölü ve daha birçok gölden ve 
kaynaktan gelen çaylar buraya dökülmektedir. Öbür taraftan tarihî Ani Hara-
beleri de bu nehrin yanındaki vadi üzerinde bulunmaktadır.1 Aras Nehri’nin 
coğrafi, tarihî ve diğer alanlarla ilgili yönleri hakkında kaynaklarda çok zengin 
bilgi bulunmaktadır.  Burada söz konusu bilgileri kaynaklarına havale ederek, 
bu nehrin İslâm tarihi açısından önemine birkaç işarette bulunmak istiyoruz.

Aras Nehri tarih boyunca birçok ülkenin diğer ülkeyle sınır hattını oluştur-
muştur.  Bu durum, Aras’ın tarih boyunca devam eden öneminin başta gelen 
sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zira Aras Nehri, eski dönem-
lerden beri çeşitli ülkeler arasında sınır teşkil eden bir akarsudur. TDV İslâm 
Ansiklopedisinde bu husus şöyle açıklanmaktadır: “İlkçağ’ın Medya Devleti 
ile Urartu Devleti arasındaki sınır çizgisi belli bir kesim”inde Aras nehrini 
takip ediyordu. Aynı şekilde İskender İmparatorluğu’nun kuzey sınırları da bu 
nehrin orta kesimlerine dayanıyordu. Eskiçağ’larda olduğu gibi Ortaçağ’larda 
da Aras’ın sınır olma özelliği devam etmiştir. Aras boyları ilk defa Hz. Osman 
* Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
1 Besim Darkot, “Aras”, MEB İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, Eskişehir, 2001, 1/554.
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zamanında Habîb b. Mesleme kumandasındaki kuvvetler tarafından müslüman 
topraklarına katıldıktan sonra, Arap idaresindeki Azerbaycan’ın kuzey sınırı 
olarak çok zaman Aras kabul edilmiştir. Fakat bu kuzey sınır bazan Derbend’e 
(Bâbülebvâb) kadar uzanmıştır. Aras’ın sağ tarafında bulunan Varasan şehri 
daima Azerbaycan’dan sayıldığı halde bu nehrin sol kıyısındaki Beylekān ve 
Nahcıvan şehirleri ancak zaman zaman bu ülkeye dahil olmuştur. Sâsânîler 
devrinde de Aras’ın sınır teşkil ettiği, bu nehrin kuzey taraflarının Hazarlar’ın 
elinde, güneyinin ise Sâsânîler’in elinde bulunduğu bilinmektedir. Ancak za-
man zaman Hazarlar’ın güneyden gelen kuvvetler tarafından daha kuzeye 
sürüldükleri dönemlerde sınırın da Aras’tan daha kuzeye kaydığı görülmüştür. 
Aras’ın devletler arasında sınır çizgisi olması, yakın devirlerde olduğu gibi 
bugün de devam etmektedir.” 2

1. Aras Nehri’nin İslâm Tarihi Açısından Önemi

İslâm tarihi açısından çok önemli gelişmelere sahne olan Aras nehri ve 
havzasının dinler tarihi açısından da büyük bir önemi vardır. Bu nehrin aşağı 
kesimleri İslâmiyet’in doğuşundan çok önceleri Yahudi bölgesi olarak bilin-
mektedir. Bu sebeple eski Yahudilere ait birçok menkıbeye mekân olarak Aras 
çevresi toprakları gösterilir. Bu yüzden Âd ve Semûd kavimlerine ait harâbeler 
bu topraklarda aranmıştır. Eski dinlerin gelişme alanı içinde bulunmasından 
dolayı da Aras nehri eski kaynaklarda âdeta efsaneleştirilmiş ve sularının bir-
çok hastalığa deva olduğuna inanılmıştır. Bu eski rivayetlerden birine göre de 
Aras cennetten çıkan dört nehirden biri sayılmaktaydı. 3 Belki de Ağrı Dağı’nın 
isminin “Ararat” olarak Tevrat’ta geçmesinin sebeplerinden birisi de buranın 
Yahudi tarihi açısından sahip olduğu bu önemdir. 

İslâm Tarihi kaynaklarında Aras ismi er-Res (الرس) şeklinde geçmektedir. 
Lügat ve Mu’cem kitaplarında da bu şekilde geçen isim, aynı şekilde tefsir 
kitaplarında da zikredilmektedir.  Frasça coğrafya kitaplarında Nehr-i  Aras, 
Arapça eserlerde al-Rass  şeklinde isimlendirilmektedir. İbn Rusta Nehr el-Er-
miniyya  şeklinde kullanıren İbn Hurdazbeh, İbn Fakih, Ya’kubî ve diğer Arap 
coğrafyacıları ve büldan alimleri de bu tür isimler kullanmışlardır.4  el-Bekrî 
el-Mu’cem adlı eserinde Aras hakkında şöyle demektedir: “er-Ras, ilk harfin 
harekesi ve şeddesiyledir. Bu okunuşuyla kuyu demektir. Er-res bir  diğer  nla-
mıyla maden demektir. Yine er-res kelimesi bir kavim arasında ıslah yapmak 
2 Metin Tuncel, “Aras”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1991, 3/332-335. Krş. 

Darkot, agm. 1/554/555.
3 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
4 A.  Zeki Velidi Togan, Aras”, MEB İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, Eskişehir, 2001, 1/555.



42   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

anlamına da gelmektedir. Ebu Mansur’un dediğine göre Ebu İshak, er-Ress’in 
Kur’an’da adı geçen bir kuyu olduğunu söylemiştir. Buna göre buraya nis-
betle anılan Ashabu’r-Ress, peygamberlerini yalanlayıp onu bir kuyuya atan 
bir kavimdir. Bazıları da Allahu Teâlâ’nın (كثيرا ذلك  بين  وقرونا  الرس   (وأصحاب 
sözünde5 bahsedilen Ress’in Azerbaycan tarafında bulunan bir vadi olduğunu 
söylemiştir. Azerbaycan’ın sınırı da Ress’in öte tarafıdır. Rivayet edildiğine 
göre Arrân taraflarında Res Nehri üzerinde bin adet şehir vardı.  Allah (c.c.) 
onlara Musa isimli bir nebi gönderdi. Bu nebi, Musa b.  İmrân (diye bilinen 
Hz.  Musa) değildir. Bu nebi onları Allah’ın yoluna ve imana davet edince, 
onlar da onu yalanlayıp inkar edip onun emrine karşı isyankar davrandılar. 
O da onlara beddua etti, Allah (c.c.) Haris ve Huveyris Dağını Taif’ten alıp 
gönderdi ve onları helak etti.  İşte bu nedenle Res Ahalisi (Ashab-ı Ress) bu 
iki dağın altındadır denilmektedir.”6 

İbn Kesir Tefsir’inde Res halkı konusunda bilgi verirken farklı ihtimalleri 
zikrettikten sonra, bu ihtimaller arasında İbn Abbâs’ta yapılan bir  rivâyete 
dayanarak burasının Azerbeycan ve Ermenistan tarafındaki bir yer olduğundan 
da bahsetmektedir.7 Şii Müfessirlerden Tabresî de bu konuda şöyle demekte-
dir: “Allahu Teala’nın kitabında bahsettiği Ashab-ı Ress denilen kişiler, Res 
adı verilen bir nehirleri bulunan bir kavimdir. O nehirde birçok su kaynakları 
bulunmaktaydı. Bir adam bu Res’in neresi olduğunu sorduğunda buranın Azer-
beycan sınırlarından bir yerde olduğu belirtilmiştir. Burası da Azerbeycan ve 
Ermenistan arasındaki sınır hattıdır.  Bu kavim, putlara taparlardı. Allah da 
onlara bir meşhedde otuz nebi gönderdi.  Onlar bu peygamberlerin hepsini 
öldürdüler. Bundan sonra Allah (cc.) onlara bir nebi ve yanında da bir veli daha 
gönderdi.  Böylece ikisi de onlara karşı cihad ettiler.  Daha sonra Allah (c.c.) 
onların hububat ve ziraat zamanlarında Hz.  Mikail’i gönderdi. O da onların 
suyunu kesti. Böylece hiçbir çeşme, su kaynağı, nehir bırakmadan hepsini 
kuruttu. Daha sonra da ölüm meleğini gönderdi ve onların bütün koyunlarının 
ruhunu kabz etti.  Allah (c.c.) yere de emretti, onların her türlü mal, gümüş, 
zenginliklerini yuttu.  Bu peygamber Lekâimnâ (a.s.) idi. Bu durum meydana 
gelince onlar ın hepsi açlıktan, susuzluktan ve ağlamaktan öldüler.  İhlaslı bir 
grup dışında onlardan hiç kimse geride kalmadı.  Bu ihlaslı grup ise Allah’a 
dua edip, ziraat, hayvancılık ve su ile kendilerini kurtarmasını dua ettiler.  
Ayrıca diğerleri gibi haddi aşıp tuğyankarlık yapmamaları için bu nimetleri 
az vermesini de Allah’tan istediler.  Allah (c.c.) da onların niyetlerinin samimi 
olduğunu bildiğinden dualarına icabet etti.  Daha sonra evlerinin bulunduğu 
5 Furkan Suresi, 25/38.
(alanba.com.kw) أماكن قرآنية 6
7 İbn Kesîr,  Tesiru’l-Kur’ani’l-Azîm, Dâru’l-Fikr, Beyrût,  1999,  2/630-631.
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yerlere gittiler.  Bir de gördüler ki oranın her tarafı alt üst olmuş. Allah onlara 
nehirlerini tekrar iade etti. Orada onların talep ettiklerini ziyadesiyle nasip 
eyledi. Onlar da zahirde ve batında Allah’a itaat ve ibadet ettiler.  Derken bu 
kavim üzerinden zaman geçti. Onlardan sonra bir nesil peydah oldu.  Onlar da 
zahirde Allah’a itaat ettiler, ama barında münafıklık yaptılar.  Çeşitli şekillerde 
Allah’a isyan ettiler.  Bunun üzerine Alllah (c.c.) onların üzerine onları süratle 
öldüren birilerini musallat kıldı.  Onlardan kalan çok küçük bir zümreye de 
taun hastalığını musallat kıldı.  Böylece onlardan hiç kimse kalmadı ve on-
ların nehirleri ile evleri 200 sene kimsesiz bir şekilde kaldı. Onlardan sonra 
Allah (c.c.) buraya salih bir kavim getirdi.  Onlar oraya yerleşip iyi amellerde 
bulundular. Onlar sonra kendilerinden türeyen bir topluluk tekrar günahlara 
dalıp fuhuş ile meşgul oldular. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla fuhuş 
yaptılar. Allah (c.c.) bunun üzerine onların üzerine bir yıldırım göndererek 
onlardan hiç birisini bırakmadı.”8

İslâmî kaynaklarda Büyük ve Küçük Ağrı Dağından bahseden kaynaklarda 
da Ashab-ı Ress ve Res bölgesi hakkında bilgi verilmektedir. Örneğin Yakut 
el-Hamevî diye meşhur olan Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkūt b. Abdillâh el-Ha-
mevî el-Bağdâdî er-Rûmî (ö. 626/1229) 9 adlı coğrafya ve büldan otoritesi zat, 
Mu’cemu’l-Büldân (Ülkeler Ansiklopedisi)” adlı eserinde konumuzla alakalı 
olarak şunları zikretmektedir:
 والحارث والحويرث: جبالن بأرمينية فوقهما قبور ملوك أرمينية ومعهم ذخائرهم، وقيل: إن بليناس
الحارث جبال  المدائني:  وقال  الجبل،  يصعد  إنسان  يقدر  فما  أحد  بها  يظفر  لئال  عليها  طلسم   الحكيم 
بن مع سلمان  وكانا  الغنويّين  بن عمرو  والحارث  عقبة  بن  بالحويرث  بدبيل سميا  اللذان   والحويرث 
نهر كان على  أنه  الفقيه  ابن  بهما، وروى  فسميا  الجبلين  هذين  دخل  من  أول  وهما  بأرمينية،   ربيعة 
 الرّس بأرمينية ألف مدينة فبعث الله إليهم نبيّا يقال له موسى وليس بموسى بن عمران، فدعاهم إلى
 الله واإليمان فكذبوه وجحدوه وعصوا أمره، فدعا عليهم، فحول الله الحارث والحويرث من الطائف

.فأرسلهما عليهم، فيقال: إن أهل الرّس تحت هذين الجبلين
“el-Hâris ve el-Huveyris: Ermenistan’da bulunan iki dağdır. Üzerlerinde 

Ermeni Krallarının kabirleri ve erzak depoları vardır. Denildiğine göre hekim 
(filozof) Belînâs dağın zirvesine kimse takat edip de çıkamasın diye bu dağa 
tılsım yapmıştır. El-Medâinî de demiştir ki: Debîl’de bulunan Haris ve Hu-
veyris isimli iki dağ, Hüveyris b.  Ukbe Gânevî ve Hâris b. Amr el-Gânevî 
adlı iki kişinin adını almıştır.  Bu iki şahıs Ermenistan’da Selmân b. Rabia 
ile birlikteydi.  Bu ikisi söz konusu dağa ilk çıkan kişiler oldukları için iki 
dağ bu iki şahsın adıyla adlandırıldı. İbn el-Fakîh de şunu rivayet etmiştir: 
8 Ebû Alî el-Fadl b. Hasan et-Tabresî, Mecmeu’l-Beyân f Tefsîri’l-Kur’ân, Mektebetu et-Târîh el-Arabî, 

Beyrût, 2008,7/153; Muhammed er-Reyşehrî,  Mîzânu’l-Hikme, Dâru’l-Hadis,  1422, 4/31-37.
9 Casim Avcı, “Yâkūt El-Hamevî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 2013, 43/288-

291.
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Ermenistan’da Aras Nehri sahillerinde 1000 adet şehir vardı.  Allah (c.c.) on-
lara Musa adında bir nebi gönderdi. Bu peygamber, Musa b. İmrân değildir.  
O peygamber bu şehirde yaşayanları Allah’a ve imana davet etti.  Onlar da 
onu tekzib ve inkâr edip emirlerine karşı isyan ettiler. O da onlara beddua 
etti.  Bunun üzerine Allah (c.c.) Tâifte bulunan Haris ve Hüveyris adlı bu iki 
dağı getirip üzerlerine gönderdi. Denilir ki Ashab-ı Res denilen kavim bu iki 
dağın altındadır.” 10

2.  Aras Nehri ve Havzası Konusunda Adı Geçen Şahsiyetler

Aras Nehri ve Havzasından bahsedilirken bazı tarihî şahsiyetler de gün-
deme gelmektedir. Aşağıda bu şahsiyetlerden birkaç tanesi hakkında kısa bilgi 
verilecektir.

2.1. Hz. Musa (a.s.): Aras Nehri etrafında adı geçen önemli şahsiyetlerden 
birisi de Musa adlı peygamberdir.  Yakut Hamevî ve ondan bilgi nakleden bir 
çok kaynak bu konuda şu bilgileri vermektedir:  “Denildiğine göre Res (Aras) 
Azerbeycan’ın Arrân şehrinde bulunan bir kuyu veya bir vadidir.  Bu nehir 
Kalikîlya’dan çıkıp Cürcân (Gürcistân) Gölüne veya Taberistân Denizine dö-
külmektedir.  Bu vadide 4000 adet akan nehir vardır.  Burada çok sayıda insan, 
hayvan ve bitki türleri bulunmaktadır.  Res Diyarı üzerinde mamur (yerleşik) 
bin şehir vardır.  Allah (c.c.) onlara adı Musa olan bir peygamber gönderdi. 
Onları tevhide davet etti.  Onlar da onu yalanladılar.  Bunun üzerinde Allahu 
Teâlâ Tâif’te bulunan Hâris ve Huveyris Dağlarını taşıyarak onların üzerine 
geçirdi. Buna göre Res (Aras) ehli bu iki dağın altındadır.”11 İbn el-Fakîh de 
şunu rivayet etmiştir: “Ermenistan’da Aras Nehri sahillerinde 1000 adet şehir 
vardı.  Allah (c.c.) onlara Musa adında bir nebi gönderdi. Bu peygamber, Musa 
b. İmrân değildir.  O peygamber bu şehirde yaşayanları Allah’a ve imana 
davet etti.  Onlar da onu tekzib ve inkâr edip emirlerine karşı isyan ettiler. 
O da onlara beddua etti.  Bunun üzerine Allah (c.c.) Tâifte bulunan Haris ve 
Hüveyris adlı bu iki dağı getirip üzerlerine gönderdi. Denilir ki Ashab-ı Res 
denilen kavim bu iki dağın altındadır.” 12

2.2. Hz. Lekâimnâ (a.s.): Aras Nehri ve Havzası çerçevesinde adı geçen bir 
diğer peygamber de Lekâimnâ adlı peygamberdir. Şii Müfessirlerden Tabresî 
bu konuda şöyle demektedir: “Allahu Teala’nın kitabında bahsettiği Ashab-ı 
Ress denilen kişiler, Res adı verilen bir nehirleri bulunan bir kavimdir. O ne-
10 Yakut el-Hamevî, Kitâbu Mu’cemi’l-Büldân, Dâru Sâdır, Beyrut, 1977, 2/205. 
11 Hamd b.  Muhammed b.  Saray- Yusûf Muhammed Şamî “el-Mu’cemu’l-Cûmiu limâ Surriha Bihi 

Ve’buhum fi’l-Kur’âni’l-Kerîm mine’l-Mevâdi’, Merkezu’z-Zâyid li’t-Türâs ve’t-Târîh, 2000, s. 208.
12 Yakut el-Hamevî, Kitâbu Mu’cemi’l-Büldân, 2/205. 
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hirde birçok su kaynakları bulunmaktaydı. Bir adam bu Res’in neresi olduğunu 
sorduğunda buranın Azerbaycan sınırlarından bir yerde olduğu belirtilmiştir. 
Burası da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır hattıdır.  Bu kavim, put-
lara taparlardı.  Allah da onlara bir meşhedde otuz nebi gönderdi.  Onlar bu 
peygamberlerin hepsini öldürdüler. Bundan sonra Allah (cc.) onlara bir nebi ve 
yanında da bir veli daha gönderdi.  Böylece ikisi de onlara karşı cihad ettiler.  
Daha sonra Allah (c.c.) onların hububat ve ziraat zamanlarında Hz.  Mikail’i 
gönderdi. O da onların suyunu kesti. Böylece hiçbir çeşme, su kaynağı, nehir 
bırakmadan hepsini kuruttu. Daha sonra da ölüm meleğini gönderdi ve onların 
bütün koyunlarının ruhunu kabz etti.  Allah (c.c.) yere de emretti, onların her 
türlü mal, gümüş, zenginliklerini yuttu.  Bu peygamber Lekâimnâ (a.s.) idi. 
Bu durum meydana gelince onların hepsi açlıktan, susuzluktan ve ağlamaktan 
öldüler.”13

2.3 Bekr b.  Abdillah: Sahabeden olup Aras Nehri üzerinde Pûl-i Hûdâ 
Âferîn’de Ordubad’dan aşağı Bazar-Çay ve Aker Kavşaklarından biraz aşa-
ğıda bulunan köprüyü inşa eden sahabîdir. Bu köprünün Hicrî 15 yılında bu 
sahabî tarafından inşa edildiğine dair rivayet Kamdullah Kazvinî tarafından 
yapılmaktadır.14 

2.4. el-Hâris, el-Huveyris: Ermenistan’da bulunan iki dağ olan Büyük 
ve Küçük Ağrı Dağlarına adı verilen iki kişidir. el-Medâinî de demiştir ki: 
“Debîl’de bulunan Haris ve Huveyris isimli iki dağ, Hüveyris b.  Ukbe Gâ-
nevî ve Hâris b. Amr el-Gânevî adlı iki kişinin adını almıştır.  Bu iki şahıs 
Ermenistan’da Selmân b. Rabia ile birlikteydi.  Bu ikisi söz konusu dağa ilk 
çıkan kişiler oldukları için iki dağ bu iki şahsın adıyla adlandırıldı.” 15

2.5. Selmân b. Rabia: Ermenistan bölgesinde komutanlık yapan ve Hz.  
Ömer tarafından görevlendirilen bir sahabîdir. Bazıları tarafından muhadram 
olarak da kabul edilmektedir.  Tam adı Ebû Abdillâh Selmân b. Rebîa b. 
Yezîd el-Bâhilî el-Kûfî (ö. 32/652-53) şeklindedir. Kendisi hakkında kay-
naklarda şu bilgiler verilmektedir: “Kûfeli olup büyük Arap kabilelerin-
den Benî Bâhile’ye mensuptur. Resûlullah hayattayken müslüman olmakla 
birlikte onunla görüştüğüne dair bir bilgi bulunmadığı için muhadramûndan 
13 Tabresî,  Mecmeu’l-Beyân, 7/153.
14 Hamdullah b.  Ebi  Bekr  b.  Ahmed  Kazvini, Nüzhetü’l-Kulûb,  haz.  Muhammed Debîr-i  Siyâki,  

Kitabhâne-i  Tahuri, Tahran,  1336/1958, s.  89. Bkz. Togan, “Aras, 1/555.  Bekr b.Abdillah adında 
bir  tabiî de vardır. İkisinin aynı şahıs olup olmadığı konusunda net bir bilgiye henüz ulaşamadık. 
Ancak tabiîn olan Bekr b.  Abdillah’ın biyografisinde Aras tarafında görevlendirildiğine dair bir 
bilgiye ulaşamadığımızdan bu zaın farklı birisi olduğunu düşünmekteyiz. Tabiîn neslinden olan 
Ebû Abdillâh Bekr b. Abdillâh b. Amr el-Müzenî el-Basrî (ö. 108/726) hakkında bkz. İbn Sa’d, et-
Tabakâtu’l-Kübrâ, Tahk.  M. Abdülkadir Atâ’, Dâru’l-Kutub el-İlmiyye,  Beyrût, 2012, 7/157-158; 
İsmail Lütfi Çakan, “Bekir B. Abdullah El-Müzenî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, 
İstanbul, 1992, 5/361.

15 Yakut el-Hamevî, Kitâbu Mu’cemi’l-Büldân, 2/205. 
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kabul edilir. Ancak kaynaklarda, Hz. Ömer’in sahâbî olmayan birini ordu ku-
mandanlığına ve kadılığa tayin etmeyeceği yolundaki kanaatlerden hareketle 
Selmân’ın sahâbî olduğuna dair görüşlere de yer verilmektedir. Kendisinden 
Amr b. Şürahbîl, Süveyd b. Gafele, Şakīk b. Seleme ve Ebû Osman en-Nehdî 
gibi tâbiînin büyükleri rivayette bulunmuştur. Hz. Ömer, Kādî Şüreyh’ten önce 
Kûfe kadılığına getirdiği Selmân’a aylık 500 dirhem maaş bağlamıştı. Cihada 
çıkmadığı yıllarda hacca gittiği rivayet edilen Selmân, Ebû Ümâme el-Bâhilî 
ile Dımaşk bölgesindeki fetihlere katıldı. İslâm şehirlerinde savaş zamanında 
kullanılmak üzere at yetiştirilmesine karar veren Halife Ömer, Kûfe’ye tahsis 
edilen 4000 atla ilgili sorumluluğu Selmân’a vermiş, bu sebeple kendisine 
Selmân el-Hayl denilmiştir. Hz. Ömer tarafından Irak bölgesinde fetihler yap-
mak üzere ordu kumandanlığına getirilen Sa‘d b. Ebû Vakkās, Kādisiye Savaşı 
(15/636) sırasında Selmân’ı atlı birliklerin başına geçirdi ve kazanılan zaferle 
Irak kapıları müslümanlara açılmış oldu. Bu savaşta elde edilen ganimetlerin 
taksimi görevini de üstlenen Selmân daha sonra Kādisiye’ye kadı tayin edildi. 
Hz. Osman’ın İrmîniye’nin fethi görevini verdiği Selmân, Azerbaycan’a ka-
dar gitti ve buralardaki pek çok yerin fethinde görev aldı. Selmân b. Rebîa 
ve Habîb b. Mesleme yönetimindeki İslâm orduları Arrân’ın başşehri Ber-
dea’yı fethetti (24/645). Halife Osman tarafından Kuzey Kafkasya’nın fethi 
için görevlendirilen kardeşi Abdurrahman b. Rebîa’nın yanında yer alan ve 
Dağıstan’da Hazar Türkleri’yle yapılan bir savaşta onun şehid düşmesi üzerine 
kumandayı üstlenen Selmân savaşa devam ederek Bâbülebvâb’ın (Derbend) 
fethini gerçekleştirdi. Bu savaş sırasında kendisine yardım etmesi için Hz. 
Osman tarafından görevlendirilen Habîb b. Mesleme’nin ordunun sevk ve 
idaresinin tamamen kendisine bırakılmasını istemesi üzerine Selmân’la arala-
rında ihtilâf çıktı, Habîb’i destekleyen Suriyeliler ile Selmân’ın taraftarı olan 
Iraklılar arasında birbirini ölümle tehdit etmeye varan bir gerginlik yaşandıysa 
da olay daha fazla büyümeden halledildi. Daha sonra Derbend Geçidi’ni aşarak 
Hazarlar’ın başşehri Belencer’e dayanan Selmân kumandasındaki ilk İslâm 
ordusu Hazar kuvvetleri karşısında geri çekilmek zorunda kaldı ve muhtemelen 
Selmân bu sırada Belencer’de şehid düştü (32/652-53). Selmân’ın vefatı için 
farklı tarihler de verilmektedir.”16

2.6. Habîb b. Mesleme: Tam adı Ebû Abdirrahmân (Ebû Mesleme) Habîb 
b. Mesleme b. Mâlik el-Fihrî (ö. 42/662) şeklindedir. Aras boyları ilk defa 
Hz. Osman zamanında Habîb b. Mesleme kumandasındaki kuvvetler tarafın-
dan müslüman topraklarına katıldıktan sonra, Arap idaresindeki Azerbaycan’ın 
16 Abdülkadir Şenel, “Selmân B. Rebîa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 2009, 

36/443-444.
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kuzey sınırı olarak çok zaman Aras kabul edilmiştir.17 Bölge İslâm fetihleri 
sırasında, Sâsânî soyundan geldiklerini iddia eden Mihran ailesi tarafından idare 
edilmekteydi. Arrânşah unvanını kullanan bu ailenin VII. yüzyıldaki en meşhur 
simaları Varaz Grigor, oğlu Juanşîr ve Varaz Trdat idi. Hz. Ömer’in hilâfetinin 
son zamanlarında bölgeye başlayan İslâm akınları Hz. Osman devrinde de 
devam etmiş ve Selmân b. Rebîa el-Bâhilî ile Habîb b. Mesleme idaresindeki 
İslâm orduları Arrân’ın başşehri Berdea’yı fethetmişlerdir (24/645).18 

Habib b.  Mesleme hakkında TDV İslâm Ansiklopedisinde özetle şu bilgilere 
yer verilmektedir: “610’da veya 620’de doğdu. Kureyş kabilesinin Fihr koluna 
mensuptur. Anadolu’ya yaptığı birçok akın sebebiyle Habîbü’r-Rûm diye de 
anılır. 8 (629-30) yılında müslüman oldu. Hz. Peygamber’le gazvelere iştirak 
etmek için Medine’ye gitti ve Tebük Gazvesi’nde bulundu. Ancak onun sahâbî 
olmadığını söyleyenler de vardır. Hâlid b. Velîd kendisini, Büsr b. Ebû Ertât ile 
birlikte Gūtatü Dımaşk’ın bazı köylerine baskın yapmak için gönderdi. Habîb, 
15 (636) yılında bir öncü süvari birliğinin başında Yermük Savaşı’na katıldı 
ve Suriye’nin önemli bir kısmını fethetti. Ayrıca İyâz b. Ganm ile birlikte 
Antakya’yı ikinci defa fethetti (17/638) ve Cürcüme şehri üzerine yürüdü. 
Cerâcime barış istemek zorunda kaldı. Yapılan anlaşmaya göre Cerâcime ge-
rektiğinde asker vermeyi, Amanus dağında ve Suriye’ye giriş çıkış noktalarına 
hâkim kalelerde bulunduracağı kuvvetlerle müslümanlara bilgi verip casusluk 
yapmak suretiyle yardımcı olmayı kabul etti. Aynı yıl Selâmet Geçidi diye de 
anılan Hades Kalesi’ni, Malatya ve civarını ele geçirdi. 20 (641) yılında Hz. 
Ömer tarafından el-Cezîre’ye vali tayin edilen Habîb b. Mesleme, daha sonra 
Bâbülebvâb’ın fethinde Sürâka b. Amr’a yardım etmek üzere görevlendirildi 
(22/642-43). Hz. Osman döneminde Suriye Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân 
tarafından 24 yılı sonunda (Ekim 645) Doğu Anadolu’ya gönderilen Habîb 
Bizans kuvvetlerine karşı başarılı oldu. Kālîkalâ’yı (Erzurum) emanla alıp 
birçok şehir ve kasabayı haraca bağladıktan sonra Suriye’ye döndü (25/645-46). 
Daha sonra Hz. Osman tarafından Bâbülebvâb’ın fethinde Selmân b. Rebîa 
el-Bâhilî’ye yardım etmek üzere görevlendirildi (32/652-53). Ancak Habîb 
b. Mesleme ordunun sevk ve idaresini kendisi üstlenmek isteyince aralarında 
ihtilâf çıktı ve Habîb’i destekleyen Suriyeliler’le Selmân’ı destekleyen Iraklılar 
birbirlerini ölümle tehdit etmeye başladılar. 35’te (655) Kınnesrîn valiliğine 
tayin edilen Habîb göreve yeni başladığı sırada Muâviye onu Hz. Osman’a 
yardım etmek üzere Medine’ye gönderdi. Vâdilkurâ’ya ulaştığında halifenin 
öldürüldüğü haberini alınca Dımaşk’a döndü. Habîb bundan sonra Muâviye 
17 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
18 Abdülkerim Özaydın, “Arrân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul,  1991  3/394-

395; Yakut el-Hamevî, Kitâbu Mu’cemi’l-Büldân, 2/205. 
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ile beraber oldu ve onun Hz. Ali’ye gönderdiği heyetin sözcülüğünü, Sıffîn’de 
Suriye ordusunun sol kanat kumandanlığını yaptı. 41 (661) yılında Muâviye 
tarafından İrmîniye valiliğine tayin edildi ve burada vefat etti. Muâviye’nin 
istişare heyetindeki önemli kişilerden biri olan Habîb savaş tekniklerini iyi 
bilen cesur bir kumandandı. İrmîniye’de kırktan fazla şehir ve kaleyi fethetmesi 
de bunu göstermektedir. Ganimetlerin taksimine dair rivayet ettiği bir hadis 
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i ile (IV, 159-160) Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve 
Dârimî’nin es-Sünen’lerinde yer almaktadır.”19

2.7. Mervân b. Muhammed: Arrân ve Aras dolaylarında valilik yapan bir 
zattır. Onun ismi TDV İslâm ansiklopedisinin “Arrân” ile ilgili maddesinde 
şöyle geçmektedir: “Berdea bu tarihten itibaren müslümanların o yöredeki en 
müstahkem şehri olma vasfını daima korumuştur. Arrân’ın Beylekān, Şemkür 
ve Kabele gibi şehirleri Derbent ve Hazarlar’ın hâkimiyetindeki topraklara 
yapılan akınlarda bir üs vazifesi gördü. Muâviye devrinde bölgede İslâm hâ-
kimiyeti sağlandı. Bölge bir ara Hazarlar tarafından zaptedildiyse de Mervân 
b. Muhammed’in valiliği sırasında Hazarlar mağlûp edilerek tekrar İslâm hâ-
kimiyeti altına alındı. Bu dönemde Arrân’ın sınırları Derbent ve Şemahi’den 
Aras kıyılarına kadar uzanıyordu. Tiflis de Arrân’a dahildi.”20  Bu bilgilerden 
anlaşıldığı gibi bölgede valilik yapmış bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.8. Sehl b. Simbat: Aras bölgesi civarlarında valilik yapmış Ermeni asıllı 
bir devlet adamıdır. TDV İslâm ansiklopedisinde “Arrân” konusunda bilgi 
verilirken adı şu paragrafta geçmektedir: “Sâsânîler’in Arrân valisi Mihrân’ın 
soyundan gelen son Arrân prensi (batrik, patricius) Varaz Trdat 207’de (822-23) 
öldürülünce Şekî’nin Ermeni valisi Sehl b. Simbat bütün Arrân’ı hâkimiyeti 
altına aldı. Bu dönemde bölge Bâbek el-Hürremî’nin isyanına sahne oldu. Sehl 
b. Simbat Bâbek’i yakalatıp Halife Mu‘tasım’a teslim etti (838) ve Abbâsîler 
nezdinde itibar kazandı.” 21

2.9. Boğa el-Kebîr (Büyük Boğa): IX. yüzyılın ortalarında Halife Müte-
vekkil’in İrmîniye valisi Boğa el-Kebîr (Büyük Boğa) yöre halkını İslâm’a 
davet yolunda önemli faaliyetlerde bulundu, muhtelif mahallî Arrân prensleri 
Bağdat ve Sâmerrâ’ya gönderildi. Fakat 247’de (861-62) Abbâsîler bölgede 
Bagratunî hânedanından Aşût’un (Aşot) hâkimiyetini tanıdılar ve Aşût 272’de 
(885-86) kral unvanını aldı. Daha sonra Abbâsî hâkimiyeti giderek zayıfladı ve 
19 Asri Çubukcu, “Habîb B. Mesleme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1996, 

14/372-373.
20 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
21 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
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bölge Sâcoğulları hânedanının eline geçti. X. yüzyılda Deylemli Müsâfirîler 
(916-1090) Arrân’a hâkim oldular. 22

2.10. Altuntâş: Selçuklular devrinde Arran’da valilik yapan bir devlet ada-
mıdır. Baylakanlı Mes’ud b. Namdâr Münşaaât Arrân adlı kitabında ondan 
bahsetmiştir.23

2.11. Ebu’s-Sâc: Müslüman Araplar’ın Aras havzasına Halife Osman dö-
neminde başlattıkları akınlar sonucunda Azerbaycan müslümanların hâkimi-
yeti altına girmişti. Daha sonraları Azerbaycan’da hüküm sürmüş olan Türk 
asıllı Sâcoğulları ailesinin Aras kıyıları ile ilgilenmeleri, Halife Mu‘tasım za-
manında Azerbaycan ve İrmîniye’de meydana gelen bir isyanı (839 ortaları) 
bastırmak için âsi üzerine Ebü’s-Sâc’ın gönderilmesiyle başlar. Ebü’s-Sâc’ın 
bu topraklardaki yarı bağımsız valiliği on bir yıl devam ettikten sonra onun 
oğlu Ebü’l-Kāsım Yûsuf zamanında da Aras civarındaki topraklar için Sâc 
hânedanı ile Ermeniler arasındaki mücadeleler devam etti. Bu mücadelelerden 
bahseden tarihî kaynaklarda Aras nehri ile kollarının ve bu nehrin kıyısında 
bulunan şehirlerin adları geçer.24

2.12. Tuğrul Bey ve Yinal Bey: Türkler’in Bizans’a karşı ilk zaferleri olan 
Pasinler Savaşı Aras ırmağının yukarı havzasındaki Pasinler ovasında cereyan 
etmişti. 18 Eylül 1048 tarihindeki bu savaşta Türk kuvvetlerine Tuğrul Bey’in 
görevlendirdiği İbrâhim Yinal, Bizans kuvvetlerine de Katakalon kumanda 
ediyordu. Gürcü Prensi Liparit kumandasındaki birliklerin de yardım ettiği bu 
Bizans ordusu Türk kuvvetleri karşısında tutunamadı ve Bizans İmparatoru 
Monomakhos Tuğrul Bey’le antlaşma yapmaya mecbur kaldı.25

XI. yüzyılın ortalarında Selçuklular Doğu Kafkasya’da kontrolü ele geçir-
diler. Tuğrul Bey 1054’te Azerbaycan ve Arrân’a gelerek mahallî hânedanları 
itaat atına aldı. Alparslan 1064’te Arrân’ı fethetti. Alanlar 1067’de Şeddâdî 
topraklarına girdiler, Gürcü Kralı Bağrat ile birleşerek Arrân’ı istilâ ettiler 
ve her tarafı yağmaladılar. Alparslan 1067’de Arrân’a gelince Şeddâdî Emîri 
Ebü’l-Esvar ölmüş yerine oğlu Fazl geçmişti. Fazl sultanı karşılayıp itaat arzetti, 
o da Fazl’a hil‘at verdi. Sultan Alparslan ikinci Kafkasya seferinden döndük-
ten sonra Gürcü Kralı Bağrat, Şeddâdî Emîri Fazl üzerine asker sevketti. Fazl 
kaçtığı için ondan ümit kesen Arrân halkı yerine kardeşi Aşût b. Şâvur’u emîr 
seçti. Bunun üzerine Alparslan Emîr Savtegin’i tekrar bölgeye gönderdi (Eylül 
1068). Sultan Melikşah 468’de (1075-76) Emîr Savtegin’i Azerbaycan ve 
Arrân valisi tayin etti ve bölgedeki Şeddâdî hâkimiyetine son verdi. Arrân bu 
22 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
23 Zeki Velidi Togan, “Arrân,” MEB İslâm Ansiklopedisi, MEB Yayınları, Eskişehir, 2001, 1/598.
24 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
25 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.5
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tarihten itibaren yoğun bir Türkmen muhaceretine sahne oldu. Oğuzlar Arrân’ın 
bütün ova, dağ, nahiye ve kalelerine yerleştikten sonra Gence tam bir Türkmen 
şehri haline geldi. Sultan Melikşah Arrân ile Azerbaycan’ı Kutbüddin İsmâil 
b. Yâkūtî’ye iktâ etti. Kutbüddin İsmâil 1093’te öldürülünceye kadar melik 
sıfatıyla bölgeyi idare etti.26

2.13. Alparslan: Tuğrul Bey’den sonra Alparslan sultan olunca o da Aras 
dolayları ile ilgilenmeye başladı. Rebîülevvel 456’da (Mart 1064) “Rum gazâ-
sı”nı amaçlayan seferine başlamak üzere Rey’den Aras dolaylarına hareket 
ederek bu nehrin sol (kuzey) tarafındaki Nahcıvan’a ulaştı ve ordusunun bu 
noktadan Aras nehrinin karşı (sağ) yakasına geçişini sağlamak için gemilerden 
(bazı kaynaklara göre kayıklardan) kurdurduğu bir köprüden faydalandı. Bu 
sefer sonunda Aras kıyısındaki çok önemli bazı kalelerle birlikte Aras’ın iki 
yakasında yayılan Sürmeli Çukur fethedildiği gibi, gene Aras havzasının önemli 
şehirlerinden olan ve Arpaçayı’nın batısında bulunan Ani şehri de alındı. Sultan 
Alparslan daha sonra 1067’de bir defa daha Aras yöresine geldi. Horasan’dan 
büyük bir ordu ile hareket ettiği ve Aras nehrini ikinci kez geçtiği bu seferin 
sonunda Tiflis şehri fethedilmiş oldu. 27

2.14. Atabeg İldeniz: Selçuklu döneminde Aras ile Kura nehirleri arasında 
kalan sahanın Türkleşmekte olduğunu gören Gürcü Kralı II. David, 1121 yılında 
kendi ülkesine Kuzey Kafkasya’dan önemli sayıda hıristiyan Kıpçak çağırdı 
ve 40.000 kişilik bir ordu oluşturarak Türkmenler’e hücum etti. Daha sonraları 
bu topraklar Gürcüler’le Türkler arasında zaman zaman el değiştirdi, Ani şehri 
de Gürcüler tarafından geri alındı. Bu defa Atabeg İldeniz Gürcüler’le Aras 
kıyılarında karşı karşıya geldi. Fakat hiçbir taraf zafer kazanamayınca İldeniz 
Ahlat’a elçi göndererek Sökmen’i de sefere davet etti. 28

2.15. Arslanşah: Selçuklu Sultanı Arslanşah da aynı şekilde hareket etti. 
İldeniz’e yardım için farklı istikametlerden gelen Türk kuvvetleri Aras kıyı-
sında Nahcıvan’da toplanarak Gürcistan’a girdiler. Aras boyları, bazan savaş 
alanı bazan da bu örnekte olduğu gibi kuvvetlerin savaş öncesinde toplanma 
alanı olarak önem kazanmıştır. 29

2.16. Kutluğ Tegin: Selçuklu Sultanı Berkyaruk, Gence ve çevresini kardeşi 
Muhammed Tapar’a iktâ etti ve onu atabegi Kutluğ Tegin ile beraber oraya 
gönderdi. Ancak Muhammed Tapar bir müddet sonra atabegini öldürerek isyan 
etti ve bütün Arrân’a hâkim oldu. Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar ara-
sında vuku bulan üçüncü savaştan sonra yapılan anlaşmada (1102) Muhammed 
26 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
27 Metin Tuncel, “Aras3/332-335.
28 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
29 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
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Tapar’a verilen yerler arasında Arrân da vardı. Muhammed Tapar hükümdar 
olunca (1105) Gence ve çevresini küçük oğlu Tuğrul’a iktâ etti. Sultan Mu-
hammed Tapar’ın ölümü üzerine Sultan Sencer Arrân’ı Irak Selçukluları’na 
bıraktı. 1140’ta Mesud’un oğlu Melikşah’ın atabegi Çavlı Candar, Arrân ve 
Azerbaycan’a hâkim oldu. Sultan Mesud Atabeg İldeniz’i Arrân valisi tayin 
etti. Gürcü saldırılarına başarıyla karşı koyan İldeniz daha sonra bağımsızlı-
ğını ilân ederek Azerbaycan Atabegleri (İldenizliler) adıyla bir hânedan kurdu 
(1137-1225). İldeniz devrinde Arrân idarî açıdan Azerbaycan’a dahildi. Bölge 
daha sonra Hârizmşahlar ve İlhanlılar tarafından zaptedildi. Hârizmşahlar dev-
rinde Arrân’a “Türkmen yığınağı” (Muhteşedü’t-Türkmân) denilirdi. Moğollar 
1221’de Beylekān’ı yağmaladılar. Bu tarihten itibaren Gence önem kazanmaya 
başladı ve bölgenin merkezi oldu. Arrân Ögedey zamanında Melik Sadreddin 
tarafından yönetildi. Hasan-ı Büzürg’ün kardeşi Eşref 1344’te Arrân ile Azer-
baycan’ı nüfuz sahasına dahil etti. Timur Arrân’ı istilâ edince Beylekān’da bazı 
imar faaliyetlerinde bulundu ve Aras nehrinden kanallarla şehre su getirtti; 
bölgenin idaresini de Mirza Ömer’e verdi. 30

2.17. Berde’î ve Mes‘ûd b. Nâmdâr: Arrân hakkında birkaç müstakil 
eser kaleme alınmıştır. Bunlardan biri Berdeî’nin Târîḫ-i Arrân’ı, diğeri de 
Mes‘ûd b. Nâmdâr’ın Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk zamanında (1092-
1104) yazdığı Münşeʾât-ı Arrân’dır.31 Bu bilgiden de anlaşıldığı giibi  bu iki 
zat, Arrân ve Aras mıntıkasıyla ilgili kitap yaza tarihçi  ve coğrafyacılardandır.

2.18. Ebü’l-Kāsım Yûsuf: Müslüman Araplar’ın Aras havzasına Halife 
Osman döneminde başlattıkları akınlar sonucunda Azerbaycan müslümanların 
hâkimiyeti altına girmişti. Daha sonraları Azerbaycan’da hüküm sürmüş olan 
Türk asıllı Sâcoğulları ailesinin Aras kıyıları ile ilgilenmeleri, Halife Mu‘tasım 
zamanında Azerbaycan ve İrmîniye’de meydana gelen bir isyanı (839 ortaları) 
bastırmak için âsi üzerine Ebü’s-Sâc’ın gönderilmesiyle başlar. Ebü’s-Sâc’ın 
bu topraklardaki yarı bağımsız valiliği on bir yıl devam ettikten sonra onun 
oğlu Ebü’l-Kāsım Yûsuf zamanında da Aras civarındaki topraklar için Sâc 
hânedanı ile Ermeniler arasındaki mücadeleler devam etti. Bu mücadelelerden 
bahseden tarihî kaynaklarda Aras nehri ile kollarının ve bu nehrin kıyısında 
bulunan şehirlerin adları geçer. Türkler’in Bizans’a karşı ilk zaferleri olan 
Pasinler Savaşı Aras ırmağının yukarı havzasındaki Pasinler ovasında cereyan 
etmişti. 18 Eylül 1048 tarihindeki bu savaşta Türk kuvvetlerine Tuğrul Bey’in 
görevlendirdiği İbrâhim Yinal, Bizans kuvvetlerine de Katakalon kumanda 
ediyordu. Gürcü Prensi Liparit kumandasındaki birliklerin de yardım ettiği bu 
30 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
31 Özaydın, “Arrân”, 3/394-395.
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Bizans ordusu Türk kuvvetleri karşısında tutunamadı ve Bizans İmparatoru 
Monomakhos Tuğrul Bey’le antlaşma yapmaya mecbur kaldı.32

2.19. Emir Çoban: Aras ve çevresinin kesin olarak Türkler’le iskânı İlhan-
lılar döneminde olmuştur. Bu dönemde İlhanlı Veziri Emîr Çoban’ın emriyle 
Aras üzerinde, inşası 2.5 yıl süren, muazzam köprünün (Çobandede Köprüsü) 
yaptırılmış olması da İlhanlılar’ın Aras dolaylarına gösterdikleri ilgiyi ve yöreye 
kesin hâkimiyetlerini belirtir. Bu tarihî köprü daha sonra birçok askerî birliğin 
savaş sırasında faydalandığı bir yol teşkil etmiştir. 33

2.20. Timur: Timur’a ait kuvvetler bu köprüden geçtiği gibi Akkoyunlu 
emîrlerinin bu köprü yakınında savaştıkları da bilinmektedir. Evliya Çelebi, 
zamanındaki doğu seferinde askerin bu köprüden geçişinin üç gün sürdüğünü 
söyler. Aras’la ilgili bu türlü imar işleri daha sonraki yüzyıllarda Timur’un 
ilgisinin bu yöreye çevrilmesiyle yeniden görülür. 1403 yılının Temmuz ayında 
Gürcistan’a gelen Timur burada fetihlerde bulunduktan sonra kışı geçirmek 
üzere Karabağ’a giderken Aras’ın sol tarafındaki Beylekān şehrine uğramış ve 
bu şehrin çok harap bir vaziyette olduğunu görerek imarını emretmişti. Ayrıca 
Aras ırmağından buraya kadar 6 fersah uzunluğunda ve on gez genişliğinde 
bir kanal kazdırmıştır. Gene Timur döneminde Aras’ın Cenkşi Köşkü denilen 
mevkiinden başlayıp Sarhe Pil mevkiine kadar devam eden başka bir kanal 
daha açılmıştı. 10 fersah uzunluğunda olan bu kanal gemilerin bile çalışmasına 
elverişli idi. Bu kanallar sayesinde Aras çevresinde birçok yerde sulu tarım 
yapma imkânı da elde edilmişti. 34

2.21. Vezir Şerefu’l-Mülk: Aras üzerinde Şarafî, Fahrî,  Nizâmî ve Sultân 
Hûd adlı büyük  kanallar açan vezirdir.35

2.22. Yavuz Sultan Selim: Erzurum’dan doğuya doğru yönelen yollardan 
birisi Aras vadisini takip ettiğinden Yavuz döneminden itibaren başlayan Os-
manlı doğu seferlerinde bu nehrin vadisinin imkân verdiği yollar kullanılmıştır. 
Yavuz Çaldıran Seferi’ne Aras vadisini takip ederek Pasin ovası üzerinden 
gitmiş, dönüşünde Nahcıvan’da Aras vadisini terkederek Revan-Kars üzerinden 
dönmüştür. Daha sonraki dönemlerde de Aras havzası ve bu havzadaki önemli 
şehirler Osmanlı padişahlarının ilgisini çekmiş, Safevî-Osmanlı münasebetleri 
dolayısıyla da Aras kıyıları iki taraf arasında defalarca el değiştirmiştir. 36

2.23. Kanuni Sultan Süleyman: Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1554’te ger-
çekleştirdiği İran seferi sonucunda Aras kıyısındaki Nahcıvan şehri Osmanlı 
32 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
33 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
34 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
35 Togan, “Aras”, 1/556.
36 Metin Tuncel, “Aras”, 3/332-335.
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topraklarına katılmıştı. 1578 Osmanlı-İran mücadelesi sırasında Aras nehrinin 
güneyinde ve kuzeyindeki bölgelerin fethi gerçekleşmişti. 37

2.24. IV. Murad: Bir sonraki yüzyılda da IV. Murad’ın Revan seferinde 
(1635) Aras vadisi yolu takip edilmiş ve bu yolun Aras’ı aştığı Çobandede 
Köprüsü yeniden onarılmış, Revan’ın fethinden sonra da gene Aras havzası 
şehirlerinden Mâkû ve Hoy ele geçirilmiştir. Sefer dönüşü sırasında nüfusu 
kalabalık olan Aras yöresinden Zeynelli aşiretine ait 1000 civarında nüfus 
buradan alınarak daha batıdaki seyrek nüfuslu sahalara yerleştirilmiştir. Daha 
yakın dönemlerde de 1877 ve 1914 yıllarındaki Türkiye-Rusya savaşlarının 
çok önemli bazı askerî harekâtı Aras’ın yukarı mecrası yakınında meydana 
gelmiştir. 38

Sonuç:

Görüldüğü üzere tarihî kaynaklarda ve ansiklopedilerde Aras Nehri ve Havzası 
ile irtibatı bulunan birçok tarihî şahsiyet bulunmaktadır.  Biz bu çalışmamızda 
bu tür bilgilerden çok az bir kısmını ilgili kaynaklardan derleyerek bir araya 
getirdik. Bu kısa ve hızlı çalışma da şunu ortaya koymuştur ki Aras Havzası 
tarihî açıdan çok önemli bir mıntıkadır. Bu bölgede çok önemli olaylar ya-
şanmış, çok büyük medeniyetler kurulmuştur. Ayrıca bu olayları yaşayan ve 
bu medeniyetleri kuran çok önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu nedenle bu 
mıntıka ile ilgili kayıp bir tarihin bulunduğu şuuruna vararak, tarihî kaynaklarda 
saklı kalan bu büyük tarihi keşfedip gün yüzüne çıkarmamız büyük bir aciliyet 
kesp etmiştir. Biz de bu çalışmamızın sonunda araştırmacıların dikkatini bu 
mühim göreve çekiyoruz.
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ARAS HAVZASI SAATLI ÂLİMLERİNDEN 
MOLLA MUSA’NIN HAYATI, ELYAZMALARI VE 

BAZI GÖRÜŞLERİ

Şahin AHMETOĞLU*

Giriş

Saatlı ili Azerbaycan’ın Muğan ovasında, Aras nehrinin her iki sahilinde yer 
alan eski yerleşim mahallerindendir. Kadim bir medeniyet merkezi olan Saatlı 
ilinde İslam, hilafetin ilk yıllarında yayılmıştır. Bölgede hem Emevîler hem de 
Abbasîler yönetim sürmüşlerdir. 
Ardından Atabeyler, Safevîler 
gibi devletler bölgede hâkim 
rol oynamışlardır. Kacar Dev-
leti ile Çar Rusya’sı arasında 
vuku bulan savaş sonucunda 
Gülistan (1813) ve Türkmen-
çay (1828) antlaşmaları ya-
pılmış ve Saatlı, Çar Rusyası’nın 
sınırlarına dâhil edilmiştir. 
Sovyetler Birliği döneminde 
SSCB’nin sınırları içinde yer alan Azerbaycan’ın Saatlı bölgesi 1943 yılında 
il olmuş ve bağımsızlıktan sonra ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önemli 
şehirlerinden biri haline gelmiştir. Yüz binden fazla nüfusa sahip olan Sa-
atlı ilinde Meşhedi Bülbül ve Molla Ahmed’in de bulunduğu çok sayıda 
din âlimi yetişmiştir. Molla Musa da bu âlimlerden biridir. Dedemin vefa-
tından sonra onun yakın arkadaşlarından Molla Ahmed’in bana verdiği 
tavsiyelerini halen de hatırlıyorum. Molla Ahmet her görüştüğümüzde bana 
“Oğlum, biz mollayız, halkın dini ihtiyaçlarını giderilmesinde yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Sen, bu işin ilmini öğren, bunun peşinden git” derdi.

Molla Musa’nın hayatının çocukluk yılları Çar Rusya’sı, hayatının büyük bir 
kısmı ise Sovyetler Birliği dönemine tekabül etmektedir. Sovyetler zamanında 

* Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslâm Mezhepleri Anabilim 
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din ve din adamlarına karşı ciddi bir baskı uygulanmış, ateist bir sistem oluş-
turulmaya çalışılmıştır.1 Molla Musa, Sovyetlerin din ve dini yaşam üzerindeki 
baskılarının en yoğun olduğu bir dönemde yaşamıştır. Bu nedenle Sovyetlerin 
dini konularındaki uygulamalarına ve bunun Azerbaycan’daki yansımalarına 
değinilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi Sovyetler Dönemi’nde sadece İslam dinine karşı değil, bü-
tün dinlere ve inançlara karşı bir baskı uygulanmıştır. 1918 yılında kurulmuş 
olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 1920 yılında Sovyetler tarafından işgal 
edilmiştir. Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan Devrim Komitesi “Vicdan 
Özgürlüğü” hakkında kararname yayınlamış, buna göre Halk Maarif Komi-
serliği’nin (HMK) emrindeki tüm devlet okullarında dini eğitim ve öğretim 
ve dini törenlerin yapılması yasaklanmıştır. HMK’nın özel emriyle öğretim 
kurumlarının ve okul konseylerinin başkanı görevinde olan dini rütbeli kişiler 
görevlerinden alınmıştır. Bu dönemde Azerbaycan halkına karşı uygulanan 
sindirme ve yok etme politikası din aleyhine olan politikalarla bir arada yü-
rütülmüştür. 1930’lu yıllarda 27458 kişi baskı ve işkenceye maruz kalmış ve 
öldürülmüştür. Bunların arasında Kur’an-ı Kerim’i, Azerbaycan Türkçesine 
ilk tercüme edenlerden biri olan Mir Muhammed Kerim Ağa ve çok sayıda 
din adamı da bulunmaktaydı.2 

Dolayısıyla Molla Musa’nın yaşadığı dönemin oldukça sıkıntılı bir süreç 
olduğu görülmektedir. Fakat bu dönemde bütün baskılara rağmen gizli şekilde 
de olsa insanlar kendi dinlerini öğrenmekten vazgeçmemişlerdir. İşte Molla 
Musa da bu şahıslardan biri olmuştur. O, din eğitimini zorlu şartlar altında 
bölgedeki nüfuzlu din alimlerinden biri olan Molla Zeyni’den almıştır. 

Kur’an öğreticiliğinde meşhur olan Molla Musa çok sayıda öğrenci ye-
tiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler kendisinden sonra da irşad faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Molla Musa’ya mahsus küçük kitaplıkta birkaç elyazma ve 
matbu eser bulunmaktadır. Bu elyazmalarda Peygamberler tarihi, İslam tarihi, 
Hz. Muhammed, Hz. Ali, Kerbelâ olayı ile ilgili menkıbevî bilgilere yer ve-
rildiği görülmektedir. Çalışmamızda merhum dedem Molla Musa’nın hayatı 
ve yetiştiği ortam hakkında bilgi verilecek, kitaplığında bulunan elyazma ve 
matbu çalışmalar incelenecek, aile fertleri ve yakın akrabalarından elde ettiğim 
bazı bilgiler paylaşılacaktır. 

Molla Musa’nın kitaplığında bulunan elyazmalar arap alfabesiyle Azerbay-
can Türkçesinde kaleme alınmıştır. Çalışmamızda bazı kısımlarından alıntılar 
1 Sovyetler Dönemi’nde Azerbaycan’daki dini durum ile ilgili bkz. Behram Hasanov, Azerbaycan’da 

Din Sovyetler’den Bağımsızlığa Hafıza Dönüşümü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 45.
2 Elchin Zamanov, Sovyeter Dönemi’nde Azerbaycan’da Eğitim Hareketleri (Konya: Necmeddin 

Erbekan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), 193.
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yaptığımız elyazmaların orijinalliği bozmamak adına transkripsiyonlarıyla 
birlikte verdik.

1. Molla Musa’nın Hayatı ve Faaliyetleri

1.1. Hayatı

Elde ettiğimiz bilgilere göre Molla Musa Curu oğlu 19. asrın sonu 20. 
yüzyılın başlarında Aras nehrinin ikiye ayırdığı Saatlı ilinin3 
Deliler köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesinin bölgeye 
bundan yaklaşık olarak 300-400 yıl önce göç ettiği 
bilinmektedir. Göç edip geldikleri yerin Erdebil’in 
Miyane bölgesi olduğu da mülakat yaptığım akraba-
larından edindiğim bilgilerdendir.4 Fakir bir aile çocuğu 
olan Musa’nın dine olan merakı onun dini eğitim 
almasına sebep olmuştur. Bölgenin önemli mollala-
rından Molla Zeynî’den bir başka bilgiye göre ise 
Molla Ali’den de dini konularda eğitim almıştır. Vefat ettiği son ana kadar 
bölgenin dini konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynamıştır. 
Molla Musa 11.10.1984 yılında vefat etmiştir. 

Saatlı bölgesinde önemli bir nüfuza sahip olan Molla Musa bütün baskılara 
rağmen çok sayıda öğrenciye dini eğitim vermiştir. Çünkü Sovyetlerin dini 
konulardaki acımasız ve sert tutumu toplumu sindirmiş durumdaydı. Buna 
rağmen hem kendisi din eğitimi almış, hem de öğrenciler yetiştirmiştir. Bu 
öğrencilerden şu an Saatlı bölgesindeki önemli mollalardan biri olan Molla 
Yusuf’tur. Yine diğer öğrencilerinden biri de merhum Molla Ağacan olmuştur. 
Ben de 1980’li yıllarda ilk Kur’an okuma eğitimimi dedem Molla Musa’dan 
almıştım.

1.2. Kur’an Öğreticiliği

Molla Musa dönemin zorlu şartları içinde yetişmiş, hem kendisi din hakkında 
ilme sahip olmuş, hem de dini çeşitli vasıtalarla topluma anlatmış, hem de 
dinin zaruri olan yönlerini öğretmiştir. Kendi yaşadığı dönemde dini eğitim ve 
öğretimin yasak olduğu bir durumda Molla Musa’nın bunları yapması oldukça 
önemli bir husustur. Sovyetlerin baskı rejiminde İslam dininin temelini oluştu-
ran Kur’an-ı Kerim öğreticiliği yapmak önemli problemlerden biri olmuştur. 

3 Eziz Novruzlu, Saatlının Tarihi (Bakü: Elm, 1995), 5.
4 Bu bilgiler Molla Musa’nın yakın akrabalarından Kerbelâyı Hacıbala, Hacı Atakişi Atakişiyev, oğlu 

Kerbelâyı Seyfulla ve torunu Mehdi Ahmedov’la yapılan mülakatlarda elde edilmiştir.



58   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

Molla Musa bu zorluklara rağmen Kur’an okumayı çevresine öğretmiştir. Bunu 
yaparken de bölgedeki geleneksel metodu kullandığını ifade etmem gerekir. 
Öğreticiliğinde sabrıyla birlikte, kullandığı mutedil üslub Kur’an öğrenenleri 
çok yakından etkilediği de edindiğim bilgiler arasındadır. Metodunu gelince 
“ebced” denilen ilk harflerin öğretilmesiyle işe başlanılmaktaydı. Sonra ise 
kelimelerin okutulması ile eğitim devam ettiriliyordu. Örneğin “ebced” de-
mek için “elif zeber e be’zen eb, cim zeber ce dalzen ced, ebced” şeklinde 
öğretiyordu. Bu ilk başta zor gibi gözükse de öğrenilenlerin akılda daha iyi 
kalmasına yardım etmekteydi. Bana da bu şekilde öğrettiği için bunu daha net 
şekilde söyleye bilirim. Yine öğretilirken bazı harflerin geçtiği küçük şiirler 
kullanılıyordu. Örneğin; 

“Elif’dān be’yā, gitdim öyā (eve),
Evdā yemāk olmadı, 
Gitdim camış pāyāsinā (ahırına), 
Aḫırda çoktu tāzāk,
İştah olmadı yemāk,
Getdik komşuya,
Komşu, cim çocuk, biz acuk.” 
gibi şiirler söylediğini hatırlamaktayım. Bu şekilde öğretilmesi özellikle 

çocukların öğrenmeyi sevmesi ve daha da iyi kavramsına yardımcı olan husus-
lardandı. Ebced faslı bittikten sonra Fatiha, İhlâs gibi surelere öncelik verilir, 
arkasından Yâsin suresinin okutulmasına geçilirdi. Bu süreç yaklaşık 6 ay 
sürerdi. Böylece hem harfler öğrenilmiş, hem de Kur’an-ı Kerim okumasına 
geçilmiş olurdu. Kur’an-ı Kerîm baştan sonra bitirildikten sonra “Hatmi çık-
tım” denilirdi.

1.3. İlmî Kişiliği/İrşad Faaliyetleri

Yardımsever bir kişiliğe sahip olduğu aktarılan Molla Musa, ihtiyaç sa-
hiplerini gözetir ve yardımcı olurdu. Ayrıca o, kendisine yapılan kötülüklere 
karşı iyilik ile karşılık veren büyük erdemlere sahip bir şahsiyettir. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi Molla Musa Sovyetlerin baskı uyguladığı en zor dönemlerde 
dini eğitim almıştı. Özellikle Sovyetler dönemin baskı uyguladığı dönemlerde 
Kur’an-ı Kerîm’in okutulması ve öğretilmesine çok önem vermiştir. Yakınla-
rına ve bölgede Kur’an-ı Kerîm okumasını öğrenmek isteyenlere her zaman 
eğitim vermiştir.
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2. Elyazmaları

Molla Musa’nın kendisinden sonra küçük kitaplığında birkaç elyazması 
bâkî kalmıştır. Elyazmalar küçük ve büyük ebatlı defterlerden oluşmaktadır. 
Bu elyazmaların içerikleri incelendiğinde özellikle bazı sûre ve âyetlerin meal 
ve tefsilerinin, bazı duaların, Kerbelâ Olayı’ ile ilgili rivayetlerin yer aldığı 
görülmektedir. Buna ilaveten İbtida olarak isimlendirilen dört elyazması vardır. 
Her birisi 15x10.5 cm olan bu elyazmaların içeriği cenaze namazı dâhil bazı 
ilmihal konularıdır. Bu tür elyazmalar çalışmamızın kapsamı dışında tutulmuş-
tur. Kendisi tarafından yazılıp yazılmadığını netleştirmenin şu an için mümkün 
olmadığı bu elyazmaları burada tanıtmak istiyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki elyazmalardaki üslup daha çok riva-
yetçi ve nakilci bir tarzdır. Örneğin Kerbelâ Olayı ile ilgili elyzamasında olaylar 
aktarılmakta, olumlu veya olumsuz her hangi bir değerlendirmede bulunulmadığı 
görülmektedir. Elyazmalarının tamamı Arap alfabesi kullanılarak Azerbaycan 
Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Eylazmalardaki başlıklar çoğu zaman Farsça 
yazılmış, metin içerinde de Arapça ve Farsça yazılmakla birlikte konuyla ilgili 
ibarelerin yer aldığı görülmektedir.

Molla Musa’nın ilk bahsedeceğimiz elyazması yaklaşık 120 sayfadan 
oluşmaktadır. Boyutu 7x5 cm’tir. Elyazma, Fatiha suresi ile başlamakta, Hz. 
Peygamber’e selatu selam duası ve tercümesi verilmektedir. Yasin suresinin 
yer aldığı elyazmada surenin bazı ayetlerinin tercümesine ve tefsirine de yer 
verilmiştir. Yasin suresinin bazı âyetlerinin meal ve tefsiri sonda ise “tapşırma” 
denilen Hatim duası yer almaktadır. Takip eden sayfalarda İnşirah, Şems, Kadir 
ve İhlâs sureleri ile birlikte Kurban Bayramı’nda kurban edilecek hayvanın 
kesiminde kullanılan bıçak için “bıçak ağzı” okuma olarak bilinen Kurban duası 
yer almıştır. Sona doğru Usuliddin başlığı altında, usûliddinin beş prensibine 
ve anlamına yer verilmiştir. En son kısımda ise zorluklardan kurtulmak için 
yapılacak dua ve eylemler anlatılmaktadır

Molla Musa’nın kitaplığında bulunan ikinci elyazma Vāfat-ı Māhāmmād 
Peyğāmbār (as)’dır. Arap alfabesiyle Azerbaycan Türkçesinde yazılan elyaz-
manın boyutu 21x8.5 cm olup toplamda 16 sayfadan oluşmaktadır. Elyazmanın 
sonunda Hicri 1282 yılı Sefer ayında tamamlandığı belirtilmektedir. Bu da miladi 
1865 yılında tekabül etmektedir. Bu elyazmanın tarihine bakıldığında Molla 
Musa’nın doğumundan çok önce yazıldığı anlaşılmaktadır. 180 yıla yakın bir 
elyazma olduğu görülen bu çalışmanın tarihi bir belge niteliğinde olduğunu 
söylemek mümkündür. Elyazmanın konusu isminden de görüldüğü gibi Hz. 
Peygamber’in vefatı ve bu esnada gerçekleşen bazı olaylardan bahsetmektedir. 
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Elyazmada ismi geçmeyen müellif, Hz. Peygamber’in vefatını menkıbevî bir 
şekilde anlatmaktadır. Hz. Peygamber’in vefatı sırasında Cebrail’in gelmesi, 
Hz. Peygamber’in ruhunu kabzetmesi için izin istemesi, Hz. Peygamber’in kızı 
Fatıma ile olan konuşması, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le ilgili söyle-
dikleri, araya bazen manzum şekilde şiir kıtaları da eklenerek anlatılmaktadır. 
Elyazmada Hz. Fatıma’yla ilgili anlatılanlar bir anlamda mezhebî ağırlıklı bir 
yaklaşımla ifade edilmektedir.

Molla Musa’nın kitaplığında bulunan bir diğer elyazma Kerbelâ Olayı’nın 
anlatıldığı mersiye, növhe, sinezenlerden oluşmaktadır. Elyazma arap alfabe-
siyle Azerbaycan Türkçesinde kaleme alınmıştır. Bazı sayfaların üst kısmında 
1963 yılının kaydedildiği elyazmanın boyutu 20x11 cm olup ilk 52 sayfası 
kopuktur. 53. sayfada Sinezen-i Veda-i Ali Ekber/Ali Ekber’e Veda Sinezeni 
ile şu şekilde başlamaktadır:

“Genā tazālāndi derd-i ğām-i möhnāt-i Peyğāmbār, 
Geyinüb libas-ı matām hamu ümmāt-i Peyğāmbār.” 
Molla Musa elyazmalarında muhtelif müelliflerin mersiyeleri kullanılmıştır. 

Bunların en önemlilerinden biri de meşhur divan şairi Ebulhasan Raci’dir.5 
Kerbelâ olayını manzum bir şekilde anlatan bu elyazmada Raci’nin çok az 
bilinen mersiyeleri yer almaktadır.

Molla Musa’nın kitaplığında bulunan en geniş elyazması yine arap alfabe-
siyle Azerbaycan Türkçesi’nde kaleme alınmıştır. Elyazma yaklaşık 160 sayfa 
olup, boyutu 20x17 cm’dir. Elyzama içerisinde işlenen konulara baktığımızda 
bunları 13 kısımda toplayabiliriz. Bunlar, Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin nu-
runun yaratılışı, Kerbelâ Olayı’nı anlatan Meclis-i İmam Hüseyin, Recez-i 
Seyyid-i Şüheda, Meclis-i Ehvalat-ı Şeb-i Âşura, yine Recez-i Seyyid-i Şü-
heda, Keyfiyet-i Ehvalat-ı Muḫtar İntikam Keşiden ez Katilan, Kıyamet 
Ehvalatı, Keyfiyet-i Ganiya ki Padşah-ı Fireng, Keyfiyet-i Bura el-Alîm 
5 Ebulhasan Râcî 19. yüzyılın ilk yarısında Tebriz’de, Hıyaban Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. 

Eğitimini Tebriz’de almıştır. İyi bir eğitim aldığı şiirlerinden de anlaşılmakta, Farsçayı şiir yazacak 
kadar iyi bildiği Dîvân’ından görülmektedir. Şöhretinin yaygınlığına karşılık hayatı hakkında bilgi 
yok denecek kadar azdır. Râcî’nin Farsça ve Türkçe şiirlerden oluşan Dîvân’ı, şairin 1876 yılında 
ölümünün hemen ardından yakınları derleyerek Tebriz’de 1876 yılında bastırmışlardır. Dîvân daha 
sonra da Tebriz’de birkaç defa basılmıştır. Râcî Dîvânı’nın Tebriz’de yapılan ilk baskının sonraki 
neşirlerle karşılaştırılması suretiyle hazırlanan ve yalnızca Türkçe şiirlerini ihtiva eden bir baskısı 
da Bakü’de Kiril alfabesiyle yapılmıştır. Köçerli, akıcı bir üsluba sahip bulunduğunu söylediği 
Râcî’nin İran’da olduğu kadar Kafkasya Türkleri arasında da tanındığını ve sevildiğini vurgular, 
gazellerinin halk arasında yaygınlığına, düğünlerde ve işret meclislerinde okunduğuna dikkat çeker. 
Özellikle bazı gazellerinde Fuzûlî etkisi açıktır. Kelime seçimindeki ustalığı yer yer bariz bir şekilde 
ortaya çıkar. Canlı halk dilinden, atasözleri ve deyimlerden sıkça faydalandığı görülür. Râcî bir 
mersiye şairi olarak da ünlenmiştir. Köçerli de Râcî’nin Kerbelâ faciasını anlatmadaki ustalığının 
altını çizer. Geniş bilgi için bkz. Hacı Ebülhesen Raci, Seçilmiş Eserleri, thk. Hafiz Abıyev (Bakü: 
Sabah, 1992); Firudin Bey Köçerli, Azerbaycan Edebiyyatı (Bakü: Avrasya Pres Yayınları, 2005), 
2/365; Mehemmedeli Terbiyet, Danişmendani-Azerbaycan, çev. İ.Şems-G.Kendli (Bakü: Azerbaycan 
Devlet Neşriyatı, 1987), 271.
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der Fiten, Keyfiyet-i Gazve-i Handek, Ehvalat-ı Ceng-i Sıffın, Keyfiyet-i 
Şehadet-i Hürr aleyhirrahme ve Ehvalat-ı Cenab-ı Abbas, Mukaddime-i 
Gazve-i Hayber’dir.

Elyazma’nın önemli bazı kısımları üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki 
elyazma Cabir b. Abdillah el-Ensari’den6 şöyle bir riyavetle başlamaktadır: 
“Hāzrāt-i Rāsul-i Ḫüdâ (Allah Resulü) buyurdu ki, “Ḫudâvānd-i alām mānim 
vā Ᾱlinin nurunı cām’i māḫluḳatun vā gögün vā yerün vā levhin vā ḳālāmun 
vā ārşün vā kürşün vā behişt vā cāhānnāmin ḫilḳātindān beşyüz min il (yıl) 
ilāri bir rivayāt (cānnatü’l-ḫulud) dört yüz igirmi beş min irālü ḫālḳ eylādi.” 
Konuyla ilgili Ca’fer es-Sâdık’tan ise şu rivayeti nakletmektedir: “Amma İmam 
Cāfār ās-Sâdıḳ āleyhissālam rivayāt edir: nurundan hāzrāt-i Rāsulün belā on 
iki hicab ḫālk eylādi. “Hicab-ı ḳudrāt, hicab-ı āzāmāt, hicab-ı sünnāt, hicab-ı 
sāadāt, hicab-ı rāhmāt, hicab-ı kāramāt, hicab-ı mānzālāt, hicab-ı hidayāt, hi-
cab-ı rāfaāt, hicab-ı nübüvvāt, hicab-ı sāmiyāt?, hicab-ı şāfaāt.” 

Müellif bunları zikrettikten sonra Tezkiretü’l-Eimme adı bir kitaptan konuyla 
ilgili şu bilgileri nakletmektedir: “Ᾱmirü’l-Möminin (Hz. Ali) āleyhissālamdan 
belā rāvayāt olur ki Hāzrāt buyurdu: Ḫüdâvānd-i âlām var idi vā hiç māḫluḳ 
yoḫuydı. Pās Peyğāmbāri ḫālḳ eylādi. Vā Rāsul-ü Ḫüdânın nur-u mübarākin-
dān bu on iki hicabları ḫālk eylādi. Pās Nur-u Māhāmmādā (sav) āmr eylādi 
ki daḫil ol hicab-ı ḳüdrātā. Pās nur-u Māhāmmād (sav) daḫil oldu hicab-ı 
ḳüdrātā. Hicab-ı ḳüdrātdā on iki min il (yıl) bu tāsbihi zikr eylādi. “Sübhanā 
rābbiyā’l-ā’lâ”vā hicab-ı āzāmātdā on bir min il bu zikri eylādi “Sübhanā 
mülkü’l-Mānnan” vā hicab-ı āzāmātdā on min il dedi “Sühanā mān hüvā 
ğāniyyü la yāftāgir”. Vā hicab-ı semiyyātda doḳḳuz min il dedi “Sübhanā 
rābbikā rābbi’l-izzāti āmma yāsifun” vā hicab-ı cābārrutda sākkiz min il 
dedi “Sübhanā āl-kārim āl-ākrām” vā hicab-ı rāhmātdā yeddi min il dedi 
“Sübhanā rābbikā rābbi’l-izzāti āmma yāsifun” vā hicab-ı mānzālātdā altı 
min dedi “Sübhanā āl-āliyyü’l-kābir” vā hicab-ı kibriyada beş min il dedi 
“Sübhanāllah āl-āliyyü’l-kābir” vā hicab-ı rāfaātdā dört min il dedi “Sübhanā 
āl-āzim” vā hicab-ı nübüvvātdā üç min dedi “Sühbanā zilmülkü’l-mālākut” 
vā hicab-ı şāfaātdā min il dedi “Sübhanā vā bihamdih vā rāsulüh” vā āmr 
eylādi nur-u Māhāmmād (sav) o dāryalara bir-bir… oldu ḳarışdı bir-birinā. 
Pās vāhy eylādi. Ey Māhāmmād, ey mānim hābibim, ey mānim peyğāmbār-
lārimün yaḫşısı, ey mānim māḫluḳumun āvvāli, ey mānim peyğāmbārlārimün 
aḫiri, sānsān ḳıyamāt gününün şāfaātçisi. Pās o noyi sācdāyā düşdi. Eylāki 
sācdādān durdı (kalktı) yüz igirmi dört min sācdādān durdı, yüz igirmi dört 
6 Tam adı, Ebû Abdillâh Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî (ö. 78/697)’dir. En çok hadis 

rivayet eden sahâbîlerden biri olarak bilinmektedir. TDVAnsk
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min ḳātrā tārāşşüh oldı. Pās peyğāmbārlārün nurları onun ātrafında tāvaf edüb 
bu zikri deyürdilār: 

”سبحان من هو عالم ال یجهل, سبحان من هو حلیم ال یجعل, سبحان من هو غنّی ال یفتقر.“7
Molla Musa’nın naklettiği bu metin, bazı farklı anlatımlarla klasik İslam 

tarihi eserlerinde de yer almaktadır. Fakat bunlar daha çok menkıbevî bir 
yöntemle anlatılmakta bu nedenle buradaki sayıların bazen kesretten kinaye 
olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Elyazmın ilk kısımlarında şu ibareler yer almaktadır. “Ḳālbün şakirün, 
lisanün zakirün, cāsādün sabirün.” Açıklaması ise şu şekildedir: “Ḫüdâvānd-i 
alām fārmayiş (buyurur) edir: Dünyada üç şeyi dost duturam: 1. Şükr 
edān ḳālbi. 2. Zikr edān dili. 3. İbadātün zāhmātlārinā sābr edān bādāni.” 
Bu ibarelerden Molla Musa’nın yaşamında tasavvufa özel bir ilsinin olduğunu 
da ifade etmek mümkündür.

Bazı kısımları eksik olan elyazmanın ilk sayfalarından itibaren “Meclis-i 
İmam Hüseyin” başlığı altında Kerbelâ olayları acıklı bir şekilde anlatılmaktadır. 
Giriş kısmı Kerbelâ’da zulme uğrayan Hz. Hüseyin’nin dilinden babası Hz. 
Ali’ye hitaben bir sitemle başlamaktadır. Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da kimsesiz 
olduğunu, kimsenin yardımına gelmediğini kendi diliyle ifade edilmektedir. 
Kendi akrabaları ile birlikte uğradığı işkencelere de yer verilmiştir. Elyazma’da 
Allame Meclisi, Sahib-i Muhrik ve Riyazü’l-Mesaib gibi Kerbala Olayı’nı 
konu edinen şahıslar ve eserlerden rivayetler aktarılmaktadır. Konular daha 
çok manzum ve menkıbevî bir üslupla anlatılmaktadır. 

Yine “Recez-i Seyyid-i Şüheda” (recez, savaşta okunan övgü dolu şiirlere 
denilmektedir) başlığı altında Hz. Hüseyin’in ağzından yine Kerbelâ olayı 
anlatılmaktadır. Şair, Hz. Hüseyin’i şu sözlerle konuşturtmaktadır: “Ey Mil-
lāt yāgin bilün mān mülk-i din serdariyām, Bağ-ı nübüvvāt lalāsi, nāhl-i 
vālayāt yariyām.” Bu şekilde başlayan konu “Deyün mānā ey kafiran-ı 
bādkirdar, māgār ki mān degülām sıbt-i Āhmād-i Muḫtar”la bitmektedir.

“Meclis-i Ehvalatı Şeb-i Aşura” başlığı altındaki kısımda Hz. Hüseyin ve 
yakınlarının Âşura gecesi yaşadığı olaylar hem manzum hem de menkıbevî 
bir şekilde kendi ve yakınlarının dilinden anlatılmaktadır.

“Keyfiyet-i Ehval-ı Muḫtar İntikam Keşiden ez Kâtilan” başlığı altında 
Mezhepler Tarihi açısından da önemli olan bu olay yer almaktadır. Öncelikle 
7 Elyazmada on iki hicabın kaynağı olarak Tezkiretü’l-eimme olarak geçmektedir. İnternetten taş 

basmasını elde ettiğim eserde on iki hicab/perde birkaç değişikle şu şekilde geçmektedir: 1. Hicab-ı 
kudret. 2. Hicab-ı azamet. 3. Hicab-ı izzet. 4. Hicab-ı heybet. 5. Hicab-ı ceberrut. 6. Hicab-ı rahmet. 
7. Hicab-ı nübüvvet. 8. Hicab-ı kibriya. 9. Hicab-ı menzelet. 10. Hicab-ı refa’at. 11. Hicab-ı saadet. 
12. Hicab-ı şefaat. Bkz. Allâme Meclîsî, Teẕkiretü’l-eʾ imme, ts., 6.
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olayın vuku bulduğu tarih kaydedilmiş olup, daha sonra Muhtar es-Sakafî 
Olayı’nın cereyan şekli anlatılmıştır.8 Arkasından Muhtar es-Sakafî tarafından 
Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve yakınlarının öldürülmesine katılanlar hedef seçilmiş 
ve öldürülmüşlerdir. Bu öldürülenler arasında Şimr, İbn Tüfeyl, Ömer Sa’d, 
Becdel b. Selim’in isimleri zikredilmektedir. 

Elyazmalarda merkezi yeri tutan Kerbelâ Olayı menkıbevî bir şekilde anla-
tılmaktadır. Bununla birlikte Olayla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili birçok 
şahsın ismi geçmektedir. Örneğin Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. 
Hasan, Muhammec el-Hanefiyye, Hz. Zeyneb, Ebû Süfyân, Muâviye b. Ebû 
Süfyân, Ebu’l-fazl Abbâs, Ali Ekber, Ali Asker, Kâsım, Yezid, Şimr Mervan 
ibn Hakem, Muhtar es-Sakafi, Abdülmelik Mervan, Ben-i Ümeyye, İbn Ziyad, 
Abdullah ibn Reşid, Cemil ibn Malik bu isimler arasındadır. Buna ilaveten 
Kerbelâ olayı anlatılırken Allah, meleklerden Cebrail ve Azrail’in isimleri sık 
sık zikredilmektedir.

“Keyfiyet-i Şehadet-i Hürr aleyhirrahme” başlıklı kısımda Kerbelâ Olayı 
esnasında Yezid’in ordusundan feragat ederek Hz. Hüseyin’in tarafına geçen 
Hür’den bahsedilmektedir. Hür’ün pişman olduğu, yanlış yolda olduğunu an-
layıp Hz. Hüseyin’in tarafına geçişi manzum bir şekilde anlatılmaktadır.9

Konuyla ilgili Tezkiretü’l-Eimme gibi eserlerde alıntılar yapılan elyazmada 
başlıklar Fars dilindedir. Bu da fars dilinin edebi metinlerdeki etkisini göster-
mektedir. Bazen konu anlatılırken metin içerisinde Arapça ve Farsça cümlelerin 
yer aldığı görülmektedir. Bu ve benzeri elyazmaları Kerbelâ Olayı’nı konu 
edinen Maktel10 kategorisinde değerlendirmek mümkündür. Yazım hataları da 
bulunan elyazmada olayların acıklı hikâyeleri şahısların ağzından anlatılmakta 
bu da konuyu daha etkili bir hale getirmektedir. 

8 Muhtar es-Sakafî hareketinin ortaya çıkışı ve Hz. Hüseyin’in katillerinden intikam alması İslam 
Tarihi’nde geniş yankı uyandırmıştır. Bkz. Hasan Onat, “Şiiliğin Doğuşu Meselesi”, A.Ü. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 36 (1997), 111-112.

9 Olayla ilgili anlatılan şahsın tam adı el-Hürr b. Yezîd et-Temîmî er-Riyâhî el-Yerbû‘î (ö. 61/680) olup, 
Temîm kabilesindendir. Kaynaklarda, Irak Valisi Ubeydullah b. Ziyâd tarafından Hz. Hüseyin’e karşı 
gönderilen öncü süvari birliğinin kumandanı olarak gösterilir. 9 Muharrem 61 (9 Ekim 680) günü 
Hz. Hüseyin üzerine yürümek için hazırlık yapan Ömer b. Sa‘d, Temîm ve Hemdân birliklerinin 
başına Hür b. Yezîd’i getirmiştir. Hz. Hüseyin’e karşı savaşmak istemeyen Hür, Ömer b. Sa‘d’ı saldırı 
planından vazgeçirmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Hz. Hüseyin’in savaş başlamadan önce 
yaptığı konuşma üzerine onun saflarına geçmiş, yaptıklarından dolayı özür dilemiştir. Arkasından 
Ömer b. Sa‘d’ın ordusuna karşı vuruşarak şehid düşmüştür. Bkz. Murad Sarıcak, “Hür b. Yezîd”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18/494.

10 Maktel’le ilgili Fığlalı şöyle demektedir: “Hz. Hüseyin’in acıklı sonu İslâm edebiyatında başlı başına 
bir tür oluşturmuş ve özellikle tâziye törenlerinde okunmak üzere Şiî şair ve edipleri tarafından 
“maktel” veya “maktel-i Hüseyin” denilen mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır.” Bkz. 
Ethem Ruhi Fığlalı, “Hüseyin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 
1998), 18/523.
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3. Elyazmalardaki Bazı Âyetlerin Meal ve Tefsiri

Yukarıda Molla Musa’nın 120 sayfalık elyazmasında Yasin suresindeki bazı 
âyetlerin mealine, tefsirine yer verdiğini ifade etmiştik. Burada örnek olması 
açısından burada yer alan âyetlerin meal ve tefsirine yer vereceğiz. Elyazmanın 
dilinin Azerbaycan Türkçesindedir. Bu nedenle çalışmanın orijinalliğini mu-
hafaza etmek için Türkiye Türkçesine aktarmadan transkripsiyonunu vermeyi 
uygun gördük.

Molla Musa “ِحیِم الرَّ ْحٰمِن  الرَّ اللِه   :in meâilini şu şekilde vermektedir’”بِْسِم 
“Başlayuram Allahın kömākligi vā mārhāmāti ilā rāhm edāndür dünyada istār 
möminlārā istār kafirlārā. Māgār aḫiretdā möminlārā.” Yasin suresinde bazı 
âyetlerin tefsiri aşağıdaki gibidir: “َوَجَعْلنَا ِمْن بَْیِن اَْیٖدیِهْم َسداًّ َوِمْن َخْلفِِهْم َسداًّ فَاَْغَشْینَاُهْم 
یُْبِصُروَن اَل   Ᾱbû Lāhāb ilā Ᾱbû Cāhl (hār ikisinā lānāt)“ (Yasin suresi, 9) ”فَُهْم 
Peyğāmbār-i aḫirzaman Māhāmmād Mustafa (S) namazın üstā namaz ḳıldığı 
zaman Ᾱbû Cāhl bir yekā (büyük) daş götürüb aparır Peyğāmbār-i aḫirzamanın 
başına salsun. Peyğāmbār-i aḫirzamana çatan zaman Peyğāmbār-i aḫirzamanın 
sāsini eşidirdi özini görābilmāyürdi. Allah-ü Tāala onlarun gözinā sādd çākdi 
yāni pārdā çākdi. İkinci dāfā yenā kānarā çākilüb uzaḳdan baḫdı gördi ki 
Peyğāmār-i aḫirzaman öz yerindādür namaz ḳılur. İkinci dāfā daşı ḳucağına 
götürüb getdi ki Peyğāmbār-i aḫirzamanın başına salsun yenā Peyğāmbār-i 
aḫirzamana yaḫınlaşan zaman sāsini eşidürdi özini görābilmāyürdi. Ᾱbû Lāhāb 
soruşdu, Ᾱbû Cāhl’dān “Pās nā üçün daşı başuna salmayursan?” Ᾱbû Cāhl 
dedi: “Görā bilmāyürām amma sāsini eşidirām.” Ᾱbû Lāhāb dedi “Odur mān 
görürām. Ver daşı mānā.” Ᾱbû Lāhāb daşı götürüb ḳucağına getdi Peyğāmbār-i 
aḫirzamanın üstinā. Yaḫınlaşanda görā bilmādi. Peyğāmbār-i aḫirzamanın sāsini 
eşidirdi, özini görā bilmādi.” 

َخاِمُدوَن“ ُهْم  فَاَِذا  َواِحَدةً  َصْیَحةً  ااِلَّ  َكانَْت   Zamaniyki elçilār“(Yasin suresi, 29) ”اِْن 
getdilār Antakya vilayātinā hāzrāt-i İsa tārāfindān Antakya taifāsini dāvāt et-
sünlār hāḳḳ Allahun tārāfinā. Bir gün padişah şikarā gedān zaman padişahiyki 
bütpārāst idi gördü ki elçilār ucadan “Tākbir” deyürlār. “Tākbir” sāsi gālür. 
Çoḫ ḳāzāblānüb āmr verdi, hökm eylādi alun bunları hābsā. Elçilāri aldılar 
hābsā. Bir müddāt elçilār zindanda ḳaldılar. Hāzrāt-i İsa gördi ki elçilārdān bir 
ḫābār yoḫdur. Bir ḳādār keçāndān sonra hāzrāt-i İsa gözlādi. Elçilār gālmādi. 
Hāzrāt-i İsa, Şāmun Sāfanı11 göndārdi elçilārin dalınca, get, gör elçilārā nā oldı? 
Şāmun Sāfa ğeyr-i bir māruf libasda (tebdil-i kıyafet) gālüb Antakya vilayātinā 
padişahun haşiyānişinlāri (yakının oturanlar) ilā ālaḳā bağladı vā onlar ilā 
11 Şem’un Safa’nın Hz. İsâ’nın (a.s.) havarîlerinden olduğu bilinmektedir.  Antakya’nın ilk inanç şehidi 

kabul edilen Habib-i Neccar’ın adını taşıyan camiin avlusunda yine Hz. İsâ’nın havarîlerinden olan 
Yahya (Yuhanna) ve Yûnus (Pavlos) ile birlikte Şem’un-u Safâ’nın da mezarı bulunmaktadır.
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bir müddāt hāmsöhbāt oldı. Padişahun haşiyānişinlāri Şāmun Sāfanun vāsfini 
padişaha danışdılar vā söhbāt etdilār ki Şāmun Sāfanı tārif etdilār. Padişahun 
haşiyānişinlāri padişaha dedilār bir belā dana-i nācib (bilgin bir şahıs) bir şāḫsdür. 
Padişah onlara dedi: “Gātürün onı mānim yanıma. Şāmun Sāfanı dāvāt etdilār 
padişahın māclisinā. Şāmun Sāfa bir neçā gün padişah ilā hāmmānsub olub 
hāmsöhbāt oldılar. Bir gün Şāmun Sāfa padişahdan soruşdu: “Sān iki nāfāri 
māhbus edübsān.” Padişah cavab verdi: “Bāli māhbus etmişām.” Şāmun Sāfa 
padişaha dedi. “Onlardan soruşdun nā imtahan ilā gālüblār?” Padişah dedi: 
“Ḫeyr soruşmamışam. Bir gün şikarā gedirdim gördüm onlar ucadan “Tākbir” 
deyirlār. Çoḫ ğāzāblānüb āmr verdim onları aldılar hābsā. Ğāzābimdān onlardan 
heçbir şeyi soruşmadım.” Şāmun Sāfa padişaha dedi “āgār māslāhāt bilsün onları 
çağırub, onlardan sual edāk nā imtiyaz ilā gālüblār āllārindān nā dālillāri var.” 
Padişah razı olub … hökm etdi elçilāri zindandan çıḫarub gātürirlār. Elçilār 
Şāmun Sāfanı görüb tanıdılar. Şāmun Sāfa da onları tanıdı, amma bir-birinā 
tanışdıg vermādilār. Şāmun Sāfa dedi: “Padişah, nā sual edirsān et.” Padişah 
izin verdi, Şāmun Sāfa’ya sān soruş nā soruşursan. Şāmun Sāfa elçilārdān so-
ruşdu siz nā imtiyaz ilā gālmisüz? Elçilār cavab verdilār. Biz, Allah tārāfindān 
göndārilmiş peyğāmbārük, gālmişük bu ḳövmi, bu taifāni dāvāt edāk vahid olan 
hāḳḳ Allahun tārāfinā. Şāmun Sāfa elçilārā dedi. Siz nā imtiyaz ilā peyğāmbār 
olduz. Siz dā bizim kimi bāşārsüz. Sizin āllārinizdā bir dāliliniz varmı? Elçilār 
cavab verdilār. Nā ḫahiş (rica) edirsiniz bizim Allahımız ḳadirdür sizün içün 
āmālā gātürāk. Şāmun Sāfa elçilārā dedi lala, kora, kara şāfa verābilārsüzmi? 
Elçilār dedilār, bāli. Hazır edün. Padişah āmr verdi bir lal, bir kor iki gözü 
yoḫ, bir karı gātürdilār hazır etdilār. Elçilār āllārini götürdilār dārgah-i ilahiyā 
münacat etdilār. Elçilārün duası tamam olmamış, lalun dili, korun gözlāri vā 
karun ḳulaḳları açıldı. Hār üçi dā şāfa tapdı. Şāmun Sāfa elçilārā dedi bu 
tāāccübli degil. Bunların mislini mān dā āmālā gātürārām. Şāmun Sāfanın bu 
sözlāri padişaha ḫoş gālüb, padişah, Şāmun Sāfadan soruşdu. “Doğrudan da 
bunların mislini āmālā gātürā bilārsānmi?” Şāmun Sāfa dedi. “Bāli.” Padişah 
tāzādān hökm eylādi. Bir lal, bir iki gözü kor vā bir kar gātürdilār hazır etdilār. 
Şāmun Sāfa da elçilār kimi lala, kora, kara müalicā etdi. Yāni lal, kor, kar 
şāfa tapdılar. Padişahın çoḫ hoşuna gāldi, Şāmun Sāfanun lala, kora, kara şāfa 
vermāsi. Padişah öz özünā dedi. Belā bir dânâ-i nācib adam mānā rast gāldi. 
Heç bir şeyā aciz ḳalmaram. Belā bir şāḫs mānā hāmişā lazım olar. Elçilārün 
ḳabağında ḳalmayub elçilārün mislini Şāmun Sāfa da āmālā gātürdi. Şāmun 
Sāfa elçilārdān soruşdu vā dedi bir neçā il bundan āḳdām ölān adamın ölisini 
diriltmāgā, āti çürümüş vā tökülmüş ölmüş şāḫsā hāyat-i tāzā vā diriltmāgā 
sizün Allahuz ḳadirmi? Elçilār cavab verdilār. Bizim Allahımız dāḫi bu āmrā 
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ḳadirdür. Şāmun Sāfa elçilārā dedi. Āgār hār ayinā bir neçā il bundan āḳdām 
olmiş ölüni diriltmāgā ḳadir olsa diritlsā hāḳḳ Allah sizün Allahuzdur. O zaman 
biz sizā iman gātürānlārdān olaruḳ. Elçilār dedilār nā ḫahiş edirsüz āmālā gā-
türārük. Şāmun Sāfa dedi “Padişah māslāhāt sizündür.” Padişah hökm etdi bir 
nāfār şāḫs yeddi il bundan āḳdām ölmiş atası ḳaib olduğu içün tabuta ḳoyub 
bir sārdabāyā ḳoyub dāfn etmişdilār. Bütün ḫālḳ vā Antakya āhalisi bu ölini 
tanıyurdılar. Padişahun hökmi ilā hāmin ölüni gātirdilār. Ancaḳ ölünün ḳuru 
sümüklāri (kemikleri) ḳalmışdı. ḳoydular elçilārün bārabārinā vā dedilār imdi 
bu öliyā hāyat-i tāzā verün. Elçilār hār ikisi āllārini götürdilār dārgah-i ilahiyā 
başladılar münacat vā dua etmāgā. Elçilārün duası tamam olmamış meyyid 
dirilüb āks verüb ḳalḫdı ayagā. “Meyyid” yāni dirilmiş şāḫs dedi. Ey ḳövm, 
ey cāmaat iman gātürün bu elçilārā vā tabe olun hāḳḳ Allah onlarun Allahıdur. 
Yeddi ildür mān cāhānnāmdā yanıram vā cāhānnāmün āzabını çākirām. Hāḳḳ 
Tāala onların Allahudur. İman gātürün hāḳḳ vahid olan Allaha. Allah tākdür 
şāriki yoḫdur. Padişah dirilān şāḫsdān soruşdı: “Dirilmāk keyfiyyātinā nā bais 
oldu ki sān dirildün?” Dirilān meyyid dedi: “Mānim hāḳḳimdā üç nāfār şāḫs 
dua etdilār. O üç nāfārin duasının sābābindān Allah mānā hāyat-i tāzā verdi. 
Māni diriltdi o üç nāfār bais oldu mānim dirilmāgimā.” Padişah, vāzir vā bütün 
ḫālg tāāccüb ḳaldılar. Bu üç nāfārdān ikisi elçilārdür, üçünci kimdür? Dirilān 
şāḫsdān soruşdular ki sānün diriligüvā bais olan vā sānün haḳḳunda dua edān 
şāḫslāri görsān tanuyarsanmı? Dirilmiş meyyid cavab verdi: “Bāli, tanuram.” 
Padişah āmr verdi bütün āhali, cāmaat, ünasān, zükurān, kābirān, sāğirān bir 
sāhraya cām oldular. Bütün āhali bir-bir o dirilmiş meyyidün gözinin önünün 
ḳabağından gālüb keçdilār. Bir ḳādār āhali gālüb dirilmiş meyyidün gözünin 
ḳabağından keçāndān sonra elçinün birini keçirdilār, dirilmiş meyyidün gözünin 
ḳabağından keçān kimi dirilmiş meyyid dutdı ātāgindān “biri budur” deyā sās-
lāndi. Āhalinün yarı hissāsi keçāndān sonra elçinün ikincisini keçirdilār. İkinci 
elçi dā keçāndā dirilmiş meyyid dutdı, “biri dā budur.” Padişah vā bütün hamusı 
bilirdilār vā tanıyurdılar elçilāri. Amma üçüncüni tanımayurdular. Bütün tamamı 
ilā ḳalan āhali gālüb bir-bir dirilmiş şāḫsin ḳabağından keçirdülār, “Budur?” 
deyā dirilmiş meyyiddān sual edirlārdi. Dirilmiş şāḫs cavab verür, yoḫ. Bütün 
āhali hamusı keçāndān sonra aḫirdā padişahun hāmmānsub adamları gālüb 
bir-bir dirilmiş şāḫsün ḳabağından keçāndā Şāmun Sāfa da onlarun arasından 
keçāndā dirilmiş dutdı Şāmun Sāfanı, dedi, “biri dā budur.” Padişah āhvalatı belā 
görāndā dedi, “Hā, Şāmun Sāfa da bunlardan imiş.” Padişah iman gātürmāyüb, 
ğāzāblānüb āmr verdi ki vurun elçilārin boynunı. Dārhal cāllad hazır olana 
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kimi bu āsnada şāhārün aḫirindā Hābib Nāccar12 sürātlān ḳaça-ḳaça gālürdi 
cāmaat, āhali vā elçilār olan tārāfā vā deyürdi: “Ey cāmaat tabe olun elçilārā. 
Haḳḳ Allah onlarun Allahudur. Elçilār sizdān muzd istāmāyür, elçiliklārünā 
iman gātürün onlar haḳḳ peyğāmbārdülār.” Hābib Nāccar elçilār şāhārā daḫil 
olanda āvvāl birinci ibtidada Hābib Neccar iman gātürmişdi elçilārā. Gālüb 
padişaha ḫābār verdilār ki pās Hābib Nāccar iman gātürüb elçilārā. Padişah 
Hābib Nāccarı çağurub ḫābār aldı. Aya sān dā iman gātürmisān o elçilārā? 
Hābib Nāccar cavab verdi, “Bāli, mān iman gātürmişām o peyğāmbārlārā 
hāḳḳ peyğāmbārdülār vā hāḳḳ Allah onlarun Allahudur.” Padişah dedi Hābib 
Nāccarā vurdurram boynınu nā üçün onlarun Allahına iman gātürdün? Hābib 
Nāccar cavab verdi:

ُن بُِضرٍّ اَل تُْغِن َعنِّي َشفَاَعتُُهْم َشْیئًا َواَل یُْنقُِذوِن“  ْحَمٰ إِْنیُِرْدِن الرَّ  Yasin) ”أَأَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آلَِهةً 
suresi, 23)

“Aya mān Allahdan ğeyr-i Allahları özümā āhz edüm? Allah tākdür, şāriki 
yoḫdur. Ağacdan, insanlar āl ilā ḳayırmış ağacdan Allah olmaz. Onlar şāfaāt 
edābilmāz. Ḫeyirdān vā şārdān saḫlaya bilmāz. Onlardan Allah olarmı? Heç 
vāḳt onlardan Allah olmaz. Mān iman gātürmişām hāḳḳ Allaha tākdür vā şāriki 
yoḫdur.” Padişah hökm etdi elçilārdān ḳabaḳ Hābib Nāccarun boynını vurun. 
Eylā ki Hābib Nāccarun boynını vurdılar. Ḫüdâvānd-i rābbi’l-izzātdān ḫitab 
yetişdi: “َاْلَجنَّة اْدُخِل   ”.yāni “Habibim daḫil ol behiştā (Yasin suresi, 26) ,”قِیَل 
Eylā ki Hābib Nāccar behiştā daḫil oldı. Hābib Nāccar dedi: “قَْوِمي لَْیَت  یَا   قَاَل 
 ,mānim ḳövmim-”قَْوِمي“ kaş ”یَا لَْیَت“ ,Hābib Nāccar .(Yasin suresi, 26) ”یَْعلَُموَن
-bilāydilār, iman gātirāydilār hāḳḳ olan Allaha vā onun peyğāmbārlā ”یَْعلَُموَن“
rinā. “بَِما َغفََر لِي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِمیَن” (Yasin suresi, 27) yāni onlar da mānim 
kimi behiştā daḫil olaydılar.
12 Habîb en-Neccâr’la ilgili Süleyman Ateş şu bilgileri vermektedir: “Kur’ân-ı Kerîm’de, “karye” halkını 

Hakk’a davet etmek için bir şehre (Karye) gelen iki elçiye destek olmak üzere bir üçüncüsünün 
gönderildiği, halkın bunlara karşı çıktığı, sadece şehrin uzak bir yerinden gelen bir kişinin iman edip 
onları desteklediği ve bu kişinin, açıkça ifade edilmemekle beraber âyetin gelişinden anlaşıldığına 
göre şehir halkı tarafından öldürüldüğü, onun imanı sayesinde cennete girdiği, kendisine kötülük 
eden şehir halkının ise bir sayha ile helâk edildiği anlatılmaktadır (Yâsîn 36/13-29). Müfessirlere 
göre elçilerin adları Yuhannâ, Pavlus ve Şem‘ûnü’s-Safâ (Simun Petrus), gönderildikleri şehir ise 
Antakya’dır. Bunların tebliğini kabul eden mümin kişinin adı da Habîb b. Mûsâ, Habîb b. İsrâil 
veya Habîb b. Mer‘î’dir. Tefsir kitaplarında Habîb’in neccâr (dülger), ipekçi, kassâr (bez ağartan) 
veya ayakkabıcı olduğu, günlük kazancının yarısını ailesine ayırıp diğer yarısını tasadduk ettiği, 
cüzzam hastalığına yakalandığı için şehirden uzak bir yerde oturup ibadetle meşgul olduğu, iman 
ettiğini açıklayıp halkı da iman etmeye çağırınca taşlanarak, linç edilerek veya hızarla kesilerek 
öldürüldüğü, kesilmiş başını eline alıp yürüdüğü rivayet edilir. Kur’an’daki âyetlerin üslûbu Hz. 
Peygamber zamanında bu kıssanın bilindiğini göstermektedir. “Bir misal olarak şu şehir halkını 
onlara anlat” meâlindeki âyetle (Yâsîn 36/13) kıssa hatırlatılarak şehir halkının âkıbetinden ibret 
alınması öğütlenmektedir. Bu şehrin neresi olduğu, hadisenin ne zaman vuku bulduğu ve iman ettiği 
bildirilen şahsın kimliği konusunda hadislerde de bir bilgi bulunmamaktadır.” Bkz. Süleyman Ateş, 
“Habîb en-Neccâr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 
18/373; Krı. Şehristânî, Milel ve Nihal / Dinler, Mezhepler ve Felsefî Sistemler Tarihi, thk. Çev. 
Mustafa Öz (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2011), 200.



68   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

Ḫüdâvānd-i tābarākā vā tāala buyurdu: “ُجْنٍد ِمْن  بَْعِدِه  ِمْن  قَْوِمِه  َعلَٰى  أَْنَزْلنَا   َوَما 
َماِء َوَما ُكنَّا ُمْنِزلِیَن  Aya mān o ḳövmā gögdān mālaikā .(Yasin suresi, 28) ”ِمَن السَّ
ḳoşun nazil eylādim … bu möcizatdan sonra buyurur. “ًَواِحَدة َصْیَحةً  إاِلَّ  َكانَْت   إِْن 
ُهْم َخاِمُدوَن  Ḫüdâvānd-i tābarākā vā tāala buyurur: yāni (Yasin suresi, 29) ”فَإَِذا 
bir sān çākān ḳādāri filankās çākmādi o ḳövm o taifā hamusı od şölāsi kimi 
yandı vā söndü.

َربِِّهْم یَْنِسلُوَن“ إِلَٰى  وِر فَإَِذا ُهْم ِمَن اْلَْجَداِث  -Zama“ .(Yasin suresi, 51) ”َونُفَِخ فِي الصُّ
niyki Ḫüdvānd-i rābbi’l-izzātdān ḫitab yetişir ya İsrafil … dāmidā. Dāmidā 
ilā surı çalmaḳlığa: hāzrāt-i İsrafil dāmidā eylār surı çalmağa. Surın iki şaḫāsi 
olar biri gök alāminā biri yer yüzinā. Māḫluḳatı ārāsatı māhşārā gātürmāgligā. 
Ḳiyamāt bārpa olub māḫluḳatdan hesab çākülār.

َوْیلَنَا“ ,dedilār ”قَالُوا“ َمْرقَِدنَا“ .vay olsun bizim içün ”یَا  ِمْن  بََعثَنَا   Yasin) ”َمْن 
suresi, 52). Biz ki ölmüşdüg bizi ölān yerimizdān kim durğuzdı? “َوَعَد َما  َذا   َهٰ
ُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن ْحَمٰ  O zamaniyki dünyada peyğāmbārlār .(Yasin suresi, 52) ”الرَّ
vādā vermişdi. Onların vādālāri doğrı oldı. Vā doğrı dinin peyğāmbārlāri imiş. 
 Yāni bir sās .(Yasin suresi, 52) ”إِْن َكانَْت إاِلَّ َصْیَحةً َواِحَدةً فَإَِذا ُهْم َجِمیٌع لََدْینَا ُمْحَضُروَن“
çākān ḳādāri çākmādi hamusı haḳḳ hesaba hazır oldular. Yāni bir sās çākān 
ḳādāri hamusı haḳḳ hāsaba hazır olarlar. 

اْلُمْجِرُموَن“ أَیَُّها  اْلیَْوَم  -Seçilün ey günahkarlar bu .(Yasin suresi, 59) ”َواْمتَاُزوا 
günkü gündā möminlārün arasından. 

َذا ِصَراطٌ ُمْستَقِیٌم“ , َوأَِن اْعبُُدونِي َهٰ ْیطَاَن ۖ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ  أَلَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم یَا بَنِي آَدَم أَْن اَل تَْعبُُدوا الشَّ
 Ḫüdâvānd-i tābarākā vā tāaladan ḫitab yetişir. Aya mān .(Yasin suresi, 60) ”ُمبِیٌن
sizin ilā āhd eylāmādim ey adām övladı şeytana aldanmayun. Şeytan hāmişā 
sizin ḍālalātā salar vā çalışar hāmişā sizi yoldan çıḫarsun.

اْعبُُدونِي“  siz şeytandan e’raz eylāyün vā şeytandan ḳaçun vā şeytanā ”َوأَِن 
lānāt eylāyün. 

 ,Yasin suresi) ”اْلیَْوَم نَْختُِم َعلَٰى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَْیِدیِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن“
65). Allah-ü Tāala möhür vurar insanların ağzına, danışdırar insanlarun āzala-
rını. İnsanın āzaları durar öz özinā gözlār şāhadāt verār Allahı. Şāhadāt verir 
mānim ilā dutdı, gördi. Ayaḳlar şāhadāt verār bizim ilā getdi vā bütün āzalar 
şāhadāt verār fülan-fülan günahı bizim ilā eylādi.

 .(Yasin suresi, 67) ”َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَٰى َمَكانَتِِهْم فََما اْستَطَاُعوا ُمِضیًّا َواَل یَْرِجُعوَن“
Ḫüdâvānd-i tābarākā vā tāala buyurur o şāḫslāriyki hār ayinā oğurluğa (hır-
sızlık) gedirlār, zinayā gedirlār, növbānöv cürbācür günahlara mürtākib olurlar 
onları mān nāsḫ13 edārām itā, meymunā, donḳuza vā daşa onlar harada nāsḫ 
13 Nesh, mesh, fesh ve resh’le birlikte Tenâsüh’ün dört mertebesinden biridir. Ruh göçü düşüncesinin 

tasavvur edilen şekle göre isimlendirildiği belirtilmektedir. Arapça’da ruhun bir insan bedeninden 
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olarlar orada galarlar bir dā rücu’ edüb yāni öz evlārinā vā öz mākanlarına 
ḳayıda bilmāzlār… 

یَْعقِلُوَن“ أَفََل   ۖ اْلَخْلِق  فِي  ْسهُ  نُنَكِّ ْرهُ  نَُعمِّ  Hār ayinā behişt“ .(Yasin suresi, 68) ”َوَمْن 
vā cāhānnāmi ḫālḳ eylāmāsāydim. Mān behişt vā cāhānnāmi ḫālḳ eylādim 
vā onların daḫil eylādim fail-i muḫtar insanlarun iḫtiyarını özlārinā verdim. 
İstāyürlār düz vā hāḳiḳi olan yol ilā getsünlār behiştā daḫil olsunlar, istāyürlār 
Allah buyuran hökmlārā āmāl etmāyān vā Allaha iman gātürmāyānlār vā cad-
de-i şāriātdān ayaḳ kānarā ḳoyanlar cāhānnāmā daḫil olsunlar.” “إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد 
 Zamaniyki Allah-ü Tāalanun iradāsi .(Yasin suresi, 82) ”َشْیئًا أَْن یَقُوَل لَهُ ُكْن فَیَُكوُن
oldu bir şeyi ḫālḳ eylāmāgā vāyainki yoḫ etmāgā “ُكْن” ol, “فَیَُكوُن”, pās, olar.

Genel olarak değerlendirildiği zaman Molla Musa’nın bazı âyetlerin tefsiri 
İslam’dan önceki dönemlerde vuku bulmuş olaylarla bağlantılı bir şekilde 
anlatılmakta, nakilciliğin ön planda olduğu görülmektedir. Birçok müfessir 
tarafından da kullanılan bu metodu tefsir ilmindeki rivayet metodu kapsamında 
değerlendirmek mümkündür.14

4. Usûliddin’in Açıklanması

Molla Musa’nın elyazmalarında nadiren de olsa bazı konulardaki açıklamaları 
yaptığını görmekteyiz. Bunlardan biri de Üsuliddin’dir. O, Usuliddin’i şu şekilde 
açıklamaktadır: “Usuliddin beşdir. Ᾱvvāli Tövhiddir, yāni Allah tākdür, şāriki 
yoḫdur. İkiminci Ᾱdldür, yani, Allah-ü Tāala adildür, zalim degil. Üçüminci 
nübüvvātdir, yāni yüz igirmi dört min peyğāmbār bārhāḳḳdür. Hamusı dünyaya 
gālüblār vā gedüblār. Hamusı hāḳḳ peyğāmbārdürlār. Dördümcü imamātdür. 
Yāni on iki imam bārhāḳḳdür. Yāni hezret-i Ᾱli āleyhissalam on bir övladı ilā 
bārhāḳḳ imamdur. Hamusı dünyaya gālüblār vā gedüblār. Beşiminci Māad yāni 
ḳiyamāt, yāni ölmāg vā dirilmāg, nizam, tārazu hāḳḳ hesab, ārāsat, māhşārdā 
dirilüb gālmāk hamusı hāḳḳdur, düz, doğrudur. Yāni māḫluḳatdan ḳiyamāt 
güni hāḳḳ hesab çākilācāk.”

5. Elyazmaların Kaynakları

Molla Musa’nın elyazmalarında çok sayıda kaynaktan istifade edilmiştir. 
Şöyle ki konular anlatılırken Hz. Ali, Muhammed el-Bâkır, Ca’fer es-Sâdık’ta, 
Câbir b. Abdillah el-Ensârî gibi şahıslardan rivayetler nakledilmektedir. Bununla 
birlikte Allâme Meclîsî’nin Tezkiretü’l-Eimme, Muhakkik Nerakî’nin Sahib-i 

kurtulduktan sonra başka bir insan bedenine girmesine nesh denilmektedir. Şehristânî, Milel ve 
Nihal, 160, 498.

14 Tefsir çeşitleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Abdülhamit Birışık, “Tefsir”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi (TDV Yayınları, 2011), 40/281 vd.
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Muhrîk,15 Riyazü’l-Mesâib,16 Kenzü’l-Mesâib/Ḳumrî17, Hamle-i Haydari18 veYeni 
Ta’lîm-i Şer’iyye 19 gibi eserlerin ismi zikredilmiş, alıntılar yapılmıştır. Yazar 
ve eser isimleri zikredilmediği zamanlar ise “Ebu’l-Hasan el-Askeri’nin20 ki-
taplarında Ebu Said el-Hudrî’den21 rivayettir ki”, “Şeyh Ali b. İbrahim diyor”,22 
“Kâle el-Müfid aleyhirrahme”, “rivayet-i sahih budur ki”, “ravi rivayet eyler” 
şeklinde bir yönteme başvurulmuştur.

6. Mezhebî ve Kültürel Konulardaki Yaklaşımları

Yakın akrabaları ile görüştüğüm zaman Molla Musa’nın dini ve mezhebi 
konulardaki yaklaşımının nasıl olduğunu sormuştum. Yakınları özellikle Molla 
Musa’nın mezhebi konularda çok hassas davrandığı, bölgedeki hem Sünnî hem 
de Şiîlerin yas merasimlerine katıldığı, her iki mezhep mensuplarından vefat 
edenlerin cenaze namazını kıldığı ifade edilmektedir. Bunu kendisinden kalan 
ilmihallerde de görmekteyiz. Nitekim ilmihallerde hem Ehl-i Sünnet hem de 
Caferîler için cenaze namazlarının kılınma şekli ve okunan dualar yer almaktadır. 
15 Bu eser muhtemelen Muhakkîk Nerâkî olarak bilinen Muhammed b. Ebîzer Fazıl Nerâkî (1128-

1209)’nin Muhrikü’l-Kulûb adlı eseridir. Bahsi geçen eser Maktel eserlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Elyazmalarda Kerbela Olayı ilgili anlatılan rivayetler Muhrikü’l-Kulub’da da benzer 
şekilde geçmektedir. Eser, Ali Nazari Monferid tarafından 1388/2009 yılında Kum’da Muhrikü’l-
Kulûb; Ğamha-yi Cansuz adıyla Farsçaya tercüme edilerek neşredilmiştir.

16 Bir bölümünde Kerbela Olayı’nı konu edinen bu eser büyük bir ihtimalle Seyyid Muhammed Mehdi 
b. Muhammed Musevî Tenkabenî’ye ait olub 2002 yılında Beyrut’ta neşredilmiştir.

17 Molla Musa’nın yas ve sohbet meclislerinde kullandığı ve kitaplığında bulunan ve Azerbaycan 
Türkçesindeki bir eser Mirzâ Muhammed Nakî (Ḳumrî)’nin Kenzü’l-Mesâib’idir. Eser, müellifinin 
lakabına nispetle Kumrî, Azerbaycan’da ise daha çok Kumru olarak bilinmektedir. Şunu da ifade 
etmek gerekir ki Maktel-i Hüseyin türünde yazılmış eserlerden biri olan Kenzü’l-Mesâib mersiye 
türünde yazılmıştır. Özellikle Azerbaycan Türkleri arasında oldukça yaygındır. Şahsi kitaplığımda 
bulunan bu nadir eser, Kitab-i Ḳumrî-i Derbendî başlığı ile başlamaktadır. Ardından Kenzü’l-
Mesâib adının da belirtildiği bir müsemmâ ile devam etmektedir. Sonra rubâiyyât bölümü vardır. 
Rubâiyyâttan sonra kitabın te’lif sebebinin anlatıldığı bölümler gelmektedir. Yazmada başlık olarak 
tasarlanmış bölümler yer almaktadır. Bu başlıkların her birinde Allah’ı öven ve O’na yakarış içeren 
münâcâtlar, peygamberlerin başından geçen kıssalar, na’tler, Hz. Hüseyin başta olmak üzere Ehl-i 
Beyt’in tamamının anlatıldığı kasîdeler yer almaktadır. Bazı şiirlerde kahramanların kendi ağzı ile 
başından geçen olaylar doğrudan verilmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. Karataş, “Mirzâ Muhammed 
Nakî (Kumrî)’nin Kenzü’l-Mesâib’i Üzerine”, 126; Muzaffer Karataş, “Mirzâ Muhammed Nakî 
(Kumrî)’nin Kenzü’l-Mesâib’i Üzerine”, Mecmua 11 (2021), 119-134; Fığlalı, “Hüseyin”, 18/525.

18 Bu eser Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin katıldığı savaşları konu edinmiştir. Eserin müellifi Bazel 
olarak bilinen Mirza Muhammed Rafi’ b. Muhammed Meşhedi (ö. 1123)’dir. 

19 Molla Musa’nın kitaplığındaki matbu eserlerden biri olan Yeni Ta’lîm-i Şer’iyye’’nin müellifi Hacı 
Mir Ağa Mirhüseyinzade’dir. Eser arap alfabesiyle Azerbaycan Türkçesiyle Bakü’de neşredilmiştir. 
61 sayfadan oluşan eserin baskı yılı belirtilmese de 20. yüzyılın başlarında basıldığı söylenebilir. 
Eserin iç kapağında “İsnâ Aşerî māzhābinin āḳaid-i diniyyā vā āhkam-ı şār’iyyāsinā mutabıḳ mākâtib 
vā mādâristā dört yıllık dārsā dair mācmuādir. Vā lakin ā’dâd-i māktāblārdā altı yıl dārs demāk 
olur” ibaresi yer almaktadır. Bir mukaddime ve dört bölümden oluşan eser, isminden de anlaşıldığı 
üzere şer’i konulardan bahsetmektedir. Geniş bilgi için bkz. Hacı Mir Ağa Mirmuhsinzade, Yeni 
Ta’lîm-i Şeriyye (Bakü: Elektrik Matbaası, ts.), 1 vd.

20 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed el-Cevâd b. Alî er-Rızâ el-Hüseynî el-Askerî (ö. 254/868), Şiî-
İmâmiyye’nin onuncu imamı.

21 Ebû Saîd Sa‘d b. Mâlik b. Sinân el-Hudrî (ö. 74/693-94), çok hadis rivayet eden yedi sahâbîden biri 
olarak bilinmektedir.

22 Tam adı Şey Ali b İbrahim el-Kummî (h. 3.-4. asırlar) Şia’nın önemli muhaddis ve müfessirlerindendir.
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Bütün bunlarla birlikte Molla Musa’nın halkın hafızasında yer edinmiş 
bazı hikâye ve şiirleri çevresiyle paylaştığı bilinmektedir. Nitekim bunu kızı 
Solmaz Mahmudova ile 12. 07. 2021 tarihinde yaptığım mülakatta edindiğim 
bilgilere dayanarak söylemek mümkündür. Solmaz Mahmudova bayatı olarak 
bilinen şiir türündeki birkaç kıtayı babası Molla Musa’nın söylediğini ifade 
ediyor. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekildedir.

Feleyin ḳehri mene, gelmeyir rehmi mene,
Doldurub ḳem piyalesin, içirdir zehri mene.
****
Sen bu yerin ḫanısan, ḫanısan, sultanısan,
Etrin burnuma gelir, ele san Tebriz reyhanısan.
***
Deryada çırağ yanar, baḫdıca iraḳ yanar,
Bu dünya ḳem dünyasıdır, içdikce ürek yanar.
***.
Ḳızılgül den-den oldu, dermedim den-den oldu,
Men senden ayrılmazdım, ayrılıḳ senden oldu.
***
Ḳızılgül heşem oldu, dermedim heşem oldu,
Men senden ayrılalı, ağlamaḳ peşem oldu.

Sonuç 

Çalışmamızın temel konusu olan Aras havzasında bulunan Saatlı din âlimle-
rinden Molla Musa’nın hayatı ve kendisinden bâkî kalan elyazmalar ve matbu 
eserlere değinildi. Şunu da gördük ki Molla Musa Sovyetler döneminin baskıcı 
ve yasaklayıcı bir ortamında yetişmiştir. Rejimin bütün baskılarına ve sindirme-
lerine rağmen Molla Musa dini konularda eğitim almış, zor da olsa toplumun 
dini ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynamıştır. 

Molla Musa’nın yaşadığı dönemin çok sıkıntılı bir dönem olduğu görül-
mektedir. Fakat bütün baskılara rağmen gizli şekilde de olsa insanlar kendi 
dinlerini öğrenmekten vazgeçmemişlerdir. İşte Molla Musa da bu şahıslardan 
biri olmuştur. Din eğitimini çok zorlu şartlar altında Saatlı bölgesinin nüfuzlu 
din âlimlerinden Molla Zeynî’den almış, kendisini bu alanda yetiştirmiştir. 

Kendisinden sonra bâkî kalan kitaplığında bulunan elyzamaları ve matbu 
eserlerin içerikleri hakkında bilgi verdiğimiz çalışmada, Molla Musa’nın bölgen 
insanının dini ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli faaliyetlerde bulunduğunu 
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görmüş olduk. Özellikle Kur’an-ı Kerîm öğreticiliği konusunda büyük çaba-
lar sarf ettiğini tespit ettik. Bununla birlikte yas merasimlerinde ve dini irşad 
meclislerindeki sohbetlerinin bölgenin mezhebî durumu çerçevesinde yapıl-
dığını gördük. Elyazmalarda birçok konuyla birlikte Kerbelâ Olayı’nı anlatan 
mersiye ve menkîbeler büyük bir yer işgal etmektedir. Bunun sebebinin ise 
yaşadığı çevrenin mezhebî aidiyetinin Molla Musa üzerinde etkili olduğudur.
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ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE 
HAYVAN İMGESİ
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Giriş

Kars, Anadolu’daki en eski Türk yerleşim yerlerinden biri olmasının sağladığı 
köklü ve zengin kültürel yapısıyla âşıklık geleneğinin merkezî bölgelerindendir. 
Geleneğin diğer yörelere nazaran bu coğrafyada canlı bir şekilde yaşatılma-
sının sebepleri arasında iklim özelliklerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. 
Ulaşımın kısıtlandığı uzun kış gecelerinde eğlenme, hoşça vakit geçirme ve 
sosyalleşme ihtiyacını âşık toplantılarıyla karşılayan yöre halkı, âşıklığa ve 
bu geleneğin temsilcilerine sahip çıkmıştır. Bunun yanında geleneğin, Kars 
bölgesinde rağbet görmesinin bir sebebi de uzun işgal yıllarının yarattığı bu-
nalım ve bu buhranı aşmak için halkın geliştirmiş olduğu geleneksel değerlere 
tutunma çabası da etken olmuştur. İşgal yıllarında yöre halkı, millî bilinci etkin 
tutabilmek amacıyla kültürel değerlere, özellikle de âşıklığa bağlı kalmış ve 
bu değeri yaşatmaya çalışmıştır1. 

Dede Korkut ile başladığı düşünülen ve Âşık Şenlik’in temelini oluşturmuş 
olduğu Kars âşıklık geleneği, Anadolu’da âşıklığın canlı bir şekilde icra edildiği 
bölgelerin en başında gelmektedir. Kahvehanelerde, düğünlerde, fasıllarda ve 
çeşitli amaçlarla organize edilen toplantılarda halkın en önemli eğlence ve 
kültürlenme faaliyetlerinin başında gelen âşıklık, Kars yöresinde, kendine özgü 
bir gelenek ve teamül yapısı oluşturmuştur. Yöre âşıkları, halkın sosyokültürel 
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında eğitiminden de sorumlu olmuş ve savaşlarda, 
işgal dönemlerinde halkın birlik ve bütünlüğünü sağlamıştır. Bunun yanında, 
savaşlar esnasında yahut Ermenilerle olan mücadelelerde şehit olan Karslı 
âşıklar da bulunmaktadır2. 

Kars yöresinde, kişinin âşıklığa yönelmesi noktasında teşvik edici birçok 
sebep bulunmaktadır. Âşıklıkla uğraşmanın oldukça rağbet gördüğü ve canlı 
icra ortamlarının titizlikle yaşatıldığı Kars ve çevresinde, âşıklığa başlama 
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çoğunlukla aile büyüklerinin teşvikiyle gerçekleşmektedir. Aile içerisinde ya da 
akrabalar arasında mevcut olan bir âşık, bu işe yönelme aşamasındaki pek çok 
kişi için bir rol-model konumundadır. Dolayısıyla âşıklık geleneğinde mevcut 
olan usta-çırak ilişkisi dâhilindeki baba-oğul âşıkların sayısı yörede oldukça 
fazladır. Çırak oğulların, usta babalarının yanında uzun süre bulunmaları, ge-
leneği ve edinilmesi gereken bilgileri daha çabuk ve eksiksiz öğrenme fırsatı 
sunmaktadır3. Bu bağlamda, Kars yöresinde yetişmiş ve babasının çırağı olarak 
geleneğe başlamış âşıklardan biri de Murat Çobanoğlu’dur. 

1940 yılında Kars’ta doğmuş olan Murat Çobanoğlu, Âşık Şenlik’in çırak-
larından Âşık Gülistan’ın oğludur. Sazı eşliğinde irticalen şiir söyleyebilen, 
atışma yapıp muamma çözebilen bir âşık olarak Çobanoğlu, aynı zamanda 
hikâye anlatıp bunları tasnif de edebilmektedir. Son dönem âşıklarının önde 
gelen temsilcilerinden olan ve Âşıklık geleneğinde karşılaşılan âşık olma sü-
reçlerinin birçoğunu tecrübe eden Çobanoğlu, babasının da bir âşık olması 
vesilesiyle “soya çekme”, gördüğü rüya ile bu yeteneği kazandığından “bade 
içme” ve yine babasının yanında yetiştiği için de “usta-çırak” usulleriyle âşık-
lığa başlamıştır. Çobanoğlu, babasının yanında düğünlere ve diğer toplantılara 
katılmış; usta malı şiirler söyleyip hikâyeler anlatarak sanatını icra etmeye 
başlamıştır. Âşıklığının ilk yıllarında “Devranî” ve “Yanânî” mahlaslarını kul-
lanan âşık, sonraki dönemlerde “Çobanoğlu” mahlasıyla şiirlerini icra etmiştir. 
Başta Âşıklar Bayramı olmak üzere birçok organizasyonda birincilik kazanan 
âşık, bu yarışmalarda jürilik de yapmıştır. Âşık Şenlik koluna mensup olan 
Murat Çobanoğlu, yetiştirdiği birçok âşık ile hem kendi sanatının hem de 
bağlı olduğu âşık kolunun geleneksel öğelerini sonraki nesillere aktarmayı 
başarmıştır. Âşık kahvehanesi geleneğinin de canlı kalmasında önemli rolleri 
olan Çobanoğlu 2005 yılında hayata gözlerini yummuştur4. 

Badeli bir âşık olan Çobanoğlu, babası Âşık Gülistan vasıtasıyla geleneğin 
içinde büyümüş biri olarak bade içmenin öneminin de farkında olmuştur. Kendi 
anlatmış olduğu rivayete göre ozan, yaylaya göçerken su içmek amacıyla bir 
kayanın dibine eğilir ve orada uyuyakalır. Rüyasında, bir sedirde oturmakta 
olan üç dervişin elinden su içer ve daha çok susamaya başlar. Dervişler mühürlü 
bir ferman okuduktan sonra Çobanoğlu’nu da yanlarına alırlar ve Kuran’dan 
ayetler icra ederler. Pınarın yanında kendi kendine uyanan Çobanoğlu, gördüğü 
rüyayı tahkiye eden ilk deyişlerini söylemeye başlar5. 
3 Ferhat Aslan, “Kars Yöresi Âşıklarının Usta-Çırak Geleneği Bakımından Değerlendirilmesi”, Türk 

Dili ve Edebiyatı Dergisi, 36/36, (2007), 46.
4 Bayram Durbilmez. “Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005)”, Millî Folkloŗ  66 (2005), 119-121.
5 Umay Günay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1999), 
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Aşk, tabiat, ölüm, din başta olmak üzere pek çok konuda şiir söylemiş olan 
Çobanoğlu’nun dizelerinde, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş saygı, adalet, 
çalışkanlık, hoşgörü, vatanseverlik gibi değerler de yer almaktadır. İletmek is-
tediği mesajı okuyucusuna nasihat yoluyla aktarma çabası içerisinde olan âşık, 
yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi olaylarına da yer vererek halk ozanlarının, 
mensubu olduğu sosyal çevreden bağımsız olamayacağını göstermiştir. Genç 
kuşakta tarihî ve millî bir şuur uyandırmayı amaçlayan âşık; Türk tarihine 
özgü kahramanlıkları hatırlatmaya ve Atatürk sevgisini aşılamaya çalışmıştır6. 
Bunun yanında, şiirlerinde İstanbul Türkçesinin özelliklerini barındıran Çoba-
noğlu’nun dizelerinde, Kars ağzı ve Azerbaycan Türkçesine özgü sözcükler, 
deyişler ve fonetik unsurlar da bulunmaktadır7.  

Çobanoğlu, sanatını yalnızca sözlü kültür ortamında değil elektronik kültür 
ortamında da icra etmiştir. Yerli ve yabancı radyolarda çalışma imkânı bulan 
aşığın, sesini tüm ülkeye duyurması kitle iletişim araçları sayesinde olmuştur. 
Çobanoğlu aynı zamanda, çağın getirdiği kayıtlı müzik sektörü ile plaklar, 
kasetler ve CD’lerde yer alan çeşitli albümler yapmıştır. İkincil sözlü kültür 
ortamına ait bu albümlerle şiirleri, istenildiği zaman erişilebilen bir özellik 
kazanmış; aynı zamanda bu albümler, aşığa geniş bir dinleyici kitlesi ile pek 
çok ödül de kazandırmıştır. Çobanoğlu, izlenme oranı yüksek ulusal televizyon 
programlarına da katılmış ve bu platformlarda sanatını (çoğunlukla atışma) 
icra etmiştir. Vefatından sonra da TRT’de, yaşamını ve âşıklığını konu edinen 
belgeseli yayımlanmıştır8. Ölümünün ardından âşık camiası yasa boğulmuş ve 
diğer âşıklarca ardından pek çok ağıt yakılarak Çobanoğlu için ayrı bir külliyat 
oluşturulmuştur. Bu ağıtlarda, Çobanoğlu’nun yaşamı, âşıklığı, toplum içerisin-
deki yeri gibi bilgiler edinilmekte ve âşık için yazılan bu edebî ürünler adeta 
sözel bir tarih belgesi niteliği taşımaktadır9. Sonuç olarak gelenek dâhilinde 
“güzel sesi, mızrabındaki yetenek, âşıklık bilgisi, eski halk edebiyatımızdan ve 
usta âşıklardan kazandığı kültür ve buna bağlılık derecesi Murat Çobanoğlu’na 
ayrıcalık ve üstünlük kazandırmıştır”10.

6 Demet Özer Yürük Âşık Murat Çobanoğlu’nun On Birli Hece Ölçüsü İle Yazılan Şiirlerindeki 
Değerler Eğitimi Unsurlarının İncelenmesi, (Ağrı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2019), 188-189. 

7 Ali Berat Alptekin & Saim Sakaoğlu, Türk Saz Şairleri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar), (Ankara: Akçağ 
Yayınları, 2006), 233. 

8 Özcan Özbey, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu Merkezinde Âşıklık Geleneği ve Medya İlişkisi, (Kars: 
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2015), 79-104. 

9 M. Mete Taşlıova, “Kişinin Sözel Biyografisi Olarak Ağıtlar: Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005)”, 
Türkbilig, 19 (2010), 25-48.

10 Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı-Edebiyat Tarihi/Metinler, (Adana: Karahan 
Kitabevi, 2018), 468.
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İmge ve Çobanoğlu’nun Şiirlerinde Hayvan İmgeleri

İmge, Türkçe Sözlükte, “Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, 
hayal, hülya”11 şeklinde tanımlanmaktadır. Sanatsal ürünlerin estetik değerinin 
belirlenmesinde oldukça önemli bir rol oynayan imge, hatırlama ve bellekle 
ilgili bir kavramdır. İnsan zihnindeki iradeye dayalı hatırlama ile bilinçsiz 
gerçekleşen anımsama arasındaki etkileşimde imgelerin etkinliğini artırdığı 
bilinmektedir. Bir başka deyişle imge iki olgunun bilinçte aynı anda ya da 
birbiri ardınca belirmesiyle ve biri hatırlanıp diğeri de anımsandığı takdirde 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu gibi zihinsel etkileşimlerden doğan fikir ve 
hayallerin birbirini çekmesi imgelerin tezahür etmesine yol açmaktadır12. Yani 
imge, dış dünyaya ait olan malzemelerin yarattığı izlenimlerin ve algıların iç 
dünyada ve zihinde meydana gelen görüntüsüdür. Fakat bu yeni hayalî görüntü 
yeniden kurgulanmaktadır. Çünkü her ne kadar dış dünyaya ait olsa da imgeleme 
işlemine uğrayan malzeme, somut gerçekliğin zenginleştirilmesiyle yeniden 
üretilmiştir. Böylece imgeleştirilen nesnenin, kendine özgü niteliklerinden sıyrılıp 
algılayanda uyandırdığı yeni ve belirgin çağrışımlar çerçevesinde tezahür etmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. Bu da imgenin, edebî eser okuyucusunun biyolojik ve 
psikolojik hayatında, yaşama şekline göre yeni sentezler üretmesine ve farklı 
duygulanımlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır13. 

İmgenin oluşması için bilinç olmazsa olmazdır; fakat bilinç, imgenin ortaya 
çıkışında tek başına etkili değildir. İmgenin ortaya çıkması; nesne, dil, algı 
ve bilinç arasında geçen etkileşimle mümkündür14. Bilinç ile olan bu mü-
nasebeti, söz konusu kavramın bireye, zamana veya diğer değişkenlere göre 
farklı bir algı şeması yaratabilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla imge; her 
tezahür ettiğinde yeniden yaratılmış, yeni bir görünüm kazanmış ya da ortaya 
çıktığı ortam ve andan itibaren sonraki tezahürlerinde farklı bir anlam alanı 
veya hayal dünyası içermiş olmaktadır. Kısacası her imge farklı bir algılayış 
şeklidir15. Nitekim imgenin her sanatçıda farklı bir gelişim göstermesi ya da 
derinleşmesi, yeni kurgulanan imgeler ile bilinçaltında var olan diğer imgeler 
arasındaki nedensellik bağlantısının olmamasından kaynaklanır. Çünkü yaratılan 
yeni imge, bir geçmiş yansımasının ya da anının ürünü olmayabilir. Dolayı-
11 TDK Türkçe Sözlük, “imge”, (Erişim 20 Eylül 2021).
12 Hayrettin Orhanoğlu, Sanat Eserinde İmgecilik ve Edip Cansever’in Şiirlerinde Gerçeküstü İmgeleŗ  

(Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2010), 12. 
13 Nurullah Çetin, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı-Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri 

Ansiklopedik Sözlüğü C.3, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2004), 376. 
14 Orhanoğlu, Sanat Eserinde İmgecilik ve Edip Cansever’in Şiirlerinde Gerçeküstü İmgeleŗ  14.
15 Mustafa Karabulut, “İmgenin Psikanalitik Boyutu”, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat 

Sempozyumu (2-3 Nisan 2015), (Bildiriler Kitabı, 2016), 3.
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sıyla bu kavram, sanatçının ruh çözümlemesi için değil dış dünyaya bakan ve 
görünmeyen yönünü gösteren bir unsur olarak algılanmalıdır16. 

İmgenin kullanım amaçları bu edebî unsurun fonksiyonlarını da ortaya 
koymaktadır. Bazı imgeler, şairin bilinçaltında yer edinmiş kimi duygu ve 
düşüncelerin somutlaştırılıp bilinç düzeyine çıkarılmasını amaçlarken bazı-
ları ise çeşitli sebeplerle baskı altına alınan ve doğrudan aktarılamayan fikir 
ve hislerin simgesel bir ifadeyle dile getirilmesine olanak sağlar. Eserlerinde 
imge kullanan bazı şairler ise söylemek istediklerini çarpıcı sembollerle ifade 
eder. Böylece dizelerinin kalıcılığını sağlamayı, sıradanlıktan kurtulmayı ve 
yüzeyselliği derinleştirmeyi gerçekleştirmiş olurlar17. Bir başka ifadeyle edebî 
metinlerde imge, metni monoton anlatımlardan sıyırmak, anlam zenginliğini 
pekiştirmek için kullanılır. İmgelemde somut ve soyut varlıklar ile kavramlar 
söz konusu olabilmekteyken aynı zamanda şair, kelimelerin anlam dünyası 
dâhilinde, imgelerin gücünden faydalanarak eserine iç dünyasından hayaller 
de katabilmektedir. Dış dünyanın, şairin iç dünyasında ele alınış biçimi olan 
imge, duyusal etkenlerin olmadığı durumlarda da ortaya çıkabilir ve imgenin 
karşıladığı herhangi bir varlık ya da durum, zihinde şairin maharetiyle hayale 
getirilebilir18.

Bu bağlamda doğa, insan için bir imge hazinesi mahiyetindedir. Nitekim 
yeryüzünde var olduğu andan itibaren insanoğlu, tabiatı ve tabiat unsurlarını 
her daim büyük bir dikkatle incelemiş; dünyanın doğal işleyişini yüzyıllar 
boyunca gözlemleyerek başta hayvanlar olmak üzere etkisinde kaldığı tüm 
tabii unsurlara bazı nitelikler atfetmiştir. Söz konusu unsurlarla bağdaştırılan 
bu nitelikler ise zamanla, kolektif bir kullanım algısına sahip olarak ilişkilen-
dirildiği varlığın insan zihnince kabul edilen temel kavramsal ilişkisi şeklinde 
karşımıza çıkmış ve bu durum edebî türlere de aksetmiştir. Önce sözlü ve gele-
neksel, ardından yazılı edebî ürünlerde kullanılmaya başlanan tabiat imgelerinin 
başında hayvanlar gelmektedir. Beslenmeden taşımaya, ekonomik geçimden 
diğer faaliyetlere kadar insanoğlunun yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan 
hayvanlar, çoğu zaman sanatsal yaratımlarda ressamların, müzisyenlerin ve 
şair/yazarların imge dünyasında yer verdiği unsurlardan olmuştur. Özellikle 
diyar diyar dolaşarak tabiatla iç içe olan ve halkın gözüyle gördüklerini, yine 
halkın dili ve estetiğiyle söyleyen âşıklar için hayvan imgesi olmazsa olmaz bir 
konumdadır. Aşkını, derdini, feleğe olan sitemini hayvanların belirgin özellikleri 
üzerinden ifade etmeye çalışan ozanlar; aynı şekilde, tabiata olan hayranlık, 
16 Orhanoğlu, Sanat Eserinde İmgecilik ve Edip Cansever’in Şiirlerinde Gerçeküstü İmgeler ¸ 16-17. 
17 Çetin, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı-Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik 

Sözlüğü C.3, 377. 
18 Karabulut, “İmgenin Psikanalitik Boyutu”, 4. 
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toplumsal eleştiri ve şiirlerinde işlediği diğer konuları da her daim hayvan 
imgeleri çerçevesinde halka iletmeye çalışmıştır.

Çalışmanın konusunu oluşturan Karslı Âşık Murat Çobanoğlu, halk şiirinin 
son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri olmakla beraber diğer âşık-
lar gibi tabiat unsurlarının zihinde yarattığı izlenimlere, özellikle de hayvan 
imgesine şiirlerinde bolca yer vermiştir. Âşıklık geleneğinin en canlı olduğu 
yörelerden biri olan Kars bölgesinin zengin doğal hayatını şiirlerinde işleyen, 
ifade etmek istediklerini tabiat tasvirleriyle besleyen Çobanoğlu, dörtlüklerinde 
aşk ve özlem duygusunu, kadere olan sitemini hayvan imgeleri üzerinden 
kurguladığı sözlerle betimlemeye çalışmıştır. Sosyal çarpıklıklar ile tarihî olay 
ve kahramanlar üzerine söylediği şiirlerinde de yine bu imgeye yer veren âşık, 
dizelerinde işlediği neredeyse bütün konularda hayvanlar üzerindeki izlenimle-
rini gerek geleneğe bağlı bir şekilde gerek de yeni imajlar yaratarak aktarmaya 
çalışmış; bu imgeleri estetik bir söyleyiş tarzı ve geniş bir hayal dünyasıyla 
harmanlayarak külliyatımıza kazandırmıştır. Çalışmanın bu bölümünde, aşığın 
şiirlerindeki hayvan imgelerinin hangileri olduğu ve nasıl ele alındığı incelen-
miş; söz konusu imgeler, Friedman’ın19 tasnifine göre analiz edilmiştir. 

1. Zihinsel Hayvan İmgeleri

Friedman’a20 göre zihinsel imgeler, söz ile sözün zihinde uyandırdığı du-
yum arasındaki bağıntıyı ifade eder. Şairin zihninde cereyan eden duyumsal 
yetilerini objektif ve çözümleyici olarak tasvir eden ve okuyucunun edebî 
metindeki imge sistemini değerlendirme becerisi şeklinde işlevler taşıyan bu 
imge türü, zevkin evrenselliği üzerine kurgulanmaktadır. Bir başka deyişle var-
lık ve kavramların insan zihnindeki değişmez algılarına vurgu yapar. Nitekim 
imgesel düşünce, belirli bir topluluğa ait olduğu kadar evrensel bir nitelik de 
taşımakta ve tüm insanlığın kolektif imgelem dünyasını ortaya koymaktadır. 
Böylece imge, belirli bir toplum ya da coğrafyanın ürünü olmanın ötesinde 
insan türünün hayal dünyasının bir tezahürü de olabilmektedir21. 

Bu bağlamda, dünya üzerinde mevcut olan bazı hayvanlar, çeşitli özellikleriyle 
insanlığın kolektif zihninde evrensel bir algıya sahip olmuştur. Yani herhangi 
bir topluma, coğrafyaya, inanç sistemine ya da sosyal yapıya göre değişiklik 
göstermeyen bu algı, söz konusu hayvanların zihinlerde ve dolayısıyla edebî 
metinlerde ortak bir izlenim etrafında tahayyül edilmesine zemin hazırlamıştır. 
19 Norman Friedman, “İmge”, çev. Kemal Atakay, Kitap-lık, 74 , (2004), 80-89.
20 Friedman, “İmge”, 80-81. 
21 Kubilay Aktulum, “Gilbert Durand ve Folklor: İmgelemin Antropolojik Yapıları’nda Hayvan İmgeleri 

ve Simgesel Değerleri”, Millî Folklor, 129 (2021), 43.
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Bu da hayvanların söz, görünüş veya zihin bağlamında tezahür eder etmez 
evrensel imgeleminin kolektif bellek mekanizması tarafından hatıra getirilmesi 
durumunu doğurmaktadır. Âşık Murat Çobanoğlu’nun şiirlerinde yer alan bazı 
evrensel hayvan imgeleri için de bu durumdan söz edilebilmektedir. Şair; arı, 
sinek, karga, tilki, baykuş, fil ve karınca hayvanlarını insanlığın ortak belleğin-
deki değişmez evrensel algıya göre dizelerinde birer imge olarak kullanmıştır. 

1.1. Arı ve Sinek

Âşık şiirinde arı, genel itibariyle bal ile birlikte ele alınmış ve sevgilinin 
güzellik unsurlarının, doğallığının ve kıymetinin simgesi olarak kullanılmıştır. 
Çalışkanlığıyla ve işçiliği esnasında çıkardığı sesiyle de âşıkların dizelerine 
konu olan arı bazen de yiğitliğin sembolü olmuştur22. Fakat Âşık Çobanoğlu, 
arı imgesini farklı bir biçimde ve sinek ile mukayese ederek ele almaktadır: 

Kuş gibi havada dönek
İstersen yer için inek
Arı derdim oldun sinek
Batmaya ayrana geldin23 
İnsan algısında sinek; gereksiz, insanoğluna görünür bir yararı olmayan ve 

hatta kimi nitelikleriyle rahatsızlık veren bir hayvandır. Özellikle pis yerlerdeki 
mikropları taşıması ve insana konması suretiyle aynı zamanda hastalık kaynağı 
da olan sinek, insanların karşılaşmak istemeyeceği ve tiksindiği bir hayvandır. 
Hele ki –şairin yukarıdaki dörtlüğünde de icra ettiği üzere- arı ile mukayese 
edildiğinde sineğin daha olumsuz niteliklerle anılması kaçınılmazdır. Çünkü 
arı, yalnızca insanın güzellik algısında önemli bir karşılığı bulunan çiçeklere 
konar ve belki daha da önemlisi, bal yapmak suretiyle insanoğluna, başka 
hiçbir şekilde elde edemeyeceği değerli bir besin sağlar. Bu sebeple arı, her 
ne kadar zehirli ve acı verici bir iğneye sahip olsa da insan algısında olumlu 
bir imgeye karşılık gelmektedir. Çobanoğlu da Şeref Taşlıova ile olan atışma-
sında aynı imgeyi kullanmaktadır. Saz çalıp şiirler okuyan âşıkları, uçarken 
ses çıkaran arıya ve sineğe benzeten ozan, “Kuş gibi havada dönek” sözüyle 
atışma ortamını tarif etmektedir. Fakat Çobanoğlu’na göre arı kendisiyken 
sinek ise rakibi Taşlıova’dır. Âşık fasıllarında, rakiplerin birbirlerine üstünlük 
sağlamak maksadıyla hem mizahi hem de tahkir edici sözler söylemesi bağ-
lamında, “Arı derdim oldun sinek” sözüyle Çobanoğlu, kendisiyle karşılaşana 
kadar Taşlıova’yı bir âşık zannettiğini, fakat tıpkı arıya benzer sesler çıkaran 
22 Besime Beste Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi̧  (Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2018), 144-146. 
23 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 409.
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bir sinek olduğunu, yani âşıklığı henüz öğrenememiş bir çömez şeklinde al-
gılandığını ifade etmektedir. Âşıklığı ve atışma geleneğini duru bir ayrana 
benzeten ozan, bu geleneğe dâhil olup kendisine rakip olan Taşlıova’yı ise 
ayrana konarak onu kirleten sinekle özdeşleştirmektedir. “İstersen yer için 
inek” sözüyle de rakibinin hem kendisiyle boy ölçüşemeyeceğinden dolayı pes 
etmesi hem de bu geleneğe yakışmadığı için vazgeçmesi gerektiği uyarısını 
söz konusu hayvanların evrensel algılanış bağlamı nazarında ve estetik bir 
biçimde ifade etmektedir. 

1.2. Karga

Âşık şiirinde karga; rengi, sesi, görünüşü ve beslenme biçimi itibariyle 
genellikle iyinin ve güzelin karşıtı olarak simgelenmiş; bülbül, suna, keklik 
gibi kuşların zıddı şeklinde algılanmıştır. Nitekim Çobanoğlu’nun aşağıdaki 
dizeleri için de bu durumdan söz edilebilir: 

Çobanoğlu bülbül düşmanı karga
Evvela zehiri aşına doğra
Eğer âlim isen camiye uğra
Gidip meyhanede keşi kaldırma24 
Çeşitli özellikleriyle insan zihninde olumsuz bir izlenime sahip olan karga, 

Murat Çobanoğlu’nun yukarıdaki dörtlüğünde de benzer şekilde ele alınmıştır. 
Olumsuzluğu ifade eden siyah renge sahip olması, tekinsiz olarak nitelendirilen 
yerlerde eğleşmesi ve rahatsız edici bir ötüşe sahip olması gibi nedenlerden 
dolayı insanlarca uğursuz kabul edilen bu hayvan, imgesel anlatımlarla kurulu 
edebî metinlerde de çoğunlukla bu olumsuz yönleriyle değerlendirilir. Nitekim 
insanın sahip olması gereken güzel ahlak noktasında nasihatler veren Çobanoğlu 
da karga imgesiyle mizacı kötü olan, ahlaki değerlere riayet etmeyen kişileri 
bu imgeyle tasvir yoluna gitmiştir. 

1.3. Tilki

Tilki, sinsilik ve kurnazlık gibi özellikleriyle zihinlerde olumsuz niteliklerle 
anılan bir hayvandır. İnsan düşüncesinin bir yansıması konumunda olan Âşık 
şiirinde de söz konusu hayvan, benzer bir imgesel özellik kazanmıştır. Nitekim 
Çobanoğlu da geleneğe uyarak tilki imgesini bu hayvanın bilinen özellikleri 
bağlamında kurgulamıştır:

24 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 252.
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Dost dostunu arzularmış her zaman
Şimdiki asırda anamaz olmuş
Eski insanların adı var idi
Aslanlar tilkiyi yenemez olmuş25 
Geçmişe, eski sağlam dostluklara ve vefalı insanlara olan özlemini dile 

getirdiği dizelerinde şair; dürüstlüğü ve vefakârlığı önemseyen eski insanları 
aslan imgesiyle özdeşleştirmektedir. Fakat aşığa göre günümüzde bu ahlaki 
kaygılardan uzak bir nesil ortaya çıkmıştır. Dostluğun, arkadaşlığın, dürüstlü-
ğün öneminden bihaber olan bu insanlar ise şaire göre tilkiye ait olan birtakım 
hasletler taşımaktadır. Tilki gibi kurnazlık, sinsilik ve menfaat peşinde koşturan 
ve insana özgü bazı ahlaki duygulardan yoksun olan bu kimseler artık öyle 
çoğalmıştır ki insanlıkla bağdaşmayan söz konusu olumsuz nitelikler, bir ba-
kıma çağın sıradan unsurları haline gelmiştir. Bu sebeple eski insanların, tilki 
imgesiyle tarif edilen bu kimseler karşısında mağlup olması da kaçınılmaz 
bir durum olmuştur. 

1.4. Fil ve Karınca

Murat Çobanoğlu’nun dizelerinde yer verdiği hayvan imgelerinden ikisi 
olan fil ve karınca, büyüklükleri göz önünde bulundurularak şiirlerine konu 
olmuştur:

Namert insanların beyi ne olur?
Kötü insanların soyu ne olur?
Acaba dünyada payı ne olur?
Karınca yürürse filin üstüne26 
Yeryüzündeki canlıların en büyüğü ve en heybetlisi olarak bilinen fil, bu 

özelliğiyle gücün, otoritenin ve sağlamlığın bir imgesi olarak karşımıza çık-
maktadır. Karınca ise filin aksine, insan gözüyle görülebilen en küçük hay-
vanlardan biridir. Bu niteliğiyle söz konusu hayvan, güç karşısında ezilenlerin 
ve otoriteye boyun eğmek zorunda kalanların bir temsili konumundadır. Fakat 
karınca imgesinin sahip olduğu hayal dünyası bununla sınırlı değildir. Karınca, 
aynı zamanda emeğin, çalışkanlığın, üretmenin ve birlik olmanın da sembolü 
haline gelmiştir. Yukarıdaki dörtlükte de Çobanoğlu, karınca imgesiyle temsil 
ettiği ezilmiş sınıfın, birleşerek ve güce karşı koyarak dünya zenginliklerinden 
hak ettiği payı almasının mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda fil 
25 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 241.
26 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 203.
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ise olumsuz özelliklerle tasvir edilmiş ve emek sahibinin hakkını yiyen namert 
ve kötü insanların bir simgesi olarak kullanılmıştır.

1.5. Baykuş

Türk tefekkür dünyasında uğursuz kabul edilen ve ölümün habercisi olarak 
düşünülen baykuş gerek mezarlık, harabe gibi tekinsiz yerlerde yaşaması gerek 
de geceleri ortaya çıkması nedeniyle bu olumsuz sıfatlarla anılmıştır. Ötüş 
şeklinin diğer kuşlardan farklı olmasının da etki ettiği bu düşünce çerçevesinde 
halk inanışlarından kargışlara, manilerden Âşık şiirine kadar çeşitli folklorik 
ürünlerde bu hayvan; karamsarlığın ve tekinsizliğin bir simgesi haline gelmiş-
tir. Âşık Çobanoğlu’nun aşağıdaki dörtlüğünde ise baykuş figürü, gelenekteki 
kavramsal unsurlarıyla benzer bir şekilde ele alınmış olsa da bir yönüyle şairin 
hayal dünyasında farklı bir imgeye karşılık gelmektedir:

Bak ilim bakar mı akıla yaşa
Boşuna dünyada yaşa ha yaşa
Aslan göç ederse kalırmış meşe
Baykuş ayrılırsa viranı kalır27 
Aşığa göre dünyada ilimsiz yaşamak, boşa vakit geçirmekle eşdeğerdir. 

İlmi olmayan bir insan, Çobanoğlu’nun imgesel anlatımına göre içerisinde 
aslan yaşamayan bir orman veya üzerine baykuş konmayan bir virane gibi 
boş ve kuru bir mekândır. Nasıl ki yıkık duvarlardan oluşan bir harabeye 
can veren, onu canlı kılan baykuş ise basit bir et ve kemik yığını olan insana 
hayat veren, yaşamını değerli kılan da ilimdir, bilgidir ve bunlarla yoğrulmuş 
bir ruhtur. Bu bakımdan baykuş imgesi, şairin dörtlüğünde gelenekte var olan 
hayal dünyasının ötesinde bir kullanımla karşımıza çıkmaktadır.  

2. Simgesel Hayvan İmgeleri

Sanatçının simgesel görüsünü ya da söylemsel olmayan gerçeklik düşünce-
sini ifade eden simgesel imgeler, imgeyi ihtiva eden dile ve anlam dünyasına 
odaklanır. Bu imgeler; sanatçının yalnızca zihninin duyumsal yetilerine değil 
zevkine, dünya görüşüne, ilgisine, ait olduğu toplumsal değerler ve inanç örün-
tülerine ya da yaradılış özelliğine yönelik gerçekleştirdiği imgelemleri ortaya 
koyar. Psikolojik çağrışım yoluyla birer simge işlevi gören bu imgeler, zihinsel 
imgelerin de dâhil olduğu tüm bağıntıların kaynakları üzerinde de yoğunlaşır28. 
27 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 388.
28 Friedman “İmge”, 81. 
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Dolayısıyla simgesel imgelerin, sanatçının mensubu olduğu çeşitli toplumsal 
kurumların sosyokültürel yaşamından izler taşıması söz konusudur. 

Bu çerçevede, imge olarak kullanılan kimi hayvanların zihinde meydana 
getirdiği hayalî görüntünün yansıması veya gönderici-alıcı nezdindeki algılama 
ilişkisi hakkında kültür alanlarına göre farklılıkların meydana gelmesi son de-
rece olağandır. Aynı toplumsal kurumların oluşturduğu sosyal çevrede bulunan 
şair ile okuyucunun belirli bir hayvan imgesinden duyumsadığı soyutluklar da 
aynı ya da benzer olabilmektedir. Bu bağlamda, İslam dini ve Türk düşünce 
tarzıyla yoğrulmuş Anadolu Türk kültür dairesinde, Âşık Murat Çobanoğlu’nun 
şiirlerinde yer vermiş olduğu domuz, aslan, kurt ve at imgeleri okuyucusu 
nezdinde de şair ile aynı hayal unsurlarını hatıra getirmiştir.

2.1. Domuz ve Aslan

Evrensel algıda gücün simgesi olan aslan, Âşık şiirinde de aynı bağlamda 
ele alınmıştır. Âşıkların dörtlüklerinde din adına savaşan gazileri, hükümdarları 
ve askerlerini, yiğitleri ve pehlivanları temsil etmiş olan aslan bazen sevgilinin 
görkemli edasının tezahürü olarak da düşünülmüştür29. Çobanoğlu ise aslanı, 
domuz ile mukayese etmek suretiyle dizelerinde ele almış ve Türk’ün simgesi 
olarak değerlendirmiştir: 

Türkiye’ye başkaldırmış birisi
Ağzını cırmanın zamanı geldi
Aslana ne yapar domuz sürüsü
Boynunu kırmanın zamanı geldi30 
Domuz, Türk kültüründe gerek İslam dininin emir ve yasakları gerek de söz 

konusu hayvanın birtakım nitelikleri bağlamında olumsuz özelliklerle anılan 
bir hayvandır. Domuzun yenmesi ve beslenmesinin katı kurallarla yasaklan-
dığı İslam ve Türk coğrafyasında bu yasak, adeta İslamiyet’in bir simgesi 
haline gelmiş; kelime-i şehadet getirmek veya sünnet olmak gibi bir insanın 
Müslüman olmasını belirleyen en önemli göstergelerden biri olarak algılan-
mıştır. Bu yasağa ek olarak domuzun kendi dışkısını yemesi ve sürekli pis 
yerlerde eğleşmesi de söz konusu olumsuz algının ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Nihayetinde bu hayvan, dilde ve edebî eserlerde aşağılayıcı, tah-
kir edici nitelikleriyle kurgulanmış bir imge olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yukarıdaki şiirde geçen hayvanlardan diğeri olan aslan ise domuzun aksine 
olumlu nitelikleriyle insan zihninde yer edinmiştir. Avcı bir hayvan olmasının 
29 Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, 76-80. 
30 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 294.
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getirdiği özellikleriyle cesur, kuvvetli ve lider olmanın bir simgesi sayılan 
aslan, çoğunlukla övülmek istenen kişiler, toplumlar vb. için kullanılmıştır. 
Çobanoğlu’nun Kıbrıs Savaşı esnasında yazmış olduğu yukarıdaki dörtlükte 
de aslan ve domuz imgeleri, belirtilen nitelikleri bağlamında bir hayal alanı 
kazanmıştır. Şair, Kıbrıs Türklerine türlü eziyetlerde bulunan Rumları ve onlara 
destek veren Yunanlılar başta olmak üzere diğer yabancı toplumları “domuz 
sürüsü” şeklinde tanımlarken Türkleri ve Türk devletini ise aslana benzetmek-
tedir. Aslan imgesi, Türk milletinin düşman karşısında tek başına durduğunu; 
fakat buna rağmen cesur, kahraman ve korkusuz bir karaktere sahip olduğunu 
ifade etmektedir. “Boynunu kırmanın zamanı geldi” sözünde ise domuzun 
boynunun sağlamlığına bir vurgu yapılmaktadır. Boynu da bedeni kadar sağlam 
ve kalın olan domuzun etkisiz hale getirilmesi, öldürülmesi oldukça zordur. 
Hristiyanlıkta bu hayvanı yemenin günah/yasak sayılmamasını da kastederek 
Çobanoğlu, eski dönemlerden beri Türk coğrafyasında sürekli huzursuzluk ve 
savaşlar yaratan bir toplum olması ve aynı zamanda güçlü devletler tarafın-
dan destek görmesi nedeniyle etkisiz hale getirilemeyen Rumları bir domuza 
benzetmektedir. Fakat şairin imge diliyle ifade ettiği üzere gücü ve avcılığı 
sayesinde aslanın domuzu avlayabilmesi gibi Türk milleti de kahramanlığı ve 
savaş kabiliyetiyle düşmanlarını etkisiz hale getirebilir.  

2.2. Kurt

Avcılık hünerindeki üstün başarısıyla âşık şiirinde, düşmana saldıran askerler 
için bir benzetme aracı olan kurt, aynı zamanda şairin kendisi için kullandığı 
bir imge olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sözgelimi Köroğlu, kendi narasını 
kurt ulumasıyla bir tutarken sevgiliyi kuzuya benzeten Âşık Ömer de kendi-
sini kurtla ilişkilendirmektedir31. Çobanoğlu’nun dizelerinde ise kurt imgesi 
Selçuklu hükümdarı Alparslan ile özdeşleştirilmiştir: 

Sene bin altmış dört koptu bir tufan
Ser verdi kılıçlar oynadı kalkan
Hamd ü sena etti bütün Müslüman
Düşmana kurt gibi daldı Alpaslan32

Türklerin simgesel hayvanlarından biri olan kurt, Orta Asya’dan Anadolu’ya 
kadar neredeyse bütün Türk boyları tarafından korkulan, saygı duyulan ve 
kutsal kabul edilen bir hayvandır. Türk destanlarında; bazı boyların, soyundan 
türediğine inandığı ve anlatı kahramanlarının bir sıfatı olarak kullanılan kurt, 
31 Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, 126-127. 
32 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 308.
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Türk milletinin ortak belleğinde derin, silinmez ve etkin bir imgeye sahip 
olagelmiştir. Kahramanlığın, cesaretin ve zaferin bir temsili olan bu imge, 
Âşık Çobanoğlu’nun yukarıda bir bölümüne yer verdiğimiz destan türündeki 
şiirinde de benzer bir biçimde ele alınmıştır. Dörtlük 1064 yılında tahta geçen 
ve ilk seferini Ani’ye düzenleyip büyük bir zafer kazanan Selçuklu hükümdarı 
Sultan Alparslan’ın bu savaşını ihtiva etmektedir. Kurdun avcılıktaki ustalığı 
ile Alparslan’ın askerî dehasının özdeşleştirildiği şiirde, düşman askeri ise 
avlanılan hayvan sürüsü şeklinde düşünülmüştür. Bunun yanında, ele geçi-
rilmesi imkânsız olarak nitelendirilen Ani şehrinin Müslüman bir komutan 
tarafından fethedilmesi sonucunda Abbasi halifesinin Alparslan’a “Fetihlerin 
Babası” unvanını vermesi33 ise dörtlükte, tüm Müslümanların kendisine hamd 
ü senalar ettiği şeklinde hatırlatılmaktadır. 

2.3. At

Âşıkların imge dünyasında, yiğidin öz kardeşi, sahip olunası tek varlık, 
sevgilinin güzellik unsurlarının bir simgesi ve zenginlik göstergesi olarak ta-
hayyül edilen at34, Çobanoğlu’nun dizelerinde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda önemli roller oynayan bir hayvan olarak düşünülmüştür: 

Kabul oldu dilek dilek muratlar
İstiklali nakışladı beratlar
Zafer müjdeleyen küheylan atlar
Nallarına cumhuriyet yazıldı35 
Türk tarihinin her döneminde özel bir yeri olan ve insanların ulaşım, yük 

taşıma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan bir hayvan olarak at, Türk 
toplumunda, aynı zamanda bir savaş aracıdır. Büyük zaferlerin kazanıldığı 
savaşlarda askerlerin en büyük yardımcısı olan at, özellikle destanlarda anlatı 
kahramanının en yakın yoldaşı olagelmiştir. Bu sebeple söz konusu hayvan, 
Türk düşüncesinde her daim zaferlerle anılan bir imgeye büründürülmüştür. 
Âşık Çobanoğlu’nun yukarıdaki dizelerinde de aynı durum söz konusudur. 
Cumhuriyet’in kurulmasına zemin hazırlayan Kurtuluş Savaşı’nı tasvir ettiği 
şiirinde âşık, at imgesiyle bu zaferin nasıl elde edildiğini betimlemektedir. Buna 
göre Türk askeri, at üzerinde büyük mücadeleler vererek tüm yurdu düşmandan 
temizlemiş; adeta at nallarının değdiği her vatan toprağına Cumhuriyet’in te-
33 Ercan Cengiz, “Sultan Alparslan’ın Ani’yi Fethi”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik 

Araştırmalar-I, ed. Mehmet Yavuz Erler & Abdullah Şevki Duymaz, (Ankara: Gece Yayınları, 
2018), 72.

34 Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, 84-90. 
35 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 292.
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mellerini nakış gibi işlemiştir. Böylece nal izlerinin, yani bu savaşın etkilerinin 
hiçbir zaman kaybolmayacağı Anadolu topraklarına, Cumhuriyet’in adı da bir 
daha silinmemek üzere şehit kanlarıyla yazılmıştır. 

3. Mecazi İmgeler

Mecazi imge, bir konu ile onun bir benzeri arasında mevcut olan bağlantı-
nın doğası üzerine kurgulanmıştır. Konu-benzerlik ilişkisiyle yoğrulmuş olan 
bu imge türünde, insan doğasında var olan birtakım sanatsal mecburiyetler 
söz konusudur. Özellikle edebî metinlerde bu durum daha belirgindir. Çünkü 
insan, soyut kavramlara dair algılayışını inşa ederken mecburen bunları so-
mut nesneler üzerinden ifade etmek durumundadır ve edebî dil, bu konudaki 
ihtiyaçlarına cevap vermemektedir36. 

Mecazi imgeler, edebî metin yaratıcısının şahsi hayal dünyasında vuku 
bulan estetik süreçler bütünüdür. İç dünyasında cereyan eden soyutlukların 
dile getirilmesi noktasında dış dünyadaki somut varlıklardan faydalanmak 
durumunda kalan sanatçı, canlı ya da cansız unsurların tabiat ile olan iliş-
kisi çerçevesinde imge kurma işlemini meydana getirmektedir. Söz konusu 
varlıkların hareketlerini, duruşunu, fiziki niteliklerini ya da insan nezdindeki 
algılanmasını göz önünde bulunduran sanatçı, zihninde yer alan soyutlukları 
bunlarla ilişkilendirmek suretiyle hayalini somutlaştırmakta; bir başka deyişle 
dilin elverdiği ölçüde duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmaktadır. Nitekim 
Âşık Murat Çobanoğlu da ruhsal dünyasındaki şahsi hayallerini balık, fare, 
pervane, bülbül, ceylan, suna, keklik ve koyun imgeleriyle dile getirmektedir. 

3.1. Balık

İslami anlatılar çerçevesinde, Firavun’un kesemediği veya Hz. Yunus’u kar-
nında taşıyan balık rivayetlerine telmihlerde bulunulan Âşık şiirinde bu imge, 
aynı zamanda insanoğlundan kaçmak amacıyla denize sığınan ve dünyadan 
pay alması gereken bir hayvan şeklinde de düşünülmüştür37. Çobanoğlu ise 
balığı, yeryüzünde yaşayan insanlara benzetmektedir: 

Çobanoğlu her gün nefsini ezer
Kader bir binadır gelenler bezer
İnsan suda dönen balığa benzer
Ecel onun üçün tordur bu dünya38 

36 Friedman “İmge”, 81. 
37 Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, 148-149. 
38 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 349.
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Gökyüzünün altında, dünya üzerinde hayatını idame ettiren insanoğlu, Ço-
banoğlu’nun hayal dünyasına göre denizde yaşayan balıklara benzemektedir. 
Gökyüzü ile deniz arasında enginlik ve mavilik yönünden bir benzetme kuran 
şair, insanoğlunun içinde bulunduğu dünya kafesindeki çaresizliğini denizdeki 
balıkların çaresizliğiyle özdeşleştirmektedir. Hakikaten de dünya, insan için 
bir kafes gibidir. Ölümü yok saymışçasına ne kadar uzun ve rahat bir şekilde 
yaşarsa yaşasın, sonunda ölüm denen o amansız sonun kucağına düşecek ve 
ecelinin elinden kaçamayacaktır. Şaire göre insanoğlunun ölüm karşısındaki 
bu umursamaz tavrı ile eninde sonunda karşılaşacağı kaçınılmaz akıbet, unut-
kanlığı ile zihinlerde yer edinmiş ve deyimlere dahi adını vermiş olan (balık 
hafızalı) balıkların uğradığı sonuçla eşdeğerdir. Nitekim balıklar, defalarca kez 
ağlara takılıp kurtulsa da unutkanlığından dolayı bu tehlikeyi sezememekte 
ve her defasında tekrar tuzaklara kanmaktadır. Çobanoğlu, insanların da aynı 
durumda olduğunu bu imgeyle ifade eder. Kişi gerek başına gelen kazalar gerek 
de şahit olduğu ölüm vakalarıyla ecelin bir gün mutlaka kapısını çalacağını 
bilir. Fakat dünyevi işler ve zevkler, bu hakikatin hatırda muhafaza edilmesine 
mani olmaktadır. İnsan tıpkı bir balık gibi hayatına devam eder. Lakin balığın 
bir gün ağa takılıp hayatının sona erecek olması gibi insan da en nihayetinde 
ecele mahkûm olup ölüm bilinmezliğinin koynuna girecektir. 

3.2. Fare

Âşık şiirinde, kedinin avladığı bir hayvan olması nedeniyle av-avcı ilişkisi 
bağlamında değerlendirilen39 ya da mizahi bir üslupla ele alınmış olan40 fare, 
Çobanoğlu’nun aşağıdaki dizelerinde de mizahi bir imge konumundadır: 

Beş kuruş param yok ömür çağımda
Bir sürüm otluyor Ağrı Dağı’nda
Çobanı faredir solu sağında
Öyle sopa vurur mal dayandırmaz41 
Murat Çobanoğlu’nun yalanlama türündeki bu dörtlüğünde karşımıza çıkan 

fare imgesi, şiirin niteliğine de uygun olarak dinleyicinin söylenilenlere inan-
mamasını sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Hiçbir varlığı bulunmadığını ifade 
eden âşık, Ağrı Dağı’nda sürüsü olduğunu fakat bu hayalî sürüye bir farenin 
çobanlık yaptığını ve hırçınlığından dolayı sahip olduğu malını kaybettiğini 
39 Okan Alay, “Mizah ve Halk Şiiri-Mizahın Türk Halk Şiirindeki Yansıması”, Türk Dili, CXVI/809 

(2019), 87-89.
40 Nilay Şanal, Âşık Ömer, Gevheri ve Karaca Oğlan’ın Şiirlerinde Tabiat, (Konya: Necmeddin Erbakan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2019), 178. 
41 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 246.
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vurgulamaktadır. Yalanlama türünün mantığına uygun olarak bu imge, aşığın 
ifade ettiği anlatımların dinleyici nazarında ciddiye alınmaması gerektiğini 
belirleyen önemli bir figür durumundadır. Farenin çoban kimliğiyle kurgu-
lanmasını ihtiva eden bu bağdaştırma, dinleyici zihninde hem mizahi bir algı 
yaratmakta hem de inanma unsurunu ortadan kaldırmaktadır. 

3.3. Pervane

Türk şiir geleneğinde, mazmun olarak kullanılan hayvanlardan biri olan 
pervane böceği, gözlerinin küçük olması ve karanlığı görememesi nedeniyle 
sürekli parlak nesneler araması ve ölme pahasına ışıyan nesnelerin etrafında 
dönmesiyle bilinir. Bu özelliğiyle Türk şiirinde pervane, sevgiliye kavuşma pa-
hasına ölümü göze alan aşığın bir temsili olarak işlenmiş; bu anlamda, özellikle 
Divan şiirinde geniş bir hayal dünyası yaratılmıştır. Çobanoğlu’nun şiirlerinde 
de benzer bir durum söz konusudur:

Benim gönlüm Kerem gibi yanıyor
Su vermez kırılan destiye döndüm
Pervane başımda durmaz dönüyor
İlaç kar etmeyen hastaya döndüm42 
Diğer âşıklar gibi Çobanoğlu da birçok şiirinde, pervane imgesini maşuku 

için yanıp tutuşan bir âşık olarak ele alır. Fakat yukarıdaki dörtlükte bu hayvan 
farklı bir hayal dünyası dâhilinde değerlendirilmiştir. Yine aşk temasının ön 
planda olduğu dörtlükte ozan, aşk derdiyle hasta olduğunu ve bu hastalığa hiçbir 
ilacın fayda etmediğini dile getirmektedir. Bu dermansız hastalığın sonu da 
ölümdür ve aşığın ölümden kaçışı mümkün değildir. Tıpkı pervane böceğinin 
ateş etrafında dolanıp nihayetinde yanması gibi Azrail de aşığın başında dö-
nüp durmakta ve canını alacağı zamanı kollamaktadır. Söz konusu pervanenin 
akıbetini bilen şair ise Azrail’in eninde sonunda vücuduna girip ruhunu teslim 
alacağının farkındadır ve çaresiz bir şekilde bu olayın gerçekleşmesini bekle-
mektedir. Bu da pervane imgesinin, Âşık Murat Çobanoğlu’nun dörtlüğünde, 
Türk şiir geleneğinde mevcut olan hayal dünyasından farklı bir bakış açısıyla 
ele alındığını göstermektedir. 

3.4. Bülbül

Şiir geleneğimizde bülbül, genellikle güle âşık olarak tasvir edilmiş ve 
ötüşündeki güzellik ile zarafet de ona olan aşkını dile getirdiği şeklinde yo-
42 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 219.
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rumlanmıştır. Böylece gülün sevgiliyi, bülbülün de aşığı temsil ettiği Türk 
şiir geleneğinde bu kuş türü, aşk temalı birçok şiirde, özellikle de Divan şiiri 
külliyatında en çok başvurulan imgelerden biri olagelmiştir. Âşık edebiyatında 
da benzer bir durumdan söz edilebilir. Aşığın sevgiliye olan aşkını tasvir etmesi 
noktasında benzetme ve özdeşleştirmelerle süslenen bu imge, Çobanoğlu’nun 
şiirlerinde de genellikle aynı fonksiyonu taşır. Birçok şiirinde âşık, bülbülün 
güle olan aşkını, kendisinin sevgiliye olan duygularının bir dışavurum aracı 
olarak kullanmıştır. Fakat aşağıda yer alan dörtlüklerde, bülbül farklı imge 
tasavvurlarıyla ele alınmıştır:

Âlemi okşayan dile sahip ol
Hakk’a vasıl olan yola sahip ol
Bülbülsen solmayan güle sahip ol
Dal budak gösteren barın olmalı43 
Bu dizelerde âşık, bülbülü güzel ahlaka sahip olma noktasında hedefleri olan 

bir insana benzetmektedir. Bu bağlamda gül ise söz konusu kişinin erişmek 
istediği ahlaki mertebe olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere şiir 
geleneğimizde mevcut olan âşık-maşuk ilişkisi bağlamında bülbül-gül imgeleri, 
taşımış olduğu insan-ahlak kavramsal ilişkisiyle geleneksel imge mantığına 
uygun bir nitelik taşımakla birlikte kurgulandığı ilişki mantığı çerçevesinde 
yeni bir sanatsal bakış açısı da sunmaktadır. Aşığın bülbül imgesine kazandır-
mış olduğu bu yeni tahayyül şekli aşağıdaki dörtlüğünde de bulunmaktadır: 

Vatan bahçesine oldu bahcivan
Ağaç yenilendi, dal yenilendi
Atatürk sedası aldı her yanı
Bülbül yenilendi, gül yenilendi44 
Kurtuluş Savaşı’yla Anadolu’yu düşmandan temizleyip Cumhuriyet’i kurarak 

Türk halkının sevgisini kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı şiirinde 
âşık, halkın Ata’sına olan aşkını tarif ederken de yine geleneğimizdeki bülbül 
imgesine başvurmaktadır. Devrimler ve inkılaplarla Anadolu’yu adeta yeni 
baştan inşa eden, fikirleri ve ileri görüşlülüğüyle Türk coğrafyasına yenilikler 
getiren Atatürk’ü “vatan bahçesinin bahçıvanı” olarak nitelendiren şair; halkın, 
sevgisini ve hayranlığını ifade eden ve kendisine yazmış olduğu türküleri de 
kastederek Türk insanını bülbüle, Atatürk’ü ise güle teşbih etmiştir. Böylece 
Türk şiir geleneğinde yüzyıllarca işlenmiş olan bu imge bağlamında bülbül, 
Türk halkını; gül ise Mustafa Kemal Atatürk’ü temsil etmektedir. Bu da Ço-
43 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 204.
44 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 399.
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banoğlu’nun söz konusu imgeye kazandırmış olduğu yeni hayalî bakış açısını 
gözler önüne sermektedir. 

Bülbül bazı Âşık şiirlerinde ise yine ötüşündeki güzellik ve güle olan aşkı 
bağlamında saz şairinin kendisini temsil edebilmektedir. Literatürümüzde mevcut 
olan birçok şiirde bu durumdan söz edilebilmekle birlikte kimi âşıklar; üstat 
olarak kabul edilen ozanları, ustalarını ya da hayran oldukları diğer âşıkları 
bu imgeyle dile getirmektedir. Çobanoğlu’nun dörtlüklerinde de aynı durum 
söz konusudur: 

Doğu’daki ozanların ustası
Yine yâda düştü illerin Şenlik
Kazası Çıldır’dır köyü Suhara
Şeyda bülbül idi dillerin Şenlik45 
***
Şeyda bülbül gibi ötüyor dili
Açmıştır bağında gönül sümbülü
Sorarsan Erzurum ulusu eli
O Âşık Reyhan’a selamım götür46 
Murat Çobanoğlu, âşıklıktaki ustalıklarını pekiştirmek amacıyla “şeyda” 

sıfatını kullandığı bülbül imgesiyle, dörtlüklerde de görüldüğü üzere Âşık 
Şenlik’e ve Âşık Reyhani’ye olan hayranlığını dile getirmektedir. Yalnızca 
Kars bölgesinin değil ozanın kendi ifadesiyle “Doğu’daki ozanların ustası” 
olarak kabul edilen ve günümüzde en geniş ve en zengin âşık koluna sahip 
olan Şenlik’in sanatı, bülbülün ötüşündeki güzelliğe teşbih edilmiştir. Aynı 
şekilde Reyhani’nin âşıklığı da bülbülün güle olan aşkını hatıra getirmektedir. 

3.5. Ceylan

Türk halk anlatılarında, cazibesi ile avcıları ve anlatı kahramanlarını peşinden 
sürükleyip çeşitli maceralarla karşılaşmasına sebep olan geyik ve ceylan gibi 
hayvanlar, Âşık şiirinde de benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ceylan imgesi, 
genellikle sevgilinin güzelliğini ve zarafetini tasvir etmek için kullanıldığı gibi 
aynı zamanda söz konusu hayvanın ürkekliği de göz önünde bulundurularak 
aşığın, maşukunun peşinde koşması durumunu da simgelemektedir. Bu sebeple 
Türk folklorunda ceylan, avcıların peşini bırakmadığı ve avlamak uğruna çeşitli 
tehlikeleri göze aldığı bir imge olagelmiştir. Bu bağlamda avcı-ceylan imgesi, 
Âşık Çobanoğlu’nun şiirlerinde de karşımıza çıkmaktadır: 
45 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 213.
46 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 320.
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Bu mudur yazılan ferman
Ömür geçer eyvah zaman
Avcı vurmuş ağlar ceylan
Dertli dolanır dolanır47 
***
Bundan sonra ne diyeyim
Yordu beni zalim gurbet
Ben bir ceylan o bir avcı
Vurdu beni zalim gurbet48 
***
Anladım ki bağrım yara, çıbandır
Belki sabır eyle sonu dermandır
Felek bir avcıdır insan ceylandır
Bir gün vurur amma yayı tükenir49 
Çobanoğlu’na göre kader, felek ve gurbet gibi insana zalimce davranan, 

kötülükler yapan ve acı veren kimi olgular acımasız birer avcıdır. İnsanı sev-
diklerinden ayırıp sıla hasreti çekmesine neden olan gurbet, dertlerle geçen 
bir ömür ve tüm olumsuzlukların sebebi olan felek, şaire göre adeta hayatı 
boyunca kişiyi sinsice izlemekte ve her daim gam ve keder sevk etmek üzere 
insanoğlunu bir avcı gibi gözetlemektedir. Ceylan imgesi ise şiirde insanı, 
insanın mutlu ve sevdikleriyle bir arada olduğu anları, huzurlu, dertsiz bir 
yaşamı simgelemektedir. Fakat ceylanın avcıya kurban olması gibi insan da 
feleğin, zamanın ve gurbetin pençesinde acı çekmeye mahkûmdur. 

3.6. Suna

Suna ördeği, rengârenk görünüşü ve güzel sesi ile albenisi yüksek, eti yenen 
bir kuş türüdür. Göllerde yaşayan bu kuş, avcıların rağbet ettiği bir hayvan 
olup edebî metinlerde çoğunlukla sevgilinin bir temsili konumundadır. Âşık 
Çobanoğlu da sunayı aynı minvalde ele almıştır: 

Akarsuyu bulandırır
Göz göz eder sulandırır
Sona avcı dolandırır
Göle dolanma dolanma50 

47 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 171.
48 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 195.
49 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 236.
50 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 146.
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Gönlüne seslendiği ve öğütler verdiği dörtlüğünde âşık, bu imge üzerinden 
sevgilinin cilve ve işvelerinin aldatıcı bir yanılsama olduğunu dile getirmek-
tedir. Sevgilinin güzelliğine aldanmaması gerektiği noktasında gönlünü ikaz 
eden âşık, göz alıcı bu cazibeye kapıldığı takdirde sonu acı ve kederle bitecek 
bir aşka düşeceğinin farkındadır. Çünkü şaire göre aşk; içine düşeni yutan, 
kapılanı dibe sürükleyen ve kurtulmaya imkân vermeyen amansız bir göle 
benzemektedir. Sevgili de adeta güzelliğiyle avcıyı göle düşürmeye çalışan bir 
suna ördeği gibi aşığın aklını karıştırmakta ve onu aşk gölünün uçsuz bucaksız 
ve sonu belirsiz enginliğine çekmeye çalışmaktadır. 

3.7. Keklik

Âşık şiirinde keklik, çoğunlukla sevgili ile özdeşleştirilmiştir. Ötüşü sev-
gilinin konuşması, sekişi yürümesi ve tüyleri de sevgilinin ellerindeki kınaya 
benzetilen keklik, aynı zamanda av hayvanı olması nedeniyle de aşığın peşinden 
koşup takip ettiği sevgilinin bir niteliği olarak kullanılmıştır51. Çobanoğlu da 
dörtlüklerinde kekliği benzer bir hayal dâhilinde ele almıştır: 

Ben bir avcı idim canan da bir kuş
Kanat vurdu gözden uçtu da gitti
Döndüm her yanım kaya hem de taş
Keklik gibi elden kaçtı da gitti52 
Keklik, eti yenen kuşlardan ve geçmişten bu yana Türkler arasında rağbet 

gören av hayvanlarından biridir. Etinin lezzetli olmasının yanında, aynı za-
manda fiziksel özelliği bağlamında insanın güzellik algısıyla paralellik gös-
termesi de bu kuş türünün edebî metinlerde sevgili ile özdeşleştirilmesine ve 
maşuk imgesi şeklinde düşünülmesine yol açmıştır. Nitekim Çobanoğlu’nun 
yukarıdaki dörtlüğünde de keklik, sevgiliyi temsil eden bir güzellik unsuru 
konumundadır. Kendisini sevgiliye kavuşmak için çaba sarf eden bir avcıya 
benzettiği dizelerde şair, maşukuna erişmenin zorluğunu ise kayalıklarda ya-
şayan ve ürkekliğiyle bir anda uçup gözden kaybolan keklik imgesiyle tasvir 
etmektedir. Bu bağlamda Âşık Çobanoğlu için sevgili; güzelliği, erişilmezliği 
ve cazibesi bağlamında bir keklikten farksızdır. 

3.8. Koyun

Temizkan’a göre bir halkın folklorik ürünlerinde yer alan imgesel ifadeler, 
o toplumun geçmiş yahut güncel yaşam tarzından izler taşımaktadır. Bu bağ-
51 Keçeci, Âşık Şiirinde Hayvan Sembolizmi, 48-50. 
52 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 211.
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lamda, halk edebiyatı ürünlerinde hayvan imgelerinin çokça bulunması söz 
konusu halkın konargöçer ya da göçebe bir hayat şekli sürmüş olduğuna işaret 
etmektedir53. Koyun imgesi, yüzyıllar boyunca konargöçer yaşam şekliyle var 
olmuş Türk halkının folklorik unsurlarında oldukça geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Uysallığıyla bilinen bu hayvan, âşık şiirinde ise genellikle sevgiliye 
benzetilmiş ya da sevgilinin bir niteliği olarak ele alınmıştır. Fakat Çobanoğ-
lu’nun aşağıdaki dizelerinde bu imge, geleneğin dışında bir benzetmeye dâhil 
edilmiştir: 

Kader koyununa olmuşum çoban
Var mı benim gibi dertli gariban
Her yanım sızlıyor baş vurmuş çiban
Döküldü hicranım gel gör halimi54 
İnanışa göre kader, evren ve insan yaratılmadan önce Allah tarafından ya-

zılmıştır ve var oluş gerçekleştikten sonra canlı-cansız her varlık kendisine 
belirlenen yazgısı doğrultusunda rolünü oynamaya başlamıştır. Bu inanış çer-
çevesinde, yaşamı boyunca insanın başına gelen her olayın, gerçekleşen her 
durumun müsebbibi kaderdir. Kiminin kaderi mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir 
yaşam ihtiva etmişken bazı insanların ise ömürleri dert, sıkıntı ve kederle sür-
mektedir. Yukarıdaki dörtlüğe göre Çobanoğlu’nun kaderinde de sürekli dert 
çekmek bulunmaktadır. Kaderini değiştirmenin mümkün olmadığını bilen şaire 
göre bu durum, çobanın koyun gütmesiyle özdeşleştirilmektedir. Nasıl ki bir 
çoban, vahşi hayvan saldırısı yahut koyunların kaybolması tehlikesine karşı 
önlem olarak sürüsünün başından ayrılamaz ise âşık da kara yazılı kaderinden 
bir an bile kurtulamamakta; bu yüzden yaşamının her anında acı çekmektedir. 
Bu bağlamda âşık, kendini bir çoban ile özdeşleştirmişken kaderi ise güdülen 
koyuna benzetmiştir. 

Sonuç 

Kars yöresinin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu önemli âşıklardan biri 
olan Çobanoğlu, şiirlerinin kurgusunda tabiat unsurlarını ve özellikle hayvan 
imgelerini dizelerine bilinçli bir şekilde nakşetmiş; duygu ve düşüncelerini 
somutlaştırmak adına tahayyül dünyasında teşkil etmiş olduğu hayallere şiir-
lerinde yer vermiştir. Bu bağlamda, insan zihninin evrensel algısı çerçevesinde 
ele aldığı hayvanlardan karga, tilki, fil ve karınca sahip olduğu nitelikleriyle 
53 Mehmet Temizkan, “Türkülerdeki Hayvan ve Bitkiler Üzerine Bir İnceleme”, 9. Milletlerarası Türk 

Halk Kültürü Kongresi-Türk Halk Edebiyatı, (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2019), 
403.

54 Durbilmez, Karslı Âşık Murat Çobanoğlu (Hayatı-Sanatı-Eserleri), 296.



94   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

aşığın dizelerinde benzer bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Arı, sinek ve 
baykuş hayvanlarını da yine evrensel algı bağlamında değerlendiren âşık, söz 
konusu imgeleminde kendi özgün hayallerini de devreye sokmuştur. Temeli 
insanlığın kolektif zihnindeki niteliklere dayanan bu imgeler, şairin kazandır-
mış olduğu özgün imajlarla klasik özelliğinin yanı sıra yeni değerlendirmelere 
tabi tutulmuştur. 

Mensubu olduğu toplumun birtakım değerleri etrafında teşkil edilmiş 
simgesel imgeler de Çobanoğlu’nun dizelerinde mevcut olmakla birlikte bu 
imgeler, Türk insanının düşünce ve hayal dünyasındaki belirli bir algılanış 
şekline uygun biçimde tezahür etmiştir. Türk milletinin tefekkür sisteminde 
yiğitliğin, cesaretin ve zaferin simgesi olan at, kurt ve aslan hayvanları, tarihin 
farklı dönemlerindeki kahramanların ve kahramanlıkların birer sembolü ola-
rak kullanılmıştır. Bunun yanında Çobanoğlu, bu imgelerin karşıtı olarak da 
yine Türk-İslam kültüründe olumsuz nitelikleriyle bilinen domuz imgesine yer 
vermiş ve sonuç olarak mensubu olduğu kültür ve düşünce dairesinin yarattığı 
birtakım değerler ve hayaller çerçevesinde dizelerini teşkil etmiştir. 

Dil ve anlatım gücünün etkililiğinin sağladığı ölçüde kurgulanabilen mecazi 
hayvan imgeleri, Çobanoğlu’nun dizelerinde en fazla yer vermiş olduğu imge 
türüdür. Türk şiir geleneğinde de karşılaşılan bu imgelerin kurgulanmasın-
daki arka planın yansıması, ozanın şiirlerinde de mevcut olup aynı tahayyül 
dünyasından beslenmektedir. Bu bağlamda ceylan, keklik ve suna imgeleri; 
âşık-maşuk özdeşleştirilmesi kapsamında tezahür etmiş ve bu hayvanlar çeşitli 
özellikleriyle sevgiliyi ve sevgilinin güzellik unsurlarını tasvir edecek şekilde 
oluşturulmuştur. Mecazi hayvan imgelerinden balık, fare, pervane, bülbül ve 
koyun ise imgelem açısından hem Türk şiir geleneğinde bilinen kullanım ala-
nıyla hem de Çobanoğlu’nun bireysel hayal dünyasıyla harmanlanmıştır. Bu 
çerçevede âşık, kaynağını Türk şairlerinin ortak tahayyül hazinesinden alan 
hayvan imgelerini kendine özgü algılama şekliyle birleştirmiş ve söz konusu 
imgelere özgün bir anlam ve imaj dünyası kazandırmıştır. 
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KARSLI BİR OSMANLI ÂLİMİ: 
DAVÛD-İ KARSÎ (Ö. 1169/1756) VE eş-ŞERH ALA 

USÜL-İ HADİS ADLI ESERİ

Abdullah Recep KOYUNCU*

Davûd-i Karsî’nin Hayatı 

Aslen Karslı olup doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Döneminde 
Davûd-i Karsî veya Davud Efendi olarak tanınmıştır. Tam ismi Dâvûd b. Mu-
hammed el-Karsî el-Hanefî şeklindedir. Temel medrese eğitimini Kars’ta o 
yörenin tanınmış zâhid ve âlimi Çolak Abdullah Efendi’den almıştır. Memle-
ketindeki ilk eğitiminin ardından İstanbul’a giderek tahsilini burada tamam-
lamıştır. İstanbul’daki ilk tahsilinin ardından hicrî 1150 (1737/1738) yılında 
Mısır’a gitmiş, bir buçuk yıl kadar Mısır’da kalmıştır. Bu süre zarfında hem 
eğitim görmüş hem de müderrislik yapmıştır.1 Mısır’daki ilim yolculuğunun 
ardından İstanbul’a dönmüştür. Burada kısa bir müddet kaldıktan sonra bugün 
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı olan Birgi beldesine gitmiş, burada bulunan 
Ulu Camii medresesinde müderrislik vazifesine başlamıştır. Buradaki vazifesi 
esnasında ilim için bir müddet Kıbrıs ve Larende’de (Karaman) bulunan Karsî, 
buralarda fazla kalmayarak, tekrar Birgi’ye dönmüştür. Ömrünün son yıllarını 
Birgi’de geçiren Karsî, 1169 / 1756 yılında Birgi’de vefat etmiş, vasiyeti üze-
rine kendisine çok değer verdiği ve kendisini manevi mürşidi olarak addettiği 
büyük Osmanlı âlimi İmam Birgivî’nin (ö. 981/1573) yanına defnedilmiştir.2

Kişiliği hakkında dünya malına, makam ve mevki ye değer vermeyerek 
züht ve takva tarafı galip bir hayat yaşadığı; ilme düşkünlüğü ve Ehl-i Sün-
net akîdesine bağlılığı ile talebelerinin ve muhitinin takdirini kazandığı gibi 
hususlar aktarılmaktadır.3

*  Arş. Gör. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
1 Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, ed. Ali Fikri Yavuz - İsmail Özen (İstanbul: Meral 

Yayınevi, ts.), I/302; Cemil Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 1994).

2 Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”; Halil İbrahim Kutlay, “Şerhu Risale fî Usûli’l-Hadis Adlı Eseri Bağlamında 
Davud el-Karsî’nin Hadis Usulü Anlayışı”, Uluslarası Davud-i Karsî Sempozyumu (11-14 Mayıs 
2017) Tebliğler (İstanbul: Özgü Yayınları, 2018), 226.

3 Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I/303.
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Eserleri

Davûd-i Karsî, Tefsir-Kıraat, Hadis, Kelam, Mantık ve Arap Dili gibi İslami 
ilimler sahasında onlarca eser yazmıştır. Telif ettiği bu eserler daha çok diğer 
müelliflerin medrese kitaplarına şerh ve haşiye yazma kabilindendir. Böylelikle 
Karsî, talebelerin bu eserlerden istifadesini artırmayı hedeflemiştir. Hazırlamış 
olduğu eserleri gruplandırarak aşağıda geldiği şekilde aktarmak mümkündür.4

a. Tefsir-Kıraat
er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-mişkâtü’l-kudsiyye. Nûr sûresinin 35. âyeti-

nin tefsiri olup bazı müfrit tasavvuf ehline cevap olmak üzere kaleme aldığı 
aktarılmaktadır.

 el-Fethiyye fî beyâni’d-dâdi’l-katʿiyye. Arapçadaki “Dad - ض” harfinin 
telaffuzuyla ilgili küçük bir risâle olduğu belirtilmiştir.

 Tahrîrât ve takrîrât ʿale’l-besmele ve’l-hamdele ve’s-salâti ve’s-selâ-
mi’l-lafziyye. Besmele, hamdele, salvele ve selam lafızlarını incelemeyi konu 
edinmiştir. 

 Şerhu’d-Dürri’l-yetîm. Birgivî’nin tecvidle ilgili “ed-Dürrü’l-yetîm” adlı 
Arapça eserinin şerhi olduğu tahmin edilmektedir.

b. Hadis
 Şerhu Usûli’l-hadîs li’l-Birgivî. Birgivî’nin konuyla ilgili olan Arapça 

risâlesini şerhetmiştir. Eser hakkında detaylı bilgi çalışmamızda ayrı bir başlık 
altında verilmiştir. 

c. Kelâm
 1. el-Kasîdetü’n-nûniyye şerhleri. Dâvûd-i Karsî, Hızır Bey’in (ö. 863/1459) 

kelâma dair ünlü eseri el-Kasîdetü’n-nûniyye hakkında biri Türkçe, diğeri 
Arapça olmak üzere kaleme aldığı iki ayrı şerh çalışmasıdır.

2. Şerh-u Âmentü billâh. Âmentü metni üzerine Mâturîdîyye mezhebi ışı-
ğında yazılmış Türkçe bir şerh kitabıdır.

3. Şerhu Kasîdeti Bedʾi’l-Emâlî. Ûşî’nin (ö. 575/1179) el-Emâlî adıyla bili-
nen akaide dair kasidesi üzerine yazdığı bir şerh kitabı olduğu belirtilmektedir. 

4. Risâle fî beyâni mesʾeleti’l-ihtiyârâti’l-cüzʾiyye ve’l-idrâkâti’l-kalbiyye. 
İnsana ait fiiller ve irade konularıyla ilgili hazırlanmış bir risaledir. 

d. Mantık
 1. el-Mûcez fî şerhi Tehzîbi’l-mantık. Teftâzânî’ye ait Tehẕîbü’l-manṭıḳ 

ve’l-kelâm’ın birinci kısmının şerhidir. 
4 Gruplandırma ve eserler hakkındaki bilgiler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Davûd-i 

Karsî” maddesinden edinilmiştir. Eserler hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Akpınar, “Dâvûd-i 
Karsî”.



Abdullah Recep KOYUNCU   99

2. Tekmile li-Tehzîbi’l-mantık. Tehzîb’in birinci kısmının özetine bazı ta-
mamlayıcı bilgilerin eklenmesiyle oluşmuş yeni bir mantık metnidir. 

3. Şerhu’l-Îsâğucî fi’l-mantık. Esîrüddin el-Ebherî’ye ait muhtasar mantık 
metninin şerhidir.

 4. el-Îsâğuci’l-cedîd ve’d-dürrü’l-ferîd. Bu eserini Kıbrıs’ta bulunduğu 
sırada el-Îsâğucî’den esinlenip yeni bir mantık metni olarak telif etmiştir. 

5. Şerhu’r-Risâle fi’l-kaziyye ve eczâʾihâ. Müellifin Lârende’de (Karaman) 
bulunduğu sıralarda, yörenin hayatta bulunan âlimlerinden Ebû Saîd el-Hâ-
dimî’nin mantığın önerme bahsiyle ilgili er-Risâle fi’l-ḳaziyye ve eczâʾihâ adlı 
eserine yazdığı şerhtir.

e. Cedel ve Münâzara 
Tezkire li-vezâʾifi’l-bahhâsîn. Dâvûd-i Karsî, ilmî tartışmaya dayalı İslâmî 

ilimlerin metodolojisi durumundaki cedel ve münâzaraya dair olan bu eserini 
1152 (1739) yılında yazmıştır. 

f. Arap Dili ve Edebiyatı
1. Şerhu’l-Emsileti’l-muhtelife fi’s-sarf. Bu şerhi, Mısır’daki müderrisliği 

sırasında Arapça öğretiminde yabancılar için uygulanan metottan farklı bir usul 
uygulamak amacıyla kaleme almıştır. 

2. Şerhu’l-Binâ. Müellifi meçhul el-Binâʾ adlı temel sarf metni üzerine 
yazılmış olan bir şerh kitabıdır. 

3. Şerhu İzhâri’l-esrâr. Birgivî’nin (ö. 981/1573) nahve dair meşhur ese-
rinin şerhidir.

 4. Şerhu’l-Avâmil. Yine Birgivî’ye (ö. 981/1573) ait el-Avâmil adlı muh-
tasar nahiv risâlesinin şerhidir.

5. Muhtâru Muhtâri’s-Sıhâh. İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’ye (ö. 400/1009) 
ait olup es-Sıhâh diye tanınan Tâcü’l-luğa adlı Arapça sözlük üzerinde Muham-
med b. Ebû Bekir er-Râzî  (ö. 666/1268) tarafından Muhtârü’ṣ-Sıhâh adıyla 
yapılmış ihtisar çalışmasının yeni bir ayıklama ile daha da kısaltılmış şeklidir. 

6. Şerhu’r-Risâleti’l-Endelüsiyye fi’l-arûz. 1155 (1742) yılında yazılan ve 
Ebü’l-Ceyş el-Ensârî el-Endelüsî’ye ait Kitâbü’l-Arûz’un şerhidir.

g. İlm-i Mîkât
Dâvûd-i Karsî’nin kıblenin tayini ve ibadet vakitlerinin belirlenmesiyle ilgili 

iki risâleye de şerh yazdığı tespit edilmiştir. Bu risaleler şunlardır: 
1. Şerhu’r-Risâleti’l-fethiyye fi’l-aʿmâli’l-ceybiyye. Bedreddin el-Mar-

dînî’nin konuyla ilgili eserinin şerhidir.
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2. Şerhu Risâle fi’l-amel bi’r-rub el-mevsûm bi’l-mukantarât. İbnü’l-Mec-
dî’ye ait risâlenin şerhidir. 

Sayılan bu eserlerden, Şerḥu’l-Emsileti’l-muhtelife fi’s-sarf, Risale fi İh-
tiyari’l-cüz’iyye, Şerhu Usülü’l-Hadis ve Şerhu Kasidetü’n-Nuniyye matbu 
olup bunun dışındaki diğer eserler halen yazma eserler kütüphanesinde gün 
yüzüne çıkarılmayı beklemektedir.5 Telif ettiği bu eserler onun çok yönlü bir 
Osmanlı âlimi olduğunu kanıtlamaktadır.

“Şerhu Usûli’l-hadîs li’l-Birgivî” Adlı Eseri
Eser, İmam Birgivî’nin 6 (ö. 981/1573) altı sayfalık Arapça hadis usulü 

alanında yazdığı “Risâle fî usûli’l-hadîs” adlı eserine Davûd-i Karsî tarafından 
yapılmış bir şerh çalışmasıdır. Birgivî’nin bu eseri, kısa bir zamanda hadis 
ıstılahlarının gözden geçirilmesi ve hadis talebelerinin önemli hadis terimlerine 
ait bilgileri bir arada görmeleri ve ezberlemeleri amacıyla yazılmış bir eser 
olma özelliğini taşımaktadır.7 Bu risale kısa zamanda illim erbabının takdirini 
kazanmış, XVII.-XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı medreselerinde okutulan 
eserler arasında yerini almıştır.8

Müellif 1151/1738 yılında Mısır’da9 Buhari Şerif okumalarına başlamış, 
ancak öncesinde hadis ıstılahlarını tanıtacak bir eserin okunmasının daha uy-
gun olduğuna kanaat getirmiştir. Bunun için hadis usulünü öz ve muhtasar 
bir şekilde ele alan bir risale seçmek istemiştir. İmam Birgivî’nin muhtasar 
eseri olan Usulü’l-Hadis’i tertibinin güzel ve anlaşılır olması sebebiyle bu 
eseri ders için uygun görmüştür. Birgivî’nin bu eserini öğrencilere okutmaya 
başlayınca öğrenciler eseri çok muhtasar bulmuş ve kendisinden eserdeki hu-
susları şerh etmesini istemişlerdir. Böylelikle eseri şerhe koyulmuştur.  Kendisi 
eserin mukaddimesinde bu hususu şöyle dile getirmiştir: “Buharî Şerif okut-
maya başladığımda bundan önce hadis usulü alanında bir risale okutmanın 
gerekli olduğunu gördüm. Çünkü Buharî okumalarında hadis usülü bilgilerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda usül bakımından tertibi en güzel, tahriri en 
kâmil, gerekli usûlü en çok derleyen risale olması sebebiyle bundan güzelini 
bulamadım.”10

5 Erdoğan Köycü, “Hadis Usûlü Alimlerinden Dâvûd-î Karsî’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir 
Literatür Denemesi”, Uluslarası Kars Alimleri Sempozyumu Tam Bildiriler Kitabı (Ankara: Son 
Çağ Yayınları, 2018), 554; Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”; Köycü, “Hadis Usûlü Alimlerinden Dâvûd-î 
Karsî’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Literatür Denemesi”, 555-558.

6 Hakkında detaylı malumat için bakınız: Emrullah Yüksel, “Birgivî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 1992).

7 Halil İbrahim Kutlay, “Hadis Usûlünde Muhtasar Risaleler ve İmam Birgivî’nin Hadis Usûlü 
Risalesi”, Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî (Balıkesir, 2019), II/534.

8 Kutlay, “Hadis Usûlünde Muhtasar Risaleler ve İmam Birgivî’nin Hadis Usûlü Risalesi”, II/514.
9 Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, I/I/303; Davud b. Muhammed el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, ed. 

İlyas Kaplan (İstanbul: Şifa Yayınevi, 2019), 183.
10 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 30.
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Eser üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, Davud el-Karsî şerhinin ülke 
içinde ve dışında farklı kütüphanelerde 46 yazma nüshası, 10 ayrı baskısı 
bulunmaktadır. Esere İstanbul dersiamlarından Şevket Mustafa el-İstanbulî 
(ö.1292/1875) ile Medine Mahmûdiye Medresesi müderrislerinden Yusuf Şükrî 
el-Harpûtî (ö. 1292/1876) tarafından ayrı ayrı hazırlanmış haşiyeler mevcut olup 
bu eserler bugün matbu vaziyettedir.11 Aynı zamanda eserin, Galata kadıların-
dan Babakaleli Abdülaziz Ahmed Efendi (ö.1296/1878) tarafından hazırlanmış 
“Mukarribü’t-tâlibîn” adıyla bir Türkçe çevirisi de mevcuttur.12 Müellifin 
vefatından yaklaşık bir asır sonra eser üzerine bu gibi çalışmaların yapılması, 
eserin müderris ve talebeler nezdinde ilgi gören bir eser olduğunu kanıtlamak-
tadır. Nitekim eser XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı medreselerinde hadis 
usulü alanında okutulan meşhur eserlerden birisi olmuştur. 

Eser ülkemizde klasik usul Arapça medrese eğitimi veren bazı müesseselerde 
halen okutulmaktadır. Bu nedenle eserin baskıları halen devam etmektedir.  Farklı 
yazma nüshaları esas alınarak ülkemizde Âsitane Kitabevi13, Şifa Yayınları14 
ve Fazilet Neşriyat15 gibi yayınevlerinden eserin baskıları devam etmektedir. 
Ayrıca eserin en eski üç nüshası esas alınarak Halil İbrahim Kutlay tarafından 
2016 yılında yeni bir tahkikli neşri de yayınlanmıştır.16 Kanaatimizce Kutlay 
hocanın bu çalışması, eserin baskıları arasında en iyi neşirdir. 

Eser şerh eseri olması hasebiyle Birgivî’nin kısa kısa izah ettiği 48 hadis 
usulü terimini daha anlaşılır kılmak için izahlar getirmiştir. Bu noktada ön-
celikle ihtiyaç varsa kelimenin sözlük ve ıstılahî manalarını vermekle şerhe 
başlar. Ardından ıstılahları etraflıca açıklamaya koyulur. Bu noktada öncelikle 
cumhura göre tercih edilen görüşü verir. Cumhurun görüşlerini aktarırken  “عند 
األكثر“ ,inde’l-cumhur17 ”الجمهور  inde’l-ekser18 gibi buna delalet edecek ”عند 
ifadeleri kullanarak aynı zamanda tercih edilen görüşü işaret etmiş olur. Bazen 
de İbn Hacer (ö. 852/1449), Suyutî (ö. 911/1505), Aliyyu’l-Kâri (ö. 1014/1605)19 
gibi meşhur muhaddislerin eserlerini referans göstererek tercih edilen görüşe 
işaret eder. Bunun yanında aynı konuda tercihe şayan olmayan (şazz) görüşleri 
11 Kutlay, “Hadis Usûlünde Muhtasar Risaleler ve İmam Birgivî’nin Hadis Usûlü Risalesi”, II/525.
12 Abdullah Taha İmamoğlu, “Bir Asır Sonra Dâvûd-i Karsî’nin Hadis Usulü Şerhini Okutmak: 

Babakaleli Ahmed Abdülaziz Efendi Ve Mukarribu’t-Talibin Adlı Tercümesi”, Uluslarası Davud-i 
Karsî Sempozyumu (11-14 Mayıs 2017) Tebliğler (İstanbul: Özgü Yayınları, 2018), 261.

13 Davud b. Muhammed el-Karsî, Şerhu li Davud-i el-Karisî ala Metni Usûlu’l-Hadis li’l-Birgivî 
(İstanbul: Âsitane, ts.).

14 Davud b. Muhammed el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, ed. İlyas Kaplan (İstanbul: Şifa Yayınevi, 2019)
15 Davud b. Muhammed el-Karsî, Şerhun li Davûd-i Karsî ala Metni Usûlü’l-Hadis li’l-Birgivî (İstanbul: 

Fazilet Neşriyat, 2019).
16 Davud b. Muhammed Karsî, Şerhu Risaleti Usûli’l-Hadis li’l-İmami’l-Birgivî, nşr. Halil İbrahim 

Kutlay (Amman: Ervika Yayınları, 2016).
17 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 59,72,73.
18 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 54.
19 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 62,80.
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de eserinde yer vermeye gayret eder. Bu kısımda çoğunlukla isim vermekten 
kaçınır ve “ قيل” kîle20 ya da “ البعض  inde’l-ba’d21 gibi meçhul siygalar ”عند 
kullanarak okuyucuyu bu görüşlerin şazz görüşler olduğuna yönlendirmekte-
dir. Yine bazı ıstılahlar hakkında meşhur muhaddisler arasında görüş ayrılığı 
ya da ekleyeceği bir husus varsa bu durumda “عندي” indî, “أقول” ekulu22 gibi 
ifadelerle giriş yaparak kendi görüşünü dile getirmektedir.  Öte yandan mü-
ellif, Nevevî, İbn Hacer ve Suyutî gibi meşhur muhaddislerin hadis usulü 
hakkındaki bazı görüşlerine itiraz etmiş ve bu kimselere tenkitlerini açıkça 
dile getirmiştir.23   Böylece Davudi Karsî eserinde naklettiği farklı bilgi ve 
kanaatleri tenkit ederek ve aralarında analiz yaparak böylelikle okuyucuyu bir 
görüşe doğru itmesi onun eserini kendi dönemindeki diğer eserlerden farklı 
bir konuma yükseltmiştir.24 

Müellif, şerh ettiği Birgivî’nin risalesinde yer almayan bazı ıstılahları da 
eserine eklemiştir. Bunlar, Musahhaf, Muharref, Âlî, Nazil, Müselsel, Mütabi’, 
Şahid, er-Rivaye bi’l-Manâ, Fıkhu’r-Ravî ve Cerh - Ta’dil terimleridir.25

Müellif yaşadığı dönemde sapkın fikirlerle de mücadele etmiş, eserinde yeri 
geldikçe hadis usulü kaideleriyle bu fikirlere cevaplar vermiştir.26 

Aynı zamanda kendisinin iyi bir Arap dili âlimi olması hasebiyle eserde yer 
yer ıstılahları gramer ve mantık kurallarıyla detaylı izaha girdiği görülmektedir. 27

Birgivî’nin risalesinin aslında ve müellifin şerh eserinde  “Kudsî Hadis” ve 
“Maklûb Hadis” terimlerine yer verilmemiş olması eserin önemli bir eksikliği 
olarak kaydedilmelidir.28 Yine eserinde naklettiği hadislerin tahricini yapma-
ması ayrıca bu hadislerin bir kısmının zayıf ve çok zayıf hükmünde olması 
onun eserini eksik kılan yönler arasında yer almaktadır.29 

Son olarak eserin kaynaklarına kısaca değinecek olursak, yapılan bir 
araştırmada eserde, otuz üç müellife ait otuz sekiz kaynak kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Bu kaynaklar hadis rivayet kitapları, hadis usulü, fıkıh, tasavvuf, 
20 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 59,72,73.
21 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 51, 62,71.
22 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 66.
23 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 61,66.
24 Bu tespiti Sezai Engin, Osmanlıda İlmi Hadis Sempozyumu’nda yapmıştır. 
25 Kutlay, “Hadis Usûlünde Muhtasar Risaleler ve İmam Birgivî’nin Hadis Usûlü Risalesi”, II/529.
26 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 68.
27 el-Karsî, Şerhu Usülü’l-Hadis, 90.
28 Kutlay, “Şerhu Risale fî Usûli’l-Hadis Adlı Eseri Bağlamında Davud el-Karsî’nin Hadis Usulü 

Anlayışı”, 233.
29 Bu hadislerle ilgili detaylı bilgi için bakınız: Osman Bilgen, “Dâvûd-i Karsî (1169/1756)’nin ‘Şerh 

Alâ Usûli’l-Hadîs’ İsimli Eserinin Metodu ve Kaynakları Üzerine”, Turkish Studies - International 
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5/11 (2016), 108-112; 
Canikli, “Dâvûd-î Karsî’nin Şerhu Risâle fî Usûli’l-Hadîs İsimli Eserinde Yer Alan Rivayetler 
Üzerine Bir Değerlendirme”.
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Arapça, mantık ve kıraat gibi farklı ilimlere ait kitaplardan müteşekkildir.30  
Ancak eser hadis usulü eseri olması sebebiyle yazarın hadis usulü kaynakla-
rına çok sık başvurduğu ilk bakışta anlaşılmaktadır. Hadis usulü kaynakların-
dan Nevevî’nin (676/1277) et-Takrîb ve’t-teysîr’i,  İbn Hacer el-Askalânî’nin 
(852/1448) Nuhbetü’l-fiker’i, Suyûtî’nin (911/1505) Tedrîbü’r-râvî’si ve Ali 
el-Kârî’nin(1014/1606) “Şerhu Nuhbeti’l-fiker’i müellifin en çok müracaatta 
bulunduğu kaynaklardandır. Karsî’nin bu dört eserden herhangi birine atfını 
nerdeyse eserinin her sayfasında rastlamak mümkündür. 

Sonuç

Kars doğumlu olan Davud b. Muhammed el-Karsî ilk eğitimini Kars’ta 
aldıktan sonra ilim talebi için önce İstanbul’a, ardından çok uzak diyarlardan 
biri olan Mısır’a ve son olarak da bugün İzmir’in Ödemiş ilçesi sınırlarında 
yer alan Birgi beldesinde bulunmuş ve ahir ömrünü bu beldede müderris olarak 
tamamlamıştır. Karsî’nin ilim yolundaki bu fedakârlık ve gayretleri onu ilmî 
çevrede meşhur bir zât konumuna yükseltmiştir. 

Davûd-i Karsî hadis talebelerine öz ve kolay anlaşılır bir hadis usulü kitabı 
hazırlamak istemiştir. Bu kitabı Birgivî’nin altı sayfalık risalesini şerh etmek 
suretiyle hazırlamıştır. Eser ilim dünyasında farklılığıyla ön plana çıkan bir 
özelliğe sahip değildir. Kaldı ki yazarın böyle bir iddiası da yoktur. Ancak 
buna rağmen eser, son dönem Osmanlı medreselerinde önemli ve faydalı bir 
eğitim-öğretim materyali olarak kabul edilmiştir. 31

 Davudi Karsî çok yönlü bir Osmanlı âlimidir. Geride bıraktığı eserler 
bunu teyit eder mahiyettedir. Bu eser üzerinden Davûd-i Karsî’nin hadisçiliği 
hakkında bir şey söylememiz oldukça zor görünmektedir. Müellifin hadisçiliği 
hakkında söz edebilmemiz için hadis ilmine dair okuduğu kitapları, aldığı 
icazetleri, ezberindeki hadisleri, cerh-ta’dil ve ilel gibi hadis ilimlerindeki do-
nanımı hakkında daha fazla veri ve dokümana ihtiyaç vardır. Kanaatimizce 
Karsî’nin bu yönleri araştırılmaya değer hususlardandır. 

30 Bilgen, “Dâvûd-i Karsî (1169/1756)’nin ‘Şerh Alâ Usûli’l-Hadîs’ İsimli Eserinin Metodu ve Kaynakları 
Üzerine”, 8.

31 Kutlay, “Şerhu Risale fî Usûli’l-Hadis Adlı Eseri Bağlamında Davud el-Karsî’nin Hadis Usulü 
Anlayışı”, 234.
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DÂVÛD-İ KARSÎ İLMİ KİŞİLİĞİ VE DİLCİLİĞİ

Ali SEVDİ*

Giriş

Hakkında araştırma yapılan şahsın yaşadığı dönemin karakteristik özelliği-
nin bilinmesi, araştırma sonuçlarının daha sağlıklı olmasında büyük bir öneme 
sahiptir. Zira telif ettiği eserler başta olmak üzere insanın karakter ve kültürel 
kişiliğinin oluşmasında ve gelişmesinde yaşadığı dönemin siyasî, sosyal, ilmî 
ve fikrî yapısının çok önemli etkileri vardır. Bu anlamda Dâvûd-i Karsî’nin 
daha iyi anlaşılmasının yanı sıra ilmî kişiliği ve dilciliği bakımından da sağlıklı 
bir şekilde değerlendirilebilmesi için ilmî ve fikrî açıdan yaşadığı dönemin 
bilinmesi gerektiği kanaatindeyiz.

17. yüzyılın son bölümü ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Dâvûd-i 
Karsî’nin hayatı, Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminin son merhalesi ile 
gerileme döneminin ilk kısmını içermektedir.1 Dâvûd-i Karsî’nin yaşamış 
olduğu 18. yüzyıl, birçok ilim dalı için şerh ve derlemecilik dönemi olarak 
bilinmektedir. Müteahhirîn dönemi olarak da nitelendiren bu dönemin genel 
karakteristik özelliği; önceki eserlerin yeniden şerh edilmesi, şerhlerin üzerine 
ta‘likat ve haşiyeler yazılması, az da olsa yeni yorumlarla daha geniş haşiyeler 
ve müstakil eserlerin kaleme alınmasıdır.2 Bu dönemde, ilmî tenkit metodunun 
bir tarafa bırakılarak taklide yönelme eğilimlerinin arttığı, mana ve fikirler 
yerine lafızlarla meşgul olunduğu; yani meselelerin özüyle ilgilenmek yerine 
“asıl maksatlara” ulaşmaya doğrudan bir katkısı olmayan, lafızların kökeni 
ve iştikakları gibi tali meselelere odaklanıldığı, kısaca konunun merkezin-
den uzaklaşıldığı ileri sürülmüştür. Ancak bunun bütün âlimler için geçerli 
olmadığı açıktır.3 Zira şerh ve hâşiye şeklinde bu dönemde gerçekleştirilen 
çalışmalar, ortaya konulan eserler İslâm âleminde edebî ve ilmî anlayışın ince 
tahlil ve tenkitleriyle doludur. Dolayısıyla bu dönemdeki yazarların tamamen 
orijinaliteden yoksun olduklarını söylemek çok da doğru olmasa gerektir. Bu 
*  Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı. alisevdi1984@

hotmail.com 
 ORCID ID: 0000-0002-1951-7232
1 Ramazan Erpik, Dâvûd-i Karsî ve Şerhu Kasîdet’i Bed’i’l-Emâlî İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili, 

(İstanbul: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 4-5.
2 A. Saim Kılavuz, Ana Hatlarıyla İslam Akâidi ve Kelama Giriş (İstanbul: Ensar Neşriyat), 425; 

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı  (İstanbul: İFAV Yayınları, 2009), 180-189.
3 Resul Öztürk, “Dâvud-i Karsî (1169/1756): Kelâmî Görüşleri ve Kaynakları”, Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi,  41 (2014), 86.
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dönemin önde gelen âlimlerinden biri de Dâvûd-i Karsî’dir. Klasik Osmanlı 
âlimi özelliklerini şahsında toplamayı büyük oranda başarabilen Dâvûd-i Karsî, 
tasavvuf, kelam, tefsir, hadîs, mantık ve Arap dili başta olmak üzere muhtelif 
sahalarda çalışmalarının olması da nitekim çok yönlü bir kişilik olduğunun 
göstergelerinden birisidir.4

Bu sebeple ilgili kaynaklar taranarak çalışmada, Dâvûd-i Karsî’nin “ilmî 
kişiliği ve dilciliği”  üzerinde durulacak ve bu yönü irdelenmeye çalışılacaktır. 
Fakat onun “İlmî kişiliğini ve dilciliğini” ele almadan önce hayatı hakkında 
kısaca bilgi vermek de yerinde olacaktır.

1. Dâvûd-i Karsî’nin Hayatına Kısa Bir Bakış 

18. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yaşamış önemli bir düşünür ve bilim 
adamıdır. Bütün eserlerinin mukaddimesinde kendisini د القَارِصي الَحنَفِي  َداود بن ُمَحمَّ
“Dâvûd b. Muhammed el-Karsî el-Hanefî” şeklinde tanıtan Dâvûd-i Karsî, 
aslen Karslı olup biyografik ve bibliyografık kaynaklarda hayatı ve yetiş-
mesi hakkında doyurucu ve kesin bilgiler bulunmamaktadır.5 Genel kanaate 
göre bu da tevazu ve gösterişe önem vermeyen, zâhidâne bir ömür geçirdiği 
anlaşılan Dâvûd-i Karsî, yaşadığı dönemde dikkat çekecek kadar ünlü olma-
masına bağlanılmaktadır. Doğduğu yere nispetle döneminde Dâvûd-i Karsî 
veya Dâvûd Efendi olarak tanınmıştır. Bazı kaynaklarda Anadolu’da yetişen 
âlimlerden olduğundan “el-Karsî” nisbesine ilave olarak kendisine er-Rûmî 
nisbesi de atfedilmiştir.6 Ebû Hanîfe Nu‘mân b. Sâbit ve mezhebine içten olan 
bağlılığından bizzat kendisini eserlerinde el-Hanefî şeklinde künyelendirmiş 
olup unvanı ise Hacı’dır. 

Hayatı hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmaması sebebiyle kendisi 
ve ailesi hakkında doyurucu bilgiler bulunmayan Dâvûd-i Karsî’nin babasının 
adı Muhammed, dedesinin adı ise Ahmed olarak geçmektedir. Kaynaklarda 
babasının ve dedesinin isimleri dışında aile kökeni ile ilgili başka bir bilgiye 
rastlanmamaktadır.7 Ayrıca Ömer ve Osman adlı iki oğlunun olduğu bazı 
4 Öztürk, “Dâvud-i Karsî (1169/1756): Kelâmî Görüşleri ve Kaynakları”, 77-99.
5 Dâvud b. Muhammed el-Karsî, Şerhü’l-Emsile (İstanbul: Y. İstanbul Enstitüsü Kütüphanesi, Kayıt 

No: 2909), 1; a.mlf., Şerhü İzhâri’l-Esrâr (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, vr. 1b. Fatih,  nr. 
4933); a.mlf., Şerhü’l-Av’amil el-Cedîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 4933/2), 1; 
a.mlf., Şerḥu Îsâġûcî. (Beyazıt, 3129: 41b-55b. Beyazıt Yazma Eser Ktp), 1;Bağdatlı İsmâil Paşa, 
Hediyyetü’l-ʿ ârifîn, esmâʾü’l-müʾellifîn ve âs̱ârü’l-muṣannifîn  (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, 
1951), 1/ 363; Kâtib Çelebi, Keşfü’ẓ-ẓunûn ʿan esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, (İstanbul: y.y.  1972), 2/ 
1063; Ferruh Özpilavcı, “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri 
ve Değerlendirmesi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/3 (Aralık 2017), 2009-2068.

6 Bağdadi, Hediye’tü’l-Arifin, 1/659.
7 Arif Yıldırım, “Karslı Davud (Davud-i Karsi) Efendinin İrade-i Cüz’iyye Anlayışı”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmalar Enstitüsü Dergisi 15 (Erzurum 2000), 189.
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kaynaklardan rivayet edilmektedir. İlmî kişiliğiyle öne çıkan Osman efendi-
nin, Tefsirü’l-Müşkilât ve Kâşifü’l-Galatat ve Miftahü’l-Fatiha adında eserleri 
bulunmaktadır.8 

Tahsil hayatına ilk olarak doğduğu yer Kars’ta başlayan Dâvûd-i Karsî, 
temel medrese eğitimini, yörenin önde gelen âlimlerinden özellikle çevrede ilim 
irfanla maruf ve ilmiyle âmil olan Çolak Abdullah Efendi el-Karsî’den almıştır. 
Bu konuda kaynaklar ittifak halindeler. Fakat Dâvûd-i Karsî, çeşitli yerlerde 
eğitim görüp ve dönemin tanınmış farklı âlimlerinden ders almasına rağmen, 
-Çolak Abdullah Efendi dışında- onun, kimlerden eğitim aldığı kaynaklarda 
zikredilmemektedir. Dâvûd-i Karsî, medreselerde mutat olarak okutulan; sarf, 
nahiv, mantık, va’z, isti’âre, usûl-ı fıkıh, tefsir ve akâide dair çeşitli kitapları 
okuyup eğitimini tamamlamasının bir semeresi olarak icâzet alarak müderris-
lik pâyesini elde etmiştir. Bu anlamda O, eğitimini tamamlayıp belli bir ilmi 
olgunluğa eriştikten sonra, ders kürsüsüne oturarak müderrisliğe başlamıştır.

Baştan sona hayatını öğrenmeye, öğretmeye ve üretmeye adayan Dâvûd-i 
Karsî, Birgi Ulucami Medresesi başta olmak üzere ilmî saikalarla seyahat ettiği 
yerlerde Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, kelâm, mantık, âdâbü’l-münâzara 
ve ilm-i mîkāt gibi çok çeşitli alanlarda dersler vererek öğrencilerini sağlam 
bir öğretim metoduyla yetiştirmeye gayret etmiştir. Yaklaşık olarak yarım asır 
devam ettirdiği müderrislik hayatında, Dâvûd-i Karsî’nin ders rıhlesi sürekli 
faal olmuş ve farklı seviyelerde pek çok kişi kendisine gelerek rıhle-ı tedri-
satına girmişlerdir. Fakat şu bir gerçek ki, ömrünün son anına kadar çeşitli 
yerlerde tedrisat faaliyetlerine devam edip birçok öğrenci yetiştirmesine rağ-
men, hocalarında olduğu gibi kimlerin kendisine öğrencilik yaptığı da ismen 
zikredilmemektedir. Bununla birlikte Mustafa b. Kasım, Hasan İskilipli, el-Hacc 
Abdülhayy ve Süleymân b. Yûsuf gibi isimlerin öğrencileri olduğu rivayet 
edilmektedir.9

Birgivî Mehmed Efendi’nin (öl. 981/1573) hayranlık derecesinde sıkı bir 
takipçisi olan Dâvûd-i Karsî,  Birgivî gibi yeri geldiğinde hakkı söylemekten 
çekinmeyen, eserlerinde dinî, ahlâki, siyasî ve sosyal meselelere özel bir önem 
vererek düşüncelerini ve tenkitlerini cesaretle ortaya koyan son derece dürüst 
ve tavizsiz bir ilim adamıdır.10 

Dünya malına, makam ve mansıba değer vermeyerek zâhidâne bir hayat 
yaşamayı tercih eden Dâvûd-i Karsî, gerek eğitim ve gerekse ailevi olarak 
8 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz- İsmail Özen (İstanbul: Meral 

Yayınevi,  ts.) 1/ 302-303.
9 Işkın, Dâvûd-i Karsî ve Şerhü’l-İzhâri’l-Esrâr’ı, 54.
10 Bünyamin Çalık, ‘‘Dâvûd-i Karsî’nin Hayatı, Eserleri, İlmi Şahsiyeti ve Hukukçu Kimliği” Uluslararası 

Dâvûdu’l-Karsî Sempozyumu, ed. Bünyamin Çalık  (Kars: Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Yayını, 2017),  8-12.
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içerisinde yaşadığı ortam; amelde Hanefî, itikatta Mâtürîdî Mezhebine bağlı-
lığın hâkim olduğu bir atmosferde eğitimini alarak yetişmiştir. Buna paralel 
olarak itikatta Sünnet ve Cemaat Ehli’nin Matüridilik, ibadet konusunda ise 
Hanefilik mezhebini tüm samimiyetiyle benimseyen Dâvûdu’l-Karsî, daha 
önceden de zikredildiği gibi bunun bir yansıması olarak el-Hanefî künyesiyle 
anılmaktadır. Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri adlı biyobibliyografik 
çalışmasında onu Osmanlı âlimlerin sonuncularından züht ve takva tarafı galip 
bir zat olarak nitelendirir.11 

İlmî,  vizyonu, verası ve Ehl-i sünnet akîdesine müntesipliği ile kendi asrı-
nın problemleri olarak gördüğü meselelere değinerek, İslâm inanç esaslarının 
anlaşılması için elinden geldiği gayret göstermesi gibi özellikleri dolaysıyla 
talebelerinin ve çevresinin takdirini kazanan Dâvûd-i Karsî, gerek bölgedeki 
ilim çevrelerinde ve gerekse halk nezdinde büyük saygınlık kazanmış olduğu 
aktarılmaktadır. Dâvûd-i Karsî, bâtınî fikirlerle karıştırılmış tasavvufî anlayış-
larla mücadele etmesiyle, bunlara karşı Asr-ı saâdet’in ihsan anlayışını düstur 
edinmesiyle ihtilaflı ilim meselelerin çözümünde adeta bir merci olarak gö-
rülmüş ve halk arasındaki dava, münakaşa ve anlaşmazlıkların kendisine arz 
edilen bir şahsiyet olmuştur.12 

Hâsılı, bütün hayatını düşünme ve ilme adayan, oldukça hareketli ve bere-
ketli bir ömür geçiren, çalışmalarıyla bilime önemli katkılar sağlayan, İslâm 
kültürüne birçok değerli eser bırakarak katkı sunan Dâvûd-i Karsî, mütevazı 
bir yaşantıdan sonra hayatını Ağustos 1169/1756 yılında Birgi kasabasında 
tamamlamıştır. Vasiyeti gereği Birgi’nin dışındaki bir tepe üzerinde medfun 
bulunan çok sevdiği ve ilmî kişiliğine hayran olduğu Birgivî’nin yanına def-
nedilmiştir.13

2. Yaptığı İlmi Seyahatler

İlim, dünya ve ahiret saadetine giden yol, milletlerin yaşamasına ve itibar 
kazanmasına vesile olan bir araç olup kişinin emek verdiği ve yolunda vaktini 
harcadığı en değerli ve saygın şeylerin başında gelmekte/başrol oynamaktadır. 
Bu maksatla özellikle mütekaidimin ulemâ döneminde ilme açılan bir kapı 
olarak görülen ilmî seyahatler, eski dönemlere kadar gider. Tarih, engellerle 
dolu yollarda canları pahasına ilim arzusuyla kilometrelerce yürüyen ilim he-
11 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1/302-303.
12 Akpınar,  “Dâvûd-i Karsî”, 29-32.
13 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1/302-303. Hayatı hakkında detaylı bir şekilde bk.: 

Yılmaz Özdemir, Dâvud el-Karsî Hayatı, Eserleri ve Şerhü’l-Avâmil’l-Cedîd Adlı Eseri (Edisyon 
Kiritik), (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998), 
8-10.
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veslilerinin biyografi çileleri ve İslâm anayasasının aslî mercileri olan Kur’an ve 
Sünnet’ i anlama gayesi ile yapılan seyahat örnekleri ile doludur. İslâmî düşünce 
yapısında ilim tahsil etmek gayesiyle seyahat etme geleneği, İslâm’ın ilme ve 
ona ulaşma yoluna dair tutumu ve bu çerçevede oluşan İslâm âlimlerinin ilme 
bakış açılarıyla yakından alakalı bir mevzudur. Nitekim Yüce Allah’ın Kur’an-ı 
Kerîm’in bazı ayetlerinde ilim tahsil etmek gayesiyle seyahat etmeyi teşvik 
etmesi;14 elçisi Hz. Peygamber’in, األْنبِياِء َوَرثَةُ   âlimler peygamberlerin“ الُعلَماُء 
varisleridirler”15, َُمن َسلَك طَِريقا يَْطلُب فِيِه ِعْلما؛ َسلك الله به طَِريقاً ِمْن طُُرِق الَجنَِّة، والمالئكة 
 Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah Teâlâ“ تََضُع أَْجنَِحتَها ِرًضا لِطَالِب الِعلم،
ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler, ilim öğrenenlerden hoşlandıkları 
için onlara kanat gererler”16, مسلٍم كلِّ  على  فَِريضةٌ  الِعلَم  فإن  يِن  الصِّ في  ولو  الِعلَم    اُْطلُبُوا 
“İlim Çin’de de olsa ona tâlip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır”17,  
يَْرِجَع َحتّى  اللِّه  َسبِيِل  فِي  فَهَُو  الِعْلم  طَلََب  فِي  َخَرَج   İlim tahsil etmek için yolculuğa“ َمْن 
çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır” ve اْلِجهَاُد في تِى  أمَّ  ِسيَاَحةُ 
اللِّه  ,Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır” gibi hadisleriyle ilmi“ َسبِيِل 
ilim öğrenmeyi ve ilim öğrenmek için yolculuk yapmayı yüceltip teşvik etmiş, 
dolayısıyla İslâm toplumlarında ilim için yapılacak seyahatlerin de temelini 
atmıştır. Böyle bir mertebeye varis olma şerefi, -ilk dönem ulemâda olmak 
üzere- İslâm dünyasında ilim meraklılarının, bilgi edinmek ve bu uğurda her türlü 
zorluğa göğüs gererek seyahatler yapmalarında önemli bir dinamizm olmuştur.18 
Öte yandan Kur’ân-ı Kerîm’de anlatıldığı üzere Hz. Musa (a.s)’ın ilim elde 
etme amacıyla Hz. Hızır (a.s) ile yolculuk etmesi19, İran asıllı Ebû Abdillâh 
Selmân el-Fârisî’nin  (öl. 36/656 [?]) hakikati, dolayısıyla gerçek dini bulma 
ve ilim öğrenme düşkünlüğü gibi özellikleriyle memleketi Şehristan’dan yola 
çıkıp Dımışk, Musul, Nusaybin ve Ammûriye (Amorion) gibi uzun mesafeleri 
geçerek Medine’ye varıp Peygamber efendimize iman etmesinin yanı sıra bir 
bedevînin Resûl-i Ekrem’e gelerek elçisinin söylediği sözleri tahkik etmesi20 
ve bir kadının Ukbe b. Hâris’e hem kendisine hem yeni evlendiği hanımına 
süt emzirdiğini söylemesi üzerine onun bu iddiayı Resûl-i Ekrem’e sormaya 
14 Bk.: Fahrettin Atar, “Sefer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2009), 36/ 294-298.
15 Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî, el-Câmiʿ u’ṣ-ṣaḥîḥ, (Beyrut-Dımaşk: 

Dâru İbn Kesîr, 1463/2006), “İlim”, 29 (No: 67); Hatib el-Bağdadî, er-Rihle fî talebi’l-hadis, thk. 
Nureddin Itr (Beyrut: b.y. 1975),  75, 82; Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. 
Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, et-Tûsî., İlim Kitabı, çev. Harun Ünal (İstanbul: b.y. 2015),  18.

16 Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, “İlim”, 29 (No: 67).
17 Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî, Şuʿ abü’l-îmân, thk. Ebû Hâcer Muhammed Saîd b. 

Besyûnî Zağlûl (Beyrut, Dâru Kütübi’l-‘İlmiyye, 1410/1990), 2/254.
18 Nevzat Keleş, “Ortaçağ İslâm Dünyasında İlmî Seyahatler”, Tarih Dergisi - Turkish Journal of 

History 73 (2021/1), 1-4.
19 el-Kehf 18/60-82.
20 Müslim, “Îmân”, 12
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gelişi,21 Hz. Muhammed’in Peygamber olduğunu duyan bazı kimseler onu tanı-
mak, Kur’an’ı, İslâm esaslarını ve yeni dinin tatbikatını öğrenmek maksadıyla 
yanına gelip, ihtiyaç duydukları bilgileri öğrendikten sonra kabilelerine dönüp 
oradakilere anlatmaları, rihlenin meşruiyetine delil oldukları gibi bu konuda 
İslâm literatüründe ulemâya rol model ve idol olmuşlardır.22 

İslâm dünyasında yapılan ilmî seyahatler daha çok dinî ilimler sahasında 
özellikle de hadis ilmi ekseninde gerçekleşmiştir. “İslâm kültürüne göre edi-
nilen bilginin muteber olabilmesi için kitapta değil de “talebe”nin o bilgiyi 
(ilmi) bizzat kaynağından, yani hocadan alması gerekmekteydi. Bu bağlamda 
teliften ziyade, müderris ön plana çıkıyordu. Klasik dönemde ilim tahsili için 
seyahate çıkmak, oradaki mütemekkin âlimlerin tedrisinden geçmek, onlardan 
ilmî icazetlerini almak hemen herkesçe kabul edilen bir tarz idi. Bu anlamda 
İlmî yolculuklar, ilim adamları için çok yönlü, önemli bir öğrenim süreci 
olduğu muhakkaktır. Onlar gittikleri bölgenin siyasî, fizikî, tarihî, kültürel ve 
ekonomik yapısından haberdar oldukları gibi o yörenin âlimleriyle tanışma, 
fikir alış verişinde bulunma imkânını da elde ediyorlardı.”23 

Bazı âlimler de genel anlamda seyahate ve özelde ise ilmî seyahatlere 
dikkat çekmişlerdir. Mesela bunlardan biri olan İbn Haldûn (öl. 808/1406), 
seyahatin önemi bağlamında şunları ifade etmektedir: “İlim öğrenmek için 
yapılan seyahatler son derece yararlıdır. Çünkü insanlar, marifet ve ahlakı 
bazen okuyarak bazen de başkalarına tabi olmakla elde ederler. Telkin ve karşı 
karşıya gelmek suretiyle kazanılan melekeler daha kalıcı olur. Keza seyahatler 
talebenin hocalarının çokluğunu ifade eder. Çünkü her hocanın sahip olduğu 
bir yöntemi vardır.”24 İbn Haldûn, öğrencilerin seyahat vasıtasıyla değişik 
hocaların tecrübe ve birikimlerinden yararlanabileceklerine dikkat çekmiştir. 
Fahreddîn er-Râzî (öl. 606/1209) de buna yakın bir mütalaada bulunmaktadır. 
O bu hususta şöyle der: “İnsanın bedensel ve düşünsel olarak kişilik kazanma-
sında seyahatin büyük bir etkisi vardır. Zira insan bu sayede birçok zorlukla 
karşılaşır. Bu nedenle seyahatte sabır kaçınılmazdır. Sabır sayesinde insan 
erdemli insanlarla bir araya gelir, herkesin ilim ve deneyimlerinden yararlanır, 
kendi eksikliklerini tamamlar, değişik kültür ve ahlak ile karşılaşır”25 demek 
21 Müslim, “ʿİlim”, 26
22 İbrahim Hatipoğlu, “Rihle”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2008), 35/ 106-108.
23 Muhammed Çetkin, Celâleddîn es-Suyûtî ve Arap Gramerindeki Yeri (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), 77.
24 İbn Haldûn, Abdurrahmân b. Muhammed, Mukaddime,  çev. Zakir Kadiri Ugan (İstanbul: MEB 

Yayınları, 1996), 2/399-400.
25 Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî, 

Mefâtîhu’l-Gayb (Beyrut: b.y. 1997), 6/154.
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suretiyle seyahatin önemini belirtmektedir.26 Dolayısıyla bu gibi etkenlerden, 
âyet ve hadis-i şeriflerde vurgulanan fazilete erişme ve ilme sahip olma nok-
tasında İslâmî ilimler litaratürüne mensûb ulemâ ve udebâda ilmî seyahatler 
sıkça görülmekte ve bu uğurda birçok zahmet ve meşakkate katlanılmıştır. Bu 
anlamda, Kur’an ve sünnet’in ilim için seyahati teşvik etmesi, İslam ulemâsını 
bu meşakkatli faaliyetlere motive eden iki önemli unsur olmuştur.

Bu özellik Dâvûd-i Karsî’de de bulunmaktadır. Temel medrese eğitimini ilk 
olarak memleketi Kars’ta, yörenin tanınmış zâhid ve âlimi olan Çolak Abdullah 
Efendi’den aldıktan sonra mizacındaki öğrenmeye yönelik aşırı istek ve daha iyi 
bir eğitim almak gayesiyle İstanbul’a ilmî seyahatte bulunur. Burada tahsilini ve 
mülâzemetini/stajını üstün bir başarıyla tamamlayarak, dönemin önde gelen ilim 
otoritelerinden Akkirmânî Mehmed Efendî (öl.1174/1760)’nin de mümeyyiz/
jüri üyesi olarak bulunduğu ruûs/göreve atama sınavında imtihanında başarılı 
olmuştur. Osmanlı ilmiye geleneğine göre ruûs imtihanında başarılı olanlar 
taşra medreselerinden birine müderris olarak tayin edilirlerse de kaynaklarda 
Dâvûd-i Karsî hakkında bu hususla ilgili bir bilginin bulunmamasından ve resmî 
makamlardan uzak kalarak zâhidâne bir hayat yaşamış olmasından hareketle 
onun böyle bir tayine yanaşmamış olma ihtimali ağır bastığı söylenilebilir.27 
Gerek Osmanlı coğrafyasının, gerekse başka coğrafyalarının farklı bölgelerine 
giderek eğitim ve telif faaliyetleri ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakların çoğuna göre onun mülâzemetini tamamladıktan sonra İzmir’in 
Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasına gittiği kaydediliyorsa da eserlerinin 
yazıldığı yerler ve tarihleri incelendiğinde bir eserin mukaddimesinde de (الَعْبُد 
 ifade ettiği gibi Dâvûd-i Karsî’nin tahsilini tamamladıktan (الفَقِيُر إلى اللِه نَِزيل ِمصر
sonra 1150/1737 veya daha erken bir tarihte Mısır’a gittiği anlaşılmaktadır.28  
Eserleri yazıldıkları yer ve tarihlere göre incelendiğinde Dâvûd-i Karsî’nin 
orada kısa bir sürede ilmî ehliyetini çevresine kabul ettirip ders vermeye baş-
ladığı ve daha ziyade öğrencilerinin ihtiyacı doğrultusunda eserler telif ettiği 
anlaşılmaktadır. Biyografi kaynakları buradaki yaşantısı hakkında ayrıntılı bilgi 
vermese de Dâvûd-i Karsî, Şerḥu Tekmileti’t-Tehzîb (1152/1739), Şerḥu Risâ-
leti uṣûli’l-ḥadîs (1151/1738), Şerḥu’t-Tezkire fi’l-âdâb (1152/1739) ve Şerḥu 
Tehzîbi’l-manṭıḳ (1150/1737) adlı eserlerini söz konusu tarihlerde Mısır’da 
yazdığını bizzat kendisi eserlerinin sonunda ifade etmektedir.29 Dâvûd-i Kar-
26 Detayı bir şekilde bk.: Abdulcelîl Candân, “Kuran-ı anlamak Gayesiyle Yapılan Seyahatler”, İslâmî 

Araştırmalar Dergisi 18/3 (2005),  227-235.
27 Akpınar,  “Dâvûd-i Karsî”, 29-30.
28 Osman Bilgen, “Dâvûd-i Karsî (1169/1756)’nin “Şerh Alâ Usûli’l-Hadîs” İsimli Eserinin Metodu ve 

Kaynakları Üzerine”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic  11/5 (2016) , 103.

29 Özpilavcı, “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi”, 
2009-2068.
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sî’nin Mısır’dan ne zaman döndüğü kesin olarak belli değildir. Ancak Mısır’da 
iken telif ettiği bilinen eserlerinden hareketle 1740 yılının sonlarında İstan-
bul’a geldiğini söylemek mümkündür. Dâvûd-i Karsî bir süre sonra kendisine 
hayran olduğu ünlü Türk bilgini Birgivî’nin memleketi olan Birgi kasabasına 
giderek orada yerleşmiş ve Birgi Ulu cami Medresesi’nde fahrî müderrislik 
yapmıştır. Daha sonra 1746 yılında Kıbrıs’a gitmiş ve orada bir müddet ka-
larak öğretim ve irşat faaliyetiyle meşgul olmuştur.30 1162 yılının ramazan 
bayramında (14-16 Eylül 1749) bir ziyaret amacıyla Lârende’de (Karaman) 
bulunduğu, orada yazdığı bir eserin ferâğ kaydından öğrenilmektedir. Özetle, 
Dâvûd-i Karsî’nin eserleri incelendiğinde kendisinin Birgi dışında İstanbul, 
Karaman, Mısır ve Kıbrıs’a giderek o bölgelerde tedris ve telif faaliyetlerinde 
bulunmuş, ancak bu bölgelere kaç defa gittiği ve oralarda tam olarak ne kadar 
süre ile kaldığı kesin olarak bilinememektedir. Fakat şu bir gerçek ki, Dâvûd-i 
Karsî çok sayıda seyahat yapmamışsa da yaptığı yolculuklar verimli geçmiştir. 
Gittiği bölgenin ilim çevresiyle tanışmış, dersler almış, kendi eserlerini onlara 
tanıtmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Dâvûd-i Karsî’nin yaptığı bu seyahatler ilmî 
amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.

3. İlmî Kişiliği ve Dilciliği

Daha önceki satırlarda ifade edildiği gibi Dâvûd-i Karsi,  17. yüzyılın son 
bölümü ile 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış çok yönlü bir kişiliktir. Bu dö-
nemin genel karakteristik özelliği dikkate alındığında bir nevi İslâmî ilimler 
başta olmak üzere hemen hemen bütün ilimler için şerh ve hâşiye dönemi 
olarak anılmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ulemâ ve udebâ orijinal ve özgün 
çalışmaktan çok, özellikle ders müfredatında yer alan muhtasar ders kitapları 
yanı sıra ilmî ve itikâdî konulu çalışmaları daha anlaşılır kılmak için onları 
pedagojik bir yöntemle şerh etme gayretinde bulunmuşlardır. Eserlerinden an-
laşıldığı üzere dönemin karakteristik özelliğinden payını alan Karsî de geleneğe 
uyarak İslâmî ilimlerin çeşitli dallarında kendisinden önce yazılmış, daha ziyade 
ders kitabı olarak kullanılan pek çok kitaba, özellikle talebelerinin bunlardan 
istifadesini kolaylaştırmak amacıyla şerh ve hâşiyeler yazmıştır. Zira birçok 
alanda kendini yetiştiren ve kazanımlarını eserlerine yansıtan Dâvûd-i Karsî’nin, 
Şerḥu’d-Dürri’l-yetîm, Şerḥu Uṣûli’l-ḥadîs̱ li’l-Birgivî, el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye 
şerhleri, Şerh-i Âmentü billâh, Şerḥu Ḳaṣîdeti Bedʾi’l-Emâlî, Şerḥu’l-Îsâġūcî 
fi’l-manṭıḳ, Şerḥu’r-Risâle fi’l-ḳażiyye ve eczâʾihâ, Şerḥu’l-Ems̱ileti’l-muḫte-
30 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1/302-303; Cemil Akpınar, “Dâvud-i Karsî”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,  (İstanbul: TDV Yayınları, 1994)  9/29; Öztürk, “Dâvud-i Karsî 
(1169/1756): Kelâmî Görüşleri ve kaynakları”, 80.
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life fi’ṣ-ṣarf, Şerḥu İẓhâri’l-esrâr, Şerḥu’l-ʿAvâmil, Muḫtâru Muḫtâri’ṣ-Ṣıḥâḥ, 
Şerḥu’r-Risâleti’l-Endelüsiyye fi’l-ʿarûż, Şerḥu’r-Risâleti’l-fetḥiyye fi’l-aʿmâ-
li’l-ceybiyye ve Şerḥu Risâle fi’l-ʿamel bi’r-rubʿ el-mevsûm bi’l-muḳanṭarât gibi 
farklı alanlarda bu formattaki çalışmaları şerh etmesi, onun şârih özelliğinin 
net göstergesidir. Yazarın şerhlerinin muhtevalarına bakıldığında her ne kadar 
kendinden önceki yazılmış olan şerhlerden yararlanmış olsa da orijinal bir 
üslup ve içerik ön planda görülmektedir. Yazmış olduğu eserler, ilmî yönleri 
yanında öğrencilere okutulan ilimlerin izahları olması hasebiyle aynı zamanda 
pedagojik nitelikli eserlerdir.31

Dâvûd-i Karsî, dönemin karakteristik özelliği olan şerh edebiyatına dair 
eserleri kaleme almakla birlikte, farklı ilim dallarındaki telif çalışmaları da 
orijinal ve özgün bir şekilde ortaya koymaya gayret eden; klasik Osmanlı 
âlimi özelliklerini şahsında toplamayı büyük oranda başarabilen âlimlerden-
dir. Kelâm, tefsir, hadîs, Arap dili ve edebiyatı, mantık ve ilmi mikât gibi 
gerek İslâmî ilimler, gerek mantık ve gerekse tenkit ve lüğavi ilimlerle ilgili 
hemen hemen bütün alanlarda eser vermiş olması da çok yönlü ve kendisi-
nin üretken bir şahsiyet olduğunun açık göstergesidir.32 Dâvûd-i Karsî’nin 
hayatını ve çalışmalarını ele alan kaynaklarda onun gerek günümüze ulaşan, 
gerekse ulaşmayan farklı çalışmalarından bahsetmektedirler. Nitekim Dâvûd-i 
Karsî’nin, Tefsir-Kıraat alanında er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-mişkâtü’l-ḳud-
siyye, el-Fetḥiyye fî beyâni’ḍ-ḍâdi’l-ḳaṭʿiyye, Taḥrîrât ve taḳrîrât ʿale’l-besmele 
ve’l-ḥamdele ve’ṣ-ṣalâti ve’s-selâmi’l-lafẓiyye, Şerḥu’d-Dürri’l-yetîm; Hadis 
alanında Şerḥu Uṣûli’l-ḥadîs̱ li’l-Birgivî; Kelâm alanında el-Ḳaṣîdetü’n-nû-
niyye şerhleri, Şerh-i Âmentü billâh, Şerḥu Ḳaṣîdeti Bedʾi’l-Emâlî, Risâle fî 
beyâni mesʾeleti’l-iḫtiyârâti’l-cüzʾiyye ve’l-idrâkâti’l-ḳalbiyye; Mantık alanında 
el-Mûcez fî şerḥi Tehẕîbi’l-manṭıḳ, Tekmile li-Tehẕîbi’l-manṭıḳ, Şerḥu’l-Îsâġūcî 
fi’l-manṭıḳ, el-Îsâġūci’l-cedîd ve’d-dürrü’l-ferîd, Şerḥu’r-Risâle fi’l-ḳażiyye ve 
eczâʾihâ; Cedel ve Münâzara alanında Teẕkire li-veẓâʾifi’l-baḥḥâs̱în ve konu-
muzun eksenini oluşturan Arap Dili ve Edebiyatı alanında ise Şerḥu’l-Ems̱i-
leti’l-muḫtelife fi’ṣ-ṣarf, Şerḥu’l-Binâʾ, Şerḥu İẓhâri’l-esrâr, Şerḥu’l-ʿAvâmil ve 
Muḫtâru Muḫtâri’ṣ-Ṣıḥâḥ gibi hemen hemen dinî ilimlerin her alanında eserler 
telif ettiğine kaynaklık etmektedirler.33 Eserlerinden bu ilimlere vukufiyetinin 
çok kuvvetli olduğu anlaşılan Dâvûd-i Karsî, hangi alana dair yazdığı esere 
bakılırsa eserdeki derinlik ve inceliğinden, ihtisas alanının bu olduğu ve bu 
31 Yılmaz Özdemir, “Dâvûd-i Karsî’nin Arap Dili Öğretimi Metodu”, Uluslararası Dâvûd-i Karsî 

Sempozyumu, ed. Bünyamin Çalık ( Kars:arti5medya.com,  2017), 391-392.
32 Ferruh Özpilavcı, “Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve 

Değerlendirmesi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/ 3 (Aralık 2017),  2017.
33 Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ʿ ârifîn, 1/ 363; Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 302-

303; Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, 9/ 29-32.
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alandan başka bir alanı bilmediği sanılacaktır. Dâvûd-i Karsî’nin telif ettiği 
bu eserler, onun ilmi kişiliğini ve dilciliğini kanıtlayan en önemli faktördürler. 

Dâvûd-i Karsî, eserlerini kaleme alırken pratik değer taşıma amacını ön planda 
tutmuş ve muhatap aldığı kitleye göre Şerhü’l-Emsilet’i-Mühtelife fi’s-Sarf ve 
Nakşibendîyye Risâlesi gibi bazı eserlerini Türkçe; fakat büyük çoğunluğunu 
Arapça yazmıştır. Kanaatimizce Dâvûd-i Karsî’nin eserlerini genellikle Arapça 
yazmasının nedeni: yaşadığı dönemde ilim dilinin Arapça olmasının yanı sıra 
insanları İslâm’ın orijinal kaynakları ile yüz yüze getirmektir. Çünkü onun 
eserlerini okuyabilmek için Arapça öğrenmeye ihtiyaç duyulacak ve böylece 
temel İslâm kaynaklarının dili de öğrenilmiş olacaktır. Bu aynı zamanda Hz. 
Peygamberin hadislerinin dilini ve diğer İslâmî kaynakları öğrenmek demek-
tir. İnsanların orijinal din kaynakları ile temas kurma imkânına sahip olması, 
dini kendi dilinden öğrenmesini ve şiirden daha iyi korunmasını mümkün 
kılacaktır. Çünkü Arapça, diğer dillerden farklı olarak, ibadet dışında dinî ve 
hukukî inançları öğrenirken bile insanların sürekli karşılaştıkları ve her zaman 
kullanmaları gereken bir dildir. Sağlam bir inanca sahip olmanın ve eksiksiz 
hareket etmenin asgari şartı, din ve mesajı hakkında bilgi sahibi olmaktır; ori-
jinal dinin kaynaklarına atıfta bulunmadan bu mümkün olmazdı. Zira Osmanlı 
medreselerinde Arapçanın öğretilmesinin temel amacı ve Osmanlı âlimlerinin 
Arapça konusundaki hassasiyeti de devletin siyasetine paralel olarak, bizâtihi 
Arapça öğrenme anlayışından da çok, Kur’ân ve hadis varlığını daha iyi anlama 
kaygısından kaynaklanmaktadır. 

Bu amaçla Dâvûd-i Karsî, Arapça öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrenci-
lerin kavrayışını kolaylaştırmak için özgün Arapça eserler telif etmemiş olsa 
da özellikle dönemin ders müfredatında okutulan önemli eserleri Arapça şerh 
etmeye çalışmıştır. Ancak burada belirtmek gerekir ki çok sevdiği ve kendisine 
manevi üstat kabul ettiği İmam Birgivî’de olduğu gibi öğrencilerin seviyesine 
göre şerh ettiği Arapça gramer kitaplarında bile yukarıda bahsettiğimiz nok-
taya, yani Arapçanın İslâmî ilimlerin temeli olduğuna vurgu yapmakla birlikte, 
Arapçanın aslında din öğrenmek için bir araç olduğunu düşünmektedir. Özel-
likle şerh ettiği Arap grameri ile eserlerin mukaddimelerinde, Arapça’nın bu 
özelliğine vurgu yapmaktadır.

Dâvûd-i Karsî’nin ekseriyetle eserlerini Arapça yazmasının diğer bir ne-
deni ise Osmanlı kültüründe ulemâ ve udebânın özellikle Arapça ve Farsça 
öğrenmeleri bir keyfiyet değil, bilakis devletine ve milletine karşı ödenmesi 
gereken iki borç olarak telaki edilirdi.  Zira “Her kim okur Fârisî, gider deynin 
yarisi” sözü oldukça yaygındır. Bu düşünceden hareketle Osmanlı âlimleri 
bu iki dili, aldıkları sağlam bir medrese eğitimiyle iyi bir şekilde öğrenmeye 
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çalıştıkları anlaşılmaktadır.34 Dâvûd-i Karsî’nin Arapçaya olan hâkimiyeti ile 
farklı alanlarda tamamına yakını eserlerini Arapça olarak telif etmesi bu ilmi 
düşünceden kaynaklandığı söylenilebilir.

Dâvûd-i Karsî’nin farklı sahalarda Arapça eserler telif etmesi genelde ilmî 
kişiliğini, özelde ise dilciliğini yansıtmaktadırlar. Nitekim onun bu alanlarda 
yetkin olmasının en temel sebeplerinden biri hiç kuşkusuz Arap dili ve edebi-
yatına olan vukûfiyetidir. Arap diliyle bu kadar ilgili bir ilim adamının dilden 
ve dil zevkinden büyük bir nasip almış olması gerektir. Daha önceden de 
zikredildiği gibi Dâvûd-i Karsî, şerh ve hâşiyeciliğin revaçta olduğu bir dö-
nemde yetişmiş bir ilim adamıdır. Dolayısıyla teliflerinin büyük bir kısmını 
şerh ve hâşiye formunda kaleme almıştır. Aynı şekilde Arap dili ve edebiyatı 
sahasındaki eserleri de tamamına yakını şerh ve hâşiye formundadır. Ancak 
şerhlerin bile ilim talibine anlaşılamayacak derecede zor ve muğlak olduğu 
bir dönemde, muhtasar metin kitapları telif etmenin faydalı olmayacağı bir 
gerçektir. İşte bu durumu göz önünde bulunduran Dâvûd-i Karsî, Arap dili 
ve edebiyatında yeni bir eser telif etme yerine, mevcut tedavülde ve revaçta 
olan eserlere şerh veya hâşiye yazmayı daha uygun bulduğu anlaşılmaktadır.

Dâvûd-i Karsî’nin Arap dili ile ilgili çalışmalarına baktığımızda özellikle 
medrese eğitim sisteminde başlangıç seviyesi mesabesinde olan, talebeler için 
hacimleri küçük de olsa nitelikleri yadsınamaz olan Ems̱ileti’l-muḫtelife fi’ṣ-
ṣarf, Binâʾ, ʿAvâmil el-Cedîd, İẓhâri’l-esrâr ve Şerhu’l-Kâfiye gibi önemli 
eserleri şerh etmiştir. Önemine binâen gerek diğer alanlarda gerekse Arap 
dili grameri ile ilgili telif ettiği eserler, hepsi olamasa da- akademik sahada 
araştırmacıların dikkatini çekmiş,  bir şekilde sempozyum bildirisi, makale, 
yüksek lisans veya doktora olarak incelenmiştir. Mesela; Onun Şerhu’l- Emsi-
leti’l- muhtelife fi’s-sarf adlı eseri Mesut Demirtaş (2021) ve Şerhu’l- ʿAvâmil 
el-Cedîd adlı eseri Yılmaz Özdemir (1998) tarafından yüksek lisans olarak; 
Şerhu’l-İẓhâri’l-esrâr adlı eseri ise Gökhan Sebati Işkın (2000) tarafından 
doktora tezi olarak çalışılmıştır.35 

Ayrıca Dâvud-i Karsî Arapça’da, “fasih Arapçanın inceliklerini en iyi şekilde 
öğrenmek, sözcüklerin gramatik ve morfolojik açıdan doğru kullanımlarını 
görmek, Kur’ān’ı okurken ve açıklarken yanlışlıklara düşmemek ve dile ya-
34 Musa Yıldız, “Osmanlı Döneminde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Türkiye’de 

Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi ( Ankara: 2007), 1-2.
35 Bk.: Erdoğan Köycü, “Hadis Usulu Âlimlerinden Dâvûdu’l-Karsî’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir 

Literatür Denemesi”, Uluslararası Kars Âlimleri Sempozyumu, ed. Alparslan Kartal-Ahmet Ekinci 
(Ankara: Sonçağ Yayıncılık, 2018), 554; Mesut Demirtaş, Dâvûd b. Muhammed el-Karsi’nin Şerhu’l- 
Emsileti’l-Muhtelife fi’s-Sarf Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Yöntemin Günümüz Arapça Eğitimindeki 
Uygulanabilirliği ve Önemi (İstanbul: Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2021), 13-14.
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bancı kelimelerin girmesine engel olmak”  gibi özellikleriyle önemli bir yer 
edinen sözlük ilminin, en büyük dil sanatlarından biri olduğunun farkında olan 
bir kişiliktir. Bu anlamda müellif, öğrenciler için kullanımı kolay olsun diye 
İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’ye (öl.400/1009) ait olup es-Sıhâh diye tanınan 
Tâcü’l-luga adlı Arapça sözlük üzerinde Muhammed b. Ebû Bekir er-Râzî 
(öl.666/1268) tarafından Muhtârü’s-Sıhâh adıyla yapılmış ihtisar çalışmasını 
Muhtâru Muhtâri’s-Sıhâh şeklinde yeni bir ayıklama ile daha da kısaltılmıştır.

Birçok müelifte olduğu gibi Dâvûd-i Karsî de yazdığı veya şerh ettiği eserlerde 
genelde efradını câmî, ağyarını mani bir mukaddime/önsöz ile başlamaktadır. 
Pedagojik bir yöntem izleyen müellif, mukaddimede veciz bir şekilde eserin 
telif amacını, metodunu ve söz konusu ilmin önemi gibi hususları vurgulayarak, 
daha başta okuyucunun dikkatini celp etmeye başlar. Örneğin Dâvûd-i Karsî, 
medrese eğitiminde yeni başlayan mübtediler için oldukça alt seviyelerde ha-
zırlanmış olan el-Emsile’nin şerhi olan Şerhu’l- Emsileti’l- muhtelife fi’s-sarf 
adlı eserinde şöyle bir mukaddime ile başlar: 

وأنَّ األَدبِيَِّة،  الفُنُوِن  أَْحَسِن  َوِمْن  الَعَربِيِّة،  ْالُعلُوِم  أَْشَرِف  ِمْن  التَّْصِريِف  ِعْلَم  أنَّ  رأيُت   لّما 
أَُسَراُء هُْم  َجَماَعة  يَِد  فِي  َوقََع  قَْد  وأنَّه  لِلطَّلَبَِة،  تَْعلِيِمِه  َعْن  أَْعِرُضوا  الَكَملة  زمانِنا   ُعلَماَء 
َعن ُجونَها  ويَُعوِّ لِيَمةَ  السَّ الطَبايَِع  فُوَن  فيَُحرِّ َوتَْسِديِد،  تَْوثِيِق  َغْيِر  ِمْن  يَتََعاطَْونَهُ  فَطَفِقُوا   التَّْقلِيِد، 
أَْن أََرْدُت  َمْقبُولَة،  ُعلُوٍم  َوبِتَْدِريِس  َمْعُدوَدة  نَُسٍخ  بِتَْعلِيِم  ُمْشتَِغالً  َوُكْنُت  الُمْستَقِيَمِة،   الطَِريِق 
األْمثِلَةَ وأَْشَرُح  اإلتقاِن،  َوْجِه  على  يَْوٍم  ُكلِّ  فِي  نُسخ  أَْربََع  تَْدِريس  َعقَِب  الَصْرِف  ِعْلَم   أُدّرَس 

والُمِعين. الموفق  ولله  اإلْحَساِن  طَِريِق  على  َوَغْيَرهَا 
 “Arap dil ilimlerinin en şereflilerinden ve edebî sanatların en güzellerinden 

birisinin de sarf ilmi olduğunu gördüm. Bunun yanı sıra zamanımızın mahir 
âlimlerinin onu talebelere öğretmekten yüz çevirdiklerini ve bu yüzden de bu 
şerefli ilmin tedrisatı taklidin esiri olan bir grubun eline düştüğünü gördüm. 
Onlar ise, (bu ilmin temel kaide ve kurallarını) kesin bir biçimde ortaya koyacak 
sağlam bir kaynağa ve ilmî bir birikime dayanmadan bu ilimle meşgul olmaya 
başlamışlardır. Bu nedenle (öğrenciye doğru bilgi vermek yerine) sağlam ka-
rakteri tahrif ediyor ve onu doğru yoldan saptırıyorlar. Bu esnada ben de bu 
kitabın birkaç nüshasını incelemek ve diğer bazı makbûl ilimlerin tedrisatıyla 
meşguldüm. Ancak bu durumu görünce, her gün düzenli olarak dört nüshayı 
inceledikten sonra sarf ilmine dair bir çalışma yapmak istedim. Böylece (sarf 
ilmini daha iyi öğretmek ve öğrencilere kolaylık sağlamak gayesiyle) el-Emsile 
ve diğer bazı kitapları en güzel bir şekilde şerh etmeye koyuldum. Tevfik ve 
yardım Allah’tandır.” Mukaddimenin hemen ardından Dâvûd-i Karsî, daha en 
başta öğrencinin okuyacağı ilmin ne olduğunu, başka bir deyişle neyi, niçin 
öğrenmekte olduğu hakkında tam bir farkındalık içinde olmasının onu motive 
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edeceğini ve ona göre hareket etmesi gerektiği düşüncesiyle o ilmin gerek 
lüğâvî gerekse ıstılâhî tanımıyla başlar. İlmin konusu, maksadı ve öz de olsa 
faydaları/getirisi üzerinde durur. Devamında metot olarak eserde geçen kelime, 
cümle, tanım ve önemli kavramlar hakkında müktezây-ı hâle göre bazen vecîz 
bazen detaylı bir şekilde açıklamaya çalışarak hakkında vermeye çalışır. O, 
özellikle söz konusu ilmin iyi ve rahat anlaşılması; muğlak kalmaması kendi-
sine ait temel kavramların bilinmesiyle bir derece orantılı olmasının farkında 
olmalı ki, öğrencinin zihninde en açık bir şekilde yer etmesi için onları analiz 
etmeye gayret eder. Eğitim hakkında bu tutumu dikkat çekicidir.36

Dâvûd-i Karsî, kendi döneminde gerek başka alanlarda, gerekse Arap dili 
alanında şerh ettiği kitapların farklı şerhleri olmasına rağmen bunlara ilaveten 
tekrar onları şerh etmesini yaptığı bazı değerlendirmeler ve eleştiriler bağlamında 
ifade etmektedir. Bu konudaki değerlendirme ve eleştirileri genelde şerhlerdeki 
ifadelerin uzun, anlaşılmalarının zor ve gereksiz ayrıntılara yer vermelerin-
den dolayı ilmin tahsilinde zaman israfına sebep olduğuna yoğunlaşmıştır. 
Mesela İmam Birgivî’nin İzhâr’ına yazdığı şerhin birkaç yerinde İzhâr’ın en 
ünlü şerhlerinden olan Adalı Şerhi’ne yönelik bazı eleştirileri bu meyandadır. 
Mustafa b. Hamza Adalı’nın (öl.1085/1674) bazı açıklamalarını zorlama, ge-
reksiz, temelsiz, tartışmaya açık; İzhâr’ı okuma seviyesindeki mübtediler için 
faydası olmayan faraziyeye dayalı ihtilaflı konular diye nitelendirmektedir. 
Dâvûd-i Karsî, İbnü’l-Hâcib’in (öl. 646/1249) Arap nahvine dair muhtasar 
bir şekilde telif ettiği el-Kâfiye’ye yazdığı şerhin mukaddimesinde ise nahiv 
ilminin üstün ve faydalı ilimlerden olduğunu ve İbnü’l-Hâcib’in bu eserinin 
nahiv ilmi açısından yeterli bir eser olduğunu belirtmektedir. Fakat ilim erbâbı, 
eserin ancak Abdurrahmân el-Câmî (öl. 898/1492) tarafından hazırlanan Molla 
Câmî  “el-Fevâidü’z-Zıyâiyye fî Şerhi’l-Kâfiye” adıyla bilinen bu geniş şerh 
ve akabinde birtakım lüğâvî hezeyanlarla birlikte okunduğu zaman anlaşıla-
bileceğini düşündükleri için ondan gereği gibi istifade edememekte ve boşuna 
zaman kaybetmektedirler. Bundan dolayı Karsî, el-Kâfiye’ye muhtasar bir şerh 
yazmıştır.37 Bu düşünceyle yazdığı bu şerhleri, öncekilere bir reddiye niteliği 
taşıdığını söylemek mümkündür.

İlmiyle âmil bir kişilik olan Dâvûd-i Karsî, يَٓا اَيُّهَا الَّٖذيَن ٰاَمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما َل تَْفَعلُوَن 
“Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?”38 gibi âyet-
lerden ifade edilen Müslümana yaraşan tutumun söylem ile eylem arasındaki 
36 Özdemir, “Dâvûd-i Karsî’ninarap Dili Öğretimi Metodu”, 394.
37 Işkın, Dâvûd-i Karsî ve Şerhü’l-İzhâru’l-Esrar’ı, 15, 17, 19, 27, 28, 81, 180; Özdemir, “Dâvûd-i 

Karsî’ninarap Dili Öğretimi Metodu”, 392; Dâvûd-i Karsî, Şerhü’l-Kâfiye, (Bayezid Devlet 
Kütüphanesi, Veliyüddîn Efendi, 2967, vr., 1b-2a.)

38 Saff 61/2.
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tutarlılığına özen göstermek olduğunun bir gereği olarak ve de şerhlerinin eğitici 
olması düşüncesiyle, bazı istisnâlarla birlikte genelde gramer meseleleri basit 
ve anlaşılır bir üslupla fazla teferruatlara dalmadan özet bir şekilde ele almaya 
gayret etmiştir. Bu anlamda çalışmalarında şerh etmeye ve basitleştirmeye 
dayalı bir öğretim metodu hâkimdir. 

Basra ve Kûfe ekolüyle Arap gramerinin tam olarak sistemleştiği bilinen 
bir gerçektir.39 Dolayısıyla Arap grameri ile ilgili yapılan çalışmalar ekseriyetle 
bu ekollerden birinin görüşleriyle yazılmıştır. Dâvûd-i Karsî, Basra ve Kûfe 
ekoller bazında gramer meselelerinin izahında izlediği metot ise kendisi üslup 
olarak muhtasar çalışmalar ortaya koyduğu için Basra veya Kûfe ekollerine 
direk olarak işaret etmemektedir. Ancak ortaya koyduğu tarif, görüş ve tercih 
ettiği terimlerden de anlaşılacağı üzere çalışmalarında genel anlamda Basra 
ekolü görüşü daha ağırlıktadır. Nitekim onun sema‘ya önem vermesi; terim 
olarak sıfat, bedel, zarf, zamir, munsarıf ve gayrı munsarıf; fetha, zamme, 
kesra ve sükün gibi binâ alametlerini kullanması; müştakların aslı masdar 
olduğu, (اِْسم)  kelimesinin (مو -kelimesinden müştak olduğu gibi mesele (السُّ
lerde Basra ekolünün görüşlerini ve metodunu benimsemesine rağmen az da 
olsa Kûfe ekolünden görüşler, deliller ve alıntılar da yaptığı görülmektedir. 
Ayrıca müellif, öğrencinin gerek güzel konuşabilmesi gerekse doğru telaffuz 
edebilmesi için gramer ilmini alıştırmalarla uygulamalı olarak ve Şerhu’l- 
Emsileti’l- muhtelife fi’s-sarf adlı eserinde uyguladığı gibi soru cevap şeklinde 
yapması gerektiğine dikkat çekerek, modern dönemde dil eğitiminde de be-
nimsenen bir yöntemi uygulamıştır. Konuların izahında ve temellendirmesinde 
ise başta Kur’an âyetleri olmak üzere, şiir beyitlerinden, hadislerden, sahabe 
sözlerinden ve mesellerden yararlanarak onlarla istişhâd etmiştir. Kullandığı 
dilin üslubu, gerçekleştirmek istediği pedagojik amaca uygun olarak anlaşılır 
ve sadedir. Dâvûd-i Karsî, el-Emsil’ye Türkçe yazdığı şerhinde olduğu gibi 
yer yer hocanın gramer konuları nasıl okutması ve izah etmesi gerektiğine de 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu gibi çalışmaları eğitmen için aynı zamanda 
kılavuz eser hüviyetinde oldukları da kabul edilebilir.40

39 Arap gramerinin merhaleleri ve ekolleri hakkında geniş bilgi için bk. Halis Dede, Sarf İlminde el-
Mâzinî ve et-Tasrîf Adlı Eseri (Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2016),  6-10. 

40 Işkın, Dâvûd-i Karsî ve Şerhü’l-İzhâru’l-Esrar’ı, 216; Özdemir, “Dâvûd-i Karsî’ninarap Dili Öğretimi 
Metodu”, 404.
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Sonuç

Dâvûd-i Karsî’nin İlmî Kişiliği ve Dilciliği adlı bu çalışmamızda ulaştığımız 
sonuçları maddeler halinde şu şekilde zikredebiliriz:

* Dâvûd-i Karsî, Osmanlı Devletinin 18. yüzyıl ilmî ve felsefî feraseti geniş 
geniş ve alanında donanımlı âlim ve müderrislerindendir. 

* Farklı hocalarda eğitim alıp birçok öğrenci yetiştirmesine rağmen onların 
ismi genel anlamda tam olarak bilinmemektedir.

* Oldukça mütevazı bir hayat süren, samimi ve idealist bir ilim adamı olan 
Dâvûd-i Karsî, hayatının büyük bir bölümünü ilim öğrenmek ve öğretmekle 
geçirmiş; dönemin sosyal ve siyâsi olaylarından uzak durmaya gayret etmiştir. 

* Uzun yıllar Kahire’de kalıp Mısır-Mağrib bölgesi ilmî geleneğini sentez-
lenmesiyle başta İslâm ilimleri olmak üzere birçok önemli çalışmalar ortaya 
koymuştur. 

* İlmi yetkinliğiyle başta hâşiye ve şerhler olmak üzere temel İslâm ilimleri-
nin hemen hemen her dalında eser telif etmiş, mevzuları çağın hedef kitlesinin 
anlayacağı bir şekilde şerh etmeye ve yazmaya gayret etmiştir.

* Arapçanın İslâm dinin, dolayısıyla din dili olduğunu ve temel kaynak-
ların anlaşılması Arapçaya bağlı olduğunun kanaatinde olması düşüncesiyle 
eserlerinin kahir ekseriyetini Arapça olarak telif etmiştir. 

* Gerek diğer dallarda gerekse Arap dili ve grameri ile ilgili eser kolek-
siyonuna bakıldığında ilmî açıdan özgün ve orijinal bir çalışma ortaya koy-
maktan çok ilgili dönemin benimsenen bir projesi olarak daha çok konjonktür 
ve arenada tedavülde olan kaynakları değerlendirmeye aldığı görülmektedir. 
Fakat Dâvûd-i Karsî, özellikle dönemin medrese eğitim sisteminde başlangıç 
seviyesi mesabesinde olan ve talebeler için hacimleri küçük de olsa nitelikleri 
yadsınamaz olan Ems̱ileti’l-muḫtelife fi’ṣ-ṣarf, Binâʾ, ʿAvâmil el-Cedîd, İẓhâ-
ri’l-esrâr ve Şerhu’l-Kâfiye gibi önemli eserleri ihtiyaca binâen şerh etmiştir. 

* Genelde eserlerinin mukaddimelerinde veciz bir şekilde eserin yazılış 
nedenine yanı sıra metoduna da değinen Dâvûd-i Karsî,  Arap grameri ile ilgili 
şerh ettiği çalışmalarının temel amaçlarından biri ve en önemlisi Osmanlı eğitim 
sisteminde öğretilen Arapça’yı daha kolay ve anlaşılır yöntemlerle öğretmeye 
yardımcı olduğu vurgulamaktadır.

* Sonuç olarak Dâvûd-i Karsî,  İslâmî ilimlerin hemen her sahasında Arapça 
eserler vermiş olması ve bazı gramer eserlerini şerh edip Arap dilinin kurallarını 
ilim erbabına en verimli bir şekilde sunmaya çalışması; meseleleri ince, veciz 
ve anlaşılır bir şekilde izah etme gayreti onun Arap grameri ilmindeki yerini 
ve dil hâkimiyetini göstermektedir.
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Sözlükte fetâ kelimesi “genç, yiğit, cömert”; fütüvvet ise “gençlik, kahra-
manlık, yiğitlik,1 cömertlik ve fedakârlık” anlamlarına gelmektedir.2 Ayrıca 
fütüvvet Arapçada erkek ocakları anlamına gelirken Farsçada ise genç erkeklik 
anlamına gelmektedir.3 Tasavvuf kaynaklarında sûfiler II. yüzyılda fütüvveti 
tasavvufî bir terim olarak kullanmaya başlamışlardır. Buna göre Ca‘fer es-Sâdık 
(ö. 148/765), “Bize göre fütüvvet ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının istifa-
desine sunmak, ele geçmeyen bir şey için de şükretmektir” diye dile getirmiştir.4 

Fütüvvet konularını işleyen edebi eserlere “fütüvvet-nâme” denir. Arapça, 
Farsça ve Türkçe dillerinde birçok fütüvvet-nâme yazılmıştır.5 Bu edebi eserler 
gençlerin ve tüm toplumun dinsel, ahlaki değerleri benimsemeleri amacıyla 
yazılmışlardır. Fütüvvet-nâmeler, “yol işaretleri” diyebileceğimiz temel kuralları 
ve bu kuralların ilahi boyutunu ele almaktadır.6

Fütüvvet hareketinin önemli temsilcileri Horasan bölgesinde yetişmiştir. Bu 
bölgede yetişen önemli sûfiler; Ahmed b. Hadraveyh, Ebü Hafs el- Haddâd, 
Ebü Tür’ab en- Nahşebi, Ebû Abdullah es- Siczi, Muhammed b. Fazl el- Belhi 
Ebü’l Hasan el- Bûşenci‘ dir. Bunun dışında Irak bölgesinde de önemli sûfilerde 
*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Bölümü Ortaçağ 

Tarihi Anabilim Dalı 
 email: nilo3636@outlook.com
1 Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l- Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, (Ankara: TTK 

Basımevi,  2000), 226.
2 Gonca Sutay, ”Anadolu Selçukluları Döneminde Ahilik ve Siyasetteki Etkileri,” I. Internatıonal Iğdır 

Congress On Multıdıscıplınary Studıes, ( Iğdır: November 6-7, 2018), 565. Ayrıca bkz. Muhammed 
Bahaeddin Yüksel, ”Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet ve Ahiliğin Kur’ anî Referasları,” Tefsir 
Araştırmaları Dergisi 1/2 (30 Ekim 2017), 273-274.

3 Marshall G.S. Hodgson, İslam’ ın Serüveni Orta Dönemlerde İslam’ ın Yayılışı, çev. Berkay Ersöz 
(Ankara: Phoenix Yayınevi,  2020), 151.

4 Âdem Çatak, Ahmet Vural, “Halife Nâsır Li-Dînillâh ve Şihâbüddin Ömer Es-Sühreverdî İkilisinin 
Fütüvvet Teşkilatının Gelişimindeki Rolü”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu XIII. Yüzyıla 
Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri ( Kırşehir 2018), I/ 4-5. 

5 Kamil Sarıtaş, “Ahlak Felsefesi Açısından Fütüvvet Düşüncesine Dair Genel Değerlendirmeler”, 
III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin 
Temelleri ( Kırşehir 2018) 1/ 414. Ayrıca bkz. Gonca Sutay,” Anadolu Selçukluları Döneminde 
Ahilik ve Siyasetteki Etkileri,” s.564.

6 Mustafa Topak, Ahî Dâ’î ve Türkçe Manzum Eseri: Fütüvvetnâme-i Tarsûsî (İnceleme- Metin), 
(Adana: Çukurova Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 
Yüksek lisans Tezi Adana 2016), s.5.
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yetişmiştir. Ma‘rûf-i Kerhî, Cüneyd, Ruveym, Hâris el-Muhâsibî ve Sehl b. 
Abdullah et-Tüsterî gibi sûfîlerdir.7

Horasan’da ve Irak bölgesinde fetâ denilen özellikleri arasında kahramanlık, 
cömertlik olan kişilere hayranlık duyulmuştur. Fetâ teriminin Kur-ı Kerim’de 
de geçmesi sonucu sufîler bu kelimeyi tasavvuf terimi haline getirmişlerdir. Bu 
nedenle fetâ kelimesini sufî, fütüvveti ise tasavvuf anlamında kullanmışlardır.8                                                                                                 

Gerçek manada fütüvvet, bir kimsenin, başkalarının hak ve menfaatlerini 
kendi hak ve menfaatinden üstün tutması, başkalarının hatalarını görmezlikten 
gelmesi, başkalarını kendinden yükseklerde görmesi, sözünde durması, sada-
kat göstermesi, olduğu gibi görünmesidir. Bu yüzden fütüvvet güzel ahlâklı 
olmak demektir.9

Ebu’l- Hasan Harakânî’ nin yaşadığı Horasan bölgesi ve dönem,  tasavvuf 
alanında yıllarca insanlığa rehberlik eden önemli mutasavvıfların yaşadığı za-
mana denk gelir. Hamdun Kassar, Ebu Turab, Nahşebi, Şakiki Belhî, Ahmed 
b. Hadreveyh, Bayezid-i Bistamî, İbrahim b. Edhem bölgenin önemli muta-
savvıfları arasında yer almaktadır.10 Kabri günümüzde Kars şehri sınırlarında 
yer alan Ebu’l Hasan Harakânî de gerek İslam’ın gerekse feta anlayışının 
bölgede yayılmasında mühim bir rol oynamış tarihin önemli şahsiyetlerinden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ebu’l Hasan Harakânî’nin Hayatı, Fütüvvet Anlayışı, Mürşitleri

Hayatı:
Ebu’l Hasan Ali b. Ahmed b. Cafer El- Harakânî daha çok bilinen ismiyle 

Şeyh Ebu’l Hasan El- Harakânî,11 İran’ ın Horasan Bölgesindeki Bistam şeh-
rinin kuzeyinde yer alan Harakan köyünde dünyaya gelmiştir.12 Şeyh Ebu’l 
Hasan El- Harakânî, doğduğu yere nisbetle Harakani diye anılmaktadır.

Ebu’l Hasan El- Harakânî,  Harakan köyünde çiftçilik yapan fakir bir ai-
lenin çocuğudur.13 Onun hakkında güvenilir bilgi veren Sem’ânî’nin el-Ensab 
7 Süleyman Uludağ,” Fütüvvet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,  

1996), 13/ 259-260.
8 Adem Öger, “Uygur Türklerinde Fütüvvet Kültürü Fütüvvet- Nâmeler ve Ahilik Teşkilatına Etkileri”, 

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin 
Temelleri ( Kırşehir 2018)  I/ 18.

9 Ahmed Emin Seyhan, “ Ebu’l Hasan El-Harakânî’ nin Fütüvvet Anlayışının Ahilik Değerlerinin 
Oluşumuna Katkısı”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslam 
Dünyasında Ahiliğin Temelleri (Kırşehir 2018)  I/ 43.

10  Seyhan,” Ebu’l Hasan Harakânî’ nin İlim Anlayışı”, 1051.
11 Hasan Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), ( Kars: Şehit Ebü’l Hasan Harakânî Derneği 

Yayınları 2, 2004), 25.
12 Ahmed Eflâkî, Ariflerin menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, (İstanbul:  Kabalcı Yayıncılık, 201), 235.
13 Bilal Gök, “Ebu’l Hasan Harakânî Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti”, Kafkas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 13 (Kars 2014), 111.
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adlı kitabında: “Ebu’l Hasan El- Harakânî’ in açık kerametleri ve iyi hâlleri 
vardı; nefsini yenmiş ve kontrol altına almıştı; o merkeple çalışırken ve merkepi 
kiraya vererek yük taşımacılığını yaparken, bu hâli yaşamaya başladı; derdi 
ki:’ Allah’ ı, merkebimle meşgul iken buldum.’ Yani ben merkeple çalışırken, 
bu hâli yaşamaya başladım ve bu beni tasavvuf yoluna koydu.” 14 Ailesine 
destek olmak için küçük yaş da çobanlık ve çiftçilik yapmış olan Harakânî, 
gençlik yıllarında da yük taşımacılığı yaparak ailesine yardımcı olmuştur.15

Onun gençliği ve mesleği ile ilgiliyi bilgi veren Muntahab- i Nurû’ l- ulûm 
de: “Çocukken anne ve babası ona ekmek verip hayvanları gütmek üzere yabana 
gönderirlerdi. Yabana gidince oruç tutar, ekmeğini sadaka olarak verirdi; ak-
şamları gelir iftarını açardı, kimsenin o durumdan haberi olmazdı. Biraz daha 
büyüyünce kendisine, saban ve tohum işini verdiler. Bir gün tohum serpmiş, 
saban sürüyordu; ezan okundu, Şeyh sabanı durdurarak namaza gitti. Na-
mazda selam verdiklerinde, sabanın hareket ederek( eskisi gibi) çift sürdüğünü 
gördüler; başını secdeye koyarak dedi”: “Ey Allah’ ım, duyduğuma göre her 
kimi dost edinirsen onu insanlardan gizli tutarsın.”16

Ebu’l Hasan El- Harakânî, aynı zamanda yük taşımacılığının yanı sıra 
dağda odun toplayarak ve ağaç dikimi yaparak geçimini sağlamıştır.17 Ne-
fehâtu’l- uns’ da “ Şeyh demiştir ki:’ Kalplerin en aydını, içinde mahlûkatın 
yer almadığı kalptir; amellerin en iyisi, içinde mahlûk düşüncenin olmadığı 
ameldir; nimetlerin en helâli kendi çabanla olanıdır; arkadaşların en iyisi 
Hak ile yaşayandır.”’18

Elde ki çağdaş kaynaklarda Ebu’l Hasan Harakânî’ nin ümmî19 olduğu 
yönündedir. Kendisi de menkıbelerinde ümmi olduğunu Arapça bilmediğini 
Allah tarafından ilim aldığını dile getirmiştir.20

Ebul Hasan Harakânî’nin, nasihatlarını,  münacaat ve menkıbelerini içeren 
tek nüshası British Museum’da bulunan “Nûru’l-Ulûm adlı eseridir. Aynı za-
manda Beşaretnâme, Esrâru’s-Sülûk ve Kâmûsu’l-Kütüb isimli eserleri vardır.21

Kaynaklarda Ebu’l Hasan El- Harakânî’ nin ölüm tarihi birçok eserde yer 
alsa da doğum tarihi ile ilgili kesin bilgiler yer almaz.22 Ölüm tarihini veren 
14 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 32.
15 Mehmet Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ ninTarihi Kişiliği, (Kars: Kafkas Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013), 29.
16 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 33.
17 Gök, “Ebu’l Hasan Harakânî Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti”, 111-114.
18 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 35.
19 Ümmî hakkında bilgi için bkz. M. Suat Mertoğlu, “Ümmî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

( İstanbul: TDV Yayınları,  2012), 42/ 309-310.
20 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 37.
21 Ayfer Can, “Ebu’l Hasan Harakânî’ nin Hayatı ve Eserleri”, Harakânî Dergisi 1, (Ankara 2014), 

42.
22 Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ ninTarihi Kişiliği, 28.
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kaynaklardan biri olan Sem’ânî’ nin el- Ensab’ ında:”Şeyh Ebü’l-Hasan el- 
Harakânî, 425 yılı, aşûrenin denk geldiği salı günü (11 Aralık 1033) vefat etti. 
Vefat ettiği gün 73 yaşındaydı.” Aynı zamanda Mu’cemu’l- buldân’ ın yazarı 
ve birçok kaynakta aynı tarihi vermiştir. Bunlardan Nefehâtu’l-uns’un yazarı 
Abdurrahman-i Câmî de aynı tarihi verir buna ilave olarak: “ Şeyh Ebü’l- Ha-
san’ ın doğumu Şeyh Bâyezid’ in vefatından bir süre sonra gerçekleşti. Şeyh 
Ebü’l- Hasan 425 yılı âşûrenin Salı gecesi dünyadan göçtü.”

Bunun yanı sıra Ebü’l Hasan El- Harakânî’ ye ait olduğu bilinen menkıbe 
niteliğindeki sözleri farklı sayılar verse de bu fikirleri destekler niteliktedir.

“Hak’la yaşadığım yetmiş yıl boyunca, bir noktada bile nefse uymadım.”
“ Yetmiş iki yıl boyunca, şeriata muhalif bir secde yapmadım, nefsin arzu-

suna uygun bir nefes almadan Hak ile yaşadım.”
“ Kendi ömrüme bakınca, yetmiş üç yıllık bütün ibadetimi, bir saat kadar 

gördüm; günahıma bakınca Nuh( a.s.)’un ömründen daha uzun gördüğüm.”
“ Benden şeriata muhalif bir secde çıkmadan ve nefsin isteğine uygun bir 

nefes almadan, yetmiş üç yıl Hak ile birlikte yaşadım.”23

Kaynaklarda verilen tarihler birbirine yakın ya da aynı olmasından Ebü’l 
Hasan El- Harakânî’ nin doğum tarihini hicri 348 (959), 351 (963)  şeklinde 
hesaplamışlardır. Doğumu için farklı tarihler söylenmiş olsa da kabul edilen 
genel tarih 352 (963) yılıdır. Vefatı da 10 Muharrem Salı günü 425 (5 Aralık 
1033) olarak kabul görmüştür.24

Şeyh’ in adı Ali, Ebû’l Hasan künyesidir. Babasının adı Ahmet, dedesi 
ise Ca’fer ve onun babası da Selman’dır. Verilen bu bilgiler dışında ataları 
hakkında bilgi bulunmamaktadır.25

Ebu’l-Hasan Harakânî’nin, evliliği ve çocukları ile ilgili bilgilerde sınırlıdır. 
Bu bilgiler daha çok dolaylı anlatımlara dayanmaktadır. Onun evli ve iki er-
kek çocuğa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şeyh, tasavvuf çevrelerinde bilinen, 
büyük bir Mürşit kabul edildiği halde, eşi onun bu yönünü takdir etmemekte, 
ona inanmamaktadır,  onu görmeye gelen misafirlerine kötü davranmaktadır.26 
Kendi düşüncelerini fırsat buldukça Ebu’l-Hasan Harakânî’yi görmeye gelen 
23 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 30-31.
24 Bilal Gök, “Fütüvvet Sultanı İle Hikmet Sultanının Buluşması: Harakani- İbn Sina Görüşmesi”, 

Uluslararası Hakemli Bilimsel Elektronik Dergi, 13 (2020), 145. Ayrıca bkz. Çiftçi, Şeyh Ebü’l-
Hasan-i Harakânî (R.A.), ( (İstanbul:  Dergâh Yayınları,  2013), 108.

25 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 49.
26 Önay Boz, Mir’at-ı Bâyezîd-ı Bistâmî ve Ebu’l Hasan El- Harakânî Adlı Eserin Tahlili ve 

Transkripsiyonu, (Kars: Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019), 6.
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insanlara anlatmaktadır.  Bazı kaynaklarda şeyhin hanımı ile ilgili iddiaları 
şu şekildedir:

“Ebu Ali- yi Sînâ, şeyhin şöhretini duyunca Harakan’ a gitti. Evine vardı-
ğında şeyh oduna gitmişti. ‘ Şeyh nerededir? Diye sordu. Hanımı: ‘ O yalancı 
zındığı ne yapacaksın?’ dedi ve şeyhe daha birçok azar saydı.  Çünkü hanımı 
ona karşıydı, acaba hâli ne olacak! Ebû Ali şeyhi görmek için sahraya gitti. 
Şeyhi, aslana bir yük çalı yükleyerek geldiğini gördü. Ebû Ali kendinden geçti: 
‘ Şeyhim,  bu ne hâldir?’ diye sorunca, ‘Evet biz böylesi bir kurdun( hanımın) 
yükünü çekmedikçe, böyle bir aslan da bizim yükümüzü çekmez. ’dedi…”27

Kaynaklarda verilen bilgiler doğrultusunda, hanımının şeyhe karşı geçimsiz 
olduğu ve ona inanmadığı görülüyor.

Ebu’l-Hasan Harakânî’ nin, çocukları ile alakalı kaynaklarda yeteri kadar bilgi 
olmasa da verilen bilgiler genelde hikâye tarzında karşımıza çıkar. Kaynaklarda 
geçen isimlerden yola çıkılarak iki erkek çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
çocuklardan Kasım adlı oğlu bilinmeyen bir sebeple ve zamanda başı kesilerek 
öldürülmüştür. Diğer oğlunun adının Ahmed olduğu, Hücvîrî’ nin eserinde yer 
alan: “Harakân şeyhinin oğlu Ahmed’in, babası için çok iyi bir halef olduğu 
ifadesinden.” anlaşılmaktadır.28

Fütüvvet Anlayışı:

Ebu’l-Hasan Harakâni, tarihî Horasan bölgesinin insanı olması29 sebebiyle bu 
coğrafyaya ait tasavvuf ekolünün de en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. 
Bayezid Bistâmî’nin zamanında yaşamamış olmasına rağmen Harakâni, onun 
sadık bir müridi ve düşüncelerinin temsilcisidir.

Horasan erenlerinin düşüncelerinin temelini fütüvvet oluştur. Fütüvvette; 
gençlik, civanmertlik, kahramanlık, şefkat, merhamet vardır. Onların mal ve 
mevkide gözleri yoktur ayrıca üretici ve çalışkandırlar. Fütüvvet anlayışını 
benimseyen Ebul Hasan Harakânî, fütüvvet ve Ahîlik’in kurulmasında da et-
kili olmuştur. Onun fütüvvet anlayışının şartı: Cömertlik, şefkat ve halktan 
müstağni olmaktı. İnsanların elindekiyle yetinmesini bilmesi gerektiğini, alan 
el değil veren el olması gerektiğini söylemiştir.30

Ebul Hasan Harakânî  “Kalplerin en nurlusu, içinde Allah’ın sevgisinden 
başka bir şey bulunmayandır. Amellerin en iyisi, riyâdan uzak olan, yani 

27  Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 55.
28 Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ ninTarihi Kişiliği, .31.
29 Devletşah, Şair Tezkireleri ( Tezkiretü’ş- Şuarâ), çev. Necati Lugal, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 

2011, s.106.
30 Kadir Özköse, “ Ebü’l Hasan Harakânî’ nin Nakşbendiyye Silsilesindeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4/ ek sayı 1 (2017), 27.
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ihlâs üzere olanıdır” der. Bu düşünce onun fütüvvet ahlakının temelini oluş-
turur. Ebu’l Hasan Harakânî, bu anlayışın en önemli temsilcilerinden biridir. 31

Ebul Hasan Harakâni’nin tasavvufi anlayışında insan sevgisi hâkimdir. “Al-
lah’ım; Keşke ben ölseydim de, başkaları ölümü tatmasaydı veya keşke 
bütün yaratılmışların cezasını bana çektirseydiler de, onlar cehenneme 
gitmeseydiler” sözleri bunun örneğidir.

Ona göre;” İçinde Allah’tan başkasına yer olan kalp, baştanbaşa ibadet ve 
itaatle dolu olsa da ölüydü. Çünkü gönüllerin en aydını, içinde halk olmayanı, 
amellerin en güzeli, içinde mahlûk fikri bulunmayanıdır.” 32

Ebu’l-Hasan Harakânî’nin Mürşitleri:

Ebu’l-Hasan Harakânî, iki şeyhten etkilenmiştir. Bunlardan ilki kendinden 
önce yaşayan Bâyezîd-i Bistamî’ dir. Diğeri de aynı dönemde yaşadığı bilinen 
Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî’dir.

Bâyezîd-i Bistamî

Bâyezîd-i Bistâmî hakkında ki bilgileri tasavvuf kitaplarında öğreniyor ol-
sak da bu bilgiler daha çok onun manevi yönüne dayalıdır. Hayattı hakkında 
elimizde pek bir bilgi bulunmamaktadır. O İran’ın Horasan eyaletinde bulunan 
Bistâm kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi kaynaklarda yer almadığından 
vefat tarihine göre doğum tarihi öğrenilmeye çalışılmıştır. Kaynaklarda farklı 
tarihler yer alsa da kabul gören Sehlegî’ nin verdiği tarihtir.  Bistâmî’nin 234’te 
yetmiş üç yaşında iken vefat ettiğini söyler bu duruma göre Bâyezîd 161’de 
(777) doğmuştur.33

Bâyezîd-i Bistâmî daha hayattayken insanlar tarafından ziyaret edilmiştir. 
Ziyaretine gelen insanlar arasında kendisine bağlanan ve görüşlerini benim-
seyenler olmuştur.34 

Bâyezîd-i Bistamî,  tasavvuf da sekr, fenâ, melâmet, tevhid, mârifet, mu-
habbet, mi‘rac ve îsâr gibi konulardaki sözleri ile tanınmış bir tasavvufçudur. 
O insanın kendinden geçip benliğini yok ederek Hakk’a ermesi gerektiğini 
savunmuştur. Allah dışındaki bütün varlıkları hiç olarak görerek “Heme ûst” 
demesi,  vahdet-i şühûda işarettir.35

31 Seyhan,” Ebu’l Hasan Harakânî’ nin İlim Anlayışı”, 1354.
32 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 21.
33 Süleyman Uludağ,”Bâyezîd-i Bistâmî”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1099), 5/ 238.
34 Ahmet Emin Seyhan,” Ebu’l Hasan Harakânî’ nin İlim Anlayışı”, International Journal of Social 

Science, 5 (2013), 1060.
35 Uludağ,”Bâyezîd-i Bistâmî”, 5/ 239.
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Bâyezîd-i Bistamî’nin mezarı Bistâm’da bulunur. Türbesi ihtişamdan uzak 
bir şekilde inşa edilmiştir. Rivayete göre Gâzân Han, onun kabri üzerine bir 
türbe yaptırmak ister, ancak rüyasına giren Bâyezîd-i Bistâmi, kendisini bundan 
vazgeçirmiştir. Daha sonra Olcaytu tarafından yaptırılan türbe tarih boyunca 
ziyaretçilerin odağı olmuştur.

Ebu’l-Hasan Harakânî, kendinden bir asır önce yaşayan Bâyezîd-i Bistâmî’ 
yi manevi mürşidi olarak kabul etmiş ve onun düşünce tarzından etkilenmiştir. 
Ebu’l-Hasan Harakânî onu dünya gözüyle görmemiş olsa da ruhani(üveysîlik)36 
bir şekilde iletişim kurmuş ve Bâyezîd-i Bistâmî’ de halka yol göstermesi için 
Ebu’l-Hasan Harakânî’ yi görevlendirmiştir.37

Bâyezîd-i Bistâmî, bir asır önce kendisinden sonra gelecek olan Ebu’l-Hasan 
Harakânî hakkında: “Ben bu hırsızların köyünden (Harakan) bir erin kokusunu 
koklamaktayım. Bir er gelecek, adı Ali, künyesi Ebu’l Hasan, benden üç derece 
önde olacak, aile (eş) sıkıntısı çekecek, çiftçilik yapacak ve ağaç dikecek.”38 
diye belirtmiştir.

Ebu’l-Hasan Harakânî, yıllarca Bâyezîd-i Bistâmî’ nin mezarını ziyaret 
etmiştir. Mezarı başında sürekli dua etmiştir ve ruhani terbiye almıştır. Bâ-
yezîd-i Bistâmî’ yi fiziki olarak görmemiş olsa da Ebu’l-Hasan Harakânî, ona 
çok sadık bir müridi, sözlerinin mirasçısı olmuş aynı zamanda kendisine yol 
gösterici olarak kabul etmiştir.39

Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî

Ebu’l- Hasan Harakânî, kendinden büyük olan ve çağdaşı Ebü’l- Abbâs 
Kassâb-i Amulî onun sohbet arkadaşı düşüncelerini paylaştığı kişidir.40 Ancak 
ikisi arasındaki ilişkiyle alakalı günümüze ulaşan bilgi kısıtlı olduğu gibi Ebü’l- 
Abbâs Kassâb-i Amulî, hakkında elimizde yeteri bilgi yoktur.

Ebu’l- Hasan Harakânî, Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî’ nin sohbetlerine 
katılmış ve ona mürid olmuştur. O dinî ilimlerde kerametler gösteren büyük 
bir İslam âlimidir. Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî, Ebu’l- Hasan Harakânî’ yi 
kendisine halife tayin etmiştir. Kendisine yapılan sûfî ziyaretlerinin ölümünden 
sonra ona yapılacağını dile getirmiştir.41

36 Üveysîlik hakkında bilgi için bkz. Necdet Tosun, “Üveysîlik”, ( İstanbul 2012), 42/ 400-401.
37 Gök, “Ebu’l Hasan Harakânî Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti, 111. Ayrıca bkz. Kadir Özköse, “ Ebü’l 

Hasan Harakânî’ nin  Nakşbendiyye Silsilesindeki Yeri”, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi,  4/ ek sayı 1 (Kars 2017), 9-10.

38 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 84.
39 Hasan Basri Demir, Bâyezîd-i Bistâmî ve Tasavvuf Anlayışı,( İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020), 16-17.
40 Sinem Gönen Kayacan, “Ebu’l Hasan Harakânî Hazretleri’ nde Mürit, Mürşit Anlayışı”, İnternational 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,11  (Ankara 2016), 
293.

41 Uludağ, “Harakânî”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ( İstanbul: TDV Yayınları 1997), 
16/ 93.
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Keşfu’l–esrâr’da, Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî vefat etmeden önce hiz-
metçisine:“ Harakân’a git, orada zikirle süslü fakat gözden ırak bir adam 
vardır, kendisine Ebu’l- Hasan Harakânî derler; ona selamımı söyle ve deki:’ 
Bu bavulu ve bayrağı, yüce Allah’ın izni ve yardımıyla, senin dergâhına gön-
derdim, yeryüzü ehlini sana teslim ettim ve ben gittim.”’42

 Ebu’l- Hasan Harakânî, Ebü’l- Abbâs Kassâb-i Amulî’ nin yanında kalarak 
ondan tasavvufi eğitim ve terbiye almıştır. Onun ölümüyle tekkesi Ebu’l- Hasan 
Harakânî’ ye kalmıştır.

Vefat Ettiği Yer ve Kars Şehriyle Bağlantısı

Ebu’l-Hasan Harakânî’nin vefat ettiği yerle alakalı iki farklı görüş vardır. 
Kaynaklardan elde ettiğimiz ilk görüşe göre Ebu’l-Hasan Harakânî memleketi 
olan Harakan’ da vefat etmiş aynı zamanda türbesi de burada yer alır.43 

Tarihi coğrafya konularını içeren kaynaklarda, Ebu’l Hasan Harakânî’nin 
yaşadığı döneme yakın zamanlarda yazılmış mevcut kaynaklarda onun türbesi 
ve vefat ettiği yerle ilgili gerçek yer almamaktadır. Mezarı hakkında bilgi veren 
ilk kaynak Ebu’l Hasan Harakani’den yaklaşık iki yüz yıl sonra yaşamış olan 
Mu’cemu’l-buldan’ın yazarı Yâkut el-Hamevi’dir. Yâkut el-Hamevi, Ebu’l 
Hasan Harakânî’ nin türbesi için: “Harakân, Esterâbâd yolu üzerinde bulunan 
Bistâm’ a bağlı bir köydür. Ebü’l Hasan Ali b. Ahmed’ in mezarı ordadır.”44

XIV. yüzyılda Bistam’ı ziyaret ettiği tahmin edilen İbn Batuta 779(1377) 
da şehre varınca Bayezıd-ı Bistami’nin zaviyesinde kaldığını Ebu’l Hasan 
Harakânî’nin kabrinin de bu şehirde bulunduğunu dile getirmiştir.45 Aynı za-
manda memleketi olan Harakân da Ebu’l Hasan Harakânî, adına bir tekke, 
cami ve türbe inşa edilmiştir. Ebu’l Hasan Harakânî’nin,  vefatı hakkındaki 
ikinci görüş ise Ebu’l-Hasan Harakânî’nin türbesinin Kars şehrinde olduğudur.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ve 
ayrıca diğer bazı eserlerde Ebu’l-Hasan Harakânî’nin türbesinin Kars’ da bu-
lunduğunu belirtir. Bununla alakalı olarak da şunları söyler:

Gürcistan seferine çıkmış olan Lala Mustafa Paşa, III. Murat’ ın emriyle 
Kars’ ı yeniden imar etmekle görevlendirilir. Lala Mustafa Paşa 987 (1579) 
yılında yüz bin askerle, 150 yıldan fazla zamandır harabe haldeki Kars şehrini 
ve orda yer alan Kars kalesini imar eder. Bu esnada Ebu’l-Hasan Harakânî’nin 
42 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 76-77.
43 Gök, “Ebu’l Hasan Harakânî Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti”, s.115.
44  Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ ninTarihi Kişiliği, s.38.
45 Süleyman Uludağ, “Harakânî”,  16/ 93-94.
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mezarı da bulunur. Mezarın üzerine bir kubbe ve yanına da Sultan Murâd- i 
Sâlis adına da cami inşa edilir.46

Bu imar çalışmasından sonra Ebu’l-Hasan Harakânî’nin, mezarının bulun-
masına şahit olan Mustafa Ali, on beş yıl sonra kaleme aldığı Künhü’l –ahbâr 
da Kars kalesinin tamiri ile ilgili yazısında: 

“Ve kal’a-i mezbûre binâsı temâme karîb oldığı halde bir sırr-ı’ acîb dahi 
zâhir oldı ki bölük halkından bir ehl-i sülük rü’yâsında ve serayir âlemi 
temâşâsında bir pir-i nûranî gelüb bana Ebü’l Hasan Hırkânî ( Harakânî) 
dirler merkadim bu mahaldedir ve alameti ayağım ucunda bir çâhdır( çukur 
kuyudur) deyu gösterüb ta’mîr olunmasına işaret kılınmağla merd-i hâb- nâk ( 
uykudaki adam) bîdâr oldığı gibi( uyanır uyanmaz) serdar cenabına v’akı’asını 
i’lâm idub kezalik bu vâkı’a sırrına mahrem nice sâlik-i muhterem dahi gelüb 
mâ-(vaka’ayı) (olanları) ifhâm itmekle ol mahall ta’ mîr olınub ve didikleri 
(gibi) câh (çâh) aynî ile bulınıb bir latîf ziyaret- gah peyda oldı ki derâhim 
ü dînâr yağmur gibi yağmağa başladı ve bu sıtân-ı (eşik, makam) Rahmet-i 
Rahmân gülistan-ı cihân gibi şad-âb olub tarâvet buldı.”47

 Ayrıca Evliya Çelebi’ nin Seyahatname ’sinde, “Kars kalesinin tamiri 
esnasında ümmetin Salihlerinden asker taifesinden bir Kur’an hâfızı bir rüya 
görüyor ve Lala Mustafa Paşa’ya Şöyle anlatıyor: Rüyamda bana nâtuvân 
(inleyen, çaresiz) bir pir göründü. Bana Ebu’l-Hasan Harakânî derler. Makamım 
bu mahaldedir. Alâmet, nişan istersen ayağın ucunda bir derin kuyu vardır. 
Onu acayibi görünceye kadar kaz dedi. Olayı nakledince nice yüz işçi tespit 
edilen kuyuyu kazmaya başlıyor. Kuyuda dört köşe somaki mermere rastlanı-
yor. Gaziler mermeri tevhit ve zikirlerle çıkarıyorlar. Üzerinde Hüsnü hat ile 
menem şehîd-i Saîd Harakânî yazılı imiş, vücudu henüz bozulmamış, pazısının 
yara yerine sarılmış olan makrame, üzerine giydiği yünden örülmüş hırkası 
halâ çürümemiş. Bulunduğunda sağ tarafındaki yarası hâlâ kanamaktaymış. 
Gaziler bu hali görerek tekbirlerle kabri kapatmışlar. Kale içerisinde ilk defa 
Lala Mustafa Paşa tarafından bina olunmak üzere Hasan Harakânî tekkesi 
ve camii Şerifi bina olunmuş diyerek.” kabrin bulunuşu hâdisesi ve yapılan 
türbe hakkında bilgi vermektedir.48

Devrin tarihçisi Peçevî İbrahim Efendi Lala Mustafa Paşa’nın yaptığı imar 
faaliyetlerinden söz ederken aynı rüyayı şöyle anlatmıştır. 
46 Bilal Gök, “Bilge İnsan Ebu’l Hasan Harakânî ve Gazneli Mahmud İle Münasebetleri”, Uluslararası 

İslam Ve Model İnsan Sempozyumu Bildiri Kitabı,( Kahramanmaraş:  2018), 2/ 283. Ayrıca bkz. 
Çiftçi, Şeyh Ebü’l Hasan Harakânî( R.A.), 67-68.

47 Çiftçi, Şeyh Ebü’l-Hasan-i Harakânî (R.A.), 63.
48 Gök, “Ebu’l- Hasan Harakânî’ nin Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti”, 116.
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Bir dervişin kerameti: “Kalenin yapımı sırasında bölük halkından bir derviş 
düş görür ve şunu anlatır. Nur yüzlü bir ihtiyar ortaya çıkarak bana Ebü’l 
Hasan Harakânî derler yerim buradadır. Bunun bir ispatını istersen bak ve 
gör; ayağımın ucunda derin bir kuyu vardır diyerek bir yer gösterir. Derviş 
bu düşünü serdara anlatır. Gösterilen yer kazılır ve anlattığı biçimdeki kuyu 
bulunur. Hemen üzerine bir türbe yaparlar. Öyle oldu ki, gümüş ve altın pa-
ralar, sadaka ve kurbanlar yağmur gibi yağamaya başladı ve böylece birçok 
yoksulun geçimi sağlandı. Ebu’l Hasan Harakânî’ nin kabrinin olduğu yere 
III. Murad’ın emri üzerine Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum’daki Lala 
Paşa Camii’nin bir benzeri yaptırılır. Ancak Rus saldırıları sırasında yıkılan 
camiinin sadece minaresi sağlam kalmıştır. Yerine şimdiki Evliya Camii yapılıp 
zamanla bugünkü şeklini almıştır.”49

Bazı kaynaklarda, Kars’ ın fethinin Ebu’l-Hasan Harakânî’ nin 1033’de 
vefatından 31 yıl sonra yani M.1064 yılında meydana gelmiştir. Bu nedenle 
Ebu’l-Hasan Harakânî’nin, fetih hareketinde bulunması, zaman açısından müm-
kün görünmüyor olsa da Peçevî İbrahim Efendi, Kâtip Çelebi,  Evliya Çelebi, 
Muhammed Emin Muhibbi, Muhammed Ali Muderris-i Tebrizi de Ebu’l-Hasan 
Harakânî’nin, mezarının Harakân dışında olduğunu belirtmiştir.50

Ebu’l-Hasan Harakânî’nin, Harakân da doğduğu ve gençliğini orada geçirdiği 
bilinmektedir. Ama bilinmeyen bir nedenden dolayı muhtemelen ömrünün son 
yıllarında Kars’a, gelip orda hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Ebu’l-Hasan 
Harakânî, Kars muharebelerine bir takım dervişlerle birlikte katılmış,  Kars 
hududun da Yahniler dağında sağ bacağından yara alarak kan kaybından 1033 
yılında Kars şehrinde şehit olmuştur.51

Sonuç

Ebul Hasan Harakânî, 963 yılında İran’ ın Horasan Bölgesindeki Bistam 
şehrinin kuzeyinde yer alan Harakân’ da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya gelmiştir. Fakir bir ailede dünyaya geldiği için küçük yaşta çalışmaya 
başlayıp ailesine destek olmuştur. Evlenip iki erkek çocuğa sahip olmuştur. 
Büyük oğlu bilinmeyen bir nedenle başı kesilerek öldürülmüş, küçük oğlunun 
akıbeti ise belli değildir. Eşi de ona saygı duymayan onu herkese kötüleyen 
onu delirmiş olarak anlatan biridir.
49 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi II, haz. Bekir Sıtkı Baykal, (Ankara:  Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, 1982), 50; Ayrıca dervişin rüyası için bkz. Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ 
ninTarihi Kişiliği, 41.

50 Gök, “Ebu’l Hasan Harakânî Menkıbevî ve Tarihi Şahsiyeti”, 117.
51 Yavaşca, Ebu’l Hasan Harakânî’ ninTarihi Kişiliği, 38.
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Ebul Hasan Harakânî’ nin zor bir hayatı olmuşsa da bu süreçte Allah ile 
tanıştığını böylece tasavvufa yöneldiğini söyler.

Ebul Hasan Harakânî, kendinden bir asır önce yaşayan Bâyezîd-i Bistâmî’ 
yi manevi mürşidi olarak kabul etmiş ve onun düşünce tarzından etkilenmiştir. 
Ebu’l-Hasan Harakânî onu dünya gözüyle görmemiş olsa da ruhani bir şekilde 
iletişim kurmuş ve Bâyezîd-i Bistâmî’ de halka yol göstermesi için Ebu’l-Hasan 
Harakânî’ yi görevlendirmiştir.                                                                      

Fütüvvet kavram olarak; “gençlik, kahramanlık, cömertlik ve fedakârlık” 
anlamlarına gelmektedir. Fütüvvet; bir kimsenin, başkalarının hak ve men-
faatlerini kendi hak ve menfaatinden üstün tutması, başkalarının hatalarını 
görmezlikten gelmesi, başkalarını kendinden yükseklerde görmesi, sözünde 
durması, sadakat göstermesi, olduğu gibi görünmesidir. Fütüvvet konularını 
işleyen edebi eserlere “fütüvvet-nâme” denir. Genelde insanlara yol göstermek 
için yazılan eserlerdir.                                                                    

Ebul Hasan Harakânî’ nin, fütüvvet anlayışının şartı: Cömertlik, şefkat ve 
Halktan müstağni olmaktı. İnsanların elindekiyle yetinmesini bilmesi gerek-
tiğini, alan el değil veren el olması gerektiğini söylemiştir.

Ebul Hasan Harakânî  “Kalplerin en nurlusu, içinde Allah’ın sevgi-
sinden başka bir şey bulunmayandır. Amellerin en iyisi, riyâdan uzak 
olan, yani ihlâs üzere olanıdır” der. Bu düşünce onun fütüvvet ahlakının 
temelini oluşturur. 

Ebü’l Hasan El- Harakânî, 10 Muharrem Salı günü 425 (5 Aralık 1033) 
tarihinde vefat etmiştir. Onun vefat ettiği yer hakkında farklı görüşler olsa da 
menkıbelerde elde edinilen bilgilere göre Harkân da doğmuş gençliğinde Kars’ 
a gelip orda vefat ettiği yönündedir.  III. Murat doğudaki sorunlara son vermek 
için gönderdiği birlikler tarafından kabri bulunmuş ve onun adına Evliya Camii 
inşa edilmiştir. Mezarı da camii bahçesindeki türbeye defnedilmiştir.

Ebü’l Hasan El- Harakânî, hayattayken olduğu gibi vefat ettikten sonrada 
insanlara yol göstermeye devam ettiği aşikârdır. Günümüzde bile Kars’ a gelen 
turistlerinde ilgi odağı olduğu gibi sınava girecek ya da bir dileği olan herkes 
Ebü’l Hasan El- Harakânî’ nin türbesine gider ve dilekte bulunur onun yol 
göstereceğine inanır.
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AHMED-İ HANİ’DE “MEM ve ZİN” MOTİFLERİ 
ÜZERİNDEN AŞK VE AHLÂK İLİŞKİSİ

M. Latif BAKIŞ*

Giriş

“Işq agire, nefhe’ye nesîhet / Aşk ateştir, nasihat kâr değildir
Sır perde’ye, levme’ye fedîhet    / Bir sır perdesidir, onu açmak gerekdir
Hindî evân dikir melâmet / Onlar dillerine dolayıp zikrettikçe (aşkı)
Vê zide dibu ji vân nedâmet / Onlarda bu (yanışdan) pişmanlık da arttı1

İnsanoğlu ile yaşıt bir gerçeklik olan “Aşk”a dair sayısız tanım ve değer-
lendirmelerin yapıldığı bir gerçektir. Toplumlara, kültürlere, medeniyetlere ve 
inançlara göre farklılıklar gösteren aşk tanımlamaları yapılmış olsa da, genel 
geçer ve tam bir tanımının yapılamayacak kadar işin derin ve özel bir yönünün 
olduğu ve keza kendisine kapılan için “aşk”ın hem en büyük dert hem de en 
büyük mutluluk olduğu ortak gerçek olarak ifade edilebilir. Aşkın varlığının 
birtakım deneyimlerle izhar olduğu doğrudur. Aşk için bir sakınma, âşık için 
de bir kıskançlık özelliğinin seslendirildiği bilinmektedir. Tam bir adanmışlık 
içinde yaşamayı prensip haline getiren aşk, ortaya koyduğu sadakat ve sakınma 
dolayısıyla hem âşığı ahlâkî ilkelere uygun davranmaya zorlamakta hem de bir 
öz bilinç ve arayışa kapı aralamasıyla bir tür varoluş zeminini oluşturmaktadır. 
Esasen ahlâkî fail olarak da kabul edilen insanın böylesi derin ve ulvî bir duygu 
ile varlıklar evreninde kendisine bir yer bulması, insanın aşk ile kemale ermeye 
çalışmasının da gereğidir. Mistik inançlarda olduğu gibi İslâm tasavvuf dünya-
sında da aşk ile hamlıktan sıyrılıp ızdıraplı bir olgunlaşma sürecine girilmesi 
övülmüştür. Kişinin aşkı bulmasından ziyade tamamen aşk olması, bir başka 
ifadeyle ‘sahip olmaktan çok, olmak”lık hali, beşerî tecrübenin gelebileceği üst 
bir derece olarak görülmektedir. Aşk elbette zannedildiği üzere salt bir karşı 
cins teması üzerine kurulu bir hususiyet değildir. Doğasında saf ve karşılıksız 
adanmışlık sevgisi bulunan aşk, tabiata, karşı cinse, evlada, ilme, seyahate, 
mal ve mülke, estetiğe, sanata, zanaate vb. pek çok farklı alanlara müteveccih 
olabilir. Ancak ilk akla gelen ve örneklerine en fazla rastlanan şekli, fertlerin 
karşı cinse duyduğu ilgi şeklinde tezahür edeni olduğu açıktır. Aşk veya sev-
*  Öğretim Görevlisi, AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (Felsefe Tarihi) 
 ORCID: 0000-0002-1794-7765  bakislatif@gmail.com mlbakis@agri.edu.tr
1 Ahmed-i Hânî, Mem û Zîn, Nûbihar Yayınları, İstanbul 2009, s. 108; (Yazarın tercümesi).
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gili, o duyguyu içinde bulan kimse için derin ve kutsal bir sır ve mahremiyet 
olarak karşılık bulur. Ahmed-i Hânî de, mezkûr duyguları işlediği Mem ve Zîn 
isimli eseriyle lirik şiirler tadında ahlâk ve değer konularını irdelemektedir. 
Toplumunun gençlerine, o toplumun değer ve kültür motiflerini de hatırlatarak 
bir ahlâk dersi vermeyi amaçladığı anlaşılan Hânî, “aşk”ın ölümsüz temasını 
kullanarak insanoğlunun bütün zamanlarına hitap etmeyi tercih ettiği düşünül-
mektedir. Dolayısıyla bu çalışmada aşkın ve mahremiyetin özelliği hakkında 
salt bir bilgilendirme yapma amacı güdülmeyip; Mem û Zîn figürleri üzerin-
den, toplumun manevi problemlerini tespit etmek ve tespit edilecek sorunlara 
yine kendi kucağında bir çözüm bulmak, yani manevi değerleri hatırlatmak 
amacı güdülmektedir. Temel çıkış noktamız, birbirlerine duydukları sevdaları 
dillere pelesenk olan iki genç aşığın, gerçek âşık olup olmadıkları hakkında 
toplumsal kültürün ortaya koymuş olduğu kriterlerin neleri esas aldığını tespit 
etmek olacaktır. Bir anlamda mezkûr iki ismin birbirlerine karşı besledikleri 
duygunun samimiyetini, erenler, bilgeler veya pîr-i fânî’ler tarafından tespit 
edilen ölçülere göre değerlendirmek çalışmamızın mevzuunu teşkil edecektir.

Detayını ilerleyen satırlarda vereceğimiz hikayenin aşk ve mahremiyet bağ-
lamında özeti şöyle sunulabilir: Gönül ehli erenler, bu iki gencin aynı yolda 
karşılaşmalarını sağlayıp, uzaktan ve gizlice müşahede etmektedirler. Şayet 
bu iki genç sevgili, birbirlerine yollarının kesiştiği noktada, durup sarılır, ya 
da göz göze bakışır veyahut kelam-ı dünya ederlerse, bu ikisinde zuhur eden 
hal aşk değil, sevgi veya derin bir arzu olarak değerlendirilecektir. İşin içinde 
cinsellik teması bulunuyor olarak değerlendirilecektir. Mahremiyet ve manevi 
değer gibi hassasiyetlerden yoksun olduklarına karar kılınacak ve toplumun 
ahlaki selameti için en makul tedbir ne ise o uygulanacaktır.

Şayet bu iki sevgili, yollarının kesiştiği noktada susup, birbirlerine me-
safeli duruş sergileyip, edeb ile nazarlarını ayakucuna indirirlerse ve öylece 
sükûnet içre ayrılırlarsa, o vakit bu ikisinin yüreğinde derin bir hakiki aşkın 
alevlenmekte olduğuna hükmedilecektir. Zira âşık, sevgilisinin yüzüne-gö-
züne bakmayı edebe aykırı görmektedir. Sevgilinin yüzüne, kendi gözlerinin 
bebeklerinin karanlığından bile bir lekenin düşmesine rıza göstermez. Hele ki 
sevgilisinin isminin âlemde duyulup, her dilde ve her kulakta yansımasına asla 
gönlü razı gelmez. O, onun en mahrem ve gizli hazinesidir. Yani âşık-ı sadık 
için sevgili, hayatın anlamı ve kendisinin en mahrem gizemidir. Hazinesini 
başkalarına açmak olmazdı. 

Seyredilen ve müşahede edilen hal ikinci olarak zikredilen durum olarak 
tezahür etmektedir. İşte Hanî’nin böyle bir kurgu ile vermek istediğinin ne 
olduğuna ve kurguyu neden bu motif (Aşk-vuslat-firkat) üzerinden verdiğine 
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özellikle önem vermek gerekmektedir. Detayına ilerde değineceğimiz konunun 
anlaşılması için, hikâyenin bu kısmının akılda tutulması önemlidir. 

Bu hususun izahını kolaylaştırmak ve muradımızı daha sarih izah edebil-
mek için öncelikli olarak mahremiyet ve aşk’a dair kısa bir bilgilendirmede 
bulunmak daha uygun olacaktır kanaatindeyim. 

Mahremiyet Nedir?

Dinî Terimler Sözlüğünde mahremiyet şöyle tanımlanmaktadır; “saygıya ve 
gizlenmeye değen şey; herkesin bilmesi gerekmeyen şey; aralarındaki kan bağının 
yakınlığından dolayı birbirleri ile evlenmeleri yasak olan çok yakın akrabalar; 
İslam’a göre bir erkek için annesi, kızları, büyük anneleri, kız kardeşleri, yeğenleri, 
hala ve teyzeleri; kadın için ise babası, oğulları, dedeleri, amcası, dayısı, yeğenleri, 
erkek kardeşleri mahremdir.2 Bu tanımda özellikle geçen “saygıya ve gizlenmeye 
değen şey; herkesin bilmesi gerekmeyen şey” ifadeleri, konumuz bağlamında son 
derece isabet olmuştur. Zira bahse konu olan Mem ve Zin’in birbirlerine karşı his 
ettiklerinin ne olduğu ve derecesinin ne olduğu hakkında, yapılabilecek değerlen-
dirmelerden birisinin ölçüsü de, bu kavramın tanımı olarak ifade edilmekte olan 
hassasiyetin ta kendisidir. Yani başkalarından nihan olmak, sakınmak, sakınılmak, 
değer vermek ve bu bilinci hayatın ilkesi haline getirmek; yani bir diğer tabirle, 
sevgiliyi en özeli olarak konumlandırmaktır.

Sadece bir edip ve din bilgini olmayıp, filozofluğuyla da hüsn’ü-kabul 
gören Hani’nin, kaleme aldığı hikâye ve şiirlerini, toplumu eğitmek ve bilinç-
lendirmek için vesile kıldığı görülmektedir. Xânî, derin bir vecd ve tefekkür 
haliyle, hissiyatının tezahürü olarak, aşkın derununu, üçüncü veya ikinci şahıslar 
üzerinden ve kahramanlarının diliyle anlatır. Aşkın sadece bir gönül tutulması 
olmayıp, aynı zamanda bir edeb talimi olduğunu da yine onun mısralarından 
anlamak mümkündür. Konunun vuzuha kavuşması için, Ahmed-i Xânî’nin 
perspektifinden aşkın tarifini ya da tanımını görmek daha isabetli olacaktır 
diye düşünüyorum.

Aşk Nedir ve Âşık Kime Denir?

Belki Adem a.s.’dan beri aşk hakkında bir şeyler söylenmiş, bir şeyler yazılıp 
çizilmiştir. Ancak hiç birisi aşkın tanımını yapabilmiş değildir. Şairin ifadesiyle; 

“Her ne söylenmişse aşka dair, aşk değil;
Hiçbir söz aşk’dan da cüdâ değil!..”!..3

2 Komisyon, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Dini Terimler Sözlüğü, 
MEB, Ankara 2009, s. 220.

3 Yazarın ifadesi.



M. Latif BAKIŞ   139

Yine de aşkın anlaşılır kılınması gayretlerinin yansımalarına şayet “tanım” 
diyecek olursak, insan sayısı kadar tanımla karşılaşacak olmamız gibi hiç 
de şaşılmayacak bir durumu göreceğiz. Yanı sıra, tüm tariflerin üç aşağı beş 
yukarı ortak bir minval üzere belli duygular ile tezahür ettiği de bir gerçektir.

Sözlüklerde aşk şu ortalama ifadelerle tanımlanır; “ en üst biçimiyle sevgi, 
sevda, muhabbet, gönül verme, candan sevme…”. Yani daha sarih bir ifadeyle, 
aşkın sözlüklerdeki karşılığı sevgiliye duyulan derin muhabbettir. Bir kimsenin 
sevdiğine candan bağlanması, gözünün sevgiliden başkasını görmemesi olarak 
da tanımlanabilmektedir. Bu tutku ile hareket edene veya tanınana âşık denir. 
Sevgilisi olana, dahası, sevgilisine müptela derecesinde tutulmuş olana âşık 
denir. Bu hal, aşkın beşeri boyutta tanımıdır. Fakat aşkın bir diğer tanımı ise 
İlahî sevgi ile hareket etmek durumu için kullanılmaktadır. Haliyle de buna 
uygun düşen kişiler veya kişilikler için de âşık tabiri kullanıldığı bir gerçektir.

İnsanın sadece Allah’ı mutlak anlamda sevip O’na tüm benliği ile bağlan-
ması, hayatının her anında Allah’ı hatırlayıp tüm eylemlerine ve davranışlarına 
onun sevgisini yansıtması, varlığını Allah’ın isteklerine göre anlamlandırması 
durumu aşkın tarifi olarak verilebilir. Hayatını sevgilinin ( Allah’ın ) emir ve 
müsaadelerine göre tanzim etmek, yanarsa onun ocağında yanmak, maksudum 
yalnız sensin demek, aşkın en bariz vasıflarından olarak zikredilebilir. 

Aşk bir rikkat halidir. Bu duyguya sahip olanın cümle mükevvenatla en 
deruni ve sağlam ve de anlamlı iletişimi gerçekleştirebilmesi beklenir. Bu 
duyguda yapaylığa, hürmetsizliğe, edepsizliğe, art niyet ve çıkar duygusuna, 
boş vermişliğe, me’yusiyete yer yoktur. 

Derin ve karanlıklı bir ormanda, kanadı kırık kuşların göz bebeklerindeki 
sessiz ürpertiyi hissettiren bir hal olarak da âşıklık hali izah edilebilir. 

Varlıkların ortak iletişim dili olan sevginin, zıddına dönmeyen en zirve 
hali aşktır. Her duygu zıddı ile bilinir fakat aşkın zıddı yoktur. Sevginin zıddı 
nefret, tutkunun zıddı öfke, hoşlanmanın zıddı tiksinmedir. Heves ise gelici 
ve geçicidir; ve bu duyguların hepsi beşerîdir. Fakat aşk zıddı olmayan bir 
değer olmakla, zıddı ve benzeri de olmayan bir varlıktan kaynağını aldığını 
ortaya koyar gibidir: Allah!..

Evet, aşk Allah’tır. O, aşkın ta kendisidir. O’na âşık olunur, O âşık olmaz, 
zira kendisi maşuktur. Aşkın bir özelliği de ‘matlubunun varlığını zorunlu kıl-
mak’ olduğunu, bu nedenle Allah’ın var oluşu dolayısıyla cümle mükevvenatın 
varoluşa geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ileri sürebiliriz. Her şey O’nun 
vuslatı ve aşkının merkezinde hareket etmektedir. Gezegenlerdeki hareketin, 
elektronların çekirdek etrafındaki hareketlerinin, hacıların Beytullâh’ı ( Kâbe’yi 
) tavaflarının dairesel olarak, yani bir merkez etrafında ve nizami cereyan et-
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mesini, birçok İslam mütefekkiri gibi Mevlana da ‘Allah’ın aşkı ile kendinden 
geçmek’ veya ‘Allah’ın aşkını merkezine olmak’ düşüncesi ile değerlendirmiş-
lerdir. Sema anlayışının temelinde de bu ilkeden hareketle, “Hay ( Diri olan 
Allah )dan gelen Hu’ya (O’na ) gider” anlayışının işlendiği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla aşk için yapılan taksimatlar; yani birisi mecâzi (beşerî), diğeri ise 
İlahî olmak üzere iki türlü aşkın varlığından söz etmek, zann-ı galibimce doğru 
bir okuyuş değildir. Benzeri ve zıddı olmayan şeyin mürekkeb olamayacağı 
mantıken kabul edildiğinde, bunun taksim edilmesinin de isabetli olmayacağı 
takdir edilecektir.

Aşkın iki şekilde taksimini ilk defa yapan ve dolayısıyla “İlahî Âşk” tabirini 
de ilk defa kullanan kişinin Rabia el-Adeviyye olduğu4, onun şu ifadeleriyle 
ileri sürülse de; “Seni iki aşkla seviyorum: tutkulu bir aşk; ve, senin buna 
değmenle tahrik edilen aşk.”; belki tanımlama yapabilme kolaylığı sağlayacak 
olmasından dolayı bu tefrik veya taksim tercih edilse de; bu işin künhüne va-
kıf olanlar için durum oldukça farklıdır: Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin ‘aşk 
nedir?’ sualine, ‘ben ol da bil!’ cevabıyla verdiği karşılık oldukça derin bir 
mana içermektedir. İbn Hazm’ın dediği gibi, “insanlar aşkın mahiyeti üzerinde 
tam anlamıyla anlaşamadılar. Üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler 
yaptılar”5 sadece. Anlaşılmaktadır ki, bu akıl yürütmenin ve incelemenin ortak 
ve makul bir nihayetine varılamamıştır. Sevgide bulunan müthiş etkiyi bizzat 
yaşadığını söyleyen İbn Arabî de; “bu etki aşırı ve şiddetli aşktır, etkileyici bir 
şevktir. Gönül vermektir, yok olmaktır. İnsanın uykusunun kaçmasıdır, yeme-
den içmeden kesilmesidir”6 diye tarif ederken; “sevgi kimdedir, kimden gelir 
bilemezsin. Sevgili ( mahbûb )  kimdir bilemezsin”7 ifadeleriyle de, yukarıda 
İbn Hazm’ın, sevginin hiç kimse tarafından tam, net ve ortak bir tanımının 
yapılamadığı yönündeki görüşüne adeta hak verici bir katkı sunmaktadır. 

Aşk’ın ızdırap kaynağı olduğu kadar, gönülden derdi, gamı uzaklaştıran bir 
tılsım olduğunu da, aşk için âh-u zâr edenlerin bu dertten ve elemden hoşnut-
luklarından anlamak mümkündür. Dert gibi gelip, asıl dertlerden soyutlayan bir 
tarifsiz devâ olarak gördükleri aşk’tan kendilerine ilişen bu zevâlin bitmemesi 
ve hatta daha da artması duasındalar. Bunun için bir örnek vermek gerekirse, 
aşağıdaki ifadelere göz atılabilir. 

4 Bkz; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Kelâmı ve Tasavvufuna Giriş, çev. Şahin Filiz, İnsan Yayınları, 
İstanbul 2002, s. 104.

5 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, Sevgiye ve Sevenlere Dair, çev. Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, 
İstanbul 2013, s. 39.

6 İbn Arabî, İlahî Aşk, çev. Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul 1998, s. 27.
7 İbn Arabî, İlâhî Aşk, s. 27.



M. Latif BAKIŞ   141

Kimler Aşk’a Dair Neler Söylediler?

Fuzulî’nin “aşk imiş her ne varsa âlemde, / ilim bir kîl ü kâk imiş ancak” 
ifadesi, oldukça bedii bir şekilde Aşk’ın en temel özelliği olan “matlubunun 
varlığını zorunlu kılma”sı dolayısıyla bir yaratılışın gerçekleşmiş bulunduğu; 
dolayısıyla da bu yönüyle tüm ilimlerin, bilimlerin ve disiplinlerin kayna-
ğının da aşk olduğu ima edilmek istenmektedir. Her ilmî ve felsefî arayışın 
temel hedefi olan es-Saadetû’l-Uzma (en üst mutluluk)’nın sertâc gayesi ve 
varılabilecek son noktası ve de yegâne yolu aşktır. Ahmed Yesevî’nin kurmuş 
olduğu sisteminde (Yesevîlik tarikatında) de Allah’a ulaşmada yegâne ölçü / 
şart Aşk’tır. Belki bu aşk başlangıçta bir faniye müteveccih olarak tezahür etse 
de, nihâî adresi değişmezdir.

Yunus Emre “Çün aşkın ola emelim sürüle gönülden gamım
          Vaslına eren bir dem bin cânı nisâr etsin”
 dizeleriyle aşk’ın, ızdırap kaynağı olduğu kadar, gönülden gamı uzaklaştıran 

tılsım olduğunu; vuslat uğruna (Yunus) bin can feda etmeye hazır olduğunu 
(veya razı olduğunu) beyan eder. bu yanışın böyle sürüp gitmesi temennisinde 
olduğunu ise şu ifadeleriyle ortaya koyar:

“Benim garip gönlüm aşktan usanmaz / Varır aşka düşer hiç bana dönmez
Döner gönlüm bana öğüt veren çok / Âşık olan gönül aşktan usanmaz”
Aşktan dolayı ne şikâyet ne bıkkınlık vardır. Aşk derdinin dermanı yine 

kendi içindedir. Hem bu öyle bir derman ki bütün kâinâtı kucaklayan bir görüş 
ve ihâta kazandırmıştır. Hak’ta fâni olan âşık şeffaf bir ruh misâli bütün kâi-
natta seyran eder hâle gelmiştir. Benliğinden fâni Hak’la bâkîdir, dolayısıyla 
Hakk’ın birer suretle tecellisi olan her bir zerrede gezip dolaşması imkân 
dâhiline girmiştir.8 Hakiki aşk nazarıyla bakan gözlerde nurani bie basiretin 
açıldığı bir gerçektir.

Hiçbir şey, sevilen yüzden daha gelip geçici ve belirsiz değildir: Âşığın 
dikkatini çekmiş bir yüzün ardından her zaman bir başka yüz belirir.9 Sevilen, 
zannedildiği üzere bir kiş veya kişiler değildir. kişiler üzerinden sevilen sadece 
niteliklerdir. Yani safiyet, derinlik, anlamlılık, ebediyet ve en yetkin bilgelik 
ile huzurdur sevilen ve arzu edilen. Görünürdeki o acısına dayanılmaz gizli 
ızdırabın altında gizli bir lezzet vardır, ki aşığın talip olduğu da o tanımsız 
olan lezzetin ta kendisidir. 
8 Mehmet Demirci, Yunus Emre’de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi, Kubbbealtı Neşriyat, İstanbul 1997, 

s.52.
9 Alain Finkielkraut, Sevginin Bilgeliği, çev. Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, s. 42.
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Aşkın oldukça anlamlı ve sıradışı tanımlarından birini de Finkielkraut ya-
par. Aşkın; sakin sulardaki fırtına, modernliğimize ters düşen bir çağdışılık10 
olduğunu söyleyen Finkielkraut, ayrıca aşkın yapısal özelliği ve tezahür şek-
line dair de çarpıcı bir yorum getirir; “Aşk sizi görünürde var olmayan bir 
kişinin (veya bir şeyin) tutsağı yapar ve siz ne bağlanabilir, ne kurtulabilir ne 
de reddedebilirsiniz”.11 Bu yaklaşımın, İslam tasavvuf anlayışının haber ver-
diği, aşkın, firkat ve vuslat arasında arafta kalmak olarak da tanımlanabilecek 
özelliğine pek uygun düşen bir yaklaşım olması, aşkın insan iradesinin de 
üzerinde ve evrensel bir değer olduğuna; fıtrî ve vazgeçilemez olduğuna; ahlâk 
gibi transandantal olup kazanımla elde edilebilir olmadığına işaret etmektedir.

Xânî de aşkın, akılları baştan alan bir kuvvet ve zahirin ardında saklanan 
farklı bir unsur olduğunu şu iki farklı kinaye ile ifade eder:

“Perde tû ji ber gulân hilîne / Gülün önünden (setredici) perdeyi kaldır da sen
Bê sebrê yê bûlbûlân bibine / Gör bülbüllerin sabrını (o vakit) sen12

Gül ile bülbül remizleri üzerinden, âşıkların asıl neye müptela olduklarını 
görmek istersen, zahiri sevgilinin setrettiği şeyin izharına vesile ol da gör, 
bakalım o âşıkların divaneliklerine ve buna senin de tahammülüne imkân kalır 
mı? Bülbülün âşık olduğu bir kuru ot olmadığı gibi, âşığın müptelası olduğu 
da bir kuru ten olamaz denmek istenmektedir.

Rabiâtû’l-Adeviyye’nin “…ve senin lâyık olduğun aşk ise, seni görebilmem 
için yaşmakları kaldırmandan ibarettir”13 ifadesi ile yukarıda geçen ifade ve 
serzenişin birbirlerine benzerlikler arz etmesi, öyle görünüyor ki, aşkın doğa-
sının bir gereğidir; tesadüf veya tevafuk değildir. 

“ Meyxûûr keh melân biğenç u şeyxân bişihîne ber berâzân”
Şarap içici yapar nice imamları; ve domuzlara çoban eder şeyhleri14

Ayrıca Xanî bu beyitte de, San’ân Şeyhi’nin aşk uğruna müptelası olduğu 
duruma atıfta bulunarak, bu duruma düşenin aklının başından uçup gittiğine; 
nice olmazları oldurduğuna; karşı konulamaz bir kuvvet ve cazibe olduğuna 
dair haklı bir tarifte bulunur.

Asrımızın yaşayan şairlerinden Nurullah Genç’in “Yağmur” isimli Naâtındaki
“Damar damar Sen’inle, hep Sen’inle dolsaydım
Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın

10 Finkielkraut, Sevginin Bilgeliği, s. 49.
11 Finkielkraut, Sevginin Bilgeliği, s. 48.
12 Hânî, Mem û Zîn, s. 107.
13 Fahri, İslâm Felsefesi Kelâmı ve Tasavvufuna Giriş, s. 104.
14 Hânî, Mem û Zîn., s. 107.
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Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım” mısraları ile açığa vuru-
lan Aşk olduğu gibi; ünlü Alman filozof ve şair Goethe’nin Hz. Peygamber 
(sav)’e ithâfen kaleme aldığı şu dizelerde de izhar olan şey Aşk’ın kendisidir:

“Çiçeklenir ayak bastığı yerler 
Ve nefesiyle yeşerir çimenler
Yoldaşı olmuş şimdi ırmaklar
Ovaları doldurur gümüş ışıklar
Bir ses yükselir pınarlardan”.
Ben-i Âdem’in aşka dair terennümlerini şu oldukça mahdut çalışmada suna-

bilmeye imkân olmadığından bu başlık altında tüm verileri sunabilme imkânı 
elbette olamaz. O nedenle, son olarak Mevlana Halid-i Bağdâdî’nin aşka dair 
şu birkaç veciz ifadeleri ile bu başlığı kapatalım isterim:

 “Tîrehây-ı ğamzeetrâ ez dil-i dildâdegân
 Her taraf bînem fütâde ber ser-i kûyet ğarad”
Yani; “senin oklar (a benzeyen öldürücü) işaretlerinden, her tarafta yere düşen 

aşıkların gönüllerini görüyorum. (Onların hepsinin de) amacı senin beldendir”.15 
Kavak’ın transkıripsiyon ve tercümesiyle verdiğimiz bu beyitin devamında, 
Bağdâdî, “açıkça senin yüzünden bahsetmeye gücüm yetmez. Güzelleri öve-
rim, fakat bundan kastım senin yüzündür”16 ifadelerini, konumuz bağlamında 
ve aşkın hakikati perspektifinde okuduğumuzda, şunu tekraren ifade etmek 
mümkündür: âşıklık halinin kendisinde tezahür ettiği kimse, zahiri sevgili 
üzerinden asıl olarak aşkın kendisine veya bir diğer ifadeyle Aşkı yaratan 
Rabb’ine meftuniyet ifşa etmektedir.

Aşk ve Mahremiyet Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?

Stendhal der ki; “Edep, aşka yardımcı olmak için, hayal gücünü devreye 
sokar; işte aşka hayat veren de budur”.17  Devamında da, çok küçük yaşlardaki 
kızlara, anneleri tarafından ve aşırı bir kıskançlıkla, edebin, bedenin zekâsı 
olduğunun öğretildiğini; bunun sebebinin ise, kadınların öncelikle yaşayacak-
ları duygulardan alacakları mutluluğa dikkat etmeleri18 olduğunu ifade eder. 

Edebin faydasına gelince; edep, aşkın anasıdır; ona hiçbir şekilde karşı 
çıkılamaz. Duygu mekanizmasında, en basit noktalardan biri şudur: Ruh, 
arzuladığıyla ilgilenmek yerine, utanç duyar, arzular yasaklanır ve arzular 
15 Abdülcebbar Kavak, Dîvân-ı Mevlânâ Halid-i Bağdâdî, Ensar Neşriyat, Konya 2009, s. 391.
16 Kavak, Dîvân-ı Mevlânâ Halid-i Bağdâdî, s. 391.
17 Stendhal, Aşk Üzerine, çev. Ayberk Erkay, Lotus Yayınevi, Ankara 2004, s. 96.
18 Stendhal, Aşk Üzerine, s. 96.
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eylemlere yön verir.19 Arzuların kahir-i ekseriyeti bakışlar üzerinden zemin 
bulur. Bakışların yöneldiği nesne veya unsur, zihin dünyasında kodlanarak 
bir konuma oturtulur; akabinde de gönül o şeyle iştigal etmeye ve ona dair 
bir arzu geliştirmeye başlar. Bundan ötürü olmalı ki, bilinçsizce ve gelişi gü-
zel bir eylem olarak ilk bakışın sorumluluğu insandan kaldırılmış olmasına 
rağmen, sonrasındaki eylemlerden ve bakışlardan sorumlu tutulmuştur insan, 
İslam inancına göre. Zira ilkin –harama- bakışlar kayar, sonra gönül ve/veya 
nefis kayar, sonrasında ise hayat kayar diye düşünülmektedir. Gönül, gözün 
peşinden giden bir çocuk gibi kabul edilmiş olmasa, aşk ve edep ilkesinde 
gözlerin toprağa yahut ayakucuna müteveccih olmasına dikkat edilmezdi belki 
de!.. Hani’nin, Mem ve Zîn’in karşılaşmaları anında sergileyecekleri davranışın 
ve tavrın, onların sadık âşıklar olup olmadıkları hakkında fikir verebileceğini 
düşünmesi ve bunu da bakışlara yüklemesi, yani bakışıp-bakışmayacakları 
şartına bağlaması oldukça anlamlıdır. 

Bakışların sadece izhar edici olmak özelliği bulunmuyor; aynı zamanda 
aldatma özelliği de sergilemektedir. Bakışların, gerek mahrem olanı izhar ede-
cek olması, gerekse de samimi olmayacak bir aldatma oyununa davet edecek 
olması dolayısıyla, aşkta bakışlara ap ayrı bir ihtimam gösterilmiş, bu konuya 
faklı bir değer ve anlam yüklenmiştir.

Kays’ın (Mecnun), kendisine iltifat eden (yönelen) şarkıcı Cemil’ye ithafen 
dudaklarından dökülen aşağıdaki beyiti de bakışların samimiyet ve aldatma 
duygularının odağında bulunuşu hakkında fikir vermektedir; 

“Her aşk diğerinden daha aldatıcı / Aldatmadadır gözleri gözler
Vuslat denilen çirkin için mi / Sevda ve muhabbet dolu sözler?”20

Bakışların, gönül avcılığında kullanılan en büyük silah olduğu gerçektir. 
Sadece bir bakışla istenilen her şey anlatılabilir, buna karşın, bir bakışın varlığı 
her zaman reddedilebilir, çünkü bir bakış asla tekrar edemez.21 Bakışların tekrar 
edememesi ancak sadık aşkın bir kuralı ve edeb ölçüsü olarak anlaşılmalıdır, 
yoksa uçarılıkta bakışların tekerrürü gayet bilinen ve şiddetle sakınılan bir 
gerçektir. 

On altıncı yüzyıl şairlerinden Selikî’nin 
 “Arz-ı hal etmeğe cânâ seni tenha bulamam
 Seni tenhâ bulıcak kendimi asla bulamam”

19 Stendhal, Aşk Üzerine, s. 96.
20 Murat Sertoğlu, Leylâ ile Mecnun, Bolar Yayınevi, İstanbul 1974, s. 68.
21 Stendhal, Aşk Üzerine, s. 102.



M. Latif BAKIŞ   145

yani; “sevgilim! Halimi arz etmek (aşkımı açıklamak) için seni yalnız bu-
lamıyorum; seni yalnız bulunca da kendimi asla bulamıyorum.”22 dediği, bakış 
ve kendinden geçmeklik hali, ancak sadık aşkta bulunur ve bu hal, aşıklık 
geleneğinin neredeyse ortak değer ve özelliğidir. 

Sevgiliye bakamamak ve baktığında da kendisinden geçmek… Ancak ken-
disinden geçmek, sevgiliyi ifşa ve aşkı da izhar edecek bir remiz olarak kabul 
edildiğinden, bu bakışma durumundan şiddetle sakınıldığı görülmektedir. Bakış, 
aşkın safiyetine bir leke olarak yansıyacağından, o arzu edilmeyen lekeden 
de en büyük aşk olan, aşkın hakiki melcei olan, aşkın ta kendisi olan Allah 
tarafından korunulmaktadır. Yoksa aşkın safiyane ve derunî huzuru, yerini 
uçarı ve sığ arzulara terkederek, rezil ve rüsvay olunmasına neden olacaktır.

Babası nakkaş olan ve babasının yanında çalışıp bu mesleği talim eden Fer-
hat’ın, sarayını tezyin ettiği Şirin’i ilk gördüğünde kendinden geçip bayılması; 
kendine geldiğinde ise kendisinde vurgun etkisi yapan Şirin yerine başucunda 
sadece şu yanık satırlardan başka bir şeyi görememesi de aynı halin bir örneği 
olarak takdim edilebilir;

 “Bilmem melek misin yoksa ferişte
 Hemen aklım aldın efendim bir görüşte
 Benim der-i derûnumdan haberdar olmayan bilmez
 Muhabbet bir bela şeydir, giriftar olmayan bilmez”.
Pala’nın da ifade ettiği gibi, bütün aşk hikâyelerinin en unutulmaz ve heye-

can verici sahnesi, sevenin sevgiliye ilk baktığı andır şüphesiz. Daha doğrusu, 
onun yüzünü ilk gördüğü vakit. Âşıktaki içsel değişimin başladığı an, gözün 
sevgiliye ilk takıldığı saniye dilimidir ve âşığın bütün biyografisi, bu “ilk bakışın 
öncesi ve sonrası”ndan ibarettir. Bir ilk bakış, kaderin kazaya dönüştüğü en 
kutlu demi yüklenmiştir.23 Bir bakıma yüreğin konuştuğu yerde dil figürandır; 
aşk ikliminde konuşan haldir, dilden bahsedilmez. Sevginin ve mahcubiyetin 
yüze vuran kızıllığında güzelliğin rengi de izhar oluverir. Bakışların aldatıcı 
etkisine karşı Yaratıcı’yı hatırlatan Hani, nefsin elinde heba olmamak için heves 
olan şeylerden uzak durmayı öğütler. Ona göre acı görünen şeyler tatlı, tatlı 
görünen şeyler ize zehir mesabesindedir ve sakınılması gerekir:

 Ey dil! Te xwe daye ber hevayê / Qesta te eve, bikî sefayê
 Emma şı tebîbê eşq-ê sadıq / Min zanîye bo te ra muvafİq
 Perhize ji qismê müştehatan / Teqvaye ji van mülezzatan
 Her çî ku muxalif ê hevaye / eyni vê ji bote ra şifaye

22 İskender Pala, Kitâb-ı Aşk, Alfa Yayınları, İstanbul 2008, s. 7. 
23 Pala, Kitâb-ı Aşk, s. 12.
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 Min pırsîye bê gûman ji Lukman / Xasiyeta şerbetan u lokman
 Her çî ku şirine eynî daye / Her çî ve ke tehle ev devaye
 Ev çendî evî di gel dile got / naçarî dile dile bivê sot24  
“Ey gönül, sen kendini hevâya kaptırmışsın! Niyetin safa eylemektir. Ancak 

ben, sadık aşkın tabibinden öğrenmişim ki, senin için uygun olan, senin iştihanı 
cezbeden şeylerin bir kısmından perhiz eylemendir (kendini sakınmandır). 
En lezzetli olan şey ise takvadır (Allah’tan sakınmandır). Her ne ki hevâya 
(nefse) muhaliftir, işte o şey aynı zamanda senin de şifandır. Ben ümitsiz bir 
şekilde Lokman (Hekîm’e) sordum ki, şerbetlerin ve lokmaların sırrı nedir diye; 
(dedi ki) tatlı olanlar hastalıktır, acı olanlar ise devadır sana. Bu kaçıncıdır 
şu gönül bunu söyler de durur; “çaresizsin bu gönül yangınından, bu böyle 
sürer de gider”!..

Anlaşılabileceği üzere Hânî, aşk iksirini, ancak Allah’ı hatırlatıcı, nefsin 
malayani arzularına karşı sakınmayı, dünyaperestliğe karşı koruma kalkanı 
oluşturucu ve edeb-adab öğretici bir unsur olarak görüyor; arzuların hoş görünen 
önemli bir kısmının aldatıcı ve pişmanlık uyandırıcı olduğunu haber vererek, 
her şeyin göründüğünden ibaret olmadığı vukufiyetini de telkin etmektedir.

Hânî’nin aşk felsefesine göre, zahiri bakışmalar, slat cismani bir arzunun 
tezahürü olarak grüleceğinden, aşkın kendisine bu hal bir tür ihanet veya saygı-
sızlık olarak değerlendirilmektedir. Sevgiliye verilen değer, onun yüzüne kendi 
gözlerinin bebeklerinin gölgesinin bile leke bulaştırmasına müsaade etmemeyi 
gerektirir. Sevgili, aşığa En Sevgili’yi (Yaratıcıyı) hatırlatmalı; dolayısıyla, 
buna uygun bir bilinç ve hal içre olunmalıdır:

 “Her çendî tu çuyî ber derî yê dost / Li dostê linik mîne livê post”25 
“Her ne kadar (her ne zaman) dostun kapısına gidersen, dostu ayakta gör, 

ayakta bekle, oradadır post.” Dost dediği, huzurunda mutlaka ayakta kalın-
ması gereken ve postu serip dergâhında af dilenecek olan, Allah’tan başkası 
değildir. İşte burada Filozofun vermeye çalıştığı şeyin ne olduğu bir kez daha 
izhar olmaktadır. Namazda huzurunda durulan Rabb’den her fatiha okuyuşu 
ile adeta o yakarış ve sevgi ilanı yapılmaktadır: “Yalnız sana ibadet eder ve 
yalnız senden (yardım) dileriz”26 ayeti, aşık’ın maşuka serenadı hükmünde 
mütalaa edilmektedir. Bütün arzu, sevgilinin aşkından emin olmak ve iltifatına 
maruz kalmaktır. Ve bu durumu tezahür ettirecek önemli ilke elbette bakışların 
süslünce ayakların ucuna dönük olmasıdır. Bu durum bir edeb ilkesi ve sami-
24 Hânî, Mem û Zîn, s. 123; (Not: Tercüme yazara aittir) 
25 Hânî, Mem û Zîn, s. 122.
26 Fatiha 1/4.
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miyetin ifadesidir. Nazar ber kadem27 eylemek bu nedenle hem sevgililerin 
buluşmalarında ve hem kulların namazlarında pek riayet etmeleri gereken bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.                                                                       

İbadetlerde Aşk ve Mahremiyet

İlahî mesajların merkezinde hep insan, insana saygı ve insanın mutluluğu 
vardır. Şüphesiz huzur ve mutluluk filizleri, sadece hakların gözetildiği bir or-
tamda yeşerebilir. Hak ve hukuka riayet, karşılıklı sevgi ve saygı, kulluk bilinci, 
ahlâki erdemler bu filizlerin hayat bulmasında temel unsurlardır.28 Hak, hukuk, 
sevgi ve ahlâk kavramları, insanın, fıtratı ve temel inanç inancı bakımından 
paylaşan bir varlık olduğuna işaret etmektedir. Hayatını paylaşan olması onun 
sosyal varlık olarak konumlandırılmasına neden olduğu gibi; yaratılışının gereğini 
ve yaratıcısının emrini yerine getirmesi durumu da erdem olarak değerlendi-
rilmiştir. Esasen insanın temel özelliklerinin ortaya çıkabilmesi de sosyal bir 
toplumda hayat sürmesini gerektirmektedir. Zira yalnızlık paylaşılabilen bir 
durum değildir. Acı ve elemin paylaşılması onun olumsuz etkisini minimize 
ettiği gibi, mutlulukların paylaşılması da onları çoğaltmaktadır. Paylaşmanın 
temelinde de, tıpkı ahlâki erdemlerin ve felsefi arayışın hedefinde olduğu gibi, 
insanı en yetkin hale getirmek ve en üstün mutluluğa ulaşmasına vesile olmak 
yatmaktadır. İslam inancındaki ibadetlerin neredeyse tamamı, insanın toplumsal 
sorumluluk bilincini ve kabiliyetini geliştirerek onu bu hedefe ulaştırmak gibi 
bir gaye ve özellik arz etmektedir. En basitinden bir örnekle şunu söylemek 
mümkündür: Zekât ibadeti ile paylaşmayı, cömertliği, cimrilikten kurtulmayı, 
dünyaya bağlılık duygusunu azaltıp, ruhunu özgür kılmayı öğrenirken; Oruç 
ile diğerkâm olmayı, empati kurmayı, manevi bir duygu ile güven ve huzuru 
sağlamayı, sükunet ve barışı öğreniriz. Hac ibadeti ile renk, ırk, kültür, dil, 
coğrafya, makam ve mülk ayrımı yapmaksızın insanı sırf insan olmak gerçe-
ğinden tanıyıp kabullenmeyi, hayatın bidayeti ve nihayetinin müsavi olduğunu, 
asıl gerçekliğin müteal olan iklime ulaşmak olması gerektiğini, yarışın bu 
ilkeleri kazanmak üzere sergilenmesi gerektiğini, vuslatın bir tür fedakârlık 
olduğunu öğrenirken; Namaz ibadeti ile de zaman bilincini, yaptıklarının he-
sabının verileceği düsturu ve bilinciyle hareket etmek gerektiğini, en sevilenin 
aynı zamanda tanrılaştırıldığını, o nedenle ancak benzersiz bir İlâh’ın önünde 
nizama girerek sevginin en derin ikliminin solunabileceğini ve O’nun emir ve 
müsaadelerine göre hayatı tanzim etmek gerektiğini öğreniriz. Ve bu ibadetler-
27 Nazar ber-kadem “bakışların ayakucuna dönük/murabıt olması” ilkesi Nakşîliğin en temel ve 

önemli ilkelerinden birisidir.
28 Burhan Erkuş, İnsan Hakları, DİB Yayınları, Ankara 2011, s. 52.
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den umulan kazanımların tamamında temel kaide ve şart kula hakkına riayettir. 
Bu hayat felsefesi, bölüşülmeyen ekmeğin tatsız, paylaşılmayan mutluluğun 
yarım olduğu düşünce ve inancı üzerine bina olmuştur.

Kul hakkı denilince akla sadece zor kullanarak birilerinin hakkını gasp 
etmek gelmemeli; bunun yanısıra ve evvelinde lisan ile gönül yıkmamak has-
sasiyeti hatırlanmalıdır;

“Olmak istersen cihanda eğer makbul-i ins-ü cin
Ne kimse senden incinsin, ne de sen kimseden incin”
dizeleri, İslâm’ın ve İslâm felsefe ve tasavvuf düşüncesinin temelinin so-

rumluluk üzere bina olunduğunu nazara vermektedir. Ahmed-i Hani de içinde 
doğup büyüdüğü toplumuna ve mensubu olduğu inancına karşı derin bir so-
rumluluk bilinci ile hareket etmiş; insanın doğasından gelen sevgi düsturunu 
vesile kılarak, o ulvi duyguya açık –özellikle genç- gönül ve akıl sahiplerine en 
kadim bir değer ve edeb ölçüsü olan mahremiyeti hatırlatarak bir ahlâk felsefesi 
yapmaktadır “Mem u Zin” eseriyle!.. Nübihâr eseri ile dili ve dil üzerinden de 
yine edeb ve adabı öğreten filozof, “Eqide’ya İmanê” (İman Akidesi) isimli 
eseri ile de keza Halıkına ve halkına karşı duyduğu sorumluluk ile inanç ve 
ahlâk konularını ayrıca farklı bir ilmî ciddiyet ile dile getirmiştir.

İster aşk, ister şiir ve sanat, ister medrese ve mektep ve isterse de hikaye 
ve sohbetlerle olsun; farklı farklı yöntemlerle hep aynı gerçeği topluma va’z 
ettiği görülmektedir: Edeb ve Mahremiyet…Yani toplumsal sorumluluk ve 
kulluk bilinci!..

Bilhassa günümüz gençliğinin yoğun bir şekilde maruz kaldığı ya da maruz 
bırakıldığı sanal dünyanın onların ruhlarında ve beyinlerinde ve de haliyle 
onların ahlâk ve düşünce yapılarında oluşturduğu tahribatlar hesap edildiğinde, 
Ahmed-i Hani’nin Aşk Felsefesi’nin ne kadar muhatabı celbedici ve eğitici 
olduğu anlaşılabilir diye düşünüyorum.

Gerçek hayatta yaşanılması mümkün olmayan sanal fanteziler, gençleri 
gerçek hayattan koparmakta, zihinlerini körelterek âdeta bir işgal bombardı-
manına tutmaktadır. Bu baskıların altında ezilen genç beyin ise özgürlüğünü, 
yeteneklerini ve yaratılışa uygun olan doğallığını yitirmekte, sanal âlem ile 
gerçek âlem arasında savrulmalar yaşamaktadır. Bunun akabinde içine çökmüş 
bir beyin, gençliğin dinamizmini kurutarak okul, aile ve toplum yaşamında 
başarısız olmasına sebep olmaktadır. Böylelikle hayat ile ölüm arasında in-
tihara elverişli bir insan prototipi ortaya çıkmaktadır.29 Gençlerimizin sanal 
âlemi bilgi amaçlı, ölçülü ve hikmet sevgisi arayışı açısından kullanmaları 
29 Şenol Korkut, Gençlik Sorunları ve İntihar, DİB Yayınları, Ankara 2011, s. 32-33.
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daha makuldür. Fakat bu ilkelerin önüne geçerek insan hayatını işgal edebilen 
sanal âlem; insanın bilgi dünyasında bir bulanıklığa, zihninde bir kirlenmeye 
sebebiyet vermektedir.30 Bu bulanıklık bazı durumlarda bunalıma neden olup ya 
meslek seçimi ve aile yapısı üzerinden bir huzursuzluk olarak tezahür eder; ya 
bağımlılık maddelerine müptela olmak ya da intihar şeklinde veyahut da ahlâkî 
sapkınlık ve cinayet şeklinde tezahür eder. İntiharların önemli bir kısmının ise 
gençlerin gönül vermek veya aşk denilen duygusal nedenlerle yöneldikleri bir 
durum olduğu da bir gerçektir.

Önemli geçiş dönemlerinde (ergenlik dönemi, lise dönemi, geçici yoksul-
luk veya farklı zorluklar dönemi, işsizlik dönemi vb. ) aşk yüzünden intihar 
edenler eğer üç beş yıl daha bu girişimlerini ertelemiş ve yapmaya kalkıştıkları 
bu durumu değerlendirmiş olsalardı, yaptıkları bu hareketin ne kadar anlamsız 
ve saçma olduğunu kendileri de kabul etmiş olabileceklerdi. Yoğun bir şekilde 
karşı cinse istek veya sevgi duyan yahut aşık olan gençlerin Mevlana, Yunus 
Emre, Şeyh Galip, Ahmed-i Hani gibi bu alanda en güzel mısraları yazan İslâm 
düşünürlerini okumaları, iç dünyalarında bir huzurun olmasını sağlayabilecek, 
onları insanî tutkunun kenarından ilahî aşkın doyumsuzluğuna ulaştırabile-
cektir. Nitekim Mevlana bir aşkın ancak başka bir aşkla giderilebileceğini 
söylemekle aslında hayatın bu alanda çoğul imkânlar sunan yapısına dikkat 
çekmektedir. Ahmed-i Hani de “ölmeden önce ölünüz” düsturunu hatırlatarak 
aşkın bir tür “ölmeden önce ölmek” olduğunu; bunun aşk ile gerçekleşebilen 
bir şey olduğunu; aşkın gönül dünyasını tasfiye ve tezkiye ederek nefsi ve 
ruhu arındırdığını şöyle ifade eder:

Hâsıl qevimî meqâmi “mutûûû!”, / Hâsıl oldu makâm-ı “mutuu!” (Ölünüz!)
Ber mucibi “kable en temutûûû!”; / İcabet olunmak üzere “Kable en te-

mutuu!” (Ölmeden önce)  
Tezkiye-ê nefse bû mükemmel / Nefsin süslenmesi mükemmel oldu
Tesfiye-ê nefse bû müfessel / Kalbin tasfiyesi (arınması) tafsilatlı oldu
Ayine-ê ruhê bû mücellâ / Ruhun aynası cilalandı
Nefs u dil u cân bihev müseffâ!  / Nefs, gönül ve can hep beraber arındı!..31 
Aşk vesilesiyle gönül dünyasının tasfiye ve tezkiye edilmesi, kalbin, Al-

lah Zü’l-Celâl Hazretlerinin nurunun matlaı olmasının ve ancak O’na kulluk 
edildiğinden dolayı O’na kulluğun bir zaruri şartı olması hasebiyle yerine 
getirilmesi gereken bir samimiyetin gereği olması iledir:

Lev metle’î nur î Zül Celâl î / Zira (sen) Zülcelâl’ın nurunun matla’ısın
30 Korkut, Gençlik Sorunları ve İntihar, s. 33.
31 Hânî, Mem û Zîn, s. 158; (Yazarın tercümesi)
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Lev menbe’î Kevser a zelâl î / Zira (sen) Berrak Kevser’in menba’ısın
Lev menzer û mezher a ilâhî / Zira (ey!) Manzâr ve Mazhâr olan İlâhî
Em bûû te gedâ, tû padişah’î / Biz sana geda (kul), sen ise Padişâhsın32 
Adeta elest bezmi’nde verilen kulluk sözünün bir gereği olarak aşk bir 

ünsiyet olarak Hâlık ile mahluk arasında peyda olmuş, bunda insanın ayrı-
calıklı bir konumu teşekkül etmiş, onun da bu farkındalık ile hareket etmesi 
gerekmiştir. Ve filozof da bu bilinci oluşturmayı ve hatırlatmada bulunmayı 
görev ittihaz etmektedir. Nitekim ibadetlerde gösterilen hassasiyet de aynı 
sebepten ileri gelmektedir.

Nasıl ki aşkın başlangıcı ve hararet ile derinleşmesi, âşığın hayalinin sev-
gili ile dolup taşması ise; Mevlâ’ya karşı kulun da aynı hisleri tüm benliğinin 
derûnundan duyması gerekmektedir:

Ser tââ bi qedem ğeriqî yê ğem bu / Baştan taa ayağa boğulduğun gam idi
Neqş ê dil û cân xiyalê Mem bu/ Gönül ve can için hayali ile süs Mem idi33 
Allah aşkını merkeze alarak sa’y etmenin adı hac; Onun zikrinden uzak 

olarak yaşamanın mümkün olmayacağının remzi Oruç; O’ndan birer nişane 
taşıyan her varlığa infakta bulunup O’na olan muhabbetin paylaşılmazlığının 
tezahürü Zekat ve her türlü infak; hayatın O’nun zikri ve fikri ile başlayıp 
bittiğinini, O’nun varlığını düşünmekten bir an uzak durulmadığının, her hal-ü 
kârda onun huzuruna varmaya can atılmaya hazır olunduğunun ifadesi Namaz; 
ve O’na olan aşkın benzersizliğinin tüm mükevvenata ilanının adı ise tevhid 
ve şehadet olarak düşünülebilir.

Sonuç

İnsanların gönüllerini fethetmek için en kestirme yol sevgi yoludur. Ve sevgi 
yolu peygamberler yoludur. Bu yolda yürüyenlerin yüzüne kapılar kapanmaz. 
Hazreti Musa’ya, Firavun gibi azılı bir inkârcıya bile kavl-i leyyin ile gidilme-
sinin emredilmesi; keza Hz. Resülullah’a (sav) “Ey Habibim! Eğer sert sözlü/
mizaçlı olsaydın etrafından (insanlar) dağılırlardı”34 mealindeki ayetin esrarı 
da bu hakikatin kendisini haber verir. Es kazara kapılardan birisi kapansa bile 
onun yerine, yüzlercesi, binlercesi açılır. Bir kere bu sevgi yoluyla gönüllere 
girildi mi, artık halledilmedik hiçbir mesele kalmaz. Bu tesirli metodu, davasını 
ve ahlâkî ilkeleri toplumda anlatıp benimsetebilmek için Ahmed-i Xânî’nin 
kullanması son derece isabetli ve stratejik bir tutum olmuştur. Xânî, sevginin 
32 Hânî, Mem û Zîn, s. 120; (Yazarın tercümesi)
33 Hânî, Mem û Zîn, s. 114; (Yazarın tercümesi)
34 Bkz. Âl-i İmrân 3/159.



M. Latif BAKIŞ   151

insan ruhunda bıraktığı derin izler dolayısıyla o uğurda yurt, yuva ve candan 
vazgeçildiğini iyi bilmektedir. İcabında o uğurda her vadide ayrı bir Mecnun’un 
“Leylâ!..” deyip inlediğini ve ruhundaki sevgiyi kavrayamamışların bu duruma 
delilik deyip geçtiğini; bu duygunun yüceliği dolayısıyla her gönül sahibinin bu 
dil ile te’dib edilebileceğini fakat pek çokların bundan gafil olduğunu iyi tahkik 
etmiş olup, o bilinçle de Mem û Zîn motifleri üzerinden bir aşk kurgusuyla 
zamanının ve de gelecek nesillerin genç dimağlarına edeb, adab ve mahremiyet 
gibi ahlâkî kaide ve hassasiyetleri farkettirmeye çalıştığı görülmektedir.

Bu aşk destanının salt bir beşeri tutulma olmadığını, M. Salih Geçit’in de 
tespit ettiği gibi35, eserin başında, konuya geçmeden önce Allah’a yönelerek 
dua cümleleriyle Allah’a Övgü ve Resul-ü Sâdât’ına Salat-u Selâm bahsiyle, 
Allah’ın zatının benzersizliğini, mahlukatndan berî ve farklı oluşunu, Resul ü 
Ekrem (sav)’in de O’nun muhabbetinin ve merhametinin mücessem hali olarak 
tezahür ettiğini dizelerinde vurgulamasıyla anlamak mümkündür. Allah’ın adı 
anılmadan ve Resulüne Salât-û Selâm getirilmeden başlanacak işlerin eksik 
olduğunu ifade ederek, giriştiği bu aşk destanının aslında bir beşeri tutku 
olmayıp, yüreklere dokunmak üzere tercih edilmiş bir derunî form olduğunu 
anlamak mümkündür.

Aşk bir tür fihriste-i âlem olarak görülmüş; âşık da muallim-i cümle cân36 
olarak değerlendirilmiştir. Muallimin de esâslı vazifesi hakikati öğretmek ve 
varlığı te’dib ederek hamlığından sıyırmaktır.  

Bu eğitimi sergilemesi ise lisân ile değil, kalbinin en derûnundan volkan 
gibi yanıp yanıp “âhhh…”lar ve enînler şeklinde bir tezahür ile gerçekleşmek-
tedir. Yanardağ gibi sessiz, yanardağ kadar haşmetli ve yanardağ gibi için için 
yanıp göynür âşık!..37

Her ne kadar dillere pelesenk olan’ın Leylâ-yı bedevî olduğu zannedilse de, 
asıl kaste edilen Mevlâ’dır Leylâ kisvesinde. Tıpkı bunun gibi; Mem ve Zîn 
her ne kadar et-kemik ve kan urbası birer varlık olarak bilinse de, idraklerin 
daha kolay kabulünü sağlamak üzere tercih edilmiş olan bu figürler üzerinden 
nazara verilmeye çalışılan şey, Allâh ve Resulünün aşkı ile dolup taşan mü’min 
ruhlardır. Ve bu öyle bir iklimdir ve öyle müstesna bir yoldur ki, oaraya ancak 
edeb ile varılamaya müsaade vardır. 

Kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin baş döndürücü etkisiyle, adeta füze 
hızıyla benliğinden ve manevi değerlerinden soyutlanana çağımız gençliğini 
düşününce, böylesi bir müstesna değerin, “Aşk” gibi ruh tarafından kabulü 
35 Detay bilgi için bkz; M. Salih Geçit, “Şeyh Ahmed-i Hani’nin İtikadî Görüşleri” Büyük Alim ve 

Mutasavvıf Ahmed-i Hanî, AİÇÜ Yayınları, Ağrı 2012, ss. 96-108, s. 101.
36 M. Latif Bakış, İğne Yastığı, Artos Kitap, Bursa 2017, s. 139.
37 Bakış, İğne Yastığı, s. 139.
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kaçınılmaz olan bir yöntemle tekrar nesillere öğretilmeye çalışılmasının ne 
denli gerekli ve isabetli olduğu ve dolayısıyla da Xânî’nin ne kadar derîn 
bir felsefî ve hikemî okuyuş yapabildiği hakkında oldukça anlamlı ve yeterli 
fikir vermektedir. Bu çalışma vesilesiyle biz de bu büyük şahsiyete hak ettiği 
muallimlik ve filozofluk değerinin verilebilmesi ve kendisinden yeteri kadar 
istifade edilebilmesi gayret ve temennileri içerisinde olmaya çalışacağız.  
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AZERBAYCAN GAZETECİLİĞİNİN KURUCUSU 
HASAN BEY ZERDABİ’NİN HAYATI ÜZERİNE 

BİR İNCELEME

Sözer AKYILDIRIM*

Giriş

Hasan  Bey Zerdabi, gerek ülküleri gerekse icraatları açısından sadece 
Azerbaycan Türkleri tarafından değil; bütün Türk dünyası tarafından iyi ta-
nınması ve anlaşılması gereken bir aydındır.Çarlık Rusya’sının hegemonyası 
altında yaşayan Azerbaycan Türkler’ inin kendi benliklerini kaybetmemesi, 
ve insanca yaşaması için çalışmalar yapan aydınlar içerisinde bir sıralama 
yapıldığında şüphesiz  Hasan Zerdabi Bey en ön saflarda yer alır.Onun mü-
cadelesinin temelinde cehalete karşı top yekun eğitim vardır.Hayatının her 
safhasında halkının  yediden yetmişe eğitilmesi için gayret göstermiştir.Halkına 
ulaşabilmek ve onları’’gaflet uykusundan’’uyandırmak için yaptığı çalışma-
larda önüne çıkan engellerden yılmamış ve bu uğurda  kendine başka fırsatlar 
oluşturmayı bilmiştir 1

Hasan Bey Zerdabi,1837 veya 1842 yılında2 Azerbaycan’ın Göyçay ka-
sabasının, Kür Irmağının kıyısısında bulunan Zerdab köyünde dünyaya geldi3 
.Ailesi büyük toprak sahibiydi. Dedesi Rahim Bey bölgenin saygın, ileri görüşlü, 
dinine bağlı insanlarındandı. Rahim beyin evi, Tebriz’den aşıkları, Şirvan ve 
Şamahı’dan, gelen şairleri konuk ederdi. Babası Selim Bey Çar’ın Ordusu’nda 
askerdi. Annesi Menzer Hanım ,Karabağ Beylerinden  varlıklı bir ailenin kızıdır.
Anne Menzer Hanım oğlu ,Hasan Bey’e,Ömer Hayyam’dan, Nizami’den ve 
Meşhedi Gencevi’den  rübailer okurdu.Hasan Bey İlk eğitimini  Zerdab’daki 
medresede tamamladı.Burada Farsça ve Arapça öğrenir.Medrese eğitimini sev-
mez,babası Selim bey oğlu Hasanı bir yıl sonra medreseden alır.Baba Selim 
Bey oğluna nasihat eder ve der ki :’’Mal mülk  babanın evladına verdiği eğitim 
ve terbiyedir.Bir insan ilim  öğrenip anladıkça kıymetsiz şeyler bile mücevhere 
*  Öğretim Görevlisi Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, sozerakyildirim@hotmail.

com.05303046151ORCID 000-0002-6847-5913
1 Bkmkitap.com/hasan-melikzade-zerdabi-ve –ekinci-gazetesi.10.08.2018
2 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, çev. Metin Yıldırım (İstanbul: Truva Yayınları, 2018), 29.
3 Zerdabinin doğum tarihi tartışmalıdır. Hanımı, Hanife Melikova’nın kaleme aldığı’’Hasanbey 

Zerdabinin Tercümeyi Halı’’,Revolyosiya i kultura, sayı:6 (Bakı:1939), s. 112, makalede 12 Kasım 
1837 tarihinde doğduğu yazılmaktadır.
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dönüşür.Bildiklerini başka insanlara öğretirsen,ilim hazineye dönüşür.Sen de 
hazinenin sahibi olursun.İlim ,hayırseverlik ve güzel ameller çiftçilik gibidir.
Ekilen tohumlar meyvesini istenilen yerde ve zamanda vermese de bir yerde 
mutlaka bar verir.Ekilenler bir gün biçilir,meyve verir.Sen biçmesen de oğlun 
kızın  bu ekinden faydalanır.Sen benim arzularımın ekincisi olacaksın4’’

Hasan Zerdabi 1852 yılında Şamahı şehrinde yeni açılan ve Rusça eğitim 
veren bir okula kayıt olur5.Başarılı bir öğrencidir. Dedesi   Rahim Bey 90’lı 
yaşlarda, babası Selim Bey genç bir yaşta Karabağ yaylalarında çıktığı bir av 
partisinde, vefat eder. Başarılı bir öğrenci olan Zerdabi’nin  Şamahı da okul 
bitirme sınavında verdiği cevaplar Kafkas  Tahsil Dairesi Müdürü Baron Alek-
sandr Pavloviç Nikolay’ın hoşuna gider ve onu  devlet bursu ile Tiflis Lisesine 
göndermeyi teklif eder. Babası   vefat eden Hasan Zerdabi’yi ağabeyleri Tif-
lis’e göndermek istemezler6.Aleksandr Pavloviç Nikolay okul bahçesindeki 
Hasan’ın ağabeyisi Mehrali Beyle konuşur,Tifliste bulunan akrabaları General 
Fereç Bey’i,Hasan’ın koruyucusu olarak seçtiğini söyler.General Fereç Bey , 
Baba Selim Beyin dayısıdır.Hasan Zerdabi 1858 yılında Tiflis Lisesine  kabul 
edilir7.1861 yılında Tiflis lisesinden  gümüş madalya ile mezun olur.Tiflis 
Lisesinin, bu başarılı öğrencisi Moskova Devlet Üniversitesi  ,Fizik Matematik 
Fakültesinin Doğa Bilimleri Bölümüne kabul edilir8.Zerdabi  10 Haziran 1865 
yılında bu üniversiteden üstün başarı ile  mezun olur9.

Zerdabi’nin  dünya görüşünün oluşması Moskova Üniversitesi’nde okuduğu 
yıllarda başlar.Bu dönemde Rusya’da çarlık yönetimine karşı gençlik hare-
ketleri vardır.Bu hareketin ileri gelenleri Moskova’ da yaşamakta ve hareketli 
taraftarları olan gençlerde Moskova  Üniversitesi’nde okumaktadır10.Hasan 
Zerdabi Bey,Rus toplumundaki devrimci demokrat yazarların,sosyal alanda  
hizmet veren insanların fikirleri  ile derinden tanışıyor,tüm ilerici yeniliklere 
Azerbaycanda’da ihtiyaç olduğunu düşünüyordu.Çocukluktan güçsüzün tara-
fında olmak,adil karar vermek huyu,bugün aldığı bilgi ve oluşan bakış açısı 
onun içinde büyük arzuların uyanmasına neden olmuştu.Tüm bilim ve eğitim 
alanlarındaki ilerlemeleri Azerbaycan’da  uygulamak,memleketin gelişmesi için 
kendi gücünü,yeteneğini sarf etmek,bu işe gerekli katkıda bulunmak arzusu  
4 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 20.
5 Okan Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin  

Hayatı ve Fikirleri” OAKA 4/7 (2009), 99.
6 Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin  Hayatı ve 

Fikirleri”, 99.
7 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 40-44.
8 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 54.
9 Azerbaycan El Yazmaları Enstitüsü, Hasan Melik Zerdabi özel Arşivi, sayı:68
10 Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin  Hayatı ve 

Fikirleri”, 99. 
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ile yaşıyordu.Bilgilerini  gelecekte faydalı işlere çevirmek düşüncesi onu her 
gün daha fazla öğrenmeye sevk ediyordu.Hocası,dostu,eğitim aldığı fakültenin 
dekanı Davidov ona istediği kitapları bulmakta yardım ediyordu11.

Zerdabi Üniversite yıllarında devrin ileri gelen ilim adamlarıyla tanışır ve 
onların sohbetlerinde bulunur. Tarihçi Solovyov12ve yazar Pleşeyev’le13 iyi 
görüşür, onların evlerine sık sık misafir olur.Solovyov,Kafkaslar ve özellikle de 
İslam’la ilgili merak ettiklerini Zerdabi’ye sorar ve onun anlattıklarını not alır14.

Eğitim yıllarında Pleşeyev’in derneği’nde yer alması ona özgürlüğü anlatan 
şiirleri dinlemesi için ortam yaratmakla beraber,hem de Fransız Ütopik Sosya-
listlerinin ve eğitimcilerinin fikirleri ile tanıştırıyordu.Hasan Zerdabi  edebiyat 
meraklısı olarak bu dernekte sürekli yer alıyor,hayallerini aşıp taşan sınırlarını 
geçerek Azerbaycan’ı baştan başa aydınlar,tahsilliler ülkesi gibi  hayal etmeye 
çalışıyordu.Dernekte Profesör Pleşeyev, onu güzel şiirler yazan  Vera Solov-
yova adlı kızla  tanıştırır15.Hasan Zerdabi Veraya aşık olur,kızda Zerdabi’yi 
sever.Vera aynı zaman da Rektör Solovyov’un kızıdır.İdealist  bir genç olan 
Zerdabi, Solovyov’un kızı ile  evlendiği takdirde hem geleceğe yönelik ide-
allerinden vazgeçmek durumunda kalacağını hem de bu davranışının  halkı 
tarafından hoş karşılanmayacağını düşünerek,eğitimini tamamladıktan sonra 
Üniversitede kalması  yönündeki teklifleri reddeder ve halkına hizmet etmek 
üzere vatanına döner16.

Hasan Zerdabi ,Üniversiteyi bitirdikten sonra Tiflis’te,Toprak İdaresi’nde 
göreve başlar.Fakat işler Hasan Bey’in istediği gibi gitmez.Büyük toprak sa-
hipleri köylülerin elindeki malı mülkü,onların haberleri olmadan üstlerine 
geçirdiklerini görür.Eğitimsiz bırakılmış,okuması yazması olmayan yoksul 
köylüleri  ve onların çaresizliğini gördükçe üzüntüsü bir kat daha artar.Bu 
durum çalıştığı kurumda hoş karşılanmaz.Dayısı General Fereç Beyin koruması 
altında olduğundan  kimse ona dokunamaz.General Fereç ,Hasan Beyle gelen 
şikayetler üzerine konuşur.Nasihat eder.O verilmek istenen mesajı alır.Hasan 
Bey haksızlığa,zulme tahammül edemez.Kısa sürede yerel köylüler tarafından 
çok sevilir.Onu köylüleri Çarlık yönetimine  karşı itaatsizliğe çağırmakta,in-
sanları devletin kanunlarına karşı gelmeye, Mejevaya Palata’nın  yönetimi 
ile karşı karşıya  getirmeye çalışmak,geniş devrimci bildiriler yayımlamakla 
11 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 70.
12 Sergey Mihayloviç Solovyov:Tarihçi(1820-1879)Moskova Devlet Üniversitesi’nin Rektörü(,1871 – 

1877)
13 Aleksey Nikolayeviç Pleşevyev:Şair ,tercüman,edebiyat eleştirmeni,pedegog.
14 Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin Hayatı ve 

Fikirleri”, 100.
15 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 61.
16 İzzet Rüstemova,Hasanbey Zerdabi,s,60.
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suçluyorlardı.İş öyle bir hal aldı ki, Ferec Bey’i Zakafkasya Valiliğine çağırıp 
uyarırlar.Hasan Zerdabi Bey 1865 de göreve başladığı Mejeveya Palata’daki 
görevinden 1866 yılında istifa eder ve Tiflisten ayrılır17.

Hasan Zerdabi Bey 28 Şubat 1868 tarihinde Guba’da mahkeme katibi olarak  
çalışmaya başlar.4 Ekim 1868 tarihinde işine  son verildikten sonra bir müd-
det bağımsız mahkeme vekilliği yapan Zerdabi Kasım 1869 da Bakü ,Realnı 
Lisesine Tabiat Tarihi Öğretmeni olarak atanır18.Hasan  Bey ruh itibariyle 
millet feadisi, bilimsel  gelişimi, hakkı ,adaleti yayan bir bilim adamıydı.Onun  
halkına,insanlarına anlatmaya çalıştığı şeyler bin yılların  gelişmesine,insanlığın 
yükselişine dayalı,denemelerden başarıyla geçmiş bilgiler topluluğuydu.O her 
defasında şunları söylüyordu :Bilim,okul,maarif olmadan hiçbir millet tarihi 
gelişmeye kavuşamaz19.

Hasan Bey gerek Guba’da, gerekse Bakü’de görev yaptığı yıllarda kamu 
kurumlarında ki yozlaşmayı görmüş, vicdanı bu haksızlığa hep karşı çıkmıştır. 
Güçlülerden yana işleyen, yoksulu ezen bürokrasiye, Mahkemelerin, zengin 
toprak sahiplerinin yanın da ve onların lehinde kara vermelerine direnmiş, hatta 
evi kurşunlanarak göz dağı verilmeye çalışılmıştır hiçbir zaman tehditlerden 
yılmamıştır20.

Öğrencilik yıllarında âşık olduğu hocası Solovyev’in kızıyla, ülküsü uğ-
runa evlenmekten vazgeçen Zerdabi artık evlenmesi gerektiğini düşünür. Fakat 
evleneceği kız mutlaka eğitimli, aydın ve kendi ideallerini destekleyecek biri 
olmalıdır. Dönemin şartları dikkate alındığında kendi vasıflarına uygun bir 
kızla evlenmesinin zorluğu ortadadır. Zerdabi bir gün Kavkaz gazetesindeki 
bir haberden;Tiflis’te bulunan Kutsal Nina adlı kız okulundan mezun olanla-
rın arasında,Nalçik-Ter şehrinde doğan ve Balkar Türklerinden olan  Hanife 
Hanım Abayeva’nın olduğunu öğrenir.Bu haber üzerine Tiflis’e giden Zerdabi, 
Hanife hanımı bularak tanışır ve ona gelecekle ilgili fikirlerini anlatır.Hanife 
hanımın da aynı görüşte olduğunu  öğrenen Zerdabi ona evlenme teklifinde 
bulunur.Bu teklifi kabul eden Hanife Hanım nikahtan sonra Zerdabi’yle birlikte 
Bakü’ye gelir21.

Hasan Zerdabi ,Realn Lisesinde okuyan öğrencilerinden oluşan bir grup 
öğrencisini Bakü’yü ziyaret eden ,Mirza Fethali Ahundzade22 ile tanıştırır,sohbet 
ederler.Hasan Zerdabi, Azerbaycan Türkleri arasındaki toplumsal yozlaşma 
,cehalet ve yobaz din adamlarının  Müslümanlık adına okumaya ,aydınlamaya 
17 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 127.
18 İzzet Rüstemov,Hasanbey Zerdabi. s. 60.
19 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 138.
20 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 180-181.
21 Hanife Melikova, Hasanbey Zerdabiinin Tercümeyi Halı,s.33
22 Mirza Fethali Ahundov, yazar, filozof  modern Azerbaycan edebiyatının kurucusu
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karşı olduklarından söz eder.Müslüman halkın Ermeni ,Gürcü ve Yahudiler 
tarafından nasıl sömürüldüklerini örneklerle anlatır.’’Bakü’nün  Pazar sokağının 
yukarı başında ünlü merhemci Ağa Erzuman adlı birisi’’Merhem’’ adında bir 
dükkan açtı.Müslüman kadın neresi ağrıyorsa,onun yanına gidiyor.O da parayı 
alıyor ve herkese aynı merhemi satıyor.Müslüman oldukları için,bu kadınlar 
sonrasını düşünmeden,bedenlerine’’doktor eli’’değmesin diye bu dolandırıcı 
kişinin yanına gidiyorlar.Ondan  hayli aşağıda Gerbiyan adlı  bir Ermeni doktor 
hasta kabul ediyor.Ona muayene olmak isteyen zengin Azerbaycanlı insan-
ların akın akın oraya gittiğini görünce şaşkınlıktan yerimde donup kaldım.
Bu dolandırıcı Ermeni yanına gelen tüm hastalara aynı ağrı kesiciyi iğneyi 
vurarak gönderiyordu.Cahil insanlar da binbir zahmetle kazandığı paralarını 
onun Haçik adlı yardımcısının cebine boşaltıyorlar.Ben bu şehirde(Bakü’de) 
rastladığım hangi derdi anlatayım?Kirada yaşadığım evin yanındaki komşum 
üç ayın gelini olmuş on yedi yaşındaki kız sancıdan kıvrana kıvrana kalmıştı.
Kocası erkek doktorun ona bakmasına izin vermedi.On yedi yaşındaki kız  
gözlerimizin önünde acı içinde öldü.İnsan cahilliğinden doğan belanın getirdiği 
mutsuzluk kimseyi uyandırmıyor ki.Eğer okumuş kızlarımız olsaydı,onların 
arasından bir hekim de çıksaydı,elbette böyle olaylar olmazdı.Kime diyorsam 
oğlunu kızını okut,diyor ki hangi parayla ve nasıl23?

Hasan Zerdabi Bey;Hayır cemiyeti,tiyatro ve öğretmenlik yoluyla ulaşa-
bildiği halka daha fazla hizmet etmenin yollarını arar.Uzun süre zihni Türkçe 
bir gazete çıkarma fikri ile meşguldür.Gazete çıkarmanın ne kadar zor bir iş 
olduğunun farkındadır,Zerdabi,inatla halka doğruların anlatılması gerektiğine 
ve kendisini anlayan insanların sayısının zamanla artacağına inanmaktadır.
Bunun gerçekleşmesi için halkın ana dilinde çıkacak bir gazeteye  ihtiyacı 
vardır24.Zerdabi Türkçe gazete çıkarmak için izin almak üzere başvurur ise 
de uzun süre buna muvaffak olamaz.En sonunda Bakü Valisi Staroselski’nin25 
sansür konusunu üzerine alması ve yol göstermesi sonucunda gazete çıkarmak 
üzere izin almayı başarır.Ekinci gazetesinin amacı köylüleri eğitmek köy ta-
rımını  geliştirmenin  belli yollarını anlatmaktı ve bu da Zerdabinin en büyük 
hayaliydi , o da gerçekleşmişti.Böylece Azerbaycan’da Türkçe  yayınlanan ilk 
gazete olan Ekinci’nin 22 Temmuz 1875 tarihinde birinci sayısı çıkar.Ekinci 
sadece Azerbaycan’nın değil,Rusya Türkleri arasında yayınlanan ilk Türkçe 
gazete olma özelliğini de taşımaktadır.Gazeteye Rusya’nın birçok bölgesinden 
23 Suna Valiyeva, Işığa Giden Yol, 197.
24 Hagani Memmedov,Azerbaycan Milli Harekatı(1875-1918,iller),Bakı;Sabah,1996,s.40.Ekinci’nin 

sade bir Azerbaycan Türkçesiyle yayınlanması Azerbaycan edebiyatı ve tarihi için çok önemlidir
25 Staroselski Dmitri Semyonoviç,1872 -1876 yılları arasında Bakü Valiliği yaptı.Bu yıllara Zerdabi 

ile dost oldu ve Ekinci’nin yayınlanmasında ,büyük emeği oldu.
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olumlu tepkiler gelir.İstanbul’dan,Zerdabi’nin bizzat aldığı hurufatla önceleri 
iki haftada bir çıkan Ekinci’nin 400’e yakın abonesi olur.Gazete çevresinde 
devrin ileri gelen aydınlarını toplamayı başarır.Seyit Azim Şirvani26,Asker Ağa 
Gorani27,Ali Ekber Heyderi28,Necef  Vezirov, Mirza Fetali Ahundov, Ahse-
nü’l Gavaid(Hacı Muhammed Sadık),Mirze Hesen Efendi Elgederi vb.bir çok 
aydının yazıları ve desteğiyle gazete bütün zorluklara rağmen kabul görür29.

Ekinci, özellikle Vali Staroselski’nin Bakü’den ayrılmasından sonra zor 
günler geçirir. Gazete üzerindeki baskı ve sansür günden güne artar. Nihayet 
Eylül 1877 de Ekinci kapatılır. Böylece çok uzun mücadelelerle neşredilen ve 
devam ettirilen Ekinci’nin yayın hayatı sona erer. Ekinci (EKİNÇİ’) gazetesi 
1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşında gazetenin Türkleri desteklemesi 
gerekçe gösterilerek Çarlık yönetimi tarafından kapatılır. Bu durum Zerdabi 
ve mücadele arkadaşlarını derinden etkiler. O artık Çarlık yönetimi nezdinde 
sakıncalı bir şahıstır. Her yerde takip edilir hakkında sürekli rapor tutlur. Zerdabi, 
Ekinci’nin kapatılmasından sonra okulda da zor günler geçirir ve istifa etmesi 
istenir. Bakü valisi Puzin, Hasan Bey’e, şehirde nefes aldırmak istemiyordu. 
Polis onu Bakü’den uzaklaştırmak için ya Yekatarinador Lisesi’ne gitmesini ya 
da hemen istifa etmesini ister.Zerdabi bu baskıya tahammül edemez ve 11 Kasım 
1878 tarihinde okulda ki görevinden  de istifa eder30.Okuldaki görevinden de 
ayrıldıktan sonra hiç kimse ona iş vermeye cesaret edemez.Ekonomik sıkıntıya 
daha fazla  dayanamayan  Hasan Zerdabi Bey,1879 yılının sonlarında,1896 
yılına kadar ikamet edeceği doğduğu köy olan Zerdab’a gider.

Gazetesini kapatıp, öğretmenlikten de uzaklaşarak Zerdabi’yi engelleyeceğini 
sanan yöneticiler çok kısa süre sonra yanıldıklarını anlamışlardır.Çünkü o hangi 
şartlar ve ortamda olursa olsun ideallerinden vazgeçmemiştir.Köyünde kaldığı 
16 yıl boyunca gördüğü bütün haksızlık ve yanlışlıklarla mücadele etmeye 
devam etmiştir.Bu mücadelede karşısında hükümet memurları,yerli beyler ve  
bağnaz din adamları olmuştur.Onların gücünden ve nüfuzundan asla çekinmeyen 
yazar her türlü tehlikeyi göze alarak mücadelesine devam etmiştir.Özellikle 
insanların dini duygularını istismar eden,bundan da kendilerine menfaat temin 
eden ve nüfuz sağlayan din adamlarına karşı çok yoğun bir mücadele örneği 
26 Seyit Azim Şirvani,bütün ömrünü cehalet ve hurafeyle savaşarak geçirmiştir.20 Mayıs 1888’de 

Ramazanın 21.gününde Camide namaz çıkışında bıçaklanarak şehit edilmiştir.Mezarı’’Şah 
Handan’’mezarlığındadır.Kitabe-i seng-i mezarında kendi yazdığı beyti bulunmaktadır.’’Merg-i 
cismani ile sanma menim ölmeğimi/Seyyida ölmerem alemde sesim var menim

27 Asker Ağa Gorani (1857-1910,)Aktör,yazar,tercüman,gazeteci
28 Ali Ekber Heyderi:Ekinci’nin kurucularından.Önce Mohaçkale’de yaşayan yazar,sonra 1879’da 

Bakü’ye yerleşmiştir.
29 Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin  Hayatı ve 

Fikirleri”, 102.
30 İzzet Rüstemov,Hasan Zerdabi ,s.69-70
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sergilemiştir.Zerdabi yalnızca çocukların değil,halkında eğitilmesi taraftarıdır.
Onun ortaya koyduğu,cahilliğe karşı topyekun eğitim,kadın hakları,din istis-
marcılarına ve haksızlığa karşı mücadele,vatanseverlik,Türk dünyası birliği 
gibi fikirleri,bugünde geçerliliği olan ve tartışılan konulardandır31.

Hasan Zerdabi 28 Kasım 1907’de Bakü’de vefat eder. O inatla halka doğru-
ların anlatılması gerektiğine ve kendisini anlayan insanların sayısının zamanla 
artacağına inanmaktaydı. Kırgınlıkları ve üzüntülerini Hayat gazetesine yazdığı 
bir yazıda şöyle dile getirmişti32:

Günümüz dünyasında bilimsel eğitime önem vermek gerekir. Medeni ül-
kelere baktığımızda onların her geçen gün nasıl ileri gittiklerini görüyoruz. 
Bilime sahip olanlar geri kalmış toplumların ellerindeki malın sahibi olurlar. 
Biz gelişime direnirsek, onlar efendi bizler de onların yanında ya işçi ya da 
kiracı oluruz.

Peki, ne yapmalıyız? Herkesi çağırıyorum, gelmiyorlar, gösteriyorum, gör-
müyorlar, anlatıyorum, anlamıyorlar. Sonunda anladım ki onları yüksek sesle 
çağırmaktan başka ilacımız yoktur. Sözlerimi dinleyenlerden hiç anlayan ol-
maz mı? Bir çeşmenin altına koyduğunuz sert bir taş, birkaç yıl sonra suyun 
döküldüğü yerden oyulur. Bunun gibi doğru söz de anlayışı kıt insanın beynini 
deşer ve etki eder.

Her yıl, on okurdan birisi okudukları şeyi anlarsa onların sayıları yıldan 
yıla artar. Suyun önünü tutan bend oyuklardan yıkılır. Düşmanın düşmanlığı, 
dostun dostluğu ve dostu gören yolun doğruluğu anlaşılmış olur’’

Hasan Zerdabi, Azerbaycan halkının bağrından çıkan bilge bir adamdı. O 
ailesi için değil halkı için doğan ulu bir ataydı. Ölümü bütün Türk dünyasında 
derin üzüntüyle karşılanmıştır. Son menziline gönderilen Hasan Beyin’in cenaze 
törenine, ömrü boyunca kalbinde ağırlığını taşıdığı, derdini çektiği insan seli 
eşlik etmiştir. Hasan Zerdabi Melikov Bey, Bakü’de Bibi heybet’te toprağa 
emanet edilmiştir.

Hasan Zerdabi Bey bir Ekinçi’idi. Azerbaycan’da bir tohum ekmişti ve bu 
tohum yeşererek vefatından on bir yıl sonra bağımsız Azerbaycan Cumhuri-
yeti oldu. Daha sonra yeşeren bu fidanlar köklü çınarlar oldu ve 1991 yılında 
ikinci kez Azerbaycan Devleti Bağımsızlığını ilan etti. Azerbaycan Devleti var 
oldukça o tohumu eken Hasan Zerdabi Bey ismi unutulmayacaktır.

31 Yeşilot, “Kafkasya Müslüman Aydınlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin  Hayatı ve 
Fikirleri”, 116.

32 Suna Aliyeva, Işığa Giden Yol, 653.
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Sonuç

Hasan bey Zerdabi Melikov XX.yüzyılın  başlarında fanatizme ,cehalete, 
bürokrasideki başıboşluğa, asilzadelerin zalimliğine karşı tek başına ,kendi aklı 
ve kalemi ile mücadele vermiştir. Hasan Zerdabi Bey’in çalışmalarında doğa 
bilimleri, Sosyo -Politik, Ahlaki   sorunlar dünya görüşünde önemli bir yer 
tutmuştur. Hasan Zerdabi, Azerbaycan tarihinde milli tiyatronun ve Azerbaycan 
gazeteciliğinin kurucusu olmuştur. Zerdabi hayatını eğitimli bir aydın kesimin 
ortaya çıkmasına adamış, erkek çocukların okula gönderilmediği bir dönemde 
kız çocuklarının eğitilmesi için mücadele vermiştir.

Zerdabi, Azerbaycan halkı arasında erken yaşta evliliğe karşı olduğu gibi 
yakın akraba evliliklerine de karşı olmuştur. Halkın kadına olan saygısını 
yükseltmeyi, kadınların da özellikle kendileriyle ilgili kararlarda fikirlerinin 
alınması gerektiğine inanmaktadır. Kadınların eşya gibi alınıp satılmasına ve 
kullanılmasına, onların güçsüz ve ikinci sınıf insan olarak görülmesine karşı 
çıkan yazar, kadının toplumda hak ettiği değeri bulmasını ister.

Ekinci gazetesinde yayınlanan yazılarında Hasanbey Zerdabi basının toplum 
hayatındaki önemini vurgulamış, milletin aydınlanmasında ve milli bilincin 
oluşmasında ana dile yayımlanan gazete ve dergilere önem vermiş bunu sürekli 
gündeme getirmiştir.

Hasanbey Zerdabi,Ekinci gazetesinin kapatılmasından sonra  ömrünün sonuna 
kadar  çeşitli gazete ve dergilerde toplumsal sorunlardan, ,millet  meselesinden, 
devletin birliği konusuna kadar önem arz  eden  birçok konulara  değinmiş ve 
fikirleri kendisinden sonraki şair ve yazarlara ilham kaynağı olmuştur.
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Nİ‘METULLAH b. MAHMÛD EN-NAHCUVÂNÎ ve 
ASR SÛRESİ BAĞLAMINDA TEFSİRİNİN İŞÂRÎ 

YÖNÜ

Mehmet Fatih DEDE*

Giriş 

Kur’an- Kerim Allah tarafından anlaşılsın ve kendisiyle amel edilsin diye 
indirilmiş bir kitap olduğu müsellem bir hakikattir. Buna bağlı olarak Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) döneminden itibaren Kur’an’ın tefsir edildiğini görmekteyiz. 
Bu tefsir faaliyetinin de zaman içerisinde çeşitlendiği ve arttığı da tarihi bir 
gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Tefsir tarihine baktığımızda tefsir 
ekolleri arasında en dikkat çeken aynı zamanda ihtilaflara da konu olan ekol-
lerden birinin de işarî tefsir ekolü olduğunu söyleyebiliriz.

İşâri tefsirlere baktığımızda her birinin nevi şahsına münhasır olduğunu 
ve diğerlerine kıyasla bazı farklılıklara sahip olduğu görmekteyiz. Biz de bu 
çalışmamızda işari tefsir ekolü hakkında genel bilgiler verdikten sonra Os-
manlı dönemi mutasavvıflarından Nahcuvânî’nin hayatını, eserlerini kısaca 
tanıtıp ardından işarî tefsirler arasında özel bir yere sahip olduğuna inandı-
ğımız el-Fevâtihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefâtihu’l-Gaybiyye el-Mûdihatu li’l-Keli-
mi’l-Kur’aniyye ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye adlı tefsirin işarî yönünü Asr sûresi 
bağlamında ele almaya çalışacağız.

1. İşarî Tefsir Ekolü

Lügatlere baktığımızda işaret kelimesinin sinyal, imâ, jest, remiz, bir nesneyi 
gösterme, sembolik ifade, manayı üstü kapalı bir olarak dile getirme, dolaylı 
ve kinayeli sözlerle anlatma diye tarif edildiğini görmekteyiz.1  Bir tasavvuf 
terimi olarak ise işaretin tanımı kısaca şu şekildedir: İşaret, duygu, düşünce 
ve manaları üstü kapalı olarak ifade etmek; maksadı sözsüz olarak başkasına 
bildirmek; ibarelerle anlatılması mümkün olmayan sadece keşif ve ilham gibi 
vesilelerle ulaşılmış sezgi ve bilgiler sayesinde anlaşılabilen gizli manalardır.2 
*  Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mfatihdede@artuklu.edu.tr
 https://orcid.org/0000-0001-6659-6087
1 ez- Zebîdî, Murtazâ, Tâcu‟l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Hidaye, y.y., tsz., XII/257; Uludağ, 

Süleyman, İşârî Tefsir Md., DİA, c. 23, s. 424.
2 Süleyman Uludağ, “İşârî Tefsir”, DİA, C.23, s.424.
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Sufî âlimler Kur’an-ı Kerim’de birtakım hususların rumuzlarla ifade edildiği 
kanaatindedir. Kur’an’ın sırlarına vakıf olmuş muhakkik âlimlerin, ariflerin ve 
bazı sülük ehlinin ilahî ilham ve rabbani fetihlerle ayetlerin zahiri manalarına 
ters düşmeyecek bilakis zahiri anlamla telif edilebilecek şekilde bazı lafzi veya 
manevi işaretlere dayanarak ayetleri zahiri anlamlarından farklı şekilde yorumla-
malarına işari tefsir denir.3  Bu yöntemle yapılan tefsir aynı zamanda “Tasavvufi 
Tefsir” ve “Remzî Tefsir” diye de adlandırılmıştır.4  Âlûsî’ye (ö.1270/1854) 
baktığımızda kendisinin tevili (işarî tefsiri) şöyle tarif ettiğini görmekteyiz: 
“Tevil, ibare perdelerinden sâliklere âyân olan ve gayb bulutlarından âriflerin 
kalbine yağan kudsî işaretler ve ilahî bilgilerdir.”5 

İşari tefsir sadece seyr-i sülükten geçmiş ehl-i riyazet olan sufîler tarafından 
yapılır diye bir kaide yoktur. Dikkatli bir şekilde tefekkür ve teemmül eden 
kişiler de işarî tefsir yapabilir.6  Bu yöntemle yapılan tefsir ve teviller yapan 
kişinin şahsi fikirlerinden ziyade ulaştığı manevi makam ve dereceye göre 
kalbine gelen ilham ve rumuza dayanır.7  Kişiyi söz konusu manevi makamlara 
ulaştıracak şey ise derin tefekkür ve riyazettir.8 

İslam ilimleri ve medeniyeti tarihine baktığımızda işari tefsir meselesinin 
alimlerin çokça ihtilaf ettiği bir konu olduğunu görmekteyiz.9  Âlimler arasın-
dan ayetlere bu yöntemle yapılan izahların Kur’an tefsiri olmadığını,  aksini 
söyleyip buna inananların küfre düştüğünü dahi dile getirenler bulunmakta-
dır.10  Diğer yandan ise bu tefsir türünün caiz olduğunu, sahabenin de –me-
3 Gördük, Yunus Emre, Tarihsel ve Metodolojik Açıdan İşârî Tefsir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2013, 

s. 38-39.
4 Süleyman Uludağ, “İşârî Tefsir”, DİA, C.23, s.424.
5 Şihâbuddîn Mahmud Abdillah El-Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’ani’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, 

Dâru’l-Kutubu’l- İlmiyye, Beyrut 1415,  c.1, s.6.
6 Gördük, Yunus Emre, Tefsir-Te‟vîl” Ayrımı ve İşârî Tefsirin Öznel Mahiyeti Bağlamında “Yorum-

Algı” Sorunu, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 7, s.7; Ateş, 
Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1974, 19.

7 el-Kattan, Menna‘ b. Halil, Mebahis fi Ulumu’l-Kur’an, Mektebetu’l-Mearif, yy, 2000, s.367; Ateş, 
Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, s.20; Gördük, Yunus Emre, İşari Tefsirin Mahiyeti, Meşruiyeti ve 
Batıni Yorumdan Farkı, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 2011, c. 11, sayı: 2, s.14; Demirci, Muhsin, 
Tefsir Tarihi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s.224.

8 Ğânim bin Kudûrî, Ebû Abdullah, el-Muhâdarât fî Ulûmu’l- Kur’an, Dâru Ammâr, Ürdün, 1403, 
202, 207; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1988, s.9.

9 Muhammed Abdulazim ez-Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmu’l-Kur’an, Matbaatu İsa ve Şurekeuhu, 
tsz., C.2, s.79; Fahd b. Abdurrahman b. Süleyman er-Rumî,, İtticehâti’t-Tefsir fi’l-Karni’r-Râbi‘ ‘aşar, 
Riêseti’d-Dêirâti’l-Buhûsi’l-İlmiyyeti ve’l-İftêi ve’d-De‘veti ve’l-İrşâd, Suudi Arabistan 1986, c.1, 
s.368; İşâri tefsirin doğuşu, sistemleşmesi, dayanakları, sınırları, şartları, çeşitleri, Şer‘i hükmü ve 
kendisine yöneltilen tenkitler vb. konularla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Muhammed b. Abdullah 
ez-Zerkeşî, el Burhân fi Ulûmu’l-Kur’an, Dâru İhyâi’l-Kutubu’l-Arabiyyeti, Beyrut 1957, c.2, s.170-
171; Celaleddin es-Suyûti, el-İtkân fî Ulûmu’l-Kur’an, el-Heyetu’l Mısriyyetu’l-Ammetu li’l-Kutub, 
Mısır 1974, c..4, s.223-227;  Zürkânî, Menâhil...,, C.2, s.78-89; Muhammed Huseyn ez-Zehebi, 
et-Tefsir ve’l-Mufessirûn, Mektebetu Vehbe, tsz. Kahire, c..2, s.250-300; Rûmî, İtticehât…, C.1, 
s.357-412; Ateş, İşârî Tefsir Okulu; Mehmet Akif Koç ve İsmail Albayrak (Ed.), Tefsire Akademik 
Yaklaşımlar I, Otto Yayınları, Ankara 2013, s.205-229; Aydın, Tarih..., s.108-115; Demirci, Tarih..., 
s.224-234.

10 Osman b. Abdurrahman b. Salah, Fetâvâ İbn Salah, Mektebetu’l-Ulûm ve’l Hikem, Beyrut 1407, 
s.196-197; Zerkeşî, el-Burhân…, C.2, s.170-171.
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sela Hz. Ömer (ö.23/644) ve İbn Abbas’ın (ö.68/687-88) Nasr sûresinden Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’in vefatının yaklaştığını çıkarmaları gib11i- bu tür tefsirler 
yaptığını söyleyenler de vardır.12 Bize göre Kur’an’ın daha iyi anlaşılıp Kur’an 
mesajının daha geniş kesimlere ulaştırılması bakımından işari tefsir önemli bir 
yere sahiptir. Ancak bu tür yorumların aşağıda yer ver vereceğimiz kriterlere 
uygun olması gerekir.

Kaynaklara baktığımızda Kur’an’ın işari tefsirinin makbul olmasının şartları 
-özetle- şu şekilde yer almaktadır: 13

- Batınî mana zahirî manaya aykırı olmamalıdır.
- Ortaya konan batınî yorumun doğruluğunu teyit eden şer‘î bir delil 

olmalıdır. 
- Batınî yorumlar aklî ve şer‘î bilgilerle çelişki içinde olmamalıdır.
- Yapılan batınî yorumun murat edilen yegane mana olduğu iddia edil-

memelidir.
- Ayetin lafzının delalet etmesi mümkün olmayacak şekilde zayıf ve uzak 

yorumlardan kaçınılmadır.
- Ayetler işari yöntemle tefsir edilirken Müslümanların zihnini karıştırıp 

şüpheye düşürecek hususlardan uzak durulmalıdır.
İşarî tefsirle ilgili bu kısa malumatı aktardıktan sonra çalışmamızın asıl 

konusu olan Nahcuvânî’in hayatı, eserleri ve tefsirinin işarî yönüne geçebiliriz.

2. Nahcuvânî’nin Hayatı ve Eserleri

2.1. Hayatı

Müellifin tam adı Nimetullah b. Mahmud en-Nahcuvânî’dir. Aras Havza-
sının tarihî şehirlerinden biri olan Azerbaycan’ın Nahçıvan vilayetinde doğdu. 
Doğum tarihine dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. “Şeyh Alvân, 
Alvân er-Rumî, Alvân el-Akşehri, Ni‘metullah Sultan, Baba Ni‘metutllah ve 
Baba Ni‘met” gibi lakaplarla bilinir.14 Ailesi, soyu ve tahsili ile ilgili bilgiler 
11 Buhari, Ebû Abdullah Muhammed B. İsmail, Sahîhu‟l-Buhârî, DâruTavku‟n-Necât, Birinci Baskı, 

y.y., 1422, c. 6, s.179.
12 el-Halebî, Nureddin Muhemmed, Ulûmu‟l-Kur’âni’l-Kerim, Matbaatu’s-Sabâh, Dımaşk, 1993, s. 

93; Sabunî, Muhammed Ali, et-Tibyân fî Ulûmu’l-Kur’an, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 2016, 
s. 172-173.

13 Zürkânî, Menâhil...,, C.2, s.81; Zehebi, Et-Tefsir ve’l-Mufessirun, C.2, s.265; Rumî, İtticehât…, C.1, 
s.374; Ateş, İşârî Tefsir Okulu, 21;  Muhammed Çelik,, “İsari Tefsirin Sınırları ve Elmalılı Hamdi 
Yazır’da İşari Tefsir”, Dicle Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002, c..4, s.2-3; Gördük, Tarihsel ve 
Metodolojik Açıdan İşârî Tefsir, s.130.

14 Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 
Dâru’l-ilm li’l-Melâyîn, Beyrut 2002, c.3, s.289; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi 
(Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi, tsz., c. 2, s.625-627.
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elimizde mevcut değildir. Kendisinin doğduğu ve yaşadığı yerler olan Nah-
çıvan, Tebriz ve Akşehir’de Türk nüfusunun çoğunlukta olduğuna bakılarak 
müellifin Türk olduğu tahmin edilmektedir. Küçüklüğünden itibaren Nahçıvan 
ve Tebriz’de iyi eğitim aldığı ardından tasavvufa yönelerek inzivaya çekildiği 
ve eserler telif ettiği çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir.15 

Fıkhî olarak Hanefi mezhebine mensup olan Nahcuvânî’nin16 tasavvufi 
olarak hangi tarikata mensup olduğu kaynaklarda net olarak yer almamaktadır. 
Kendisi, müellifi meçhul olan bir risalede Nakşibendiyye tarikatına mensup 
olarak gösterilmiştir.17 

Müellifin Tebriz’den tam olarak ne zaman ve neden ayrıldığı da bilinme-
mektedir. Nahcuvânî büyük bir ihtimalle Sultan Yakub’un vefatının ardından 
taht kavgalarının çıkması üzerine 1498 yılının ortalarında Tebriz’den ayrılıp 
1499’da Akşehir’e yerleşmiştir.18 Kaynaklarda yer alan bilgilere göre müellif 
Akşehir’de bir zaviye kurmuş ve vefatına kadar ilim ve irfan hizmetlerinde 
bulunmuştur. Ancak günümüzde söz konusu zaviyeden herhangi bir iz bulun-
mamaktadır.19

Nahcuvânî’nin vefat tarihiyle alakalı olarak kaynaklarda farklı tarihler yer 
almaktadır. Ancak genel kabul gören görüşe göre müellif 1514’te Akşehir’de 
vefat etmiştir.  

Zahir ve batın ilimleri kendinde toplamış, ilmiyle amil bir insan olarak 
tavsif edilen Nahcuvânî’nin, tefsirinin yanı sıra pek çok eseri olmasına rağmen 
hakkında bu kadar az malumat bulunmasının nedeni olarak kendisinin fakirliği 
zenginliğe; uzleti de şan-şöhrete tercih etmesi gösterilir.20 Kendisi sahte şeyhleri 
ve fasık fakihleri telin etmiş ve bu konuda insanları uyarmıştır.21 

Hayatını zühd ve takva ile geçiren Nahcuvânî arkasında ilmî yönden değerli 
eserler bırakmıştır. 

15 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), c. 2, s.625-627; Yaşar Kurt, Ni’metullah Nahcivani 
ve tasavvufi (esoterik) tefsiri (Basılmamış doktora tezi, 1998), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, s. 38-40; Yaşar Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 
2007, c.33, s.132; Turan, “Baba Ni‘metullah Nahcivânî ve el-Fevatihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefatihu’l-
Gaybiyye İsimli Tefsiri” s. 61-62.

16 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), c. 2, s.625-627; Turan, “Baba Ni‘metullah 
Nahcivânî ve el-Fevatihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefatihu’l-Gaybiyye İsimli Tefsiri” s.61.

17 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 40; Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, 
DİA, c.33, s.132;

18 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 40; Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, 
DİA, c.33, s.132.

19 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 41-42.
20 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 42; Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, 

DİA, c.33, s.132;
21 Turan, “Baba Ni‘metullah Nahcivânî ve el-Fevatihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefatihu’l-Gaybiyye İsimli Tefsiri” 

s.62-63; Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 43-45; Kurt, Ni‘metullah b. 
Mahmûd, DİA, c.33, s.132.
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2.2. Eserleri 

Nimetullah b. Mahmud, tefsirini ve İhvan adlı eserini Arapça, diğer eserlerini 
ise farsça olarak kaleme almıştır. Eserlerinin sayısı net olarak belli değildir. 
Bunun sebeplerinden biri de çok sayıda eser telif etmiş olan Nimetullah-ı Veli 
ile isim benzerliği olduğu için bazı kütüphanelerde kendisine ait olmayan eser-
lerin de Nahcuvânî adına kaydedilmesidir.22 Müellifin bütün eserleri tasavvufa 
dair olsa da kendisi eserlerinde hadis, fıkıh, kelam, akaid ve felsefeye de yeri 
geldikçe değinmiştir.23 Kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla müellifin 
eserleri şunlardır:24

1. el-Fevâtihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefâtihu’l-Gaybiyye el-Mûdihatu li’l-Keli-
mi’l-Kur’aniyye ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye: Müellifin en bilinen ve çalışmamıza 
konu olan eseridir. Tefsir tarihinde işari tefsirler arasında önemli bir yere sa-
hiptir. Ülkemizde eserle ilgili akademik çalışmalar yapılmıştır. 25

2. Terceme-i Nakş-i Fusûs: Nakş-i Fusûs İbn Arabî’nin Meşhur eseri Fusû-
su’l-hikem adlı eserinin özetidir. Nahcuvânî de bu eseri Farsçaya tercüme etmiştir.

3. İhvân: Tasavvuf ile alakalı konuların ele alındığı bir eserdir.
4. Mecmua-i Letaif: Bazı ayetlerin işarî tefsirlerine dairdir.
5. Şerh-i Gülşen-i Râz: Mahmud-ı Şebusterî’nin Gülşen-i Râz adlı eserine 

yazmış olduğu şerhtir.
Müellifin risale hacmindeki diğer eserleri ise şunlardır:
1. Risale-i Mükaşefe: Hamd, şükür, ism-i a‘zam, ruh-u a‘zam, alem-i kebir, 

kalem ve levh-i kaza gibi kavramları ayetlerden delillendirerek yorumlandığı 
bir risaledir.

2. Risale-i Vücud-u Mutlak: Allah’ın varlığının hakikatinden bahseden bir 
risaledir.

3. Risale-i Nikât: Allah’ın varlığı, birliği, insanın varlığı ve yüce kudret kar-
şısındaki durumu, Allah-insan ve insan-âlem ilişkisinin ele alındığı bir risaledir.

4. Risale-i Tahkikât: Allah’ın isim ve sıfatlarından bahseden bir risaledir.
5. Risale-i Zikriyye: Kelime-i tevhid’in işarî yorumlarına dair bir risaledir.

22 Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, DİA, c.33, s.132-133.
23 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 84.
24 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 48-85.
25 Abdülbaki Turan, “Baba Ni‘metullah Nahcivânî ve el-Fevatihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefatihu’l-Gaybiyye 

İsimli Tefsiri”, SÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1, Konya 1985, s. 61-76; M. Halil Çiçek, Nimetullah 
en-Nahcivanî ve Tefsirdeki Metodu,Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Van 1995; 
Ramazan Bayhan, Ni’metullah b. Mahmud Nahcuvanı ve el-Fevatihu’l-ilahiyye ve’l-mefatihu’1-
gaybiyye Adlı Eserinin Tahlili, Kayseri 1996, (yüksek lisans tezi). Kurt, Ni’metullah Nahcivani 
ve tasavvufi (esoterik) tefsiri (doktora tezi, 1998), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.
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6. Risale-i Es’ile ve’l-ecvibe: Bazı tasavvufî konuların soru-cevap tarzında 
ele alınıp izah edildiği bir risaledir.

7. Istılâhâtu’s-sufiyye: çeşitli tasavvufî kavramların izah edildiği bir irsaledir.
8. Hidaye: Salikin sülûku, Allah, insan ve alemin varlığı ve aralarındaki 

ilişki, nur kavramı, fenâ makamı vb. konuların ele alındığı bir risaledir.
3. Nahcuvânî’nin Tefsiri ve Asr Sûresi Bağlamında İşâri Yönü
Arkasında pek çok eser bırakan Nahcuvânî’nin en bilinen kitabı el-Fevâti-

hu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-Kur’aniyye 
ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye adlı tefsiridir. Biz de çalışmamızın bu bölümünde 
müellifin tefsirini genel olarak tanıttıktan sonra eserin işarî yönünü Asr sûresi 
bağlamında ele almaya çalışacağız.

3.1. Tefsirin Genel Tanıtımı

Tefsiru Nimetullah olarak da bilinen eserin tam adı el-Fevâtihu’l-ilâhiyye 
ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-Kur’aniyye ve’l-ḥikemi’l-furkâ-
niyye’dir. Müellifin, bu eseri henüz Anadolu’ya göç etmeden evvel Tebriz’de 
iken 1495 yılında tamamladığı rivayet edilir.26 İlki 579, ikincisi ise543 sayfa 
olan iki ciltten ibaret olan bu tefsir değerli tasavvufi bilgiler içeren 17 say-
falık bir mukaddime ile başlar. Bu tefsirin önemli hususiyetlerini şu şekilde 
sıralamak mümkündür:27

- Kur’an’ı baştan sona ele alan ilk işarî tefsirdir. Daha önceki işari tefsirlerde 
bazı ayetler ya da bazı ayetlerin bir kısmının tefsir edilmediği görülmektedir.

- Müellif bu tefsiri yazarken hiçbir kaynağa müracaat etmemiştir.
- Nahcuvânî tefsirinde her sûreye, sûrenin içeriğine uygun düşecek şekilde, 

bir fatiha/giriş ve sûreden alınması gereken dersleri içeren bir hatime yazmıştır.
- Müellif her sûrenin başında yer alan besmeleyi farklı şekilde tefsir etmiştir.
- Bu tefsir hem zahiri hem de işari yöntemin birleştirilmesiyle yazılmıştır. 

Eserde rivayet ve dirayet tefsir örnekleri -çok olmamakla birlikte- bulunmaktadır.
- Eserin bazı sayfalarında dipnotlara yer verilmiştir.
- Müellifin ayetler arası tenasübe verdiği önem göz önüne alındığında 

el-Fevâtihu’l-ilâhiyye tefsiri tenasübü’l-ây konusunda kaynak bir eser sayılabilir.
- Eser baştan sona secilidir. Bu da kendisine ayrı bir akıcılık katmaktadır.

26 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 79; Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, 
DİA, c.33, s.132.

27 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), c. 2, s.625-627; Turan, “Baba Ni‘metullah 
Nahcivânî ve el-Fevatihu’l-İlâhiyye ve’l-Mefatihu’l-Gaybiyye İsimli Tefsiri” s. 66-68; Kurt, Ni’metullah 
Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 79; Kurt, Ni‘metullah b. Mahmûd, DİA, c.33, s.132;
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3.2. Tefsirin Asr Sûresi Bağlamında İşarî Yönü
Nahcuvânî’nin tefsiri, yukarıda da belirttiğimiz gibi, işârî tefsirler arasında 

ayrı bir yere sahiptir. Biz burada okuyucuların eser hakkında genel bir fikir 
edinmeleri gayesiyle tasavvuf erbabının yanında ayrı bir yeri olan Asr sûresinin 
el-Fevâtihu’l-ilâhiyye’de nasıl tefsir edildiğini aktarmaya çalışacağız.

Müellif âdeti olduğu üzere bu sûreye de özel bir fatiha/giriş yazmış ardından 
memzuc tefsir üslubu ile28 ayetleri tefsir etmiş29 nihayetinde de her sûrede 
olduğu gibi bu sûrenin tefsirini de bir hatime ile sona erdirmiştir.

Müellif, Asr sûresine şu fatiha ile başlar:

العصر سورة  فاتحة 

 »ل يخفى على من انكشف له وحدة الحق واستقالله في الوجود وسريانه في جميع الموجودات
المحصورة الغير  وصفاته  أسمائه  عكوس  من  الكائنات  صفحات  في  الظاهرة   والمشهودات 
المترتبة وتطوراته  الحق  شئون  بكيفية  المتعلقة  والمشاهدات  المالحظات  هذه  سوى  ما   ان 
النسانية الفطرة  إذ  عظيم  ونقصان  مبين  خسران  هو  انما  العليا  وصفاته  الحسنى  أسمائه   على 
هذه في  سبحانه  نبه  لذلك  مبينا  خسرانا  خسر  فقد  بها  يتصف  لم  فمن  ألجلها  جبلت   انما 
واألعمال باإليمان  يتصف  لم  ما  العرفان  طريق  عن  وحرمانه  اإلنسان  خسران  على   السورة 

والطاعات.«30  الصالحات 
“Hakkın birliğini, bağımsız bir varlık olduğunu ve kainatın değişik birimle-

rindeki bütün eşyaya onun sonsuz isim ve sıfatlarının tecelli ettiğini keşfeden 
kimseden şu hakikatler gizli kalmaz: Hakk’ın güzel isim ve sıfatlarının tecel-
lisi olarak ortaya çıkmış, O’nun bazı işleri ve eylemlerinin niteliği ile ilgili 
bir düşünce ve gözlemlerin haricindeki her şey apaçık ziyan ve büyük bir 
noksanlıktır. Çünkü insanlık bu müşahedeler için yaratılmıştır. Kim bunlarla 
sıfatlanmazsa muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır. Bu sebepledir ki, Allah 
bu sûrede iman, salih amel ve taatla sıfatlanmayarak irfan yolundan uzaklaşan 
ve hüsranda olan insanı ikaz etmektedir.”31

Müellif daha sonra ise yine her sûrede yaptığı gibi besmeleyi sûrenin içe-
riğine uygun bir şekilde tefsir eder. Müellifin asr sûresinin başında besmeleye 
şu tefsiri yapmıştır:
28 Kur’an ayetleri ile ayetlere yapılan tefsirin birbirine katılması. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Katip Çelebi, 

Keşfu’z-Zunûn an esâmi’l-kutubi ve’l-funûn, Mektebetu’l-mesnâ, Bağdat, 1941, c. 1, s.38.
29 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 80.
30 Nimetullah b. Mahmûd en-Nahcuvânî, el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu 

li’l-kelimi’l-kur’aniyye ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye, Dâru Rukâbî li’n-neşr, Mısır, 1999, c. 2, s. 528.
31 Kurt, Ni’metullah Nahcivani ve tasavvufi (esoterik) tefsiri, s. 135-136.
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بأخالقه ليتخلق  صورته  على  اإلنسان  خلق  الذي  اللَِّه  بِْسِم  تيمن  ما  بعد  مقسما  سبحانه  »فقال    
ِحيِم عليه يهديه الى صراط ْحمِن عليه حيث أظهره من كتم العدم ورباه بأنواع اللطف والكرم الرَّ  الرَّ
مستقيم موصل الى توحيده.«32

“Her şeyden münezzeh olan Allah, lafza-i celâl ile teyemmün ederek yemin 
eder. O, insanı kendi ahlakıyla ahlaklansın diye kendi sûreti üzere yarattı. O, 
insana karşı Rahman’dır. Zira onu ademin/yokluğun gizlemesinden alıp ızhar 
ederek çeşitli lütuf ve keremlerle büyüttü ve terbiye etti. Yine Allah, insana 
karşı Rahim’dir. Zira insanı tevhide ulaştıracak olan dosdoğru yola iletir.”

Müellifin Asr sûresinin ayetlerini de özetle şekilde tefsir etmiştir: Lâhûtî 
özellikleri bakımından iman ve marifet üzere yaratılmış olan insan, nâsûti 
özelliklerine bağlı olarak beşerî birtakım faydasız şeylerle meşgul olduğu için 
büyük bir ziyan ve hüsran içindedir. Ancak Allah’ın birliğine iman edip itaat 
edenler, iman ve niyetlerindeki ihlas ve yakînlerinin alameti olarak salih ameller 
işleyenler, tevhid ve hak yolunda süluk etmeyi bir birlerine tavsiye edenler, 
yine her hususta Allah’a itaat etmedeki ve riyazetlerdeki zorluklara sabretmeyi 
bir birlerine tavsiye edenler bundan müstesnadır.33

Nahcûvânî sûre tefsirini ise şu hatime ile bitirir:

العصر سورة  خاتمة 

الوساوس الجازم لن يخلص عن  الطالب  العالئق المكانية  لقطع  القاصد  المحمدي  ايها   »عليك 
والمشاعر الحيوانية  والمدارك  الطبيعية  القوى  من  لك  الموروثة  النفسانية  والعوائق   الشيطانية 
وتسترجع الولى  نشأتك  في  لك  العارضة  والمعيبات  البلوى  عموم  على  تتصبر  ان   البشرية 
واألسباب البين  في  الوسائل  رؤية  بال  وبالذات  أول  سبحانه  اليه  وتسندها  جميعها  في  الله   الى 
الله في عموم ما جرى قلبك مع ربك في جميع حالتك وترضى عن  العين وتوطن   العادية في 
النشأتين وفالح  الدارين  بخير  تفز  الله  في  فانيا  كن  وبالجملة  قضائه  مقتضيات  من   عليك 

المنزلتين.«34 وصالح 
“Ey imkan bağlarını kesmeyi isteyen Muhammedî! Beşerî hisler, hayvanî 

idrakler, tabii kuvvelerden sana miras olan nefsani engeller ve şeytani ves-
veselerden kurtulmaya azmetmiş ey talip! Birinci yaratılışında dünyada sana 
arız olan ayıplara ve bütün belalara sabretmen, bunların hepsinden Allah’a 
dönmen, seninle Allah arasındaki sıradan sebepleri ve vesileleri görmeksizin 
her şeyden önce ve özellikle ona dayanman, bütün hallerinde Rabb’ini kalbine 
yerleştirmen, kazası gereği senin üzerinde meydana gelen her şeyde Allah’tan 
32 Nahcuvânî, el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-kur’aniyye 

ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye,  c. 2, s. 528.
33 Nahcuvânî, el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-kur’aniyye 

ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye,  c. 2, s. 528-529.
34 Nahcuvânî, el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-kur’aniyye 

ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye,  c. 2, s. 529.
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razı olman gerekir. Özetle Allah’ta yok ol ki iki cihanda salaha, felaha ve 
hayırlara ulaşasın.”35

Sonuç

Aras havzanının önemli âlimlerinden olan Nahcuvânî hem müspet hem 
de şer‘î ilimlerde derin bir vukufiyete sahip bir âlim olup arkasında çok de-
ğerli eserler bırakmıştır. Yaşadığı dönemde uzleti ve fakirliği şan-şöhrete ve 
zenginliğe tercih etmiş riyadan kaçınmış, dünyevî makam ve mansıp peşinde 
koşmamış son derece zahidane ve takvalı bir hayat yaşamıştır.

Nahcuvânî’in en önemli eserlerinden biri de el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâti-
hu’l-gaybiyye el-mûdihatu li’l-kelimi’l-kur’aniyye ve’l-ḥikemi’l-furkâniyye 
adlı tefsiridir. Bu eser sahip olduğu özelliklerle üzerinde daha çok çalışmanın 
yapılması gerektiği kanatindeyiz. Bilhassa müellifin her sûreye özel olarak 
yazdığı Fatihalar ve hatimeler; yine her sûrenin başında o sûreye özel olarak 
yapılan besmele tefsirleri araştırılması gereken konulardandır.
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İPEK YOLU GÜZERGÂHI ARAS HAVZASINDA 
BİR AHİ LİDER: AHİ TOMAN VE AHİ 
TOMAN’IN MEZARI HAKKINDA BİR 
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Gonca SUTAY*

“Binlerce bin medfun evliyâsı var
 Zâhir bâtın nice asfiyâsı var
 Feyz ü berekât-ı kibriyâsı var
 Mevlâ’ya emânet olsun Erzurum” 

Alvarlı Efe Hazretleri

Giriş

Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar uzanan 
tarihi İpek yolu sadece bir ticaret güzergahı olarak değil aynı zamanda doğu-
dan batıya batıdan doğuya dinlerin, fikirlerin ve hatta kültürlerin de taşındığı 
bir güzergaha sahip olmuştur asırlar boyunca. Bu güzergah üzerinde bulunan 
Aras Havzası ve bu havzanın en mühim tarihi şehirlerinden olan Erzurum 
hiç şüphesiz gerek jeostratejik ve jeopolitik konumu gerekse yetiştirdiği alim 
şahsiyetlerle asırlar boyu önemini korumuş güzide bir şehirdir. 

Bulunduğu mevkii itibariyle bilhassa müdafaaya elverişli bir coğrafyada 
bulunması sayesinde şehir tarihin her döneminde gerek askeri gerekse ticari bir 
öneme sahip olmuştur. Kafkasya ve İran’dan gelen yolların Anadolu’ya açılan 
yegane önemli kapısını oluşturduğundan Antik çağlardan itibaren bilhassa Or-
taçağ boyunca Anadolu’ya girmek isteyen istilacı kavimlere karşı Anadolu’nun 
müdafaasında da kilit rol oynayan şehir olmuştur Erzurum.1

Bu stratejik öneminin yanı sıra şehrin kendi bünyesinde yetiştirdiği alimler 
ve tarihi şahsiyetlerle de Anadolu’nun milli ve manevi yönünün gelişmesinde 
mühim bir vazife icra ettiği şüphesizdir. Horasan Baba, Pir Ali Baba, Umudum 
Baba, Hasan-ı Basri, Rabia Hatun, Abdurrahman Gazi, Habib Baba ve burada 
*  Dr. Öğr. Üyesi Iğdır Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi ABD
 email: gonca.sutay@igdir.edu.tr
1 Gonca Sutay, Anadolu’da Moğol İstilasının Başlangıcı ve Kadim Şehir Erzurum, İksad yay., Ankara 

2020, s. 5
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ismini sayamadığımız daha nice manevi değerler Erzurum’un gerek İlim ve 
kültüründe gerekse dini, siyasi ve askeri yapısında oldukça ehemmiyetli bir 
yere sahiptirler. 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde bu coğrafyanın  sadece  
ticaret hayatında değil Moğollara karşı verilen mücadeleden de anlaşılacağı 
üzere siyasi ve askeri manada da mühim vazifeler icra etmiş olan Ahilik ku-
rumunun Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Erzurum’da da önemli bir 
yerinin bulunduğunu belirtmek gerek. Bu bağlamda zikredilecek isim ise hiç 
şüphesiz İlhanlı hakimiyetinin hemen akabinde ünlü Arap Seyyah İbn Batûta’nın 
Erzurum’a seyahati sırasında zaviyesinde konuk olduğu  Ahi Toman Baba’dır.

AHİLİK KURUMU VE ERZURUMDA BİR AHİ ŞEYHİ: AHİ TO-
MAN BABA

Fütüvvet ve Ahilik 
Manevi, ahlaki ve insani değerlerin yanı sıra ekonomik ve ticari süreçleri 

birbirinden ayırmaksızın aralarında çatışma meydana getirmeden tümünü tek 
çatı altında toplamayı başaran bir kurum olan Ahilik; bir meslek örgütü olduğu 
kadar dinsel, siyasi ve ekonomik yönleriyle de ön plana çıkmıştır. Bununla 
paralel olarak Ahiliğin ahlaki erdemlerin bilhassa üretim ve ticaret hayatından 
başlamak suretiyle gündelik hayatın tüm sahalarında yaşanmasını hedefleyen 
bir eğitim kurumu olduğunu da belirtmek gerekir.2 Bu kurumu daha iyi an-
layabilmek için ise menşe’i İslam’ın ilk dönemlerine kadar uzanan Fütüvvet 
anlayışına da göz atmak gerekmektedir. 

Kelime anlamı olarak genç, yiğit, cesur, delikanlı gibi manalara gelen feta 
ile mertlik yiğitlik, kahramanlık, cömertlik anlamlarına gelen fütüvvet kelimesi 
kavramsal olarak kendini topluma ve insanlığa adamak olarak ifade edilmiştir. 
Herhangi bir karşılık beklemeksizin başkalarına yardım etme başkalarını ken-
dine tercih etme, gerek fertlerin gerekse toplumun kurtuluşu için kendini feda 
etme gibi anlamları içeren Fütüvvet kavramı bu bağlamda konukseverlikten 
yiğitlik ve fedakarlığa her durumda en yüksek mertebe olarak adlandırılmıştır.3 
Bu teşkilatın bir yansıması olarak literatüre giren Fütüvvetnameler ise bilahare 
Ahilik kurumunun adap, töre ve kaidelerini de izah eden bu teşkilata mensup 
2 Umut Kaya, “Değerler Eğitiminde Bir Meslek Teşkilatı: Ahilik”, Değerler Eğitim Dergisi, c.11, 

No.26, Aralık 2013, s.43
3 Muharrem Çakmak, “Ahiliğin Tasavvufi Temelleri ve Ahilik-Fütüvvet İlişkisi”, Hikmet Yurdu 

Düşünce- Yorum Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 7, c.13, Ocak- Haziran/1, s.147; Neşet Çağatay, Bir 
Türk Kurumu Olan Ahilik,  TTK Basımevi, Ankara 1989, s.171
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olanların el kitabı olma hüviyetinde olmuştur.4 Türk-İslam kültürünün bil-
hassa Anadolu coğrafyasının ilk elden yazılı kaynaklarından kabul edilen bu 
fütüvvetnameler ise Ahilerin yaşayışları hakkında bilgi vermenin yanı sıra bu 
coğrafyada yaşayan diğer zümre ve grupların inançları, yaşayışları gibi konu-
larda bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.5 İlk olarak Arapça ve Farsça olarak 
kaleme alınan daha sonra ise Türkçe olarak da yazılan bu fütüvvetnâmelerden 
müstakil olarak oluşturulmuş ilk eser ise Ebu Abdurrahman es-Sülemi (ö. M. 
1021)’nin Kitabu’l- Fütüvve adlı eseridir.6

İslamın yayılmasına paralel olarak feta teşkilatlarının İslam toplumunda 
yayılmaya başladığı bilinmektedir. Nitekim Emevi Halifelerinden Hişam b. 
Abdulmelik (M.724-743) zamanında fıtyan birliklerinin kurulmasına7 karşın 
Fütüvvetin kurumsallaşması hiç şüphesiz Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah’ın 
(M.1180-1225)  hilafeti dönemindedir.8  

Nasır Lidinillah’ı bu faaliyete yönelten etmen ise hiç şüphesiz o dönemin genel 
Abbasi Hilafetinin içinde bulunduğu siyasi durum ile paralellik arz etmektedir. 
Nitekim Nasır Lidinillah’ın hilafette geçtiği tarihlerde Abbasi İmparatorluğu 
Irak’ta Tikrit şehrinden Basra’ya kadar uzanan bölgeye hakim konumda idi ki 
başlıca şehirleri Bağdat, Basra, Vasıt, Tikrit, Ahvaz ve Hille olan bölgelerin 
yönetimi halife tarafından atanan valilerce yönetilmekteydi. Bununla birlikte 
İslam dünyası öncesinde Haçlı Seferleri ile akabinde ise Moğol istilası ile 
karşı karşıya kalacak ve tabiri caiz ise tam bir karmaşanın hakim olduğu bir 
döneme sürüklenmekte buna ek olarak Müslüman devletlerin birbirleriyle olan 
mücadeleleri ise  İslam coğrafyasını oldukça sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya 
bırakacaktır.9 Bu durum toplumları tasavvufa yahut tekke veya zaviyelere 
yönelten de amillerden biridir. Nitekim M. Fuad Köprülü bu durumu şöyle izah 
etmektedir: “Bağdat’taki Abbasi halifelerinin manevi ve maddi nüfuzu zaafa 
uğrayarak hakimiyet çeşitli sahalarda birçok yerel emir’in eline geçince onların 
maddi sebeplerle tekkelere ve mutasavvıflara iltifat ve teveccühü gösterme-
lerinin dışında kuvvetli bir siyasi merkeziyetin yokluğu memleketteki anarşi 
yani sosyal nizamın bozulması tasarruf ihtiyacı doğuruyordu. Sonraları Haçlı 
Seferleri ve Moğol İstilası gibi vakaların ortaya koyduğu yerlerde tekelerin 
4 M. Saffet Sarıkaya, “Osmanlı Devletinin İlk Asırlarında Toplumun Dini Yapısına Ahilik Açısından 

Bir Bakış Denemesi”, SDÜİFD, S.6, 1999, s.53
5 Rıfat İlhan Çelik, “Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu’da Ahilik Müessesesi”, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi), Temmuz 2014, s. 14
6 Kaya, “Değerler Eğitiminde Bir Meslek Teşkilatı : Ahilik”, s.47
7 Hamdi Kızıler, “Osmanlı Toplumunun Sosyal Dinamiklerinden Ahilik Kurumu”, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4, s.2, 2015, s.411
8 Fütüvvet ile alakalı teferruatlı bilgi için ayrıca bkz. Gonca Sutay, “ Anadolu Selçukluları Döneminde 

Ahilik ve Siyasetteki Etkileri”, I. Internatıonal Igdır Congress on Multıdicıplinary Studıes,  Novamber, 
6-8, Igdır 2018, s. 563-572.

9 Neşet Çağatay, “Fütüvvet-Ahi Müesseselerinin Menşei Meselesi”, AÜİFD, c.1 S.2, s. 62
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ve şehirlerin nüfusu tabiatıyla daha kuvvetli olmuştu Çünkü onlar mustarip 
insanlara en çok muhtaç oldukları ve manevi asayiş ve sükunu temin vaadinde 
bulunuyor ve Hakikaten de sağlıyorlardı.”10

Böylesi bir ortamda Halife Nasır  Lidinillah  tüm feta teşkilatını tek bir 
topluluk olarak kendi şahsında toplamak suretiyle bir yandan İslam dinini 
savunan bütün cereyanları ve fikir akımlarını kendi bayrağı altında toplayıp 
diğer yandan bu fütüvveye diğer İslam hükümdarlarını da  dahil etmek sure-
tiyle Abbasi Hilafetinin maddi ve manevi yönden kaybolan siyasi ve askeri 
nüfuzunu yeniden kazanmayı hedeflemiştir. 

Ünlü Şarkiyatçı Franz Taeschner ise yaptığı çalışmasında Nasır Lidinillah’ın 
bu faaliyeti için şu değerlendirmede bulunacaktır:  “ …Bilindiği gibi Abbasi 
Halifesi an-Nasir li-Din Allah (idaresi h. 575-622) Fütüvvet’e girmiş —tah-
minen 1182-83’de Şeyh Abdü’l-Cebbar11 tarafından giydirilmiş ve Fütüvvet 
teşkilatını ıslah etmiştir. Böylece bu teşkilatın gelişmesinde büyük tesiri olmuş 
ve bunu her şeyden önce yüksek tabakaya doğru yöneltmiştir; fakat bütün 
bu şehirlerde uzun müddet devam etmemiştir. Fütüvvet’te Alevilik temayyülü 
kuvvetlenmiş ve mühüm mevkiler için Aleviler tercih edilmiştir”12

Nasır Lidinillah fütüvvetçilerin piri olarak kabul edilen Şey Abdulcebbar’dan 
fütüvvet şalvarı giyip fütüvvetnamesini tanzim ettirdikten sonra komşu olan 
Müslüman devletlerin hükümdarlarına da fermanlar yazıp onları fütüvvete davet 
etmiş ve bu hükümdarlardan bir kısmı buna dahil olmuştur ki bu hükümdarlar-
dan birisi de Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı I. İzzeddin Keykavustur. 13 

Ibn Bibi ilk defa siyasi nedenlerle Ahilerden II Kılıç Arslan’ın ölümünün 
akabinde oğulları Rükneddin Süleyman Şah ile Gıyaseddin Keyhüsrev ara-
sındaki kavgası sırasında bahsetmektedir. Burada Konya ileri gelenleri başta 
ahi ve fityan reisleri olmak üzere daha önce anlaşmış oldukları gibi Gıyased-
din Keyhüsrev’ e her şartta bağlı kalarak canına ve malına kast edilmesinin 
önüne geçmişlerdir. Süleyman Şah şehri 4 ay kuşatmasına rağmen herhangi 
bir sonuç alamamış ancak kuşatmanın uzaması şehir halkını oldukça sıkıntıya 
sokmuştur. Bunun üzerine Ahiler ve iğdişler iki hanedan üyesinin arasına girip 
Melik Süleyman Şah’a davasından vazgeçmesi karşılığında masrafı teklifinde 
10 Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasarrıflar, Alfa yay., İstanbul 2018, s.285-286
11 Hallife Nasır Lidinillah süt kardeşi Rebib b. Rezin ve yakın dostu Muhammed b. Yahya’nın tavsiyesi 

ile 1182 yılında fütüvvete dahil olmuş; Halife bu iki yakını vasıtasıyla Bağdat’ın Ruhhasiyye fityan 
reisi Basralı Şeyh Abdulcebbar b. Salih’i ve oğlu yusuuf’u saraya davet edip onlarla görüştükten sonra 
şeyhin elinden fütüvvet şalvarı giymişitir. Bkz. Gonca Sutay, “Moğol İstilasına Karşı Mücadelede 
Ahi Evran ve Ahiler”, I. Internatıonal Igdır Congress on Multıdicıplinary Studıes,  Novamber, 6-8, 
Igdır 2018, s. 606.

12 Franz Taeschner, “İslam’da Fütüvvet Teşkilatının Doğuşu Meselesi ve Tarihi Ana Çizgileri”, çev. 
Semahat Yüksel, Belleten, c. 36-S. 142, Nisan 1972,  s. 222-223

13 Çağatay, “Fütüvvet-Ahi Müesseselerinin Menşei Meselesi”, s. 75
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bulunmuşlardır. Fakat bu teklif Süleyman Şah tarafından kabul edilmemiş; 
Konya ileri gelenleri bu kez Gıyaseddin Keyhüsrev’in hayatını kurtaracak 
yeni bir çözüm ile Melik Rükneddin Süleyman Şah’a gitmişlerdir. Buna  göre 
Gıyaseddin Keyhüsrev tahtı kardeşine bırakacak Süleyman Şah da kardeşi-
nin hayatına dokunmayacak ve Gıyaseddin maiyetiyle istediği yere gidecekti. 
Böylelikle Süleymanşah orada su ile şehre girerek Selçuklu tahtına çıkmıştır14 
ki bu bilgiden yola çıkarak fityanın daha Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 
Konya’da etkin olduklarını söylemek mümkündür.

Rükneddin Süleyman Şah 1204 yılında vefat ettiğinde yerine küçük yaştaki 
oğlu Kılıçaslan hükümdar olmuş bunun üzerine Gıyasettin Keyhüsrev ordusuyla 
Konya’yı kuşatmıştır Nitekim bu hadise sırasında ilginç bir olay yaşanmıştır. 
Zira Konya halkı ilk etapta Gıyaseddin Keyhüsrev’e hemen teslim olmayacak 
ancak bu sırada Konya ile devamlı rekabet halinde bulunan Aksaray halkının 
Gıyaseddin Keyhüsrev’i Aksaray’a davet ettiğini öğrenen Konya halkı ve eşrafı 
ise onlardan önce davranıp Keyhüsrev adına hutbe okutacaklardı. İbn Bibi’de 
bu hadise aktarılırken Konya ileri gelenleri Ayan olarak tabir edilmiştir.15

Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıkmasından kısa bir süre sonra Şam’da bu-
lunan dönemin bilginlerinden Şeyh Mecdüddin İshak’a bir mektup yazarak 
onu Konya’ya davet etmiş ve bu büyük bildiğinden şehzadelerin eğitimi için 
yardım almak istemiştir.16 

Gıyaseddin Keyhüsrev 2. kez geçtiğinde hocası Şeyh Mecdüddin İshak’ı 
cülusunu Abbasi halifesine bildirmek üzere Bağdat’a göndermiştir. Şeyh Mec-
düddin ise bu diplomatik vazifesi sırasında o yıl Bağdat üzerinden Hacca gidip 
dönüşte yine Bağdat üzerinden Anadolu’ya dönerken beraberinde pek çok bilim 
adamı ve şeyh de getirmiştir. Nitekim onunla birlikte Muhyiddin İbnü’l Arabi, 
Evhadüddin-i Kirmani ve Şeyh Nureddin Mahmud el- Hûyî gibi büyük Mürşit 
ve mutasavvıflar Anadolu’ya gelmiş ve bundan sonra ise Anadolu’nun her 
tarafında irşat faaliyetleri başlamıştır ki Evhadüddin Kirmani ve damadı Şeyh 
Nureddin Mahmut el Hûyî Ahi teşkilatı açısından en mühim şahsiyetlerden 
biri olarak kaynaklara geçecektir.17

Fütüvvet teşkilatının en önemli şeyhlerinden olan ve 1204’te Anadolu’ya 
gelen Evhadüddin Kirmani ve haleflerinin Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde 
14 İbn Bibi, el- Evamiru’l-Alaiyye fi’l Umuri’l Ala!iyye, Selçukname, II, çev. Mürsel Öztürk, TTK 

yay. Ankara 2014, s.61-62; Ayrıca bkz. Ahmed b. Mahmud, Selçukname , II, Haz. Erdoğan Merçil, 
Tercuman 1001 Eser, İstanbul 1977, s.149; Hamdullah Müstevfi-i Kazvini, Tarih-i Güzide (Zikr-i 
Padişahan-ı Selçukiyan), ed. Erkan Göksu, Bilge Kültür Sanat Yay., Nisan 2015, s.117 

15 Bkz. İbn Bibi, el- Evamiru’l-Alaiyye fi’l Umuri’l Ala!iyye, Selçukname, II, s. 117-118
16 Salim Koca, “Türkiye Selçuklu Devleti’nin Temel İç ve Dış Politikaları ve Sultan I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev (1192-1196/1205-1211)”, USAD,  Güz 2016; (5), s. 43
17 Ziya Kazıcı, “Ahilik”, TDVİA, c. I, İstanbul 1988, s. 540
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kurdukları zaviyeler aracılığıyla Fütüvvet düşüncesinin Anadolu’da daha da 
yayıldığı kabul edilmektedir. Anadolu’da fütüvvetin bir yansıması olan Ahilik 
anlayışının meslek Teşkilatı haline gelmesinde ise en önemli isim Evhadüddin 
Kirmanî’nin hem müridi hem de damadı olan Şeyh Nurettin Mahmut el Hûyî 
olacaktır. Anadolu’da Ahi Evran olarak bilinen Şeyh Nureddin Mahmud el 
Hûyî Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ilk düşünürlerden biri olarak kabul 
edilir. Denizli Kayseri Konya gibi şehirleri gezerek buralarda İslam’ın güzel 
değerleri ticaret ve meslek ahlakı gibi konularda öğütlerde bulunmuştur.  Ge-
çimini debbağlık yaparak sağlayan Ahi Evran Evhadüddin Kirmanî’nin vefatı 
üzerine hocasının yerine geçerek halkı irşada çalışırken diğer yandan da Ahilik 
teşkilatını yaymaya çalışmıştır.18 

Nitekim klasik dönem Osmanlı kaynaklarında Anadolu’da bulunan Gazayan-ı 
Rum, Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum adlı dört zümreden 
bahsedilir ki bunlar içerisinde Ortaçağ Anadolusu’nun siyasi, ekonomik ve top-
lumsal hayatta faal bir rol oynayan ise hiç şüphesiz Ahiyan-ı Rum teşkilatıdır.19

Erzurum’da Ahi Teşkilatı ve Ahi Toman Baba

Anadolu’daki Ahi Teşkilatı hakkında en fazla bilgiyi 15 yüzyılın ilk yarısında 
bu bölgede Gezmiş olan İbn Batûta’nın seyahatnamesinde bulmaktayız İbn 
Batûta Antalya’dan başlamak suretiyle Burdur Gölhisar Ladik Milas Barçın 
Konya Niğde Aksaray Sivas Erzincan Erzurum Birgi Kastamonu ve Sinop 
gibi Anadolu şehirleri ile Altın Orda Devleti’ne Tabii olan Azak limanında 
Ahi zaviyeleri ne rastlayıp onlara misafir dahi olmuştur.20

İbn Batûta eserinde Ahileri şöyle tanımlamaktadır:
“Ahıyye, kelimesinin tekili Ahı’dır. Birinci şahıs, Arapça “ah” (: Kardeş) 

kelimesini kendiyle ilgili kılarsa (kardeşim anlamında) ortaya çıkan kalıp (:Ahi), 
konumuz olan kelimenin tekil kalıbıdır. 

Onlar Anadolu’ya yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları her yerde, köy, kasaba 
ve şehirlerde bulunmaktadırlar. Şehirlerine gelen yabancıları misafir etme, 
onlarla ilgilenme, yiyeceklerini ve konaklayacakları yeri sağlama,  onları eş-
kıyanın ve vurguncuların ellerinden kurtarma, şu veya bu sebeple haydutlara 
katılanları temizleme gibi konularda bunların eşine dünyada rastlanmaz. 

“Ahı” onlara göre, “sanat ve zanaatının erbabını toplayıp işi olmayan genç 
bekârları biraraya getiren adam”dır. Onlar, Ahı^yı başlarına geçirip önder 
18 Sutay, “Moğol İstilasına Karşı Mücadelede Ahi Evran ve Ahiler”, s. 608-609
19 Güner Umut, Tarihte Fütüvvet ve Ahilik- Siyasi, Dini ve Sosyal Yönleriyle, Öyüken yay., İstanbul 

Ekim 2017, s. 64
20 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasarrıflar, s. 35 dn. 39
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yaparlar. “Fütüvvet” denen şey de budur. Önder olan adam, bir tekke yaptı-
rarak halı, kilim, kandil gibi gerekli eşyayla donatır orayı. Onun arkadaşları 
geçimlerini sağlayacak kazancı ede etmek için gün boyu çalışırlar. Kazandıkları 
parayı ikindiden sonra topluca getirip başkana verirler. Bu parayla tekkenin 
ihtiyaçları karşılanır, beraber yaşama için gerekli yiyecek ve meyveler satın 
alınır. Mesela o esnada beldeye bir yolcu gelmişse hemen tekkede misafir eder-
ler onu; alınan yiyeceklerden ona da ikram ederler. Bu iş yolcunun ayrılışına 
kadar sürer. Bir yabancı ve misafir olmazsa bile yemek zamanında hepsi bir 
araya gelip beraber yerler, türkü söylerler, raks ederler. Ertesi sabah işlerine 
giderek ikindiden sonra elde ettikleri kazançlarla önderin yanına dönerler. 
Onlara “fityân” (:yiğitler) deniliyor. Onların önderlerine de demin belirttiği-
miz gibi “Ahı” deniliyor. Ben onlardan daha ahlaklı ve erdemlisini görmedim 
dünyada. Gerçi Şiraz ve İsfahan ahalisinin davranışları biraz ahı tayfasını 
andırıyor ama ahılar yolculara daha fazla ilgi ve saygı göstermektedirler. 
Sevgi ve kolaylıkta da Şiraz ve İsfahanlılardan daha ileri düzeydedirler.”21

İbn Batûta seyahati sırasında konakladığı şehirlerin büyük bir çoğunluğunda 
Ahi tekke ve zaviyelerinde misafir edilmiş ve bu misafirliklerinden oldukça 
memnun ayrılmıştır ki bahsi geçen bu Ahilerden birkaçı şunlardır: Milas’ta 
Ahı Ali, Sivas’ta Ahı Bıcakçı (=Bıçakçı) ve Ahı Çelebi, Niğde’de Ahı Ça-
ruk,  Sinop’ta Ahı İzeddin Çelebi, Gümüşhane’de Ahı Mecdüddin, Tire’de Ahı 
Mehmed, Erzincan’da Ahı Nizameddin, Ladik’te Ahı Sinan ve Ahı Toman, 
Kastamonu’da Ahı Nizameddin, Bursa’da Ahı Şemseddin ve Erzurum’da Ahı 
Toman. Nitekim asıl çalışmamızın konusu da İbn Batûta’nın Erzurum’a seyahati 
sırasında zaviyesinde konakladığı ve onun hakkında değerli bilgileri bizlere 
aktardığı Ahi Toman ve Ahi Toman’ın medfun olduğu yerin günümüzdeki 
durumu hakkında genel bir değerlendirme olacaktır.

Ahilik geleneğinin Erzurum’da ki izlerini, sanat erbabının yetiştirilmesi 
açısından 1200-1330 yılları arasında yaşayan Ahi Toman Babanın varlığı, Ahi 
Fahrettin’in Mezar kitabesi yöredeki uhuvvet kültürü hakkında bizim için işaret 
taşları niteliğindedir.22

Anadolu’nun Türkleşmesine hizmet eden Ahilerin varlıkları hakkında bil-
gileri her ne kadar Arap Seyyah İbn Batûta’dan almışsak da Erzurum’da XIII 
yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen mezar taşında Ahi Abdurrahman oğlu 
Mehmet’in adı Abdurrahim Şerif Beygü tarafından hazırlanan 1936 basımı 
Erzurum başlıklı eserinde yer almıştır:
21 Ebu Abdullah Muhammed İbn Batûta Tanci,  İbn Batûta Seyahatnâmesi, çev. A. Sait Aykut, Yapı 

Kredileri Yay., İstanbul 2018, s. 275-276
22 Abdurrahman Zeynal, “Selçuklu’dan Osmanlı’ya Erzurum’da İlmi Faaliyetlere Bir Bakış”, Şehr-i 

Kadim Aziziye Edebiyat, Tarih, Kültür Sanat Dergisi, S.14, Nisan-Mayıs- Haziran 2018, s. 119
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“Erzurum’un üç buçuk saat garbına düşen Tevricik /Tebrizcik köyünün 
mezarlığında iki tane Selçuk tarzında sandukalar vardır. Bunlardan birisi Ahi 
Abdurrahmanoğlu Mehmet’in mezar taşıdır ki okunabilen yazısı şudur: Alla-
hummeğfur u Rahim İla Rahmetellahu Teala Mehmed İbn. Abdurrahman Ahi 
… 661 H.”23 Bu mezar taşından da anlaşılmaktadır ki Erzurum’da Ahiler Hicri 
600 senesi içerisinde yaşamışlardır.

Buna karşın  o dönem Erzurum’daki Ahilerin durumları hakkında en tafsi-
latlı bilgi hiç şüphesiz İbn Batûta’nın seyahatnamesinde geçmektedir. Kendisi 
Erzurum’da bulunduğu süre boyunca Ahi Toman Baba’nın zaviyesinde ika-
met etmiş ve burada gördüğü hizmet karşısında oldukça etkilenerek şehirden 
ayrılmıştır. Ahi Toman Baba’dan da oldukça etkilenen İbn Batûta eserinde şu 
bilgileri bizlere aktarmaktadır: 

“ …Sonra Erze’r-Rum’a (: Erzurum) geçtik. Irak hükümdarlarının hükmü 
altında bulunan bu şehir geniş bir alana yayılmıştır ama iki Türkmen grubu 
arasında baş gösteren uzun savaşlar yüzünden her yanı harap olmuştur. Şehri üç 
ırmak kesiyor. Evlerin çoğu bağ ve bahçeler arasında bulunuyor. Erze’r-Rum’da 
Ahı Tuman’ın zaviyesine indik. Bu adam çok yaşlı; neredeyse 130’u aştığı 
söyleniyor lakin hala değeneksiz yürümekte ve hafızası çok güçlü. Her şeyi 
hatırlamakta beş vakit namazını da rahatça kılmaktadır! Ben onun bazen aç-
lığa dayanamayarak oruç yemekten başka zafiyetine tanık olmadım. Verdiği 
yemekte bizlere hizmet etti; sadece hamam hizmetimiz için oğullarını göndermek 
zorunda kaldı. Tekkeye indiğimizin ikinci günü yola çıkmak istedğimizde bize 
gücenerek engel olmaya çalıştı, şöyle dedi:  “Eğer böyle yaparsanız bizim 
itibarımızı yok etmiş olursunuz şehirde! Çünkü konukluk en aşağı üç gün 
olmalı!”. Orada üç gün misafir olmak zorunda kaldık.”24

Oldukça kısa olmasına rağmen İbn Batûta’nın verdiği bu malumat gerek 
Erzurum’un o dönem siyasi tarihi ve gerekse Ahilerin buradaki varlıkları ile 
onların misafirperverliği ve cömertliğini ve halk arasındaki itibarlarını gös-
termesi bakımından oldukça mühim bilgiler ihtiva etmektedir. Ancak bu zavi-
yenin bugün nerede olduğuna dair bilgiyi bu satırlarda bulamamaktayız. Ahi 
Toman’ın türbesinin yeri hakkında bilgiyi ise bize Abdurrahim Şerif Beygu 
eserinde vermekte ve bir de fotoğraf eklemektedir (Bkz. Resim 1). 

“Yakutiye, kışlasına bitişik olan bu türbe evvelce ayrı idi, kışlanın duvarları 
sonradan kümbete bitişmiştir. Erzurum’um yaşlı ihtiyarlarından , birisi (bu 
zat sadır yüz on yaşındadır. Adı Şeriftir.) Türbede gömülü olan adamın adına 
Ahi Baba dediklerini ve öyle işittiğini öz adını bilmediğini söyledi. Kuyudatta 
23 Abdurrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri I, Bozkurt Basımevi, İstanbul 1936, 

s. 180-182
24 İbn Batûta Tanci,  İbn Batûta Seyahatnâmesi, s. 287
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buna ait bir şey görmedim. İbn Batuta, Erzurum’a geldiğinde Ahi Toman’ın 
zaviyesine konduğunu kaydederek, bu zatın 130 yaşında olduğunu ve oğuları 
ile beraber hizmet eylediklerini, Erzurum’un, Irak melikine tabi olduğunu ya-
zar ki Âli Celayeriden Büyük Şeyh Hasan Irak Meliki idi. Zannımca Erzurum 
ihtiyarlarının dedikleri Ahi Baba;  Ahi Toman’dan başka birisi değildir. Bu 
türbe de diğerleri gibi iki kattır. İkinci kat zaviye, alt kat metfendir. Kabir taşı 
yoktur. Bu da diğerleri gibi tahribata uğramıştır.”25

Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri 

154 

 
Resim 1: Abdurrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri I,  s.148 
 
Ancak 1939 yılında kaleme alınmış bu eserden günümüze gelinceye kadar Ahi Toman Baba 

türbesi oldukça bakımsız bir duruma gelmiş bugün şahsa ait bir apartmanın bahçesinde oldukça 
harap ve bakımsız bir durumda bulunmaktadır. Nitekim Ahi Toman’a ait olduğu düşünülen bu 
türbenin bakımsızlığı farklı tarihlerde çeşitli yerel gazetelerde gerek akademisyenler gerekse 
araştırmacı yazarlar tarafından defaatle vurgulanmasına rağmen  yetkililer tarafından bu konuda her 
hangi bir düzenleme yapılmadığı veya yapılamadığı bu araştırmayı yaptığımız yakın zaman 
içerisinde bizatihi tarafımızca da müşahade edilmiştir. 

Tarih, kültür ve turizm şehri Erzurum'a yakışmayan bir vaziyette, ilgisizlik ve vefasızlık sonucu 
viraneye dönüşmüş Ahi Toman Baba’nın evi ve türbesiyle ilgili 14.04.2013 tarihinde Ahi Toman Baba 

Resim 1: Abdurrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri I,  s.148

25 Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri I, s. 148
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Ancak 1939 yılında kaleme alınmış bu eserden günümüze gelinceye kadar 
Ahi Toman Baba türbesi oldukça bakımsız bir duruma gelmiş bugün şahsa ait 
bir apartmanın bahçesinde oldukça harap ve bakımsız bir durumda bulunmakta-
dır. Nitekim Ahi Toman’a ait olduğu düşünülen bu türbenin bakımsızlığı farklı 
tarihlerde çeşitli yerel gazetelerde gerek akademisyenler gerekse araştırmacı 
yazarlar tarafından defaatle vurgulanmasına rağmen  yetkililer tarafından bu 
konuda her hangi bir düzenleme yapılmadığı veya yapılamadığı bu araştırmayı 
yaptığımız yakın zaman içerisinde bizatihi tarafımızca da müşahade edilmiştir.

Tarih, kültür ve turizm şehri Erzurum’a yakışmayan bir vaziyette, ilgi-
sizlik ve vefasızlık sonucu viraneye dönüşmüş Ahi Toman Baba’nın evi ve 
türbesiyle ilgili 14.04.2013 tarihinde Ahi Toman Baba Türbesi yanı başında, 
Araştırmacı-Yazar Reşat Coşkun’la bir röportaj yapılmış26; 25 Eylül 2013’te 
Ahilik Kutlamaları vesilesiyle Erzurum’da gerçekleşen organizasyonda Ahi 
Toman Babanın türbesinin yaptırılacağı yönünde dönemin Büyükşehir belediye 
başkanı tarafından söz verilmişse27 de bu hususta her hangi bir ilerlemenin 
gözlemlenmiştir. 

2017 yılında da Ahi Toman Babanın mezarı yeniden gündeme gelmiş Ni-
hat Kılıçoğulları tarafından paylaşılan görsel ve Araştırmacı yazar Muzaffer 
Taşyürek’in konu hakkındaki görüşleri sosyal medyada paylaşılmasına karşın 
bu hususta herhangi bir ciddi adımım atılmadığı aşikardır.

Resim 2:  https://erzurumportali.com/shf/3551/Erzurum-Ahi-Toman-Baba-Turbesi erişim 
tarihi 25.08.2021

26 Röportaj için bkz. https://erzurumseyirdefteri.blogspot.com/p/erzurumda-ahi-toman-baba.html erişim 
tarihi: 25.08.2018

27 https://www.eesob.org/erzurumda-ahilik-haftasi-kutlamalari-2 erişim tarihi: 25.08.2021
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“Araştırmacı yazar Muzaffer Taşyürek’in ifadesine göre “Ahi Toman Ba-
ba’nın türbesi, Narmanlı mahallesinde, Dere sokağında 9 numaralı, Veysel 
Kullabi’ni evinin bahçesindedir. Türbeyi her tarafından evler sarmış adeta 
yutmuştur. Mahruti kısmı yıkılan türbe çukurda kalmıştır. Türbe Mehdi Abbas 
kümbetine benzer. İçinde dört sanduka vardır. İkisi küçük ve Selçuk tarzında 
taştandır. Birisinin üstünde Ayet-El-Kürsi yazılıdır. Adını ve vefat tarihini 
gösteren kısımlar okunamaz hale gelmiştir.” Paylaşım: Nihat Kılıçoğulları”28

Resim 3: https://erzurumseyirdefteri.blogspot.com/p/erzurumda-ahi-toman-baba.html 
erişim tarihi: 25.08.2018

6.09.2019 tarihinde Erzurum’dan Haberler adlı yerel bir gazetede Prof Dr. 
Cengiz Alyılmaz’ın “Erzurum’da Ahilik” adlı çalışmasına atfen yapılan haberde 
konuyla alakalı şu değerlendirme yapılmıştır: Erzurum’da ahilik teşkilatı ve 
ilgili kurum, kuruluşların Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar varlıklarını sür-
dürdüklerine işaret eden Cengiz Alyılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde 
şu bilgileri aktarmıştır:

“- Bugün gelinen noktada Erzurum’da gerçek anlamda ‘Ahilik Teşkila-
tı’nın varlığındanda, (bir iki yorgun / bitkin yer ve meslek grubu dışında) 
bu teşkilatla ilgili yerlerden de, meslek gruplarından da söz etmek ne yazık 
ki mümkün değildir. Ahilik Teşkilatı ve ahiler birçok bölgemizde olduğu gibi 
yalnızca özel günlerde ve toplantılarda hatırlanmakta; Ahilik Teşkilatı’nın ve 
28 https://erzurumportali.com/shf/3551/Erzurum-Ahi-Toman-Baba-Turbesi, erişim tarihi: 25.08.2021
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ruhunun yeniden canlanması için hiçbir çaba sarf edilmemektedir. Erzurum’da 
ahilikle ilgili pek çok yer bugün haritadan silinmiş durumdadır. Ahi Duman 
Baba’nın Türbesi, (konuyla ilgili yetkililer / ilgililer yüz yüze ve basın yayın 
yoluyla defalarca uyarılmasına rağmen) halâ harabe hâldedir. Daha fazla vakit 
geçirilmeden Ahi Duman Baba / Ahi Tuman Baba Türbesi’nin restorasyonu ve 
konservasyonunun yapılarak ziyarete açılması gerekir. Ahi Duman Baba’nın 
Türbesi’nin onarımı ve ziyarete açılması ‘Ahilik / Fütüvvet’ anlayışının ve bilin-
cinin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Erzurum’da Ahilik Teşkilâtı’nın tarihteki 
varlığına ve işlevine dikkat çekmek ve canlandırmak için Taş Ambarlar’ın 32 
esnaf grubuna tahsis edilmesi de son derece anlamlı olacaktır. (Bu hususla 
ilgili olarak Prof. Dr. Semra Alyılmaz tarafından Erzurum Belediyesi Kültür 
AŞ. yetkilileriyle 2015, 2016, 2017 yıllarında birkaç kez görüşme yapılmış; 
ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır.) Bursa başta olmak üzere ülkemizdeki 
diğer örnekler dikkate alınarak, Taş Ambarlar’a ‘Ahilik Uygulama Merkezi’ 
hüviyeti kazandırılmalıdır.” 29

Resim 4: https://www.erzurumdanhaberler.com/asaletin-izi-gocukten-bile-gozukuyor/ 
erişim tarihi: 25.08.2021

29 Bkz. https://www.erzurumdanhaberler.com/18957-2/ erişim tarihi: 25.08.2018
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Farklı tarihlerde defaten gündeme gelen Ahi Toman Babanın mezarı ile 
alakalı yapmış olduğumuz bu çalışmamız; Ağustos 2021 yılı sonlarına doğru 
Narmanlı Camiinin arka tarafında şahsa ait bir apartmanın bahçesinde bulu-
nan Ahi Toman Babanın medfun olduğu söylenen yerin fotoğrafları ise kendi 
objektifimizden birkaç kare ile sonlandırılacaktır. Bu fotolardan da anlaşıla-
cağı üzere Ahi Toman Baba’nın mezarı ile alakalı hiç bir surette düzenleme 
yapılmadığı gibi gittikçe daha vahim bir hal aldığı da acı bir gerçek olarak 
yüzümüze çarpmaktadır. Etrafı çitle çevrili ve içerisi çer çöp dolu olup, hiç-
bir surette içeriye dahil olamadığımız ve üst tarafından oldukça harap halde 
gördüğümüz bu türbenin fotolarını üzülerek paylaştığımı da beyan ederim. 

Resim 5 (Foto Gonca SUTAY)
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Resim 6 (Foto Gonca SUTAY)

Resim 7 (Foto Gonca SUTAY)
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Sonuç

XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından Kayseri merkezli olarak kurulup son-
rasında Tüm Anadolu coğrafyasına yayılan ve hem dünyevi hem de uhrevi 
bir teşkilat olan Ahilik; hiç şüphesiz Türk-İslam Medeniyetinin en önemli 
müesseselerinden birisi olmuştur. Temelde iş ve meslek ahlakına yönelik bir 
teşkilat olarak karşımıza çıkan Ahilik, toplumsal yaşamın bu alanlarında bir 
farkındalık oluşturmanın yanı sıra inançlı, ahlaklı, diğergam, sosyal dayanış-
maya ve yardımlaşmaya önem veren, iş birliğini benimsemiş vatanperver bi-
reyler yetiştirmek suretiyle de millî birlik ve bütünlüğün tesisinde önemli bir 
rol oynamıştır.

 Ahiler tarafından kurulan vakıf ve zaviyeler bu coğrafya halkının en zorlu 
ve sıkıntılı dönemlerinde gerek sosyo-ekonomik açıdan haklın refahını sağla-
mak için verdikleri uğraş ve gerekse Moğol istilasının başlangıcından itibaren 
Anadolu’daki sosyal ve dini gruplar içerisinde Moğollara en çok muhalefet 
eden zümrelerden biri olması hasebiyle de siyasi ve askeri açıdan da mühim bir 
misyon üstlenmiştir. Bilhassa 1243 Kösedağ savaşı sonrası ortaya çıkan kaotik 
durum ve akabinde İlhanlı tahakkümünün daha yoğun yaşanmaya başladığı 
dönemler Ahi teşkilatlarının bulunduğu şehirlerin silahlı kuvvetleri haline gel-
meleri sonucunu doğurmuştur. Bu durum ise beraberinde Anadolu’daki sosyal, 
iktisadi, dini ve tasavvufi bir zümre olan Ahilerin şehirlerdeki ehemmiyetini 
daha da arttırarak, Anadolu’daki birçok şehrin idare, yönetim ve emniyetinin 
Ahi reislerinin kontrolü altına girmesi ile sonuçlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde 02/07/1988 tarih ve 19860 
sayılı Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları yönetmeliği çerçevesinde 1988 yılın-
dan itibaren bir il merkez olmak üzere toplam 26 ilde kutlanan Ahilik Kültürü 
Haftası Kutlamaları 2008 yılından itibaren ilgili bakanlık olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 13/08/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği 
gereğince Ahilik Haftası olarak kutlanılmaya başlanmıştır. Kırşehir’de merkez 
kutlamalar olmak üzere 81 ilimizde Eylül ayının 3. Pazartesi günüyle başlayan 
hafta boyunca kutlamalar devam etmektedir.30

Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen bu kutlamalar göz önüne alın-
dığında yetiştirdiği manevi şahsiyetlerle maruf Erzurum şehrinde Ahi Tuman 
Baba gibi mühim bir şahsiyetin medfun olduğu yerin böylesi harap halde 
bırakılması hem bir Erzurumlu olarak hem de bir akademisyen nazarından 
bakmak sureti ile kısacası hangi açıdan bakılırsa bakılsın yürek burkan bir 
30 http://kirsehiresob.org.tr/ahilik-kulturu-haftasi erişim tarihi: 01.12.2021
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hadise olmaktan öteye geçmemektedir. Umarım bu çalışmamız yetkilileri bu 
hususta biraz daha çabaya itecek ve Erzurumun manevi değerlerinden biri 
olan Ahi Tuman’ın türbesinin restoresi için önayak olacak atılımların gerçek-
leşmesine de vesile olacaktır.
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HATÎP TEBRÎZÎ’NİN “EL-MULAHHAS FÎ 
İRÂBİ’L-KUR’AN” ADLI ESERİNDE GRAMER
 

Mahfuz GEYLANİ*
 
Giriş

Asıl adı Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Alî b. Muhammed el-Hatîb et-Tebrîzî olup 
hicrî 421’de Tebrîz’de doğmuş ve hayatının önemli bir kısmını burada geçir-
miştir. Künyesi Ebû Zekeriyyâ olup olup lakâbı ise Hatip’tir. Basra, Bağdat, 
Dımaşk ve Cürcân gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde dersler almış ve 
Nizâmiye Medresesi’nde ders vermiştir. Hatîp Tebrîzî özellikle şiir divanları 
üzerine yazmış olduğu şerhler ve dil alanında telîf etmiş olduğu diğer kıymetli 
eserleriyle Arap lügatı ve grameri konusunda önemli bir şöhrete ulaşmıştır. 
İbnu’l-Eşkâr, İbn Bâbeşâz, İbnu’ş-Şecerî, İbnu’l-‘Arabî, el-Cevâlikî, es-Selâmî 
ve es-Selefî gibi âlimler kendisinden ders almıştır. Hicrî 502’de vefat etmiştir.  

Bu çalışma bir dil âlimi olan Hatîb Tebrîzî’nin hayatını, ilmî yönünü ortaya 
koymayı ve el-Mulahhas fî İrâbi’l-Kur’an adlı eserini gramer açısından ele 
almayı amaçlamaktadır. Çalışma konumuzu oluşturan eseri tahkîk ederek ilim 
dünyasına kazandıran Yahyâ Murâd eserin sadece ikinci cildinin günümüze 
ulaştığını diğer ciltlerin ise mefkûd olduğu bilgisini esere yazdığı mukaddimede 
ifade etmiştir. Eser, Yûsuf süresinden Müminün süresine kadar olan süreleri 
ihtiva etmektedir. Hatîp Tebrîzî’nin bu eseri kaynaklarda Tefsîru’l-Kur’an ve 
İrâbuhu ve Ğarîbu’l-Kur’an adlarıyla da yer almıştır. Eserin nüshası Pariste 
el-Mektebetu’l-Vataniyye’de ve Arapça yazma eserler ile ilgili çalışmalar yapan 
Ma‘hadü’l-Mahtûtati’l-Arabiyye enstitüsünde bulunmaktadır. 

Hatîp Tebrîzî eserinde âyetlerde geçen kelimelerde irâb, vezin, hazif ve 
kıraat konuları ile ilgili hususları izaha kavuşturmuştur. Gramer konularında 
Halîl b. Ahmed, Sîbeveyh, Kisâî, Ferrâ, Müberred, Zeccâc ve İbnu’l-Enbâri 
gibi dil bilimcilerin görüşlerine değinmiştir. Ayrıca “Basriyyûn” ve “Kûfiyyûn” 
şeklinde ifadeler kullanarak Basra ve Kûfe dil ekolünün gramer konularındaki 
görüşlerine de zaman zaman yer vermiştir.

Hatîb Tebrîzî’nin bu eserini gramer açısından incelemeyi hedefleyen bu 
çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hatîp Tebrîzî’nin 
*  Dr.Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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hayatı ve ilmî kişiliği üzerinde durulacak ikinci bölümde ise el-Mulahhas fî 
İrâbi’l-Kur’an adlı eseri gramer açısından ele alınacaktır. 

1. Hatip Tebrîzî’nin Hayatı ve İlmî Kişiliği

Bu başlık altında Hatip Tebrîzî’nin hayatı ve ilmî kişiliği ele alınacaktır.
1.1. İsmi, Lakabı, Künyesi ve Nisbesi

Çalışmamızın konusuna kaynaklık eden eserin müellifinin tam adı Ebû 
Zekeriyyâ Yahyâ b. Alî b. Muhammed b. Hasan b. Bistâm eş-Şeybânî el-Hatîp 
et-Tebrîzî’dir.1 Künyesi Ebû Zekeriyyâ’dır.2 Hatip Tebrîzî olarak bilinir.3 Doğup 
büyüdüğü yere nispetle et-Tebrîzî nisbesiyle anılmıştır.4

1.2. Doğum Tarihi 

Hicrî 421/1030’de5 doğmuştur.
1.3. Vefatı

Hicri 502/1108 yılında6 Abbasi halifelerinden Ebu’l Abbâs Ahmed el-Müs-
tazhir Billâh’ın hilafeti döneminde7 Bağdat’ta8 81 yaşında iken vefat etmiş9 ve 
“Ebrez Bâbı” kabristanına defnedilmiştir.10

1 Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, Thk. Şuayp el-Arnavût 
(Beyrût: Müessestü’r-Risâle, 1984), 19: 269; Celâluddîn Abdurrahmân es-Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, Thk. 
Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim, (Kahire, 1965), 2: 338; Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed 
b. Ebi Bekr b. Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, Thk. İhsân Abbâs (Beyrût: Dâru Sadır, ts.), 6: 191; Ebu’l-
Berekât Kemâluddîn Abdurrahmân b. Muhammed el-Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 
Thk. İbrâhim es-Samerrâî (Ürdün: Mektebetu’l-Menâr, 1985), 270; Cemâluddîn Ebu’l-Hasan Alî b. 
Yûsuf el-Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,  Thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim (Beyrût: 
Müessesetu’l-Kutubi’s-Sekkâfiyye; Kâhire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1986), 4: 28; Cemâluddîn Ebu’l-
Mehâsin Yûsuf b. Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhire fî mulûki Mısra ve’l-Kâhire, (Dâru’l-Kutub, ts.), 
197; Şihâbuddîn Ebu’l-Felâh ‘Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed İbnu’l-İmâd el-Hanbelî ed-Dımaşkî, 
Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, Thk. Abdülkâdir el-Arnavût, Mahmûd el-Arnavût (Beyrût: Dâru 
İbn Kesîr, 1986), 6: 9; Ebû Muhammed Abdullâh b. Esad b. Alî b. Süleymân el-Yâfii el-Yemenî el-
Mekkî, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyyei 1997), 3: 131; Ömer Rıza 
Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, (Beyrût: Dâru İhyai’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), 13: 214.

2 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-
a‘yân, 6: 191; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 270; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-
zâhire fî mulûki Mısra ve’l-Kâhire, 197; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 9; 
Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.

3 Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
4 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 

19: 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbnu’l-Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 270; 
İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191.

5 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; İbn 
Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 196.

6 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 271; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 223; 
4: 29, 30.

7 İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 223.
8 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 196.
9 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 271; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhire fî mulûki Mısra ve’l-

Kâhire, 197.
10 İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 196.
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1.4. İlmî Kişiliği

Hatip Tebrîzî Bağdat’ta yetişmiştir. İlim elde etmek amacıyla Şam’a gitmiş 
ve burada Ebu’l Alâ el-Maarrî’den ders almıştır. Oradan Dımaşk’a gidip bir 
süre burada kaldıktan sonra Mısır’a gitmiş ve tekrar Bağdat’a geri dönmüş11 ve 
vefatına kadar burada kalmıştır.12 Hatip Tebrîzî nahiv, lügat ve dil âlimlerinin 
önde gelenlerindendir.13 Nizâmiye medresesi’nde ders vermiş14 ve Nizâmiye 
medresesi kütüphanesinin sorumluluğunu üstlenmiştir.15

Kaynaklarda biyografisinde anlatılan şu rivayet onun ilme olan iştiyakını 
göstermektedir:

“Hatip Tebrîzî lügat alanında Ebû Mansûr el-Ezherî tarafından telîf edilmiş 
olan et-Tehzîb adlı eseri iyi bir lügat âliminin yanında okumak ister. Kendisine 
Ebu’l Alâ el-Maarrî gösterilir. Bunun üzerine Hatip Tebrîzî kitapları bir tor-
banın içerisine koyarak sırtında taşır ve Tebrîz’den Ma‘arra’ya götürünceye 
kadar terler içerisinde kalır.”16

1.4. 1. Hocaları
Hatip Tebrîzî dil, lügat ve hadîs alanında birçok kişiden ders almıştır. Bun-

lardan bazıları şunlardır.
1. Ebu’l Alâ el-Maarrî17

2. Ebu’l-Kâsım Ubeydullâh b. Alî er-Rakkî18

3. Ebû Muhammed Hasan b. Recâ ed-Dahhân19

4. Ebûbekir el-Hatip Ahmed b. Alî b. Sâbit.20 Hatip Tebrîzî Dımaşk’te 
kendisinden ders almıştır.21

11 Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
12 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192.
13 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191; İbnu’l-Enbârî, Nuzhetu’l-

elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 270; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,  4: 28; İbn Tağriberdî, 
en-Nucûmu’z-zâhire fî mulûki Mısra ve’l-Kâhire, 197; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men 
zeheb, 6: 9; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 
13: 214.

14 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
15 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
16 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192.
17 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-

a‘yân, 6: 191; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 270, 271; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât 
‘alâ enbâhi’n-nuhât,  4: 28; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhire fî mulûki Mısra ve’l-Kâhire,197; 
İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 9; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 
3: 131.

18 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-
a‘yân, 6: 191; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.

19 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-
a‘yân, 6: 191;  İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 270.

20 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192.  
21 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192.  



Mahfuz GEYLANİ   191

5. Ebu’l-Kâsım Abdulkerîm b. Muhammed b. Abdillâh b. Yûsuf es-Seyyârî 
el-Bağdâdî22

6. Tâhir b. Bâbişâz23

7. İbn Berhân24

8. Mufaddal el-Kasabânî25

9. Abdulkâhir el-Cürcânî26

10. Hatîp el-Hâfız el-Bağdâdî27

11. Ebu’l-Kâsım et-Tenuhî28

12. Kâdî Ebu’t-Tayyib et-Taberî29

13. Ebu’l-Feth Selîm b. Eyyûb er-Râzî30 Hatip Tebrîzî Sûr’da kendisinden 
hadîs ilmini almıştır.31

1.4. 2. Öğrencileri
Hatip Tebrîzî’nin ilmî birikiminden birçok kişi istifade etmiştir.32 Bunlardan 

bazıları şunlardır.
1. Ebu’l-Fazl Muhammed b. Nasır33

2. Ebû Mansûr Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlikî34

3. Ebu’l-Hasan Sa‘d el-Hayr b. Muhammed b. Sehl el-Endelusî35

4. es-Selefî36

5. Ebû Tahir Muhammed b. Ebi Bekr es-Sincî37

6. Hâtip el-Hâfız Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbıt38

22 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 269; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191.  
23 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270.
24 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
25 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
26 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
27 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 9.
28 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
29 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
30 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 9; 

Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131.
31 İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 9; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 

3: 131.
32 Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
33 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-

a‘yân, 6: 191; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.
34 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-

a‘yân, 6: 191;   İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.
35 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191;   İbnu’l Enbârî, 

Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.
36 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
37 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270.
38 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131.
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1.4. 3. Eserleri 
Bir dil âlimi olan Hatip Tebrîzî dil ve lügat alanında birçok eser telîf etmiştir. 

Telîf etmiş olduğu eserlerinden bazıları şunlardır.
1. Tefsîrul-Kur’an ve’l-i‘râb, İrâbu’l-Kur’an (el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’an)39 

Hatîp Tebrîzî’nin bu eseri dört ciltten oluşmaktadır.40

2. Şerhu Divâni’l-Hamâse41 Hatîp Tebrîzî bu eser üzerine Ekber, Evsat ve 
Esğar adlarında üç şerh yazmıştır.42

3. Şerhu Dîvâni’l-Mütenebbi43

4. Şerhu Sakti’n Zend (Ebu’l Alâ el-Maarrî’nin divanının şerhidir)44

5. Şerhu’l-Luma‘45

6. el-Kâfî fi’l-‘arûz ve’l-kevâfî46

7. Şerhu Şiri’l-Mütenebbî47

8. Şerhu Şiri Ebî Temmâm48

9. Şerhu’d-Dureydiyye49

10. Şerhu’l-Mufaddaliyât50

11. Şerhu Kesâidi’l-‘Aşr51

12. Tehzîbu-islâhi’l-Mantık52

39 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-
elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; 4: 29, 30; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; 
Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 
214.

40 İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 
13: 214.

41 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-
a‘yân, 6: 192; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ 
enbâhi’n-nuhât,  4: 29, 30; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Yâfii, Mirâtu’l-
cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.

42 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,   4: 29, 30. 
43 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 191; İbnu’l Enbârî, 

Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 
10; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132.

44 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-Nubelâ, 19: 270; Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-
a‘yân, 6: 192;  İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271;  İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-
zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132; Ömer Rıza 
Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.

45 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; İbnu’l-İmâd, 
Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10.

46 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-
elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; 4: 29, 30; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 131, 132; Ömer 
Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.

47 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192.  
48 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
49 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
50 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-

elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,  4: 29, 30.
51 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338.
52 Suyûtî, Buğyetu’l-vu‘ât, 2: 338; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192;  Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ 

enbâhi’n-nuhât, 4: 29, 30. İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Yâfii, Mirâtu’l-
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13. Şerhu Mu‘allakati’s-Seb‘53

14. Tehzîbu ğarîbi’l-Hadîs54

15. Mukaddime fi’n-Nahv55

16. Mukâtilu fursân56

17. es-Seb‘u’t-tıvâl57

18. Şerhu’l-Maksûre li İbn Düreyd58

2. HATÎP TEBRÎZÎ’NİN “EL-MULAHHAS FÎ İRÂBİ’L-KUR’AN” 
ADLI ESERİ

Bu başlık altında Hatîp Tebrîzî’nin el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân adlı eseri 
gramer açısından tahlil edilecektir.

1. Eserin Adı
Çalışma konumuzu oluşturan eser kaynaklarda Tefsîrul-Kur’ân ve’l-i‘râb, 

İ‘râbu’l-Kur’ân ve el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân isimleriyle yer almıştır.
2. Eserin Nüshası
Kaynaklarda eserin dört ciltten oluştuğu bilgisi yer almaktadır.59 Eseri 

tahkîk ederek ilim dünyasına kazandıran Yahyâ Murâd eserin sadece ikinci 
cildinin günümüze ulaştığını diğer ciltlerin ise mefkûd olduğu bilgisini esere 
yazdığı mukaddimede ifade etmiştir. Yine muhakkik eserin nüshasının Pariste 
el-Mektebetu’l-Vataniyye’de ve Arapça yazma eserler ile ilgili çalışmalar ya-
pan Ma‘hadü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye enstitüsünde bulunduğunu ifade etmiştir.60

3. Eserin Muhtevası
Eser Kur’an âyetlerini cümle yapısı yönünden inceleyen İrâbul-Kur’an 

türünden yazılmış eserlerin bir türünü oluşturur. Hatîp Tebrîzî bu eserinde 
âyetlerde geçen kelimelerde irâb, vezin, hazif ve kıraat konuları ile ilgili hu-
susları izaha kavuşturmuştur. 

cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
53 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; 

Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132.
54 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192; Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,  4: 29, 30; İbnu’l-

İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131.
55 İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, 6: 192;  Kıftî, İnbâhu’r-ruvât ‘alâ enbâhi’n-nuhât,  4: 29, 30; Yâfii 

Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 3: 131, 132.
56 İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.
57 İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271.
58 İbnu’l Enbârî, Nuzhetu’l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, 271; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri 

men zeheb, 6: 10.
59 İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, 6: 10; Yâfii, Mirâtu’l-cinân ve ibretu’l-yakzân, 

3: 132; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-müellifîn, 13: 214.
60 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, Thk. Yahyâ Murâd, ts., Mukaddime, 5.
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4. Hatîp Tebrîzî’nin “el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân” Eserinde Gramer 
Hatîp Tebrîzî önemli bir dil ve lügat âlimidir. Bu alanda çokça eserler telîf 

etmiştir. Onun dil ve lügat ilmininin önde gelenlerinden biri olduğu kaynak-
larda zikredilmiştir. Hatîp Tebrîzî el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân isimli eserinde 
gramer (nahiv-sarf) ile ilgili bilgiler vererek bu konudaki ilmî yetkinliğini 
eserinde göstermiştir. Nahiv konularında Halîl b. Ahmed, Sîbeveyh, Kisâî, 
Ferrâ, Müberred, Zeccâc ve İbnu’l-Enbâri gibi dil bilimcilerin görüşlerine 
değinmiştir. Ayrıca “Basriyyûn” ve “Kûfiyyûn” şeklinde ifadeler kullanarak 
Basra ve Kûfe dil ekolünün görüşlerine de zaman zaman yer vermiştir.

Hatîp Tebrîzî’nin eserinde dağınık bir halde bulunan gramer ile ilgili hu-
susları bir tertip içerisinde sunmaya çalışacağız.

4.1. Hatîp Tebrîzî’nin “el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân” Adlı Eserinde 
Nahiv

Hatîp Tebrîzî “el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân” adlı eserinde nahiv ile ilgili 
merfûât, mansûbat ve mecrûrât konularına değinmiştir.

4.1.1. Merfûât
Hatîp Tebrîzî merfûâtlar ile ilgili mübtedâ, haber, fâil ve nâibül-fâil konu-

larına değinmiştir. Şimdi bunlara bir göz atalım.
4.1.1.1. Mübtedâ 
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî { ُاَیُُّهْم اَْقَرُب َویَْرُجوَن َرْحَمتَه  اُوٰلئَِك الَّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَُغوَن اِٰلى َربِِّهُم اْلَوسیلَةَ 

 kelimesinin ref‘ mahallinde olup mübtedâ {اُوٰلئَِك} âyetinde geçen 61{َویََخافُوَن َعَذابَهُ
olduğunu ifade etmiştir.62

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî {ًلََها لِنَْبلَُوُهْم اَیُُّهْم اَْحَسُن َعَمل  âyetinde 63{اِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى ااْلَْرِض زینَةً 

geçen {اَیُُّهْم} sözcüğünün ibtidâ üzere merfû olduğunu ifade etmiştir.64

Örnek 3: 
Hatîp Tebrîzî {ًفَْلیَْنظُْر اَیَُّها اَْزٰكى طََعاما}65 âyetinde geçen {اَیَُّها} sözcüğünün mü-

btedâ olduğunu ifade etmiştir.66

Örnek 4: 
61 İsrâ, 57. “Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah’a en yakın olanları bile rablerine daha 

yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar.”
62 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 174.
63 Kehf, 7. “Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki herşeyi oranın süsü 

yaptık.”
64 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 194.
65 Kehf, 19. “…Baksın hangisinin yiyeceği daha temiz ise…”
66 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 199.
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Dil bilginlerinden Kisâî (v. 189/805) {ٍا یُوقُِدوَن َعلَْیِه فِي النَّاِر اْبتَِغاَء ِحْلیٍَة اَْو َمتَاع  َوِممَّ
ا یُوقُِدوَن } kelimesinin mübtedâ {َزبٌَد } âyetinde geçen 67{َزبٌَد ِمْثلُهُ  cümlesinin {َوِممَّ
ise haber olduğunu ifade etmiştir.68

4.1.1.2. Haber
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî { ُاَیُُّهْم اَْقَرُب َویَْرُجوَن َرْحَمتَه  اُوٰلئَِك الَّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَُغوَن اِٰلى َربِِّهُم اْلَوسیلَةَ 

 kelimesinin haberi {اُوٰلئَِك} kelimesinin { یَْبتَُغوَن} âyetinde geçen 69{َویََخافُوَن َعَذابَهُ
olduğunu ifade etmiştir.70

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {فَیَُكون ُكْن  لَهُ  نَقُوَل  اَْن  اََرْدنَاهُ  اَِذا  لَِشْيٍء  قَْولُنَا  اِنََّما   }71 âyetinde geçen 

kelimesinin haber olduğunu ifade etmiştir.72 { اَْن نَقُول}

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًَمْوِعدا لَِمْهلِِكِهْم  َوَجَعْلنَا  ظَلَُموا  ا  لَمَّ اَْهلَْكنَاُهْم  اْلقُٰرى  َوتِْلَك   }73 âyetinde 

geçen {اَْهلَْكنَاُهْم } kelimesinin haber olduğunu ifade etmiştir.74

4.1.1.3. Fâil
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {ًاِْقَرْأ ِكتَابََك َكٰفى بِنَْفِسَك اْلیَْوَم َعلَْیَك َحسیبا}75 âyetinde geçen {بِنَْفِسَك } 

kelimesinin { َكٰفى} fiili ile merfû‘ olduğunu ifade etmiştir.76

4.1.1.4. Nâibu’l-Fâil
Hatîp Tebrîzî {  َواُحیطَ بِثََمِره}77 âyetinde geçen {َاُحیط} fiilinin nâibu’l fâilinin 

müstetir { العذاب} kelimesi olduğu ve âyetin takdirinin {بِثََمِره العذاَب  الله    {احاط 
şeklinde olduğunu ifade etmiştir.78

4.2. Mansûbat
Hatîp Tebrîzî eserinde mansûbatlarla ile ilgili mefûl, hal, bedel, temyîz, 

istisnâ, atf-ı beyân, sıfat ve tekîd konularına değinmiştir. Şimdi bunlara bir 
göz atalım.

67 Ra’d, 17. “Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden 
de üste böyle köpük çıkar.”

68 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 82. 
69 İsrâ, 57. “Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah’a en yakın olanları bile rablerine daha 

yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar.”
70 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 174.
71 Nahl, 40. “Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz “ol” demekten ibarettir.”
72 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 136.
73 Kehf, 59. “İşte o beldeler zulme sapınca onları helak ettik; helak etmek için de belli bir süre 

belirlemiştik.”
74 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 215.
75 İsrâ, 14. “Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter.”
76 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 163.
77 Kehf, 42. “…Çok geçmeden adamın ürünleri (felaketlerle) kuşatıldı. ..”
78 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 209.
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4.2.1. Mefûl
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {ااِلَّ تَْذِكَرةً لَِمْن یَْخٰشى} âyetinde geçen {ًتَْذِكَرة } kelimesinin mefûlün 

min eclih olduğunu ifade etmiştir.79

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî {نَْحُن َواَل اَْنَت َمَكاناً ُسًوى اَل نُْخلِفُهُ   âyetinde 80{فَاْجَعْل بَْینَنَا َوبَْینََك َمْوِعداً 

geçen {ًَمَكانا} kelimesinin {اْجَعْل } fiilinin ikinci mefûlü olduğunu ifade etmiştir.81

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًقَاَل یَا قَْوِم اَلَْم یَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعداً َحَسنا}82 âyetinde geçen {ًَوْعدا} söz-

cüğünün {یَِعْد} fiilinin ikinci mefûlü olduğu âyette muzâfın hazfedilip âyetin 
takdirinin { اَلَْم یَِعْدُكْم َربُُّكْم تمام  وعٍد حسٍن} şeklinde ifade etmiştir.83

Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî {َوٰوَعْدنَاُكْم َجانَِب الطُّوِر ااْلَْیَمَن}84 âyetinde geçen {َجانَِب} sözcüğünün 

fiilinin ikinci mefûlü olduğunu ifade etmiştir.85 {ٰو عد }

Örnek 5:
Hatîp Tebrîzî { فَاَْوَجَس في نَْفِسه خیفَةً ُموٰسى  }86 âyetinde geçen {ًخیفَة } sözcü-

ğünün {اَْوَجَس} fiilinin mefûlü olduğunu ifade etmiştir.87

Örnek 6:
Hatîp Tebrîzî { َواَل تَْقتُلُوا اَْواَلَدُكْم َخْشیَةَ اِْمَلٍق }88 âyetinde geçen { ََخْشیَة } sözcü-

ğünün mefûlün leh olduğunu ifade etmiştir.89

Örnek 7:
Hatîp Tebrîzî { ًَمْنُشورا یَْلٰقیهُ  ِكتَاباً  اْلقِٰیَمِة  یَْوَم  لَهُ   {ِكتَاباً} âyetinde geçen 90{َونُْخِرُج 

sözcüğünün mefûl olduğunu ifade etmiştir.91

79 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 258.
80 Tâhâ, 58. “Şimde sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma 

zamanı belirle.”
81 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 266.
82 Tâhâ, 86. “(Musâ) şöyle dedi: “Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı?”
83 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 275.
84 Tâhâ, 80. “…Tûr’un sağ tarafında sizinle sözleştik.”
85 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 273.
86 Tâhâ, 67. “(Musa) birden içinde bir korku hissetti.”
87 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 270.
88 İsrâ, 31. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın.”
89 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 167.
90 İsrâ, 13. “Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız.”
91 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 162.
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Örnek 8:
Hatîp Tebrîzî {ًَوٰاتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجَعْلنَاهُ ُهًدى لِبَني اِْسَرأیَل ااَلَّ تَتَِّخُذوا ِمْن ُدوني َوكیل}92 

âyetinde geçen {ًَوكیل} sözcüğünün {اتَِّخذ } fiilinin ikinci mefûlü olduğunu ifade 
etmiştir.93

Örnek 9:
Hatîp Tebrîzî {َحَراٌم َوٰهَذا  َحَلٌل  ٰهَذا  اْلَكِذَب  اَْلِسنَتُُكُم  تَِصُف  لَِما  تَقُولُوا   âyetinde 94{َواَل 

geçen { اْلَكِذَب} sözcüğünün mefûl olduğunu ifade etmiştir.95

Örnek 10:
Hatîp Tebrîzî { ٍة اَْنَكاثاً تَتَِّخُذوَن اَْیَمانَُكْم َدَخلً بَْینَُكْم  َواَل تَُكونُوا َكالَّتي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوَّ

ٍة اُمَّ ِمْن  اَْرٰبى  ِهَي  ةٌ  اُمَّ تَُكوَن   sözcüğünün mefûlün leh {َدَخًل} âyetinde geçen 96{ اَْن 
olduğunu ifade etmiştir.97

Örnek 11:
Hatîp Tebrîzî { لِقَْوٍم  َوَما اَْنَزْلنَا َعلَْیَك اْلِكتَاَب ااِلَّ لِتُبَیَِّن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فیِه َوُهًدى َوَرْحَمةً 

 sözcüklerinin mefûl oldukları ve {َرْحَمةً} ve {ُهًدى} âyetinde geçen 98{یُْؤِمنُوَن
âyetin takdirinin {َوَما اَْنَزْلنَا َعلَْیَك اْلِكتَاَب ااِلَّ للبیان و الهدى} şeklinde olduğunu ifade 
etmiştir.99

Örnek 12:
Hatîp Tebrîzî { َوبُْشٰرى َوُهًدى  ٰاَمنُوا  الَّذیَن  لِیُثَبَِّت  بِاْلَحقِّ  َربَِّك  ِمْن  اْلقُُدِس  ُروُح  لَهُ  نَزَّ  قُْل 

-kelimelerinin mefulün leh oldu {بُْشٰرى} ve {ُهًدى} âyetinde geçen 100{لِْلُمْسلِمیَن
ğunu ifade etmiştir.101

4.2.2. Hal
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî { َواْضُمْم یََدَك اِٰلى َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء ٰایَةً اُْخٰرى}102 âyetinde 

geçen {بَْیَضاَء} sözcüğünün {تَْخُرْج} fiilindeki zamîrden hâl olduğunu ifade etmiştir.103 

92 İsrâ, 2. “Musa’ya kitabı verdik ve “Benden başkasına güvenip dayanmayın” diyerek o kitabı 
İsrailoğulları’na bir hidayet rehberi kıldık.”

93 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 158.
94 Nahl, 116. “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin.”
95 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 154.
96 Nahl, 92. “Sakın bir grubun diğer bir gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda 

bir kandırmaca aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın.”
97 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 149.
98 Nahl, 64. “Sana kitabı özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir 

topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik.”
99 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 141. 
100 Nahl, 102. “İman edenlere sebat kazandırsın, müslümanlara rehber ve müjde olsun diye rabbin 

tarafından bir gerçek olmak üzere Kur’an’ı Ruhu’l-Kudüs’ün indirdiğini söyle”
101 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 151.  
102 Tâhâ, 22. “Şimdi de elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak 

elin bembeyaz çıkacaktır.” 
103 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 262.
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Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ًَصْفَصفا قَاعاً   sözcüğünün hâl {قَاعاً} âyetinde geçen 104{فَیََذُرَها 

üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.105

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًاِْقَرْأ ِكتَابََك َكٰفى بِنَْفِسَك اْلیَْوَم َعلَْیَك َحسیبا}106 âyetinde geçen {ًَحسیبا} 

sözcüğünün hâl üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.107

Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî {ًَوَمْن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِیِّه ُسْلطَانا}108 âyetinde geçen {ًَمْظلُوما} 

sözcüğünün hâl olduğunu ifade etmiştir.109  
Örnek 5:
Hatîp Tebrîzî {ًدا َمائِِل ُسجَّ هُ ِمْن َشْيٍء یَتَفَیَُّؤا ِظَللُهُ َعِن اْلیَمیِن َوالشَّ  اََولَْم یََرْوا اِٰلى َما َخلََق اللّٰ

ِه َوُهْم َداِخُروَن داً} âyetinde geçen 110{لِلّٰ kelimesinin hâl olduğunu ifade etmiştir.111 {ُسجَّ

Örnek 6:
Hatîp Tebrîzî {ًالّدیُن َواِصبا َولَهُ  ٰمَواِت َوااْلَْرِض  َما فِي السَّ  } âyetinde geçen 112{ َولَهُ 

kelimesinin hâl olduğunu ifade etmiştir.113 { َواِصباً

Örnek 7:
Hatîp Tebrîzî {ًِه َحنیفا ةً قَانِتاً لِلّٰ -kelime {َحنیفاً} âyetinde geçen 114{اِنَّ اِْبٰرهیَم َكاَن اُمَّ

sinin { اتبع} fiilinin zamirinden hâl olduğunu ifade etmiştir.115

4.2.3. Temyîz
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًِحْمل اْلقِٰیَمِة  یَْوَم  لَُهْم  َوَساَء  فیِه   {ِحْمًل} âyetinde geçen 116{َخالِدیَن 

kelimesinin temyîz üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.117

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ًٰنى اِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبیل  {َسبیًل} âyetinde geçen 118{َواَل تَْقَربُوا الزِّ

kelimesinin temyîz üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.119

104 Tâhâ, 106. “Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak.”
105 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 279.
106 İsrâ, 14. “Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter.”
107 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 163.
108 İsrâ, 33. “Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik.”
109 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 167.
110 Nahl, 48. “Allah’ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. 

Allah’a secde edip yere kapanmaktadır.”
111 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 138.
112 Nahl, 52. “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, itaat da daima daima ve yalnız ona yapılır.”
113 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 139.
114 Nahl, 120. “İbrahim bir tevhid önderi olarak  Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi.”
115 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 155.
116 Tâhâ, 101. “Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir 

yüktür.”
117  Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 278.
118 İsrâ, 32. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.”
119 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 167.
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Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًَواَْمَدْدنَاُكْم بِاَْمَواٍل َوبَنیَن َوَجَعْلنَاُكْم اَْكثََر نَفیرا}120 âyetinde geçen {ًنَفیرا} 

kelimesinin temyîz üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.121

4.2.4. Bedel
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî { َواْجَعْل لي َوزیراً ِمْن اَْهلي  ٰهُروَن اَخي}122 âyetinde geçen {هُرون } 

kelimesinin     {ًَوزیرا }  sözcüğünden bedel olduğunu ifade etmiştir.123

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî {َك َما یُوٰحى  اَِن اْقِذفیِه فِي التَّابُوِت  âyetinde geçen 124{اِْذ اَْوَحْینَا اِٰلى اُمِّ

sözcüğünden bedel olduğunu ifade etmiştir.125 {َما} sözcüğünün  {اَِن}

Örnek 3: 
Hatîp Tebrîzî {ْنیَا -sözcüğü {اْلَحٰیوةَ} âyetinde geçen 126{اِنََّما تَْقضي ٰهِذِه اْلَحٰیوةَ الدُّ

nün zarf üzere mansûb olup {ٰهِذِه} sözcüğünden bedel veya sıfat olduğunu ve 
âyetin takdirinin {ْنیَا şeklinde olduğunu ifade etmiştir.127 {اِنََّما تَْقضي في ٰهِذِه اْلَحٰیوةَ الدُّ

Örnek 4: 
Hatîp Tebrîzî { ُاَیُُّهْم اَْقَرُب َویَْرُجوَن َرْحَمتَه  اُوٰلئَِك الَّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَُغوَن اِٰلى َربِِّهُم اْلَوسیلَةَ 

 fiilindeki zamirden { یَْبتَُغوَن} kelimesinin {اَیُُّهْم} âyetinde geçen 128{َویََخافُوَن َعَذابَهُ
bedel olduğunu ifade etmiştir.129

Örnek 5: 
Hatîp Tebrîzî {َربَِّك َعطَاِء  ِمْن  َوٰهُؤاَلِء  ٰهُؤاَلِء  نُِمدُّ   {ٰهُؤالَِء} âyetinde geçen 130{ُكلًّ 

sözcüğünün {ًُّكل} sözcüğünden bedel (bedelu’l-kul min kul) olduğunu ifade 
etmiştir.131

Örnek 6: 
Hatîp Tebrîzî {ِه َما یَْكَرُهوَن َوتَِصُف اَْلِسنَتُُهُم اْلَكِذَب اَنَّ لَُهُم اْلُحْسٰنى  âyetinde 132{َویَْجَعلُوَن لِلّٰ

geçen { َّاَن} sözcüğünün { اْلَكِذَب} sözcüğünden bedel olduğunu ifade etmiştir.133

120 İsrâ, 6. “…Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık.”
121 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 160.
122 Tâhâ, 29, 30. “Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun’u”
123 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 262.
124 Tâhâ, 38, 39. “Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak.”
125 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 263.
126 Tâhâ, 72. “…Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin.”
127 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 272.
128 İsrâ, 57. “Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah’a en yakın olanları bile rablerine daha 

yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar.”
129 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 174.
130 İsrâ, 20. “Hepsine, bunlara da ötekilere de rabbinin ihsanından kesintisiz veririz.”
131 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 164.
132 Nahl, 62. “Hoşlanmadıkları şeyleri Allah’a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri 

için olacağı yönünde dillerinden asılsız iddialar dökülüyor.”
133 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 141. 
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4.2.5. Atf-ı Beyân
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî { ًتَْفضیل َواَْكبَُر  َدَرَجاٍت  اَْكبَُر  ِخَرةُ   {َدَرَجاٍت} âyetinde geçen 134{َولَْلٰ

sözcüğünün atf-ı beyân üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.135

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ِه َشهیداً بَْیني َوبَْینَُكْم -sözcü {َشهیداً} âyetinde geçen 136{قُْل َكٰفى بِاللّٰ

ğünün atf-ı beyân üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.137

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًٰاِمنا اْلبَلََد  ٰهَذا  اْجَعْل  َربِّ  اِْبٰرهیُم  قَاَل   {اْلبَلََد} âyetinde geçen 138{َواِْذ 

sözcüğünün {ٰهَذا} sözcüğünden atf-ı beyân olarak gelmesinin caiz olduğunu 
ifade etmiştir.139

4.2.6. Münâdâ
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî { ِخَرِة ْنیَا َوااْلٰ ٰمَواِت َوااْلَْرِض اَْنَت َولِّي فِي الدُّ  âyetinde geçen 140{فَاِطَر السَّ

sözcüğünün nidâ üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.141 {فَاِطَر}

4.2.7. İstisnâ
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {َمْن َوٰلِكْن  بِااْلیَماِن  ُمْطَمئِنٌّ  َوقَْلبُهُ  اُْكِرهَ  َمْن  ااِلَّ  ایَمانِه  بَْعِد  ِمْن  ِه  بِاللّٰ َكفََر   َمْن 

ِه  edatının istisnâ üzere {َمْن} âyetinde geçen 142{َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً فََعلَْیِهْم َغَضٌب ِمَن اللّٰ
mansûb olduğunu ifade etmiştir.143

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî {ًاَل یَْسَمُعوَن فیَها لَْغواً ااِلَّ َسَلما}144 âyetinde geçen {ًَسلَما} sözcüğünün 

istisnâ munkatı‘ olduğunu ifade etmiştir.145

134 İsrâ, 21. “Elbetteki ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır.”
135 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 164.
136 Ra’d, 43. “De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah yeter.”
137 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 90.
138 İbrâhim, 35. “İbrâhim şöyle dua etmişti: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara 

tapmaktan uzak tut.”
139 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 104.
140 Yûsuf, 101. “Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin.”
141 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 70.
142 Nahl, 106. “Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkara saparsa –kalbi imanla dolu olduğu halde baskı 

altında kalanın durumu müstesna olmak üzere – kim kalbini inkara açarsa işte Allah’ın gazabı 
bunlaradır.”

143 
144 Meryem, 62. “Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir.”
145 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 248.
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4.2.8. Sıfat
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {ًكي نسبحك كثیرا}146 âyetinde geçen {ًكثیرا} kelimesinin mahzûf 

bir masdarın sıfatı olduğu ve âyetin takdirinin  {ًكي نسبحك تسبیحاً كثیرا} şeklinde 
olduğu veya mahzûf olan {وقت} sözcüğünün sıfatı olduğu bu durumda da âyetin 
takdirinin {ًكي نسبحك وقتاً كثیرا} şeklinde olduğunu ifade etmiştir.147

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî { ِمْن اَْهلي  ٰهُروَن اَخي  { اَخي } âyetinde geçen 148{َواْجَعْل لي َوزیراً 

sözcüğünün nasb konumunda olup {هُرون } kelimesinin sıfatı olduğunu ifade 
etmiştir.149 

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî { َكٰذلَِك نَقُصُّ َعلَْیَك ِمْن اَْنـبَاِء َما قَْد َسبََق}150 âyetinde geçen {ك} harfinin 

nasb mahallinde olup mahzûf bir masdarın sıfatı olduğu ve âyetin takdirinin 
 şeklinde olduğunu ifade etmiştir.151  { نَقُصُّ َعلَْیَك قصصاً كذلك}

Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî { اِمِريُّ  harfinin nasb {ك} âyetinde geçen 152{فَقََذْفنَاَها فََكٰذلَِك اَْلقَى السَّ

mahallinde olup mahzûf masdarın sıfatı olduğu ve âyetin takdirinin { إلقاَء كذلك  
اِمِريُّ şeklinde olduğunu ifade etmiştir.153 {فأْلقَى السَّ

Örnek 5:
Hatîp Tebrîzî {ًفَاْضِرْب لَُهْم طَریقاً فِي اْلبَْحِر یَبَسا}154 âyetinde geçen { ًیَبَسا} sözcü-

ğünün { ًطَریقا } sözcüğünün sıfatı olduğunu ifade etmiştir.155

4.2.9. Tekîd
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًَویَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا اِْن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوال}156 âyetinde geçen {اِْن} 

ve { ل } harflerinin tekîd anlamını ifade ettiklerini söylemiştir.157

146 Tâhâ, 33. “Taki seni bol bol tesbih edelim”.
147 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 262.
148 Tâhâ, 29, 30. “Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun’u”
149 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 262.
150 Tâhâ, 99. “İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz.”
151 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 278.
152 Tâhâ, 87. “…Onları haram diye ateşe attık; Çünkü Sâmirî de aynı şekilde atmıştı.”
153 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 275.
154 Tâhâ, 77. “…Kullarıma denizde kupkuru bir yol aç.”
155 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 272.
156 İsra, 108. “Ve “Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir” derler.
157 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 190.
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Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî { ُذى اَْوَحْینَا اِلَْیَك لِتَْفتَِرَي َعلَْینَا َغْیَره  âyetinde 158{َواِْن َكاُدوا لَیَْفتِنُونََك َعِن الَـّ

geçen {اِْن} ve {ل} harflerinin tekîd anlamını ifade ettiklerini söylemiştir.159

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî { ًَّجنِیا اِلَْیِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْیِك ُرطَباً   âyetinde geçen 160{ َوُهّزي 

-harfinin zâid olup tekîd anlamını ifade etttiğini söy {ب} kelimesindeki {بِِجْذِع}
lemiştir.161

Örnek 4:
Dil bilginlerinden Halîl b. Ahmed (v. 175/791) {ُكلُُّهْم اَْجَمُعوَن  162{فََسَجَد اْلَمٰلئَِكةُ 

âyetinde geçen {  ُكلُُّهْم }  ve {اَْجَمُعوَن} kelimelerinin tekîd anlamlarını ifade 
etttiğini söylemiştir.163

4.2.10. Zarf
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {یَاِر  sözcüğünün zarf { ِخلََل} âyetinde geçen 164{فََجاُسوا ِخَلَل الدِّ

üzere mansûb olduğunu ifade etmiştir.165

Örnek 2:
Dil bilginlerinden Zeccâc (v. 311/923) {َربَِّها بِاِْذِن  حیٍن  ُكلَّ  اُُكلََها  -âye 166{تُْؤتي 

tinde geçen { حیٍن} sözcüğünün bütün dil bilimcilere göre bütün uzun ve kısa 
zamanları kapsadığını ifade etmiştir.167

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {ًّفََحَملَْتهُ فَاْنتَبََذْت بِه َمَكاناً قَِصیا}168 âyetinde geçen {ًَمَكانا} sözcüğünün 

zarf olduğunu ifade etmiştir.169

4.3. Mecrûrât
Hatîp Tebrîzî eserinde mecrûrâtlarla ile ilgili harf-i cerlerin taşıdıkları anlam, 

müteallıkları ve izâfet konularına değinmiştir. Şimdi bunlara bir göz atalım.

158 İsrâ, 73. “O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye 
neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar.”

159 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 180.
160 Meryem, 25. “Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün.”
161 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 239.
162 Hicr, 30. “Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler.”
163 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 119.
164 İsrâ, 5. “…Bunlar, evlerin arasından dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar.”
165 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 159.
166 İbrâhim, 25. “O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.”
167 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 102.
168 Meryem, 22. “Meryem ona hamile kaldı, işte bu sebeple karnında uzak bir yere çekildi.”
169 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 238. 
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4.3.1. Harf-i Cer
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {ًاِْحَسانا َوبِاْلَوالَِدْیِن  اِیَّاهُ  ااِلَّ  تَْعبُُدوا  ااَلَّ  َربَُّك   âyetinde geçen 170{َوقَٰضى 

 fiiline veya {قَٰضى} harf-i cerrin âyette zikredilen ”ب“ sözcüğündeki {َوبِاْلَوالَِدْیِن}
mahzûf olan {أوصى} fiiline mutaallık olduğunu ifade etmiştir.171

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî { اِربیَن لِلشَّ َسائِغاً  َخالِصاً  لَبَناً  َوَدٍم  فَْرٍث  بَْیِن  ِمْن  بُطُونِه  ا في  ِممَّ  172{نُْسقیُكْم 

âyetinde geçen {ِمْن} edatının teb‘îz anlamını ifade ettiğini söylemiştir.173

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {َربِّ قَْد ٰاتَْیتَني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَني ِمْن تَأْویِل ااْلََحادیِث}174 âyetinde geçen 

edatının teb‘îz anlamını ifade ettiğini söylemiştir.175 {ِمَن}

4.3.2. İzâfe
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {تَْعقِلُوَن اَفََل  اتَّقَْوا  لِلَّذیَن  َخْیٌر  ِخَرِة  ااْلٰ  {َدار} âyetinde geçen 176{َولََداُر 

sözcüğü kendisiyle aynı anlamda olan  {ِخَرِة  sözcüğüne izafe edilmiştir. Bazı {ااْلٰ
dil bilginlerine göre ise {ِخَرِة  sözcüğünün sıfatı olup âyette {َدار} sözcüğü {ااْلٰ
mevsûf sıfata izafe edilmiştir.177

4.4. Nahivle İlgili Diğer Konular 
4.4.1. Atıf 
Örnek 1: 
Basra ekolüne mensup dil bilimcileri {َوَجَعْلنَا لَُكْم فیَها َمَعایَِش َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزقیَن}178 

âyetinde geçen  {َمْن} sözcüğünün { ُكْم} mecrûr zamire atfedilmesinin caiz 
olmadığını söylemişlerdir. Ferrâ’ya göre ise caizdir.179

4.4.2. Zamîrin Mercii 
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {َوبِاْلَحقِّ اَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحقِّ نََزَل}180 âyetinde geçen {ُاَْنَزْلنَاه} kelimesin-

deki zamîrin {القران} kelimesine raci olduğunu ifade etmiştir.181

170 İsrâ, 23. “Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti.”
171 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 164.
172 Nahl, 66. “Size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında (oluşan)  içenlere lezzet veren 

saf süt içiriyoruz.”
173 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 142.
174 Yûsuf, 101. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin.”
175 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 69.
176 Yûsuf, 109. “Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir.”
177 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 71.
178 Hicr, 20. “Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları 

yarattık.”
179 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 116.
180 İsrâ, 105. “Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da yalnız gerçeği 

söyleyerek geldi.”
181 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 189.
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Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ًَوِمْن ثََمَراِت النَّخیِل َوااْلَْعنَاِب تَتَِّخُذوَن ِمْنهُ َسَكراً َوِرْزقاً َحَسنا}182 âyetinde 

geçen {ُِمْنه} kelimesindeki zamîrin {ثََمَراِت} sözcüğünün müfredi olan {ثمر  } 
sözcüğüne raci olduğunu ifade etmiştir.183

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî { ً لَبَنا َوَدٍم  فَْرٍث  بَْیِن  ِمْن  بُطُونِه  في  ا  ِممَّ نُْسقیُكْم  لَِعْبَرةً  ااْلَْنَعاِم  فِي  لَُكْم   َواِنَّ 

اِربیَن ْنَعاِم} kelimesindeki zamîrin {في بُطُونِه} âyetinde geçen 184{َخالِصاً َسائِغاً لِلشَّ  {ااْلَ
sözcüğünün müfredi olan { النعم} sözcüğüne raci olduğunu ifade etmiştir.185

4.4.3. Ivaz
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ِنَّا لِیُوُسَف فِي ااْلَْرض ْرضِ} âyetinde geçen 186{َوَكٰذلَِك َمكَّ -sözcüğün {ااْلَ

deki {ال} takısının muzâfun ileyhten {مصر} ıvaz olarak geldiğini ifade etmiştir.187

4.4.4. Nefy 
Örnek 1: 
Hatîp Tebrîzî {اِْن ُهَو ااِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَمیَن}188 âyetini {ما   ُهَو ااِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَمیَن} şeklinde 

tefsir ederek âyette geçen {اِْن} sözcüğünün nefy (olumsuzluk) anlamını ifade 
ettiğini açıklamıştır.189

Örnek 2: 
Hatîp Tebrîzî {ًَكِذبا ااِلَّ  یَقُولُوَن   sözcüğünün nefy {اِْن} âyetinde geçen 190{اِْن 

(olumsuzluk) anlamını ifade eden {ما} edatının anlamını ifade ettiği ve âyetin 
takdirinin {ًما یَقُولُوَن ااِلَّ َكِذبا} şeklinde olduğunu ifade etmiştir.191

Örnek 3: 
Hatîp Tebrîzî {قَالُوا یَا اَبَانَا َما نَْبغي ٰهِذه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت اِلَْینَا}192 âyetinde geçen {َما} 

edatının nefy (olumsuzluk) anlamını ifade etmesinin caiz olduğunu ifade et-
miştir. Bu durumda âyetin anlamı {لسنا نرید منك دراهم} şeklinde olur.193

182 Nahl, 67. “Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler 
elde edersiniz.”

183 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 142.
184 Nahl, 66. “Sizin sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, 

besin artıklarıyla kan arasında oluşan içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.”
185 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 142.
186 Yûsuf, 56. “Böylece Yûsuf’a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik.”
187 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 57.
188 Yûsuf, 104. “Kur’an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür.”
189 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 70.
190 Kehf, 5. “Yalandan başka bir şey söylemiyorlar.”
191 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 194.
192 Yûsuf, 65. “Dediler ki “Ey Babamız daha ne istiyoruz. İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş.”
193 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 59. 
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4.4.5. İstifhâm
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî  {قَالُوا یَا اَبَانَا َما نَْبغي ٰهِذه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت اِلَْینَا}194 âyetinde geçen {َما} 

edatının istifhâm anlamını ifade etmesinin caiz olduğunu ifade etmiştir. Bu 
durumda âyet { أي شيء نرید و قد ردت إلینا بضاعتنا}  anlamını ifade eder.195

4.4.6. Talebin Cevâbında Gelen Fiil
Dil bilginlerinden Müberred (v. 286/900) { َٰلوة الصَّ یُقیُموا  ٰاَمنُوا  الَّذیَن  لِِعبَاِدَي   قُْل 

ا َرَزْقنَاُهْم ِسراًّ َوَعَلنِیَةً ِمْن قَْبِل اَْن یَأْتَِي یَْوٌم اَل بَْیٌع فیِه َواَل ِخَلٌل  âyetinde geçen 196{َویُْنفِقُوا ِممَّ
 sözcüğünün mahzûf olan emir fiilinin cevabında geldiği ve âyetin {یُقیُموا}
takdirinin {القیامة یوم  خلل  ال  و  فیه  بیع  ال  یوم  یقیموا  الصلة  أقیموا  لهم   şeklinde  {قل 
olduğunu ifade etmiştir.197

4.4. Hatîp Tebrîzî’nin “el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân” Adlı Eserinde Sarf 
Hatîp Tebrîzî “el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân” adlı eserinde Sarf ile ilgili 

mâzî-muzâri, masdar, ism-i masdar, müfred-cemi, gayr-ı munsarıf, müteaddî 
ve hazf konularının yanısıra ayrıca bazı fiillerin vezinlerini de açıklamıştır.

4.4.1. Fiilller 
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {اْلَهالِكیَن ِمَن  تَُكوَن  اَْو  َحَرضاً  تَُكوَن  ى  َحتّٰ یُوُسَف  تَْذُكُر  تَْفتَُؤا  ِه  تَاللّٰ  198{قَالُوا 

âyetinde geçen {تَْفتَُؤا} fiilinin mazî-muzâri ve masdarının  فتئ -یفتئ -فتئا -فتوءاً 
şeklinde geldiğini ifade etmiştir.199

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ًاََمدا لَبِثُوا  لَِما  اَْحٰصى  اْلِحْزبَْیِن  اَيُّ  لِنَْعلََم  بََعْثنَاُهْم   âyetinde geçen 200{ثُمَّ 

sözcüğünün mâzî fiil olmasının caiz olduğunu ifade etmiştir.201 {اَْحٰصى}

4.4. 2. Masdar 
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ٰمَواِت اْلُعٰلى ْن َخلََق ااْلَْرَض َوالسَّ  {تَْنزیًل} âyetinde geçen 202{تَْنزیلً ِممَّ

kelimesinin masdar olduğunu ifade etmiştir.203

194 Yûsuf, 65. “Dediler ki “Ey Babamız daha ne istiyoruz. İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş.”
195 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 59.
196 İbrâhim, 31. “İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o 

gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için 
gizli ve açık harcasınlar.”

197 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 103, 104.
198 Yûsuf, 85. “Oğulları “Allah’a andolsun ki, sen Yusuf’um diye sonunda ya hasta olacaksın ya da 

büsbütün helak olacaksın” dediler.”
199 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 65.
200 Kehf, 12. “Sonradan iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini 

ortaya koyalım diye onları uyandırdık.” 
201 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 195.
202 Tâhâ, 4. “O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir.”
203 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 258.
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Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {َواََجٌل ُمَسّمًى  âyetinde geçen 204{َولَْواَل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لََكاَن لَِزاماً 

fiilinin masdarı olduğunu ifade etmiştir.205 {الَزم} kelimesinin {لَِزاماً}

Örnek 3:
Ferrâ’ya (v. 207/822) göre { َوَجاُؤ َعٰلى قَمیِصه بَِدٍم َكِذٍب} âyetinde masdar olan 

yerine ikame olmuştur.206  { مكذوب} sözcüğün mefûl {َكِذٍب}

Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî { ًَدَخل اَْیَمانَُكْم  تَتَِّخُذوَن  اَْنَكاثاً  ٍة  قُوَّ بَْعِد  ِمْن  َغْزلََها  نَقََضْت  َكالَّتي  تَُكونُوا   َواَل 

ٍة اُمَّ ِمْن  اَْرٰبى  ِهَي  ةٌ  اُمَّ تَُكوَن  اَْن   kelimesinin masdar {اَْنَكاثاً} âyetinde geçen 207{ بَْینَُكْم 
olduğunu ifade etmiştir.208

4.4. 3. İsm-i Masdar
Hatîp Tebrîzî {نَْحُن اَْعلَُم بَِما یَْستَِمُعوَن بِه  اِْذ یَْستَِمُعوَن اِلَْیَك َواِْذ ُهْم نَْجوى}209 âyetinde 

geçen {نَْجوى } kelimesinin ism-i masdar olduğunu ifade etmiştir.210

4.4. 4. Müfred ve Cemi 
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًدا وَن لِْلَْذقَاِن ُسجَّ  âyetinde 211{ اِنَّ الَّذیَن اُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَْبلِه اَِذا یُْتٰلى َعلَْیِهْم یَِخرُّ

geçen { اَْذقَاِن } kelimesinin müfredinin {ذقن}  şeklinde geldiğini ifade etmiştir.212

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {اْلُعٰلى ٰمَواِت  ْن َخلََق ااْلَْرَض َوالسَّ ِممَّ  {اْلُعٰلى} âyetinde geçen 213{تَْنزیلً 

kelimesinin {العلیا} kelimesinin çoğulu olduğunu ifade etmiştir.214

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî { یَاٍت اِلُولِي النُّٰهى  kelimesinin {النُّٰهى} âyetinde geçen 215{اِنَّ في ٰذلَِك اَلٰ

kelimesinin çoğulu olduğunu ifade etmiştir.216 {نهیة}

204 Tâhâ, 129. “Eğer rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, 
hemen yakalarına yapışılırdı.”

205 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 283.
206 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 39.
207 Nahl, 92. “Sakın bir grubun diğer bir gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda 

bir kandırmaca aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın.”
208 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân,149.
209 İsrâ, 47. “Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini çok iyi biliyoruz.”
210 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 172.
211 İsrâ, 107. “Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakkın kelâmı 

okununca derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.”
212 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 190.
213 Tâhâ, 4. “O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir.”
214 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 258.
215 Tâhâ, 54. “Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır.”
216 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 266.
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Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî {ًَوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلِجبَاِل اَْكنَانا}217 âyetinde geçen {ًاَْكنَانا} kelimesinin 

kelimesinin çoğulu olduğunu ifade etmiştir.218 {كن}

4.4.5. Gayr-ı Munsarıf
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ذى اَْسٰرى بَِعْبِده لَْیلً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى اْلَمْسِجِد ااْلَْقَصا الَّذى  ُسْبَحاَن الَـّ

-kelimesinin marife ve ziya {ُسْبَحاَن} âyetinde geçen 219{بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُِریَهُ ِمْن ٰایَاتِنَا
delikten dolayı gayr-ı munsarıf olduğunu ifade etmiştir.220

4.4.6. Mizân-Mevzûn
 Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًَعَجبا ٰایَاتِنَا  ِمْن  َكانُوا  قیِم  َوالرَّ اْلَكْهِف  اَْصَحاَب  اَنَّ  َحِسْبَت   âyetinde 221{اَْم 

geçen {قیِم vezninde olduğunu ifade etmiştir.222 {فعیل} sözcüğünün {الرَّ

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî {ُفَاَبَْوا اَْن یَُضیِّفُوُهَما فََوَجَدا فیَها ِجَداراً یُریُد اَْن یَْنقَضَّ فَاَقَاَمه}223 âyetinde 

geçen { vezninde olduğunu ifade etmiştir.224 {ینفعل } fiilinin {یَْنقَضَّ

Örnek 3:
Hatîp Tebrîzî {یَْعَملُوَن َكانُوا  بَِما  تَْبتَئِْس   fiilinin {تَْبتَئِْس} âyetinde geçen 225{فََل 

vezninde olduğunu ifade etmiştir.226 {تفتعل}

Örnek 4:
Hatîp Tebrîzî {ائِلیَن لِلسَّ ٰایَاٌت  َواِْخَوتِه  یُوُسَف  َكاَن في   {ٰایَاٌت} âyetinde geçen 227{لَقَْد 

kelimesinin vezni konusunda dört görüş olduğunu ifade etmiştir.228

Sîbeveyh’e (v. 180/796) göre aslı {أیه} olup {فعلة} vezninde gelmiştir. Sakin 
“ya” harfi “elif” harfine kalbedilmiştir.

Kûfelilere göre aslı {أایة} olup {فعله } vezninde gelmiştir.
Bazı Kûfelilere göre aslı {أایة} olup {فعلة} vezninde gelmiştir.
İbnu’l-Enbârî’ye (v. 328/940) göre ise aslı {أاییه} olup {فاعله} vezninde 

gelmiştir.
217 Nahl, 81. “Allah dağlarda size sığınaklar yarattı.”
218 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 146.
219 İsrâ, 1. “Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescidi Haram’dan çevresini 

mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir.”
220 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 157.
221 Kehf, 9. “Yoksa sen, bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakimi mi şaşırtıcı buldun.”
222 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 195.
223 Kehf, 77. “…Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan 

bir duvarla karşılaştılar, o hemen onu doğrulttu.”
224 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 220.
225 Yusuf, 69. “…Yusuf  “Onların yaptıklarına üzülme” dedi.”
226 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 61.
227 Yûsuf, “Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için ibretler vardır.”
228 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 34, 35.
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4.4.7. Hazf
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًَصْبرا َعلَْیِه  تَْسِطـْع  لَْم  َما  تَأْویُل  تَْسِطـْع } âyetinde geçen 229{ٰذلَِك   } 

fiilinin aslının {اْستِطـاع} olduğu {ت}   ve {ط} harflerinin mahreçlerinin aynı 
olmasından dolayı {ت} harfinin hazfedildiğini ifade etmiştir.230

Örnek 2:
Hatîp Tebrîzî { لََحافِظُوَن لَهُ  َواِنَّا  نَْكتَْل  اََخانَا  َمَعنَا   {نَْكتَْل } âyetinde geçen 231{فَاَْرِسْل 

sözcüğünün aslının { نَْكتَاْل} olduğu iltikâus sakineynden dolayı elif harfinin 
hazfedildiğini ifade etmiştir.232

4.4.8. Müteaddî
Örnek 1:
Hatîp Tebrîzî {ًَواْزَداُدوا تِْسعا}233 âyetinde geçen {زاَد} fiilinin iki mefûle müteaddî 

olduğu ancak âyette {افتعل} vezninde geldiğinden dolayı bir mefûle müteaddî 
olduğunu ifade etmiştir.234

Sonuç

Nahiv, lügat ve dil âlimlerinin önde gelenlerinden olup Bağdat, Şam, Mısır, 
Dımaşk gibi önemli ilim merkezlerine yolculuklar yapmıştır. Hatip Tebrîzî 
dil, lügat ve hadîs alanında birçok kişiden ders almış ve ilmî birikiminden de 
birçok kişi istifade etmiştir. Nizâmiye medresesi’nde ders vermiş ve Nizâmiye 
medresesi kütüphanesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Onun dil ve lügat ilmininin önde gelenlerinden biri olduğu kaynaklarda 
zikredilmiştir. Bir dil âlimi olan Hatip Tebrîzî dil ve lügat alanında birçok eser 
telîf etmiştir. Çalışma konumuzu oluşturan eseri kaynaklarda Tefsîrul-Kur’ân 
ve’l-i‘râb, İ‘râbu’l-Kur’ân ve el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân isimleriyle yer 
almıştır. Bu eserinde ele aldığı bütün sürelerde gramer (nahiv-sarf) ile ilgili 
önemli bilgiler vererek bu konudaki ilmî yetkinliğini göstermiştir. Nahiv ilmî ile 
ilgili merfûat, mansûbat ve mecrûrat ile ilgili konuları ele almıştır. Merfûâtlar 
ile ilgili mübtedâ, haber, fâil ve nâibül-fâil konularını ele almıştır. Mansûbatlarla 
ile ilgili mefûl, hâl, bedel, temyîz, istisnâ, atf-ı beyân, sıfat ve tekîd konularına 
değinmiştir. Mecrûrâtlar ile ilgili ise harf-i cerlerin müteallıkları ve taşıdıkları 
anlam ve izâfet gibi konulara değinmiştir.
229 Kehf, 82. “ İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.”
230 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 223.
231 Yûsuf, 63. “Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız” 

dediler.
232 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 58.
233 Kehf, 25. “…Buna dokuz yıl daha eklediler.”
234 Hatîp et-Tebrîzî, el-Mulahhas fî i‘râbi’l-Kurân, 203.
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Sarf ilmi ile ilgili de mâzî-muzâri, masdar, ism-i masdar, müfred, cemi, 
gayr-ı munsarıf, müteaddî ve hazf konularına değinmiş ayrıca bazı fiillerin 
vezinlerini de açıklamıştır.

Gramer konularında Halîl b. Ahmed, Sîbeveyh, Kisâî, Ferrâ, Müberred, 
Zeccâc ve İbnu’l-Enbâri gibi dil bilimcilerin görüşlerine değinmiştir. Ayrıca 
“Basriyyûn” ve “Kûfiyyûn” şeklinde ifadeler kullanarak Basra ve Kûfe dil 
ekolünün gramer konularındaki görüşlerine de zaman zaman yer vermiştir.
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TEBRİZ’DE BİR REVVÂDÎ EMİRİ: VEHSÛDÂN B. 
MEMLÂN (416-451/1025-1059 [?])

Furkan ERBAŞ*

Giriş

İslâm tarihinde kurulan birçok devletin yanında bu devletlere bağlı ya da 
bağımsız olarak hâkimiyetini devam ettiren hânedanlıklar var olmuştur. Bu 
hânedanlıkların birçoğu kuruldukları bölgelerde önemli işler üstlenerek derin 
izler bırakmayı başarabilmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Azerbaycan’ın güne-
yinde, İran’ın kuzeybatısında IV. (X.) yy. başları ile 463 (1071) yılları arasında 
hüküm sürmüş olan Revvâdîler’dir.1 Aslen Yemenli bir aşiret olan Ezd kabilesine 
mensup hanedanlık, Abbâsî Halifesi Ebu Ca‘fer el-Mansûr (136-158/754-775) 
tarafından 141 (758) tarihinde bulundukları Basra topraklarından Azerbaycan’a 
intikal ettirilmiştir. Bu tarihten sonra Abbâsîler’in vasalı olan Revvâdîler’in ilk 
reisi Revvâd b. Müsennâ el-Ezdî olmuş ve kendisine Tebriz şehri güvenliği 
sorumluluğu tevdi edilmiştir.2 Aynı zamanda II-III. (VIII-IX.) yüzyıllarda onun 
neslinden gelenler de Tebriz şehri valiliği görevini sürdürmüşlerdir. Revvâd 
el-Ezdî, Abbâsî Halifesi tarafından görevlendirildiği andan itibaren küçük bir 
yerleşim yeri olan Tebriz’in büyümesi için çabalamış ve imar faaliyetlerinde 
bulunmuştur. Revvâd’ın ölümünden sonra hânedanlığın başına oğlu Vecnâ b. 
Revvâd geçmiştir. Vecnâ, Azerbaycan’da otoritesini sağlamlaştırmış ve bölgede 
etkin bir güç haline gelmeye başlamıştır. Bölgede Tebriz’in merkezî hale gel-
mesi için çabalayan Vecnâ, hâkimiyetini genişletmek için gayret göstermiştir. 
Bununla birlikte Tebriz’in etrafında surlar yaptırarak savunmayı güçlendirmiş, 
şehre binalar yapmış ve burayı müstahkem bir hale getirmiştir. Böylelikle 
cazip hale gelen şehre insanların yerleşmelerini sağlamıştır.3 Vecnâ aynı za-
manda hanedanlığa otonom bir yapı kazandırmak adına mücadele vermiştir. 
*  Arş. Gör. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, furkan.erbas@

igdir.edu.tr
1 Detaylı bilgi için bk. Cengiz Tomar, “Revvâdîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(Ankara: TDV Yayınları, 2008), 35/36-37; Asif Adilov, Azerbaycan’da Hüküm Sürmüş Bir Müslüman 
Hanedanlığı: Revvâdîler (IV-V/X-XI. Yüzyıllar) (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

2 Ahmed b. Ebî Ya‘kūb el-Ya‘kūbî, Târîhu Yaʿ kûbî, thk. Abdülemîr Mehnâ (Beyrut: Şirketü’l-a’lemî 
li’l-matbûât, 2010), 2/309; Cilifford. E. Bosworth, “Rawwâdids”, The Encyclopaedia of Islam 
(Leiden: E. J. Brill, 1995), 8/469; Adilov, Revvâdîler, 34. Ayrıca bk. Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî, 
Fütûhü’l-Büldân, thk. Abdullâh Enîs (Beyrut: y.y., 1987), 462; Şihâbüddîn Yâkût b. Abdullâh el-
Hamevî, Mu‘cemu’l-büldân, nşr. Dâru Sâder (Beyrut: Dâru Sâdır, 1993), 2/13.

3 el-Belâzürî, Fütûhü’l-Büldân, 462-463; Yâkût el-Ḥamevî, Mu‘cem, 2/13.
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Tarihçiler onun beşinci Abbâsî Halifesi Hârûn er-Reşîd’e (170-193/786-809 
karşı kardeşi Muhammed ile birlikte isyan ederek yönetime tâbi olmaktan 
kaçındığını belirtmektedirler.4 Halife Hârun ise Revvâdî hükümdarı Vecnâ’ya 
karşı bazı önlemler alarak onu durdurmak istemiştir.5 Vecnâ döneminde dikkat 
çeken hâdiselerden bir tanesi de Revvâdî azatlısı Sadaka b. Alî’nin Azerbay-
can’da bulunan Urmiye6 şehrini ele geçirerek burada birçok saray yaptırma-
sıdır.7 Vecnâ’nın hükümdarlığı sırasında Abbâsîler’e karşı kendisine yardımcı 
olan Muhammed, abisi vefat edince yerine geçmiş, Abbâsîler ile ilişkilerini 
düzeltmesine rağmen Hürremiyye hareketinin lideri Bâbek’in Azerbaycan’da 
çıkardığı isyan nedeniyle halife tarafından gönderilen ordu ile birlikte harekete 
geçmeyerek emre itaat etmemiştir. Bunun üzerine Abbâsî ordusu tarafından 
yakalanarak Bağdat’a getirilmiş ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Daha 
sonra bölgeye atanan Abbâsî yöneticileri Muhammed b. Revvâd’tan vergi talep 
etmiş, Muhammed vergilerini ödeyerek Abbâsîler’e olan bağlılığını böylelikle 
göstermiştir.8 Neticede Muhammed izlediği politika ile Merâga,9 Erdebil10 ve 
Tebriz gibi şehirlere hâkim olmayı sürdürmüştür.11 Muhammed’in ardından 
kaynaklarda hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Yahyâ b. Revvâd hükümdar 
olmuştur. Halife Mütevekkil (232-247/847-861) döneminde Yahyâ’nın hilâfet 
merkezine vergi vermediği ve bu yüzden tutuklanarak alıkonulduğu belirtil-
mektedir.12

Daha sonra Revvâdî hanedanlığının başına geçen Ebü’l-Heycâ Muhammed 
b. Hüseyin İbnü’r-Revvâd, başta Tebriz olmak üzere Azerbaycan’da önemli 
mevkileri elinde tutmayı bilmiştir.13 Ancak hâkimiyeti geniş olmasına rağmen 
Azerbaycan bölgesinde 344 (955) yılında hâkimiyeti eline geçiren Merzübân b. 
Muhammed’e vergi vermekten kurtulamamıştır.14 Ebü’l-Heycâ’nın vefatından 
sonra ise yerine Hüseyin geçmiştir. 
4 el-Belâzürî, Fütûhü’l-Büldân, 462.
5 Ahmed b. Muhammed İbnü’l-Fakîh, Kitâbü’l-Büldân, thk. Yûsuf Hâdî (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 

1996), 581; Adilov, Revvâdîler, 36.
6 Şehir hakkında bilgi için bk. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cem, 1/161.
7 İbnü’l-Fakîh, Kitâbü’l-Büldân, 582.
8 Adilov, Revvâdîler, 37-38.
9 Azerbaycan’ın en büyük ve en meşhur şehirlerinden birisidir. Detaylı bilgi için bk. Yâkût el-Hamevî, 

Mu‘cem, 5/93-94.
10 Azerbaycan’da bulunan büyük ve önde gelen bir şehirdir. Bk.Yâkût el-Hamevî, Mu‘cem, 1/145-146.
11 Ebü’l-Kâsım Ubeydullâh İbn Hurdâzbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik, thk. Michael Jan De Goeje 

(Leiden, 1889), 119; Tomar, “Revvâdîler”, 35/36.
12 el-Ya‘kūbî, Târîhu Yaʿ kûbî, 2/450; Adilov, Revvâdîler, 38-39.
13 Ebu’l-Kâsım İbn Havkal, Kitâbü Sûrati’l-Ard, thk. Dâru Mektebeti’l-Hayat (Beyrut: Dâru Mektebeti’l-

Hayat, 1996), 289; Adilov, Revvâdîler, 46.
14 İbn Havkal, Kitâbü Sûrati’l-Ard, 303; Mehemmedeli Şerifli, IX. Asrın İkinci Yarısı- XI. Asırda 

Azerbaycan Feodal Devletleri (Bakü: Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, 2019), 280; 
Adilov, Revvâdîler, 46.



212   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

Hüseyin döneminde hâkim olduğu toprakları genişleten Revvâdîler daha 
önce kaybettikleri Tebriz’i 350 (956) yılında ele geçirmiştir.15 Yine bu dönemde 
Müsâfirî hânedanlığı (X-XI. yüzyıllarda Târum, Azerbaycan, Arân ve İrmî-
niye’de hüküm süren bir hanedanlık)16 üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık 
sonrası Hüseyin, Müsâfirîler’den Cüstân ve İbrâhim kardeşlerin üzerine yü-
rümüş ve onları püskürtmüştür.17 Onun döneminde 350 (961) yılında Tebriz 
Revvâdîler’in başkenti yapılmıştır.18 

Hüseyin’in ardından hânedanlığın başına Ebü’l-Heycâ olarak bilinen II. 
Muhammed geçmiştir. Ebü’l-Heycâ döneminde Revvâdîler bölgede aktif olarak 
kendisiyle mücadele eden Müsâfirîler’i ortadan kaldırarak Azerbaycan toprak-
larını ele geçirmiştir.19 Bu dönemde dikkat çeken hâdiselerden bir tanesi de 
Ebü’l-Heycâ’nın otoritesini kabul etmeyen kardeşi Merzübân b. Hüseyin’in bu 
dönemde yakalanarak öldürülmesi olmuştur.20 Ebü’l-Heycâ’nın dönemi Rev-
vâdîler’in siyasî olarak büyük ölçüde ilerleme kaydettikleri bir dönem olmakla 
dikkatleri çekmektedir. 437 (987) tarihinde Koğtan Emiri Ebû Dülef’e saldıran 
Ebü’l-Heycâ, başta Koğtan olmak üzere İrmîniyye’nin başketi olan Dvin’i21 
ele geçirmiş, akabinde Vaspurakân’ı22 da topraklarına katarak Ermenî Kralı 
II. Simbat’ı vergi ödemeye mecbur bırakmıştır.23 Ebü’l-Heycâ’nın ölümünün 
ardından hânedanlığın başına Memlân geçmiştir. Özellikle Ebü’l-Heycâ ve 
Memlân döneminde Revvâdîler, Azerbaycan’da Kürt varlığının baskın hale 
gelmesiyle birlikte Hezbânîler’le karışmış ve süreç içerisinde Kürtleşmişlerdir. 
Zira hânedan mensupları arasında Muhammed ve Ahmed gibi Arapça isimlerin 
bozulmuş şekli olan Memlân ve Ahmedil gibi isimlerin yaygınlaşması bunu 
göstermektedir.24 

Memlân döneminde Revvâdîler İslâm topraklarına saldırıp Müslüman ahaliye 
ciddi zararlar veren Ermenî krallığı ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Memlân 
büyük bir orduyla Ermenî Kralı David’in hüküm sürdüğü topraklara girmiş ve 
burada Gürcü ve Ermenîler’den müteşekkil ordu karşısında 388 (998) yılında 
15 Vladimir Minorsky, Studies in Caucasian History (London: Taylor’s Foreign Press, 1953), 168; 

Adilov, Revvâdîler, 47.
16 Ahmet Güner, “Müsâfirîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2006), 32/68-70.
17 Ahmed b. Muhammed İbn Miskeveyh, Tecâribü’l-Ümem, nşr. Seyyid Keşrevî Hasan (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003), 5/327; Adilov, Revvâdîler, 47.
18 Minorsky, Studies, 168; Şerifli, Azerbaycan Feodal Devletleri, 279; Adilov, Revvâdîler, 47.
19 Minorsky, Studies, 168.
20 Adilov, Revvâdîler, 50.
21 Şehir hakkında bilgi için bk.Yâkût el-Hamevî, Mu‘cem, 2/491.
22 Şehir hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşamadık.
23 Tomar, “Revvâdîler”, 35/36; Adilov, Revvâdîler, 51-52.
24 Bosworth, “Rawwâdids”, 8/469; Tomar, “Revvâdîler”, 35/36.
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ağır bir hezimete uğramıştır.25 Bu savaşın ardından uzun yaşamayan Memlân 
391 (1001) yılında vefat etmiş yerine kardeşi Ebû Nasr Hüseyin geçmiştir. 
Hakkında kaynaklarda bilgi yer almayan Hüseyin’in 416 (1025) yılında vefat 
etmesiyle kardeşi Ebû Mansûr Vehsûdân hânedanlığın başına geçmiştir.26

Ebû Mansûr Vehsûdân b. Memlân’ın Hâkimiyeti
416 (1025) yılında Revvâdî liderliğine geçtiği tahmin edilen27 Vehsûdân 

dönemi hânedanlığın en dikkat çekici dönemi olmuştur. Yaklaşık otuz beş yıl 
gibi bir süre liderlik yaptığı hânedanlığın önde gelen isimlerinden birisi olan 
Vehsûdân28  iç ve dış siyasette başarılı adımlar atmasının yanında kültürel 
olarak da önemli adımlar atmayı başarmıştır. Onun ismi ve başarılarıyla ilgili 
sadece tarih kitaplarında değil edebî eserlerde de birçok bilgi mevcuttur. Dö-
neminin Azerbaycanlı şairi Katrân-ı Tebrîzî (ö. 482/1089’dan sonra) Vehsûdân 
hakkında “devletin siperi, din ve devletin direği, padişahların en kedretlisi, 
büyük emir” şeklinde övgülerde bulunmaktaydı.29  

Vehsûdân döneminin en dikkat çeken hâdiselerinden bir tanesi Gazneli 
Hükümdarı Sultan Mahmûd’a (388-421/998-1030) karşı isyan eden bazı Türk 
Oğuz boylarının batıya doğru sürülmeleri olmuştur. Tarihçi İbnü’l-Esîr, 420 
(1029-1030) tarihinde Sultan Mahmûd tarafından sürülen bu boyların batıya 
doğru giderken Deylemliler ile mücadele ettiklerini ve fakat yenildiklerini daha 
sonra Azerbaycân emiri Vehsûdân’ın yanına gidinceye dek yollarda yağma-
lar gerçekleştirdiklerini ve birçok yeri tahrip ettiklerini aktarmaktadır. Ancak 
Vehsûdân onlara gayet iyi davranmış ve ihtiyaçlarını karşılamıştır.30 Oğuz 
boylarını Azerbaycan’da güzel bir şekilde karşılayan Vehsûdân, onların böl-
geye yerleşmelerini istemiş olmalıdır.31 Zira İbnü’l-Esîr, Vehsûdân’ın onların 
yaptıkları kötülükleri engelleyeceği ve onlara yardım sağlayacağı ümidiyle 
25 Urfalı Mateos, Urfalı Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigorun zeyli (1136-1162), çev. Hrant 

D. Andreasyan (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000), 37-39; Tomar, “Revvâdîler”, 35/36; 
Adilov, Revvâdîler, 52-53.

26 Minorsky, Studies, 168; Şerifli, Azerbaycan Feodal Devletleri, 279; Tomar, “Revvâdîler”, 35/36.
27 Minorsky, Studies, 168. Bununla birlikte Vehsûdân adına Berde şehrinde 407 (1016) tarihinde para 

basılmış olması onun bu tarihten itibaren hânedanlığın başına geçtiği fikrini ihsas ettirmektedir. 
Bk. Aran Vardanyan, “The History of Iranian Adharbayjān and Armenia in the Rawwādid Period 
(Tenth Century AD) According to Narrative Sources and Coins”, Numismatic Chronicle, 169, (2009), 
257; Adilov, Revvâdîler, 53-54.

28 Cilifford E. Bosworth, The Political And Dynastic History Of The Iranian World (A.D. 1000-1217) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 32; Adilov, Revvâdîler, 54.

29 Şerifli, Azerbaycan Feodal Devletleri, 283; Adilov, Revvâdîler, 54.
30 Alî b. Muhammed İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, thk. Ebü’l-Fidâ’’ Abdullâh el-Kâdî (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1987), 8/175; Bosworth, “Rawwâdids”, 8/470. Bazı araştırmacılar bölgeye 
gelen 2000 çadırlık Oğuz Türklerinin Vehsûdân’ın ordusuna katıldıklarını ifade etmektedirler. Bk. 
Tomar, “Revvâdîler”, 35/36

31 Bazı araştırmacılar Vehsûdân’ın, Oğuzları bölgedeki Ermenî, Gürcü ve Şeddâdîler’e karşı etkin 
olarak kullanmak istediğine dikkat çekmektedirler. Bk. Bosworth, The Political And Dynastic 
History, 32. Ayrıca bk. Adilov, Revvâdîler, 55.
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kendilerine ikramda bulunduğunu ve hatta akrabalık tesis ettiğini32 belirt-
mektedir.33  Ancak Oğuz Türkleri yaptıklarıyla Vehsûdân’ın ümitlerini boşa 
çıkarmıştır. Bulundukları bölgede yağma ve talana devam eden Oğuz Türkleri 
429 (1037-1038) yıllarında Merâga şehrine girerek buradaki Müslüman halktan 
birçok kimseyi kılıçtan geçirmiş, Camiiyi yakmış ve Hezbâniyye Kürtler’inden 
pek çok kimseyi de öldürerek karışıklıkların artmasını sağlamışlardır.34 Oğuz 
Türklerinin daha sonra Hemedân35 şehrini de ele geçirmeleriyle36 Vehsûdân 
durumun vehametini anlamıştır. Hemen yeğeni olan Hezbânî Kürtlerinin lideri 
Ebü’l-Heycâ b. Rebîbüddevle ile bir iş birliğine vararak bir ordu kurdular. 
Civardan da kendilerine katılanlar ile önemli bir sayıya ulaşan ordusu Oğuz 
Tükleri’ne korku salmış neticede onların bölgeden ayrılıp gitmelerini sağlamış-
tır.37 Vehsûdân, 432 (1040-1041) yılında ise muhtemelen Oğuz Türklerinden 
geride kalanları Tebriz şehrinde kılıçtan geçirmiştir. İbnü’l-Esîr, Vehsûdân’ın 
Oğuzlar’dan büyük bir grubu ziyafete çağırdığını, yemekten sonra ileri ge-
lenlerinden otuz kişi yakaladığını ve içlerinden birçok kimseyi öldürdüğünü 
aktarmaktadır. Bu durum Oğuz Türklerinin cesaretlerini kırmış, morallerini 
bozmuştur. Bundan dolayı Vehsûdân’ın hâkimiyetinden bulunan Urmiye şeh-
rinde toplanarak güneye Musul’a bağlı Hakkari’ye gitmişlerdir.38 Böylelikle 
Vehsûdân, nezaketine olumlu cevap vermeyen Oğuz Türkleri’ni cezalandırmış, 
hâkimiyetindeki topraklarda daha fazla anarşi çıkarmalarını engellemiştir.

Vehsûdân, Bizans İmparatorluğu ile de mücadele halinde olmuştur. İrmîniyye 
sınırında bulunan Bergîri kalesini elinde bulunduran Vehsûdân’ın yeğeni Ebü’l-
Heycâ b. Rebîbüddevle, dayısı ile bazı meselelerden dolayı anlaşmazlığa düşüp 
araları açılmıştı. Bunun üzerine Ebü’l-Heycâ Bizans İmparatorluğuna haber 
göndererek bir ordu göndermeleri halinde kaleyi ele geçirebileceklerini vadetti. 
Bu fırsatı kaçırmayan Bizans İmparatoru39 büyük bir ordu göndererek kaleyi 
ele geçirmiştir. Dayı ile yeğen arasında olup biteni öğrenen Abbâsî Halifesi 
Kâim-Biemrillâh (422-467/1031-1075) aralarını düzeltmek ve kaleyi birlikte 
ele geçirmeleri için elçi göndermiş neticede Vehsûdân ile yeğeni barışmışlar 
ancak Bizans İmparatorluğu’nun iyi tahkim ettiği kaleyi ele geçirememişlerdir.40

32 Bosworth, Vehsûdân’ın bir Oğuz Türkü kızıyla evlendiğini belirtmektedir. Bk. Bosworth, The 
Political And Dynastic History, 32. Adilov ise Vehsûdân’ın Oğuz lideri Dana’nın kız kardeşiyle 
evlendiğini ifade etmektedir. Bk. Adilov, Revvâdîler, 55.

33 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/177.
34 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/177; Abû’l-Farac Gregory (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tarihi, çev. Ömer 

Rıza Doğrul (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1950), 1/296; Bosworth, The Political And 
Dynastic History, 32-33.

35 Batı İran’da bulunan bir şehirdir. Hakkında bilgi için bk. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cem, 5/410-417.
36 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/178-179.
37 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/177.
38 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/179; Bosworth, The Political And Dynastic History, 33.
39 Bu dönemde İmparatorluk tahtında III. Romanos (1028-1034) oturmaktaydı.
40 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/212; Adilov, Revvâdîler,54-55.
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Vehsûdân, Revvâdî hâkimiyetini genişletmek için önemli bir çaba göster-
miştir. Oğlu Memlân’ı kendilerine tâbi olmayı bir türlü kabul etmeyen Mugân41 
şehri liderinin üzerine göndermesi ve onu mağlup ederek hapsetmesi bu çabaya 
önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu sayede bölge yeniden Revvâdî kontrolü 
altına girmiştir.42 Revvâdîler’in bu dönemde rekabet içerisinde olduğu diğer bir 
hanedanlık Şeddâdîler (951-1175 yılları arasında Arrân ve Doğu Anadolu’nun 
bazı şehirlerinde hüküm süren bir İslâm hânedanı)43 olmuştur. 425 (1033-1034) 
yılında Vehsûdân’ın, Şeddâdî lideri Leşkerî ile arası açılmıştı. Aralarındaki 
problemi halletmek adına Vehsûdân bizzat Gence44 şehrine gitmeye karar 
vermiştir. Zira Vehsûdân artık Şeddâdîler ile aralarındaki sıkıntıları giderip 
barış yapmak istemekteydi. Neticede iki taraf arasında Vehsûdân’ın çabalarıyla 
barış hâkim olmuştur. Dönemin Azerbaycanlı şairi Katrân-ı Tebrîzî iki taraf 
arasında barışın hâkim olmasıyla ilgili şu kasideleri söylemiştir:

“Bu iki hükümdar artık birbirine kavuştu,
Bu iki yıldız artık birbirine erişti,
İki kadim hükümdar, iki kadim mevki,
İşte o iki Hüsrev, Mansûr, Seyyid ve Mübarek,
Emîr Ebu’l-Hasan ve Şehriyâr Ebû Mansûr.
Her ikisi de muvaffak ve lütuf sahibidir,
Biri Şeddâd’ın incisi ve ondan daha değerli,
Biri Dara’nın neslinden ve ondan daha varlıklı,
Öyle baht sahibi ki, düşmanları onun karşısında eziktir,
Onun cesur ordusuyla düşmanları yeniktir,
O, devlete her zaman yol göstericidir,
Bu nimet ki ona her zaman rehberdir,
Biri Memlân’nın vasıflarına sahip,
Diğeri ise Fadlûn’un bütün meziyetlerini almış.”45

434 (1043) yılına gelindiğinde Revvâdîler’in başketi Tebriz’i yerle bir eden 
büyük bir deprem meydana gelmişti. Şehrin kalesi, surları, evleri, çarşı-pazarları 
ciddi anlamda zarar görmüş ayrıca emirlik binasının büyük bir kısmı yıkılmıştı.  
Şehir halkından ölenlerin sayısı yaklaşık 50.000 civarındaydı. Vehsûdân, bu 
büyük afet sonrası siyah matem elbiselerini giymişti. Bu sırada tamamen sa-
41 Şehir hakkında kaynaklarda bir bilgiye rastlayamadık.
42 Adilov, Revvâdîler, 55.
43 Gülay Öğün Bezer, “Şeddâdîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2010), 38/409-411; Nevzat Keleş, Şeddâdîler Devleti Tarihi (İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014).

44 Şehir hakkında bilgi için bk. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cem, 4/482.
45 Keleş, Şeddâdîler, 97-98; Adilov, Revvâdîler, 55.



216   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

vunmasız kalan şehirde Vehsûdân, Oğuz Türklerinin saldırmasından endişe 
ederek yüksekte bulunan kalelerinden birisine çıkmaya karar vermiştir.46 Veh-
sûdân, çok geçmeden bir yıl sonra Tebriz’in imar faaliyetlerini başlatmıştır.47 
Şair Katrân-ı Tebrîzî Tebriz’i yerle bir eden bu depremle ilgili şu kasideleri 
söylemişti:

“Allâh Tebriz halkını belaya uğrattı.
Felek Tebriz nimetine zeval getirdi.
Alt üst oldu, üst alta çevrildi.
Yer yarık yarık oldu, ağaçlar eğilip kırıldı.
Git Tebriz’in hikâyesini öğren ve oku!
Git Tebriz’in görkemine bir bak, faciasını öğren!
İki yüz yıllarla başını göklere kaldıran bir şehir,
İki yüz yıllarla halk tarafından yapılan balkonlar,
Cemaatinin hepsi elini Süreyya’ya süren bir şehir,
Kalelerinin başı Satürn’ü geçen bir şehir,
Öyle ki, halk bir saat içinde yok oldu.
Öyle ki, bir şehir bir saat içinde tamamen tahrip oldu.”
Vehsûdân’ın yönetiminde hanedanlık açısından kırılma noktası olan hâdise, 

Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey’in (431-455/1040-
1063) Bizans İmparatorluğuna karşı sefere çıktığı sırada Tebriz’e uğraması 
olmuştur. İbnü’l-Esîr’in belirttiğine göre 446 (1054) yılında Azerbaycan’a 
giden Tuğrul bey Tebriz üzerine yürümüştür. Tuğrul Bey’in Tebriz’e gelme-
siyle Vehsûdân, kendisine itaatini arz edip adına hutbe okutmuş ve kendisine 
nezaketen hediyeler vermiştir. Hatta oğlu Memlân’ı da rehin olarak kendisine 
teslim etmiştir. Bu durum Tuğrul Bey’in Vehsûdân’ı itaat altına almak için 
Tebriz’e geldiğini göstermektedir.48 Nihayet 450 (1058-1059) yılına gelindi-
ğinde Sultan Tuğrul Bey, Vehsûdân’ı Revvâdî emirliğinden azlederek yerine 
oğlu Memlân b. Vehsûdân’ı geçirmek suretiyle onun uzun süren hâkimiyetini 
sona erdirmiştir.49 
46 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8/259; Bosworth, The Political And Dynastic History, 33; Şerifli, Azerbaycan 

Feodal Devletleri, 286; Adilov, Revvâdîler, 57.
47 Tomar, “Revvâdîler”, 35/36; Adilov, Revvâdîler, 57.
48 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 7/316; Bosworth, The Political And Dynastic History, 33; Osman Turan, 

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti (İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1969), 90; Bosworth, 
“‘Rawwâdids’”, 8/470; Tomar, “Revvâdîler”, 35/36; Şerifli, Azerbaycan Feodal Devletleri, 287; 
Adilov, Revvâdîler, 58. Cahen, Tuğrul Bey’in Vehsûdân’ı Bizans İmparatorluğuna karşı güçlendirerek 
kendisine bağlamayı düşündüğünü ifade etmektedir. Bk Claude Cahen, Türklerin Anadoluya İlk 
Girişi, çev. Yaşar Yücel - Bahaeddin Yediyıldız (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988), 1385.

49 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 7/348; Bosworth, The Political And Dynastic History, 33; Şerifli, Azerbaycan 
Feodal Devletleri, 287; Adilov, Revvâdîler, 58.
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Sonuç

Abbâsîler’in II./VIII. yy’da Tebriz ve civarında görevlendirdiği Revvâdîler 
yaklaşık iki asır Abbâsîler’e bağlı olarak hayatlarını devam ettirmiş, nihayet 
IV. (X.) yüzyılda otonom bir yapı kazanmıştır. İslâm tarihinde önemli izler 
bırakan bu hanedanlık Tebriz şehrinin gelişip büyümesi için çabalamıştır. Hâ-
nedanlığın önde gelen liderlerin Vehsûdân b. Memlân’ın V (XI) yy’ın başla-
rında başa geçmesiyle bölgede etkili bir güç olan Revvâdîler Oğuz Türkleri 
ile olumlu münasebetler kurarak onların batıya göç etmelerini hızlandırmıştır. 
Fakat belli bir süre sonra Oğuz boylarından bazılarının tek taraflı ve bağım-
sız hareket etmeleri sonucu Vehsûdân, yeğeni olan Hezbânî Kürtleri lideri 
Ebü’l-Heycâ ile ittifak yaparak Oğuzlara karşı cephe almış, onları bölgeden 
uzaklaştırmıştır. Döneminde Gürcü, Ermenî ve Bizans İmparatorluğu ile mü-
cadele halinde olan Vehsûdân, hânedanlığı ayakta tutmak için ciddi çabalar 
göstermiştir. Öte yandan hânedanlığın öteden beri çekişme halinde olduğu 
Şeddâdîler ile aradaki husumeti bitirmeye çalışan Vehsûdân, bu noktada bazı 
adımlar atmayı ihmâl etmemiştir. Bununla birlikte bir takım siyasî manevralar 
yapmak zorunda kalan Vehsûdân, Azerbaycan’a gelen Selçuklu Sultanı Tuğrul 
Bey’e itaatini bildirmiş, adına hutbe okutmuş ve kendisine çeşitli hediyeler 
göndermiştir. Ancak buna rağmen onun kendisini azledip yerine oğlu Memlân’ı 
getirmesinden kurtulamamıştır. 434 (1043) yılında meydana gelen büyük bir 
deprem sebebiyle ciddi hasar gören Tebriz, Vehsûdân’ın talimatlarıyla imâr 
edilerek eski haline getirilmeye çalışılmıştır.  Dönemin tarihçi ve ediplerinin 
eserlerinde kendisinden sitayişle bahsedilen Vehsûdân, Tebriz merkezli Revvâdî 
hânedanlığının liderliğini yürüttüğü yaklaşık 45 yıllık süreçte iyi bir idareci 
ve gayretli bir hükümdar olarak adını tarihe yazdırmıştır.
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EKLER

REVVÂDÎ EMÎRLERİ YÖNETİMDE
OLDUKLARI 
TARİH

DÖNEMİN ABBÂSÎ HALİFESİ

1 Revvâd el-Müsennâ el-Ezdî 750’den sonra Ebû Ca‘fer el-Mansûr
2 Vecnâ b. Revvâd el-Ezd IX. asrın başları Hârûnürreşîd, Emîn, Me’mûn
3 Muhammed b. Revvâd el-Ezdî 848’e kadar Me’mûn, Vâsık, Mütevekkil
4 Yahyâ b. Revvâd el-Ezdî 848-855 Mütevekkil
5 Muhammed b. Hüseyin

(Ebü’l-Heycâ)
948-956 Mutî‘-Lillâh

6 Hüseyin b. Muhammed 956-980/983? Mutî‘-Lillâh, Tâî‘-Lillâh
7 II. Muhammed b. Hüseyin

(Ebü’l-Heycâ)
980/983-998? Tâî‘-Lillâh, Kâdir Billâh

8 Memlân b. Ebü’l-Heycâ (II.
Hüseyin Ebû Mansûr

998-1016 Kâdir-Billâh

9 Vehsûdân b. Memlân b. Ebü’l-
Heycâ

1016-1059? Kâdir-Billâh, Kâim-Biemrillâh

10 Ebû Nasr Memlân b. Vehsûdân 1060-1071 Kâim-Biemrillâh
11 Ahmedil b. İbrahim 1108-1127 Müstazhir-Billâh, Müsterşid-Billâh

Ek 1: Revvâdî Hânedanlığı Emirleri

Ek 2: Foto 1: Revvâdîler’in siyâsî haritası
Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Revv%C3%A2d%C3%AEler#/media/Dosya:Rawa-

dids_shaddadids_nakhchivan1.png
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Ek 3: Foto 2: XI. yy. Revvâdîler Dönemi 
Kaynak: https://1905.az/tr/saciler-salariler-revvadiler-devleti/

Ek 4: Foto 3: Revvâdîler ve komşuları.
Kaynak: Aram Vardanyan, “The History of Iranian Adharbayjān and Armenia in the 

Rawwādid Period (Tenth Century AD) According to Narrative Sources and Coins,” 
Numismatic Chronicle 169, (2009), 251.
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Ek 5: Foto 4: Revvâdîler’in bastıkları para örnekleri.
Kaynak: Aram Vardanyan, “The History of Iranian Adharbayjān and Armenia in the 

Rawwādid Period (Tenth Century AD) According to Narrative Sources and Coins,” 
Numismatic Chronicle 169, (2009), 261.
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ÇARKLAR ARASINDA BİR AYDIN: ÜSTAT 
HÜSAMETTİN YILDIRIM (1941-2018)

Osman KARACAN*

Giriş

İnsanın karakter ve kimlik inşası başta çevre olmak üzere çeşitli faktörlerin 
tesiri altındadır. Çevresel faktörler, doğumdan önce anne karnında başlayıp 
bireyin ölümüne kadar devam eden dış etkenlerin tümü olarak ifade edilebilir. 
Bilhassa bireyin toplumsallaşması sürecinde ortaya çıkan kimlik, doğumundan 
ölümüne kadar bireyin var olma serüveni hep çevre ile etkileşim halindedir. 
Bireyin içinde yaşadığı aile hayatı, akrabalık münasebetleri, mahalle kültürü, 
arkadaşlık ilişkileri, eğitim hayatı vs. olarak ifade edebileceğimiz her şey bire-
yin hayatını doğrudan etkileyen, karakter oluşumunu sağlayan önemli çevresel 
etmenlerdir. Zikredilen bu etmenler etki oranları farklı olsa da bir insanın kimlik 
oluşumunu ve fikir dünyasını doğrudan şekillendirmektedir. Bu nedenle bir 
insanın kim olduğu bilinmek isteniyorsa onun karakterini, kimliğini, kişiliğini ve 
fikir dünyasını etkileyen bu unsurların göz önünde bulundurulması zorunludur. 
Zira bireyin özgür iradesi de yaşadığı kültür dünyasından ve tecrübelerinden 
yalıtılarak anlaşılabilecek bir mesele değildir. 

Bireyin yetişme sürecinde etkili olan çevresel faktörlerin önemine dikkat 
çekerken elbette burada bireyin özgür iradesi inkâr edilmemektedir. Özgür 
irade tam da bireyin yaşadığı olay ve olgular karşısında sergilediği duruştur. 
Bu sebeple çalışmamızın konusu olan Hüsamettin Yıldırım’ın tanınması için 
onun hayatında belirleyici olan çevresel faktörlerin bilinmesinin elzem olduğu 
inancındayız. Yani onun aile hayatı, kültür çevresi, yaşadığı şehir, öğrenim 
hayatının vs. bir bütün olarak incelenmesi gerekiyor. Hatta bunu İbn Haldun’un 
sosyolojik bakış açısıyla değerlendirecek olursak insan; coğrafyasından, ikli-
minden, toplumsal hayattan, yediklerinden ve içtiklerinden mutlaka etkilenir. 
Tüm bu etkenlerin olabildiğince eksiksiz değerlendirilmesi, hakkında araştırma 
yapılan kişinin dolayısıyla Hüsamettin Yıldırım’ın kimliğinin ve fikir dünya-
sının anlaşılması adına önemli veriler sunacaktır. 
*  Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, osman.karacan@inonu.

edu.tr
 https://orcid.org/0000-0001-8250-1981
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Bu çalışmamızda Abdurrahman Ekinci’nin “ziyadesiyle nev’i şahsına mün-
hasır”, yazar Metin Önal Mengüşoğlu’nun “Hüsamettin Baymantık”, Ahmet 
Ertürk’ün “sıra dışı”, İsmail Çelik’in Malatya’nın düşünce iklimine renk veren 
üç kaynak olan M. Sait Çekmegil, Said Ertürk ve Hüsamettin Yıldırım’a atfen 
“üç gözeli pınar” tanımlamasına istinaden “üç gözeli pınarın üçüncü gözesi” 
olarak vasıflandırdığı Malatya’nın üstadı ve kendi deyimiyle ehl-i farz vel ferd 
olan Münzevî Mütefekkir Hüsamettin Yıldırım’ın1 hayatı ve eserleri hakkında 
bilgi vereceğiz.

1. Hüsamettin Yıldırım Kimdir?

Erzurum’un Hınıs ilçesinin Karaçoban nahiyesinin Karaköprü köyünde do-
ğan Hüsamettin Yıldırım’ın asıl adı “Hüsam’eddin”dir. Fakat resmi kayıtlara 
“Hüsamettin” olarak geçmiştir. Nüfus kayıtlarında 15 Ekim 1941 tarihinde 
doğduğu ifade edilen Yıldırım’ın gerçek doğum tarihi bilinmemekle birlikte 
1941-1942 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Annesinin adı Kudret; 
babasının ismi ise Mehmet’tir. Daha altı aylıkken annesini kaybeden Yıldırım’a 
babaannesi Hidayet Yıldırım bakmıştır.2 1947’de babasının iş aramak amacıyla 
Malatya’ya taşınması ile birlikte altı yaşından itibaren Malatya’ya yerleşen 
Hüsamettin Yıldırım vefatına kadar burada ikamet etmiştir.3

1.1. Eğitim Hayatı

Çocukluğundan itibaren ayakları sakat olan ve sara hastalığına yakalanan 
Yıldırım, bu nedenle yaşıtları ile aynı dönemde eğitim hayatına başlayama-
mış ve 12 yaşına kadar resmi ya da gayri resmi herhangi bir tahsil imkânı 
bulamamıştır.4 Öğrenim hayatına 1952 yılında kendi teşebbüsüyle kaydolduğu 
Malatya Cumhuriyet İlkokulunda başlayan Yıldırım, 1957’de buradan mezun 
olmuştur. 1957-1958 eğitim-öğretim yılından itibaren Malatya Lisesi’nin orta 
kısmına devam etmiştir. 1965 yılında, daha sonra adı dönemin siyasî atmosfe-
rinden mütevellit “Turan Emeksiz” olarak değiştirilen Malatya Lisesi’nin Fen 
Kolundan mezun olmuştur. Lise mezuniyetinden beş yıl sonra ise pek istekli 
olmasa da Ankara Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmış ve 1970 Kasımında ise 
1 Abdurrahman Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 1. Baskı (Malatya: 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ekim 2018), 20, 79, 84, 94.
2 Hüsamettin Yıldırım, İçtimaî Matematik, 1. Baskı (Konya: Zihniyette İnkılâp Yayınları, Mart 1984), 

170; Hüsamettin Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına 
Reddiye, 1. Baskı, (Malatya: Zihniyette İnkılâp Yayınları, 1975), 52. 

3 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 22.
4 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 170; Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın 

İstismarcılarına Reddiye, 52.
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kendi isteğiyle yine Ankara Hukuk Fakültesi’nden kaydını sildirerek İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin gece öğretimine kaydını yaptırmıştır. 1978 
Şubatında İktisat Fakültesi’nin İktisat-Siyasi İlimler-Sosyal Siyaset bölümün-
den mezun olmuştur.5 Ağustos 1979 tarih ve 8043 sayılı Lisans diplomasını, 
22.10.1981 günü fakülteye ait geleneksel yemini okuyarak alan Hüsamettin 
Yıldırım, bu diploma ile resmi tahsil hayatını sona erdirmiştir. Diploma için 
boşa geçen bir ömrün acı hatıralarını dile getiren bir iflâs belgesi tanımını 
yapan Yıldırım, çeşitli sahalardaki dirayet, ehliyet ve liyakati diplomayla öl-
çen büyük kitlelere karşı icap ettikçe bunu bir silah olarak kullanmak için bu 
belgeye ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir.6

Almanca, İngilizce ve Fransızca lisanlarına az da olsa aşina olan Yıldırım, 
bu dillerden dersler aldığını gösteren birkaç tane düzenli tutulmuş deftere ve 
ders notlarına sahiptir. Ayrıca hem bu dilleri hem de Arapça, Farsça ve Ja-
poncayı yeteri derecede öğrenmek arzusunu yıllarca içinde şevkle taşıdığını 
ifade etmiştir.7

1.2. Hayatını Şekillendiren Olaylar Karşısındaki Duruşu

Küçük yaşta annesini kaybeden, bedensel engelli ve hasta olan Hüsamettin 
Yıldırım, hayatın her türlü zorluğuna tahammül edip zor şartlarda hayat mü-
cadelesine devam ederken diğer taraftan üvey annesinin varlığı ve babasının 
cehaletinden dolayı baba evinde kendisinin ifadesiyle uğradığı tarif edilmez 
zulümler yüzünden müstakil bir odada kirasız ikamet dışında baba ocağının 
her şeyine boykot uygulamıştır.8 Bu durumu hayatının sonuna kadar tavizsiz 
bir şekilde uygulamıştır. Konaklama dışında baba evinin hiçbir imkânından 
istifade etmemiştir. 

Baba evinde yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı sinirlerinin harap olduğunu 
belirten Yıldırım, 20 senede 40 defa intiharın eşiğine geldiğini ifade etmiştir. 
Bu nedenle cemaatle namaz dâhil olmak üzere her türlü sosyal ortamdan müm-
kün oldukça uzak durmuştur. Münakaşalarda sinir gerginliği yaşamamak için 
“İçtimâi Matematik”in kendisine bir emniyet supabı olduğunu dile getirmiştir. 
Yıldırım, aşırı sinir gerginliği, içe kapanıklığı, mümkün olduğu kadar yalnız 
yaşamayı isteyişinden dolayı farklı kimselerle tanışıp kaynaşmamıştır. Bu ne-
5 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 170 vd.; Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın 

İstismarcılarına Reddiye, 52 vd.
6 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 171.
7 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 172.
8 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 170 vd.; Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın 

İstismarcılarına Reddiye, 52 vd.
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denle değişik insanlarla konuşarak bir şeyler öğrenmektense kitap okuyarak 
öğrenmeyi tercih etmiştir.9 

Ağır psikolojik problemler yaşadığını ifade etse de Yıldırım, günlük hayatında 
çok nüktedan, kelimelere dans ettiren, espri yapan bir yapıya sahipti.10 Bu tarzı 
sıkıntılardan ve huzursuzluklardan kurtulma vesilesi yapmıştır. Zira pek çok 
insanı eğlendiren müzik, sinema, futbol, tiyatro gibi şeylerden hoşlanmazdı 
ve bunlar kendisini huzursuz ederdi.11 

Hüsamettin Yıldırım, üniversite mezunu olmanın çok değer gördüğü bir 
zamanda üniversiteyi bitirmesine rağmen o yıllarda engelliler için bir devlet 
kurumunda memur ve işçi olma gibi bir hak olmadığı için herhangi bir devlet 
görevi alamamıştır. Bu hak verildiğinde de artık yaşı büyük olmasından dolayı 
bu hakkı kullanamamıştır.12 Bundan dolayı Yıldırım, geçimini kendisi talep 
etmemesine rağmen hayırsever bazı Müslümanların zaman zaman verdikleri 
zekât, fitre, sadaka13 gibi yardımlara ilave olarak ilkokul mezunu olduğu tarih-
ten itibaren pek çok öğrenciye tarih, matematik, cebir, geometri, fizik, kimya, 
İngilizce ve kompozisyon alanlarında verdiği özel derslerden kazandıkları ile 
sağlamaya çalışmıştır.14 Yine geçim derdi nedeniyle kendi ismini kullanmak-
sızın birçok kişiye ücret karşılığında çeviriler yapmış, metinler yazmış, tezler 
hazırlamıştır. Çeşitli boyutlarda kaleme aldığı eserleri telif haklarıyla birlikte 
teslim etmiştir.

Sakat ve hasta olmasının çocukluk hayatının diğer çocuklar gibi yaşanmasına 
engel olmasının yanı sıra ebeveyninin de bu hususta mühim bir etkisi vardı. 
Yıldırım, babasının çocukların oyun oynamasına ve sokaklarda gezmelerine 
karşı çıktığını, çocukların yaşını ve tahsilini umursamadan onlara müdahale 
ettiğini, çocuğun kendi iradesini kullanmasına, herhangi bir konuda tercihte 
bulunmasına imkân vermediğini ifade etmiştir.15 Fiziksel engeli ve babasının 
bu yaklaşımı Yıldırım’ın çocukluğunu sağlıklı bir şekilde yaşamasına engel 
olmuştur. 
9 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 24 vd.
10 Cafer Mum onun kelimelerle adeta oynayan yönüne değinirken kelimelerin farklı anlamları ve 

çağrışımlarını kullanarak latife yapmaktan hoşlanan bir mizaca sahip olduğunu ifade etmiştir. Mesela 
“üstat” diye hitap edildiğinde, “Üstat değil, üst kat…” diye latife yaptığını belirtmiştir. Sibel Ünlü, 
Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri (Basılmamış YLT, İnönü Üniversitesi, 2021, 9.

11 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 66.
12 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 27.
13 Hüsamettin Yıldırım bazı Müslümanlardan bu tarz yardımları kabul etse bile herkesin yardımını 

kabul etmezdi. O yardım yapmak isteyen kişinin yaşantısına, parayı nerden kazandığına çok dikkat 
eder ve öyle yardımları kabul ederdi. Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 18.

14 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 170 vd.; Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın 
İstismarcılarına Reddiye, 52 vd.

15 Hüsamettin Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, (İstanbul: Zihniyette İnkılâp 
Yayınları, 1988),  s.19 vd.
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Yukarıda ifade ettiğimiz üzere baba evinin her şeyine boykot uygulayan 
Yıldırım, günümüzde tasavvur edilemeyecek düzeyde sade bir hayat yaşamıştır. 
Onun evinde bir piknik tüpü, bir küçük çaydanlık ve bir çay bardağı ile kaşıktan 
başka mutfak eşyası bulunmamaktaydı. Hasır, kilim, halı, mobilya, televizyon, 
buzdolabı gibi ev eşyasının hiçbirinin olmadığı rutubetli bir “modern mağara”da 
yaşamaktaydı. Yıldırım, bir kaç saatlik istisna dışında bütün vaktini kitaplar 
arasında geçirmiştir.16 Yıldırım’ın bir tasavvuf bağlısı olmadığı halde bir derviş 
gibi yaşadığı ve bir derviş gibi öldüğünü söyleyen Cafer Mum’un aktarmış 
olduğu şu olay onun hayatına dair önemli ipucular vermektedir: “Gençliğinde 
üniversite okuduğu yıllarda bir dostunun ısrarı üzerine Türk Petrol Vakfı Genel 
Sekreteri rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ile görüşmeye gidiyor. Gemuhluoğlu 
kendisine tasavvuf konusunda ne düşündüğünü soruyor. Hüsamettin Yıldırım 
ise literatürdeki farklı görüşleri aktarıyor ama kendi düşüncesini bir türlü 
söylemiyor. Gemuhluoğlu daha sonra üstadı kendisine gönderen kişiyi telefonla 
arayıp görüşme hakkında bilgi veriyor ve “Bu gönderdiğin delikanlı tasavvufa 
karşı mı?” diye soruyor. Adamın Gemuhluoğlu’na verdiği cevap şöyle oluyor: 
“Üstat, ben ve sen tasavvufun lafını ediyoruz, sana gönderdiğim Hüsamettin 
Yıldırım ise tasavvufu bizzat yaşıyor.”17

Evinde elektrik kullanmadığı için tüm çalışmalarını gün ışığında yapmak 
durumunda kalan Yıldırım, gününü uyumak, yemek-içmek, okumak, yazmak 
ve yaya olarak gezmekle geçirmenin yanı sıra günlük ibadetlerine ayırmıştır.18 

Hayatında şamata ve dedikodulara tahammül edemeyecek kadar titiz olan 
Yıldırım, ömrünün sonuna kadar bekâr yaşadı.19 Hayatı bir dram olan Üstat 
Hüsamettin Yıldırım, sosyal ortamlara pek girmeden “modern mağara”sında 
yalnız başına yaşadı ve öldüğünde de yalnızdı. 1 Mart 2018 Perşembe günü 
Malatya’da Hacı Abdi Mahallesi’ndeki evinde vefat ettiği anlaşılan Yıldırım, 
2 Mart Cuma günü Malatya Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazı sonrası 
kılınan cenaze namazının ardından cenazesi çok sayıda seveni tarafından Ma-
latya Şehir Mezarlığı’na defnedilmiştir.20

1.3. Okuma/Yazma Sevgisi ve Fikri Oluşumu

Okumayı öğrendiği yıllardan itibaren ilmi kitaplar okuyarak şahsiyetini bul-
maya çalışan Yıldırım, ailesinin muhalefetiyle karşılaşmıştır. Kitap okumanın 
16 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 171.; Üstad Hüsamettin Yıldırım’ın hususi kütüphanesi, onun vefatından 

sonra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesine bağışlanmıştır. 
17 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 15.
18 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 24.
19 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 172.
20 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 5.
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bilincinde olmayan aileye göre kitap satın almak ve ders kitapları haricinde 
kitap okumak anlamsızdı. Onlara göre resmi tahsil hayatı sonlandıktan sonra 
geçimini karşılamak için memur olunmalıydı.21 Fakat ailesinin bu yaklaşımına 
mukabil Yıldırım’ın dünya hayatında ilimden ve kitaptan başka hiçbir meşguliyeti 
yoktu. Uzun yıllar boyunca çeşitli mahrumiyet ve sıkıntılara katlanarak, bir kaç 
istisna dışında 1958’den itibaren her sahada başlı başına araştırmalar yapmayı 
mümkün kılacak kadar büyük bir hususi kütüphane meydana getirmiştir.22 

Üstat için kitap sevgisi sıradan bir olay değildi. Kitap onun için yegâne dost 
ve arkadaştı, tek meşguliyet vasıtasıydı. Kitap okuyanların bilgili ve başarılı 
kimseler olduğu fikrini ilkokul öğretmenlerinden öğrenen Yıldırım, hayatının 
önemli bir kısmını kitaplar arasında geçirmiştir. Okuyacağı kitaplar konusunda 
da son derece seçiciydi. O, dönemin gençlerinin okuduğu Teksas, Tommiks, 
Pekos Bill, Ceylan, Bilkid,... ve benzeri resimli kovboy ve macera kitaplarıyla 
başlamamıştır. İlk zamanlarda bu gibi kitaplardan habersiz olduğunu belirtse 
de daha sonra da bu tarz kitaplara ilgi göstermemiştir. Hatta Teksas, Tommiks 
gibi kitapların, başkalarını taklit etmeğe meyilli çocuklar ve gençler için zararlı 
oldukları düşüncesindeydi. Ayrıca Hüsamettin Yıldırım masal, hikâye, roman, 
tiyatro ve fıkra türündeki eserleri de pek okumamıştır. Bu tür eserlerin kıssadan 
hisse çıkarma esasına dayandığını, bunları okumanın kendisi için zaman kaybı 
olduğunu ve böyle bir zaman kaybına tahammülünün olmadığını ifade etmiştir. 
Yıldırım, daha çok tarihî ve didaktik eserler okumuştur. O, söz konusu edebi 
eserler haricindeki ilmî, felsefî, dinî ve fikrî her türlü eseri imkânları ölçüsünde 
edinip okumaya ve fikir hayatını zenginleştirmeye çalışmıştır.23 1960’lı yıllardan 
sonraki yazar ve dolayısıyla kitapları da beğenmediğini ifade eden Yıldırım, 
kitaplardan başka dostunun ve kendisine bilerek zarar vermeye çalışandan 
başka da düşmanının olmadığını dile getirmiştir.24 

Kitaplarla çok meşgul olması ve çeşitli kimselere özel dersler vermesinden 
dolayı Üstat lakabı ile meşhur olan Hüsamettin Yıldırım, öğrencilik yıllarında 
vaktinin önemli bir kısmını ders çalışmaya ayırmıştır. Okulda ciddi bir başarı 
sergileyen Yıldırım’ın bu başarısında ders kitapları haricinde farklı kitaplar 
alıp okumasının da etkisi büyüktü.25  Müzik ve tabiat bilgisi derslerinden pek 
hoşlanmayan Yıldırım’ın en çok sevdiği ders ise tarihti. O, tarih dersine ilişkin 
duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: 
21 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 9 vd.
22 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 171.
23 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 8 vd.
24 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 26 vd.
25 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 22.
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“En çok sevdiğim ve heyecanla okuduğum ders de, Tarih idi. Tarihin bilhassa 
siyasî kısımlarını okuduğumda; kanlarım coşuyor, her savaş ve ülke fetihlerini 
anarken, sanki o ânda savaş oluyor, galip geliyoruz ve çeşitli memleketleri 
egemenliğimizin altına alıyoruz gibi bir his duyuyordum. Bu heyecanların 
tesiriyle birikip yoğrulan düşünceler, ilkokulun son sınıfında ve ortaokulun ilk 
iki yılında bende şöyle bir ideal haline geldi: En geniş sınırları zamanındaki 
eski Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden tesis etmek.”26

Başarıya önem veren Yıldırım vasat bir öğrenci olmayı asla kabul etme-
miştir. Kişisel başarı için dersi bir kitaptan çalışmak yerine o her meselede 
olduğu gibi tüm yönleriyle okumak, incelemek ve öğrenmeyi hedefliyordu. 
Bu sebeple bir dersi öğrenmek istediğinde, dersin tüm kitaplarını edinerek 
her yönüyle öğrenmeye çalışırdı. Ezbercilikten ziyade araştırmaya, incele-
meye ve meseleleri muhakeme etmeye önem verirdi. Okulda uyguladığı bu 
yöntemi hayatının geri kalanına da tatbik etmiştir. Bu çalışma yönteminin 
kimi zorluklarını lise yıllarında yaşasa da Yıldırım, bu metodun semeresini 
üniversiteli yıllarda almıştır.  Lise yıllarında tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, 
astronomi, jeoloji gibi dersler çeşitlendiğinden dolayı önceki yıllara kıyasla 
daha az başarılı olmuştur. Bunun çeşitli sebepleri vardı: düzenli defter tutma 
konusundaki titizliği, ilk ve ortaokulda sadece derslerle meşgul olurken lise 
talebeliği zamanında istikbale dönük bir mefkûrenin külfetini üzerine alması 
ve ilkokulda bütün dersler için bir öğretmenin takdirini kazanma gayretine 
karşılık ortaokul ve lisede her ders için ayrı bir öğretmenin takdirini kazanma 
mecburiyetini hissetmesi, zaruri masraflarını karşılamak için ücret mukabilinde 
başkalarına özel ders vermesi ve hepsinden önemlisi, evinde kendisini rahatsız 
eden şamata, gürültü ve çekişmelerin mütemadiyen devam etmesi ortaokul ve 
lisedeki başarısının kısmen düşmesine neden olmuştur.27 

Hüsamettin Yıldırım lisede alan olarak Fen kolunu seçmiştir. Fen kolunda 
mantık ve sosyoloji haricinde edebiyat kolunu tercih eden öğrenciler için var 
olan felsefe dersi yoktu. Buna rağmen kitap ve ilim sevgisine olan aşırı düş-
künlüğünden dolayı Yıldırım, lisedeki felsefe derslerinin kitaplarını okuyarak 
fikir ufkunu genişletmeye çalışmıştır. Descartes’in Metodlu Şüphe’si ile Lise 
1. sınıfın İspatlı Düzlem Geometri’sindeki teoremlerin doğruluğunu ispat yön-
temlerinden ilham alarak, fikir münakaşalarında hileye, taktiğe, demagojiye, 
göz boyama oyunlarına meydan vermeden her meselenin ve hâdisenin gerçek 
mahiyetinin nasıl ortaya çıkarılabileceğini garanti eden sıhhatli bir mantık ve 
metot bulmaya çalışmıştır. Ayrıca üniversitenin I. sınıfındaki Genel Matema-
26 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,12 vd.
27 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 27 vd.
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tiğin Kombinezon Hesabı da, fikrî meseleleri inceleme yönteminde kendisine 
ilham kaynağı olduğunu dile getirmiştir. 28

Eserlerini yayınlama konusunda da çeşitli zorluklarla karşılaşan Yıldırım, o 
yıllarda yayın piyasasının iki farklı durum ile yüz yüze olduğunu görmüştür: 
Bunlardan biri bol sürüm yaparak çok para kazanmak diğeri ise Nurcu, Süley-
mancı, Mücadeleci, Hizbullahçı,... gibi belirli bir fraksiyonun propagandasını 
yapmak. Bu iki amaçtan birine hizmet etmeyecek eserlerin yayınlanmasına 
yayınevlerinin yanaşmadığını belirtmiştir. Hiçbir yayınevi mensup olduğu frak-
siyonun fikirlerine aykırı düşecek bir eseri yayınlamak istemediği gibi aynı 
zamanda yayınlayacakları kitabın mümkünse çok satması ve bol para kazandır-
ması da isteniyordu. Bu iki durum da Üstad’ın ilkesel duruşuna tersti. Fikir ve 
kanaatlerinden taviz vermek istemeyen Yıldırım, sağ ya da sol fraksiyonlardan 
hiç birinin sempatizanı olmak istemediği gibi hiçbir ticari gaye de gütmemiştir.29 
O, kullandığı cümle ve kelimelerin bir tanesinin dahi değiştirilmesine razı 
olmamıştır. Bu şartlarda da kimse, onun eserlerini yayınlama riski almamıştır. 
Maddi imkânları da elverişsiz olduğu için kendi ifadesiyle çeşitli oldu-bittiler 
neticesinde bazı eserlerini hiç ummadığı zamanlarda ancak yayımlayabilmiştir. 
Yine kitaplarının satışı ve dağıtımı da diğer kitaplardan farklı olarak kendi 
imkânlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Yıldırım hiçbir kitabının ikinci 
baskısını yapmamıştır. O,  kitaplarının ikinci baskılarını gerçekleştirmektense 
her kitabının en azından birinci baskılarını yapmayı daha yararlı bulmuştur.30

Üstat Hüsamettin Yıldırım kitaplarının yazımı, yayınlanması ve dağıtımı 
konusunda taşıdığı hassasiyeti okuyucu konusunda da sürdürdüğü iddia edilmiştir. 
Bu hususa dair görüşlerini açıklayan Cafer Mum şu açıklamalarda bulunmuştur: 
Üstad kitaplarının herkesin eline geçmesini ve herkes tarafından okunmasını 
istemiyordu. Okuyucu konusunda da seçiciydi. Okuyucunun da belli birtakım 
özelliklere sahip olmasını, kendi kitapları için belli bir metodoloji dairesinde 
hareket etmesini isterdi. Mesela okuyucu herhangi bir konuda onun yazdıklarını 
tasvip etmiyorsa bunu sağda solda çekiştirmeyecek, tenkitlerini önce kendisine 
iletecekti. Okuyucunun belli bir ahlaki çerçeve içinde okuma ve tenkit faaliyeti 
yapmasını beklerdi. O yüzden yayımlanan kitaplarını kitapçılarda sattırmaz, 
herkese kitabını vermezdi. Kitabını vereceği kişiyle önce bahsettiğim çerçevede 
konuşur, gerekli uyarıları yaptıktan sonra ona kitabını verirdi.31 
28 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 29 vd.
29 Üstad kitap satışlarında kesinlikle ticari bir amaç gütmemiştir. Hatta üstadın kitabını parayla satın 

almak bile pek kolay değildi. Kitabı alacak kişinin iyi bir kitap okuyucusu olduğuna kanaat getirdiği 
kişilere kitabını satıyordu. Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 6.

30 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 33 vd.
31 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 12.
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İlkelerinde son derece keskin olduğu herkesçe malum olan Hüsamettin Yıl-
dırım’ın bir kitabını Fark Yayınları’nda basımına ve dağıtımına müsaade etmesi 
kitaplarının basımı ve dağıtımı konusunda ileri sürülen görüşleri tartışmalı hale 
getirmektedir. Üstadı iyi tanıyan arkadaşları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 
Yıldırım’ın bu tavrının esasında kitaplarında baskı, imla ve matbaa hatalarının 
düzeltilmesi konusunda yeterince hassasiyet gösterilmediğinden dolayı kendi 
imkânlarıyla yazdıklarını çoğalttığını ve dağıtımını yaptığını ortaya koymaktadır. 
Arkadaşlarından Hasan Alıcı’ın Değişim Dergisi’nde yayımlanan makalelerinin 
hazırlanması sürecinde Üstad’ın ortaya koyduğu hassasiyete ilişkin anlattığı 
anılar da bu fikri doğrulamaktadır.32

Fikir hayatımızın önemli simalarından olan Hüsamettin Yıldırım, fikri oluşu-
munun 12-40 yaş aralığında teşekkül ettiğini belirtirken düşüncesinin teşekkül 
ettiği mekânların ise ev, okul, sokaklar, kitaplar, gazeteler ve dergiler olduğunu 
ifade etmiştir. Kendisini olabildiğince sosyal hayatın dışında tutmaya çalışma-
sına rağmen onun hayatı adeta çarklar arasında bir var olma mücadelesiydi. O, 
çelişkiler arasında yol bulmaya ve hakikatten kopmamaya çalışmıştır. Gelenek 
ile modernlik, sağlık ile hastalık, varlık ile yokluk, cehalet ile bilgelik, kula 
kulluk ile Allah’a kulluk, hakikat ile sahtelik mücadelesinde hep doğru yerde 
durmanın ve hakikatin peşinde olan bir çaba içerisindeydi. “Yaşamayı mı öl-
meyi mi çok özlediniz?” sorusuna “Yaratılmamayı tercih ederdim. Doğmak da, 
yaşamak da, ölmek de bana bağlı değil. Kerhen yaşıyorum.” cevabını veren33 
Yıldırım, içinde bulunduğu zor şartların tercihine sunulmadığını ifade ederken 
buna rağmen bu şartlara teslim olmadan, bildiği istikametten şaşmadan hayatını 
idame ettirmeye çalışmıştır. 

Yukarıda değindiğimiz malum sebeplerden dolayı küçüklüğünden itibaren 
aile ortamında büyük sıkıntılara maruz kalan Yıldırım, bilhassa üvey annesinin 
varlığı ve babasının cehaleti onun hayatı üzerinde belirgin bir yıkıcı etki bırak-
mıştır. Resmî veya özel hiçbir tahsili bulunmayan, tüm bilgisi hayatı boyunca 
edindiği bazı tecrübeler ve cami hocalarından dinlediği vaaz ve hutbelerden, 
edindiği malumat kırıntılarından ibaret olan Yıldırım’ın babası, İslam hakkında 
bildiği hurafelere boğulmuş bir halk inanışını gerçek İslam’mış gibi çocuklarına 
kazandırmaya çalışmıştır. Üstad’ın tespitine göre babası bununla aynı zamanda 
din duygusunu farkında olmadan şahsî menfaati için de istismar ederek bu 
yolla tabiî ve makul yoldan çocukları üzerinde tesis edemediği otoritesini icra 
etme mücadelesi vermiştir.34 
32 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 90 vd.
33 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 24 vd.
34 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,13.
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Yıldırım, babasının ayet, hadîs, ictihad, heva, heves, yalan, yanlış, noksan, 
isabetli, isabetsiz ayırımı yapmadan, çocuklarının kendisinin her dediğine ek-
siksiz, şüphesiz ve itirazsız boyun eğmesi gerektiğini savunduğunu, bu şekilde 
hareket etmeyen bir evladın anaya-babaya isyan içerinde olacağını, gözü kapalı 
bir şekilde anasının ve babasının bütün arzu, düşünce, niyet ve taleplerine itaat 
etmeyen bir evlâdın, Allah ve Resûlü’nün emrettiği diğer bütün vecibeleri en 
mükemmel şekilde ve istisnasız olarak yerine getirmiş olsa bile asla cennet 
yüzü göremeyeceğini ileri sürdüğünü dile getirmiştir. Ayrıca, ebeveynin bu 
yaklaşımının çocuğun fıtratı bozulmamış vicdanında Allah’ın adaletinden şüphe 
uyandırabileceğini hiç aklına getirmeyen bir babanın kendi nefs-i emmâresi 
uğruna ne büyük cinayetler irtikâp etmiş olabileceğine dikkat çekmiştir. Ona 
göre ebeveynin elinde eşyadan farksız olan evlâtlar şayet haksızlıklar kar-
şısında susarlarsa dilsiz şeytan durumuna düşmüş olacaklar. Susmazlar ise 
haklı-haksız ayırımı yapılmadan, anaya-babaya isyan etmiş ve cehennemlik 
olmayı göze almış olacaklardı. Bu durumda çocukların o yaşlardaki saflığı, 
aklı, bilgisi, tecrübesi ve idraki de bu meselenin gerçek hüviyetini tanımaya 
müsait olmadığına işaret eden Yıldırım, çocukların bu durumda sağlıklı bir 
tavır geliştiremediklerine değinmiştir. Yıldırım’a göre bu durum çocuk için iki 
tür tehlike anlamına geliyordu: “Ya Allah’ı inkâr ederek dünya hayatında kendi 
başına buyruk bir yaşayışa meyledecek; ya intihar edecek: Zira yaşamanın, 
kendisi için artık hiçbir manası kalmıyor. Anaya-babaya asi olmanın da, dilsiz 
şeytan olmanın da, intihar etmenin de akıbeti, cehennemdir. Başka bir çıkar 
yol, görünmüyor. Öyle ise, bari dünya cehenneminden bir an evvel kurtulmuş 
olsun.” Bu tehlikeli iki yoldan da uzak duran Yıldırım, yıllarca gerçeğin ortaya 
çıkması için sabretmeyi seçmiştir.35 

Esasında Hüsamettin Yıldırım yaşadığı fiziksel ve psikolojik sıkıntılardan 
dolayı ebeveyninin bazı söylem ve eylemlerini yanlış da değerlendirmiştir. 
Mesela Türkiye’de vatandaşların ağır ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde 
babasının kendisine paranın zor kazanıldığı ve bu nedenle tasarruflu olmak 
hususunda yaptığı telkinler Yıldırım tarafından yanlış değerlendirilmiş, sanki 
babası para sevgisini aşılamaya çalışıyormuş düşüncesine kapılarak bu nedenle 
paraya karşı kendisinde bir nefretin uyandığını dile getirmiştir.36 

Aile hayatında egemen olan dinî atmosferin tesiriyle son derece kuvvetli bir 
dindar olmayı arzulayan ve bu hususta azamî gayret sarf eden, dünya malına, 
paraya, müziğe, sinemaya, içkiye, kumara ve her türlü eğlenceye nefretle bakan 
Yıldırım’ın hayal âlemini cennete gitme iştiyakı ve cehennem azabının dehşeti 
35 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,14.
36 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 12.
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doldurmuştur. Diğer yandan Yıldırım, aldığı terbiyenin etkisiyle tevekkülü, hiç 
bir tedbire başvurmadan Allah’a teslimiyet olarak öğrenmiştir. Ailesinin inanç 
yapısının batıl inançların etkisinde olduğunu belirten Yıldırım bu durumu şöyle 
açıklamaktadır: “Muska ve efsun, kocakarı ilâçları, evimizde, yegâne tedavi 
vasıtalarımız idi. Cin çarpması, al basması, perilerin şerrine uğramak, nazar 
değmesi; sık sık bahsedilen konular”dandı. Ayrıca anlamını bilmeden Kur’an 
okumanın ve dinlemenin sevap olduğu; ekmeğin, yüz dört mukaddes kitaptan 
daha üstün olduğu gibi inançlar da bulunmaktaydı. Tüm bu batıl inançların yanı 
sıra evine günlük gazete ya da radyo ve televizyonun girmediğini, ailesinin 
radyoya karşı olduğunu da ifade etmiştir.37

Ebeveyninden ve yakın çevresinden öğrendikleri ile okul, kitaplar ve top-
lumsal hayattan öğrendikleri arasında da büyük çelişkilerin olduğunu fark eden 
Üstat Hüsamettin Yıldırım, toplumsal hayatta var olan bu kültür çatışmasını 
hayatının her alanında yaşamış ve hissetmiştir. Üstat bu çok yönlü kültür çatış-
masını mealen şöyle açıklamıştır: Aile büyüklerinden öğrenilen bilgi ile okulda 
öğretilen bilgi arasında bir çatışma söz konusuydu. Okulda öğretilen bilgiler 
aile büyükleri tarafından ilim olarak kabul edilmezken, dini ilimleri bilmeyen 
bir kimsenin, diğer bilgileri ne kadar çok bilirse bilsin yine de cahil olarak 
telâkki edilmekteydi. Diğer taraftan okulda insanın maymun soyundan geldiği 
telkin edilirken; evde, insanın topraktan yaratıldığı anlatılmaya çalışılmıştır. 
Okulda Atatürk, Türkiye Devleti’nin kurucusu ve kahramanı olarak anlatılırken; 
evde, Atatürk, dinin devlet idaresinden tecrit edicisi, ahlâksızlığın yayılmasının 
baş müsebbibi, kılık kıyafetteki açık saçıklığın onun eliyle Türkiye’ye girdiği, 
evlâdın babayı tanımaması, kadının kocasına itaat etmemesinin sebebi olarak 
gösterildiğini belirtmiştir. Okulda ise tecrübî ilimleri bilmeyen kimselerin cahil 
olduğu ithamında bulunulduğu; tecrübî ilimlerin kanunlarıyla dinin emir ve 
yasaklarının birbiriyle çatıştığı, ilim ve din sahalarının biri birinden ayrı ve 
mücadele halinde olduğu rivayetlerine de zamanla şahit olduğunu dile getir-
miştir. Yine Osmanlı’dan itibaren başlatılan İslamiyet’in terakkiye mani olup 
olmadığı, geri kalmış bir ülke olan Türkiye’nin bu husustaki müsebbibinin din 
olup olmadığı da, sık sık tartışılan konular arasında olmuştur. Parti münaka-
şaları yapıldıkça; Cumhuriyet Halk Partisi’nin din düşmanı olduğu, Demokrat 
Parti’nin ezanı Arapçaya çevirmek, camileri tamir etmek, ibadet hürriyetini 
teminat altına almak, din derslerini yaygınlaştırmak gibi icraatlarından dolayı 
dinin dostu olduğu, bu sebeple Demokrat Parti’ye oy vermek gerektiği dü-
şünceleri savunulmaktaydı.38 
37 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 21 vd.
38 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,19 vd.
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Böyle bir konjonktürde hakikat üzere olma çabasını sürdüren Yıldırım, 
aynı zamanda Türkiye siyasi atmosferine egemen olan siyasi çatışmalardan 
da oldukça etkilenmiştir.  27 Mayıs 1960 askerî darbesi ile başlayan ve 80 
darbesine kadar süren hürriyet ortamı, propagandalar, sağ sol çatışmaları, rejim 
kavgalarını… yakından takip etmiş ve bu süreçte okuyarak, araştırarak fikri 
yapısını da inşa etmeye çalışmıştır. Umumiyetle insanlık tarihinin birikimine 
saygılı olan Yıldırım’ın tüm çabası insanlık tarihinin birikimine bir damla da 
olsa katkı sunmaktır. 39  Bu nedenle nesillerle tarihi şahsiyetler arasındaki ya-
bancılaşmadan dolayı ciddi sıkıntılar yaşayan Yıldırım, bu toplumsal çatışmaya 
dikkat çekmek ve bir çözüm sunmak amacıyla “Nesillerle Tarihi Şahsiyetler 
Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına Reddiye” başlıklı bir risale kaleme 
almış ve eserinde bu çatışmanın bireyin hayatında yarattığı güven bunalımına 
parmak basmıştır.40 

Fikir hayatında Nurculuk, Süleymancılık, Vehhabilik gibi mevcut cereyan-
ların hiç birine intisap etmeme hususunda kesin kararlı olan41  Üstat, hiçbir 
siyasi partiye, ideolojik gruba, örgüte, cemaate, vakfa ve derneğe sırtını da-
yamamıştır. Herhangi bir gruba ve siyasi partiye üye olmamıştır.42 Yaşadığı 
zorluklara rağmen başkalarına dayanmak yerine direnmeye ve kendi ayakları 
üzerinde durmaya çalışmıştır. 

Üstat Hüsamettin Yıldırım son derece ilkeli, sözüne sadık, ciddi ve prensip 
sahibi bir mü’mindi. Onun nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu daha iyi anlamak 
için akrabası Halil Bilgeç tarafından üstadın başından geçtiğini söylediği şu 
olayı aktarmak yerinde olur düşüncesindeyim. “Üniversite yıllarında Üstat sınav 
zamanı geldiği için bir cuma günü Malatya’dan İstanbul’a gidiyor. İstanbul’da 
otogarda iner inmez aklına pazar günü biriyle buluşmak üzere sözleştiği ak-
lına geliyor. Sınavı kaçırmak pahasına hemen bilet alarak aynı arabaya binip 
Malatya’ya geri dönüyor. Buluşma vakti geldiğinde bu sefer de sözleştiği kişi 
görüşmeye gelmiyor. Uzun müddet Üstat o kişiyle konuşmadı. Çünkü o, sö-
zünde durmak konusunda ne kadar titiz ise muhatabından da bu konuda aynı 
hassasiyeti beklerdi.” Sözleşmeye uyma konusunda neden bu kadar hassas 
olduğu hususundaki sorulara Üstat, sözünde durmamanın münafıklık alameti 
olduğunu ve kendisinin de münafıklarla işinin olmayacağı cevabını vermiştir.43 

Lise yıllarından itibaren fikir ve dava bilinciyle hareket eden Yıldırım, 
Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Dünya, Akis gibi gazete yahut dergilerde Falih 
39 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 23.
40 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 55.
41 Yıldırım, Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına Reddiye, 54.
42 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 172.
43 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 17 vd.
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Rıfkı Atay, Çetin Altan, İlhan Arsel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Metin Toker 
gibi isimlerin şeriat adıyla İslâmiyet aleyhinde yayınladıkları makale, fıkra 
ve tenkitlerden dolayı çok sinirlendiğini ve onların her birine tek tek cevap 
vermek için dava asabiyetiyle yanıp tutuştuğunu dile getirmiştir. O yıllardan 
itibaren verdiği cevapların tesirli olması için, hem onların, hem de İslamiyet’in 
kabul ettiği kesin delillerle fikrini savunmak gerektiğini ve bu konuda yetersiz 
olduğunu düşünerek zamanı gelinceye kadar sabrettiğini ifade etmiştir. Fikrini 
ve davasını reddedilemeyecek kesin delillerle savunma arayışı neticesinde İc-
timâî Matematik olarak adlandırdığı sıhhatli fıtrî muhakeme mantığını tespit 
ettiğini ileri süren Yıldırım, İçtimâî Matematik’in en olgun hale gelmesiyle 
onun şüpheye yer bırakmayacak kadar açık, net ve kesin irdeleme şekilleriyle 
çok yönlü ve delili tatminkâr muhakemeler yaparak, İslâm’daki İçtihadın ve 
Mezheplerin gerçek mahiyetini, bütün çıplaklığıyla kendi kendine öğrendiğini 
iddia etmiştir. Yıldırım, bu sayede İslâm’a en büyük zararın; kâfirlerden değil, 
kör taklitçi mutaassıp sözde âlimlerden İçtihat ve Mezhep Müessesesi vası-
tasıyla yapılmış olduğunu savunmuştur. Böyle bir durumda, kendisinin artık 
Falih Rıfkı Atay, Çetin Altan, İlhan Arsel, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Metin 
Toker gibi şahıslara cevap vermek yerine öncelikli olarak İslam’ın mümessili 
zannedilen sahte otoritelerin sakat zihniyetiyle, sonra o zihniyetin arkasından 
sürüklenen gözü kapalı masum Müslüman kitle ile alâkadar olunması gerektiğini 
düşünmüştür. Ki bu hususta yeteri kadar müspet ilerlemeler sağlandıktan sonra 
gayrimüslimlere en güzel metotlarla İslâmî tebliğlerin yapılması gerektiğini 
ileri sürmüştür.44

Hayat felsefesini yansıtan “İnsanın, Dünyada Mes’ud Olmak İhtimali” ser-
levhalı kitabında dünyada mes’ud olmanın olamayacağını ve ancak me’sud 
olma ihtimalinden bahsedilebileceğini belirten Yıldırım, kendisiyle yapılan 
bir söyleşide anlaşılmamaktan da mustaripti. Erol Güngör’ün mealen “insanın 
ömrünce bir muhatap tarafından anlaşılmış olması ne büyük saadettir.” sözü-
nün diğer bir ifadesi olan “Anlamak, bu dünyada salim akıl sahipleri için en 
büyük saadet; anlamamak da en büyük huzursuzluk ve işkence vesilesidir.”45 
değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, anlamanın ve anlaşılmanın mes’ud olmak 
ile doğrudan ilintisini ortaya koymuştur. Üstadın akrabalarından Halil Bilgeç 
bu hususa dair şu tespitini aktarmaktadır: “Her türlü ciddiyet, ihtimam, iyi 
niyet ve fazilet numunelerinin varlığına rağmen, topyekûn kâinat ve beşeriyet 
hayatı, asırlar boyunca bir facia olmaktan kurtulamamıştır. İnsanlığın en büyük 
44 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 30 vd.
45 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 55 vd.
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ıstırap müsebbibi, her şeyi ve herkesi, tam ve doğru olarak anlayamamak ve 
anlatamamaktır.”46

Üstat Hüsamettin Yıldırım, en başta maddî fakirlik, şamata, sürekli başa 
kakma, ders çalışmaya ve tetkikler yapmaya uygun huzurlu bir ortam bu-
lamayışı, başkalarının kendisini yanlış anlaması, kınaması, istihza etmesi,... 
gibi çeşitli sıkıntı, üzüntü, meşakkat ve külfetlerle birlikte fikir çilelerinden 
ve badirelerinden geçmek suretiyle şahsiyeti ve fikri yapısını inşa etmiştir. Bu 
süreçte zaman zaman sezgilerini, tepkilerini, tespitlerini, düşüncelerini, oku-
duklarından iktibas ettiği notlarını bir araya getirip ahenkli bir şekilde muhtelif 
eser ve makaleler kaleme almıştır. Yaşarken de, okurken de, düşünürken de 
yazarken de bilhassa kendi hayatını anlamlandırmak arzusundaydı. Mesela 
kader meselesi üzerine düşünmesi Mum’a göre gerek fiziki/bedensel gerekse 
ailevi ve ruhsal olarak yaşadıklarından kaynaklanmaktaydı. Bu konuda özel bir 
duyarlılığı olduğunu ve bunun da kendi “özel”inden kaynaklandığını belirten 
Mum, kendi hayatında yaşadıkları olmasaydı yani farklı yaşam koşullarına 
sahip olsaydı, kader meselesine bu kadar yoğunlaşmayacağını öngörmüştür. 
Kader konusunda mevcut yaklaşımların kendi özel durumunu açıklamada ye-
tersiz kaldığını ve kendisini ikna edemediğini, bu sebeple Kur’ân-ı Kerim ve 
hadis-i şeriflerde kader konusunda yer alan hükümlerin belirlediği çerçeve 
içinde kendi özel durumu ile ilgili bir izah peşine düştüğünü ifade etmiştir.47

Çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmayan ve gördüğü her soruna ilgi 
gösteren, çözüm arayan Yıldırım, yazılarındaki konu seçimini de bu şekilde 
karar vermiştir. O, hiçbir yazısını sadece bir uğraş olsun diye yazmamış bir 
aydın sorumluluğuyla kaleme almıştır. Gençliğini sonradan pişman olmayacak 
şekilde değerlendirmeye, ilim öğrenmeye harcayan ve 18 yaşına kadar ihtiyarların 
sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi elde etmeye çalışan Yıldırım, okuduğu 
kitaplarla bunu sağlamaya çalışmıştır.48 Güçlü bir muhakemeye sahip olan 
Üstat Hüsamettin Yıldırım gençlik yıllarından itibaren toplumsal olay, olgu ve 
fikirlere kafa yorup yazılarını kaleme alırken aynı zamanda o her Müslümanın 
hayatında muhatap olduğu sorunlara da yoğunlaşmıştır. Yıldırım’a göre ilk 
insandan son insana kadar akil baliğ her Müslüman ferdin hayatında zihinleri 
meşgul eden ortak sualler bulunmaktaydı. Bu sualler:

-Bu dünyada mes’ud (mutlu) olmak mümkün müdür?, 
-Kader meselesi, 
-Dinler, mezhepler, tarikatlar, 

46 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 16.
47 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 12.
48 Bu konuda geniş açıklama için bkz. Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 7-8.
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-İdeolojiler, doktrinler, 
-Tarihî şahsiyetler, 
-Resul-i Ekrem (sa)’in Sünneti ve 
-Müslümanların ihtilâflarıdır. 
Tüm bu sorunlara yönelik pozitivist paradigmanın etkisiyle “şüphe götürmez 

kesinlik ve sistemli düşünce” olarak geliştirdiği İçtimaî Matematik aracılı-
ğıyla çözümler aramıştır.49 Yazdığı eserleri öncelikle kendisini anlatmak için 
yazdığını belirten Yıldırım, daha sonra başkalarına da faydalı olur ihtimaliyle 
yayınladığını ifade etmiştir.50 

1.4. Hayatında İz Bırakanlar

Hayatın her alanında karşılaştığı çatışma ve çelişkilere rağmen hakikat 
arayışını sürdüren Hüsamettin Yıldırım için hakikat tekti ve o tek olan haki-
kati bulmaya çalışmıştır.  Sorgulamalarında her daim hakikate ulaşma çabası 
içerisinde olan Yıldırım, üzerinde uzlaşılmış tek bir doğrunun olmadığını da 
çok geçmeden keşfetmiştir. Özellikle doğrunun izini sürerken muhatap olduğu 
hocalara sorduğu her soruya muhataplarından aynı cevabı almayı bekleyen 
Yıldırım, her muhatabından farklı cevaplar alması Hüsamettin Yıldırımı derin 
bir güven bunalımına ve şüpheye sürüklemiştir. Bilhassa bu hocaların özel 
hayatlarına tanık olması Yıldırım’da çocukluğundan itibaren hocalara karşı 
beslediği iyimser bakışın tamamen değişmesine neden olmuştur. Daha önceleri 
hocaları adeta cennetle müjdelenmiş sahabe gibi düşündüğünü ve onların dine 
aykırı bir amel içerisinde olmayacakları şeklinde bir intibaa sahip olduğunu 
ifade eden Yıldırım, daha sonra onların tek farklarının sadece daha fazla dini 
bilgiye sahip olmak olduğunu anlamıştır. Bozulmamış fıtratın akla, kalbe, vic-
dana akseden idrakine göre; doğruyu bilen her insanın bu doğrulara aykırı 
hareket etmeyeceği fikrinde olduğunu ama hocaların hayatında bu durumun 
tersini müşahede ettiğini dile getirmiştir.51 

Hocalar hakkındaki pozitif yaklaşımı büyük oranda negatife evirilse de 
hayatında olumsuz izler bırakan hocalar olduğu gibi çok olumlu etkiler bırakan 
hocalar da vardı. Bazı yönlerden eleştirse de onun hayatında belirgin bir iz 
bırakan isimlerden biri M. Said Çekmegil’di. Çocukluğundan itibaren kitap-
lara aşina olan Yıldırım, M. Said Çekmegil ismine yabancı değildi. Onunla 
tanışması ise 1963 yılının yazına tekabül etmektedir. Yeni Sümer Kitabevi’nde 
Recep Sümer tarafından tanıştırılan iki ilim ve fikir adamı daha sonraki süreçte 
49 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 31.
50 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 28.
51 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,14 vd.
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görüşmeye devam etmiştir. Yıldırım, sık sık M. Said Çekmegil’in terzihane-
sine giderek burada yapılan fikir tartışmalarını dinlemiş ve bu tartışmalara 
katılmıştır. Yapılan tartışmaların kendi bilgi ve inançlarında bazı değişimlere 
neden olduğunu belirten Yıldırım, söz konusu tartışmalarda uygulanan metodun 
ise mücadelesinde bir gevşeme ve tembelliğe yol açtığını da ifade etmiştir.52 

Lise birinci sınıfa gelinceye kadar aileden ve okuldan öğrendikleri üzerin-
den bir kanaat oluşturup İslami meselelere kör bir taklitçi zihniyetle baktığını 
belirten Yıldırım, daha sonraları okudukça ve çeşitli tartışmalara katıldıkça 
din, mezhep, içtihat gibi meselelere yönelik bakış açısının değiştiğini ifade 
etmiştir.53 M. Said Çekmegil’in terzihanesinde ve gerek başka mekân ve ki-
şilerde yaşadığı tartışmalar ve şahit olduğu yanlış düşünceler onu yeni bir 
arayışa sevk etmiştir. Yıldırım bu arayışı şöyle açıklamaktadır: “Helâl bir şeyi 
haram, haram olan bir şeyi de helâl yapan insanın kâfir olacağını pek hatıra 
getirmeden, din adına her konuda bol keseden fetva veren sakat bir zihniyetin 
çeşitli mümessillerinin muhtelif davranışları karşısında çalkalanan dimağım, 
tezatlar âleminden kurtulmak ve muvazene âlemine intisap etmek için, şüphe 
götürmez bir fıtrî mantık ve metot bulmak hususunda tam on yıl mütemadiyen 
çırpınıp durdu.”54 

Hüsamettin Yıldırım, felsefe okumaları yapmadan ve M. Said Çekmegil ile 
tanışmadan evvel İslam’a aykırı olduğunu düşündüğü hiçbir kitabı okumadığı 
gibi okumaya taraftar da olmamıştır. Fakat Çekmegil ile tanıştıktan sonra bir 
gün onun kütüphanesinde solcu Varlık Yayınları’ndan bazı kitapları görüp 
hayret ettiğini belirtmiş ve bu konuda düşünme ve sorgulamalarından sonra 
düşünce, ideoloji ve din ayrımı yapmadan her türlü kitapla ilgilenmeye başla-
dığını ifade etmiştir. Felsefeyi de öğrenince meseleleri kör taklidin, taassubun 
yerine hür düşüncenin çok yönlü zihniyetiyle ele almaya başlamıştır.55 Aklın 
putlaştırılmasına da köleleştirilmesine de karşı çıkan Yıldırım, maddi ve ma-
nevî bütün meselelerin çözümünde aklın her zaman yeterli bir unsur olduğu 
tezine de aklın hiçbir zaman yeterli olmayacağını düşüncelerine katılmamıştır.56 

Okula başladığı andan itibaren onun hayatında çok sayıda isim etkili olmuştur. 
Bu isimlerin tamamını burada aktarmak mümkün olmazsa da bu isimlerden 
bir kısmını Yıldırım kendisi ifade etmiştir. Okul yıllarında öğretmenlerinden 
Ortaokul 2. sınıf matematik öğretmeni Maarif Müdürü Sabri Yahşi, lise 2. sınıf 
52 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,16.
53 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,16 vd.
54 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 20.
55 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 30.
56 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 61.; Üstat Hüsamettin Yıldırım 

konuya dair görüşlerini ortaya koyan “Aklı Köleleştirenlere ve Aklı Putlaştıranlara Reddiye” başlıklı 
bir risale de kaleme almıştır. 
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psikoloji öğretmeni Maarif Müdürü Vahit Yılmaz, lise 2. ve 3. Sınıf Edebiyat 
öğretmeni M. Nadi Özbilgi eğitim hayatında etkili olan kişiler arasındaydı.57 
Ayrıca kitaplarını, makalelerini okuyup etkilendiği çok sayıda aydın ve yazar 
da vardı. Ali Fuad Başgil, Mehmed Fuat Köprülü, Hilmi Ziya Ülken, Ali Nihad 
Tarlan, Osman Turan, Mümtaz Turhan, Mehmet Kaplan, Faruk Kadri Timurtaş, 
Nurettin Topçu, Peyami Safa, Şevket Rado, Said Halim Paşa, Mehmed Âkif 
Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Blaise Pascal, Alexis Carrel, Gustave Le Boné 
gibi çok sayıda yazar ve aydın vardı.58 

Etkilendiği şahsiyetleri bu şekilde belirtse de başlangıçta bildiği tanıdığı ve 
güvendiği bazı kişileri rehber edinmekle birlikte bilgi birikimi artınca taklidi 
terk etmiş ve kendi zihin dünyasını şekillendirerek tercihlerini kendisi belir-
lemiştir. Hayatında İslam dini ve daha sonra matematikten başka herhangi bir 
mürşit, akıl hocası, şeyh ya da mezhebe tabi olmadığını ifade etmiştir.59 Ehli 
farz ve-l fert olan60 Yıldırım için “İçtimâi Matematik; düşünmenin, konuş-
manın, anlamanın, inanmanın ve bu mahiyette birçok unsurun metodolojisi 
olarak kabul edilebileceğini” ifade etmiştir. Fakat bu konuda da “‘metod’un, 
‘metodoloji’nin kesin ve mükemmel bir tarifine ulaştıktan sonra” kaydını koy-
muştur. Ayrıca: “Matematiğe dayanan bilgilerin, açıklamaların ve tercihlerin 
vazgeçilmez temel özelliği, belirli imkânlara ve şartlara göre, kesinlik ifade 
etmesidir. “Dünyanın kıyameti kopuncaya kadar bu esere muhatap olması 
muhtemel her salim akıl sahibi” için de hassasiyetin böyle olması gerektiğini 
söyleyerek Matematiğin kesinliğine vurgu yapmıştır.61

1.5. Eserleri

Verili şartlara asla teslim olmayan Hüsamettin Yıldırım, yazmaya büyük 
önem vermiş ve yazılarını çeşitli mecmua ve gazetelere göndermiştir. İlim Aşkı 
başlıklı ilk yazısını Türkiye Yayınevi tarafından yayımlanan Çocuk Haftası 
adlı derginin açmış olduğu bir yazı yarışmasına göndermiştir. Lakin yazının 
yayınlanmayacağına ihtimal vermediği için bir kopyasını almamış ve söz konusu 
yazısı kaybolmuştur. Birkaç ay sonra ise “Çok okumakla elde edilen bilgi ve 
tecrübe, çok yaşamak veya çok seyahat etmekle elde edilen bilgi ve tecrübeden 
daha fazladır.” ana fikri çerçevesinde “Tecrübe” başlıklı bir makale kaleme 
alır ve abonesi olduğu Kırşehir’de yayınlanan “Filiz Gazetesi”ne gönderir. 
57 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 32 vd.
58 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 33.
59 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 29.
60 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 9.
61 Ekinci, Münzevî Mütefekkir Üstat Hüsamettin Yıldırım 1941-2018, 34 vd..
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Söz konusu yazı 1 Şubat 1962’de neşredilmiştir. Tecrübe serlevhalı makale 
Yıldırım’ın yayınlanan ilk eseridir.62 

Dönemin gazete ve mecmualarına abone olmayanların gönderdiği yazıların 
yayınlanmadığını çeşitli denemelerin neticesinde öğrendiğini belirten Hüsamet-
tin Yıldırım, gönderdiği yazıların yayınlanmamasından dolayı hayal kırıklığı 
yaşadığını ifade etmiştir. Elbette buna mukabil içlerinde amatör muharrirleri 
teşvik eden rahmetli Mehmet Akif İnan gibi Yazı İşleri Müdürleri ve dergi 
sahipleri de vardı. İnan, Ankara’da yayımladığı dinî nitelikli Hilâl mecmuasına 
Yıldırım tarafından gönderilen İnsanlık Âlemi ve Felaketler başlıklı makaleyi 
bu tarz çalışmaları teşvik etmek amacıyla 10.9.1963 tarihli Hilâl’in 40. sayı-
sında yayınlamıştır.63

Yazarlık hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettiren Yıldırım, yazıla-
rının yayınlanmasına ya da yayınlanmamasına aldırış etmeden farklı gazete 
ve dergilere eserlerini göndermeye devam etmiştir. Yıldırım’ın kaleme aldığı 
çok sayıda deneme, görüş, makale, söyleşi, şiir, soruşturma türü yazıları Fi-
liz Gazetesi (Kırşehir 1962), Şule Mecmuası (İstanbul 1962), Yeni İstanbul 
(1962-1963), İslam Mecmuası (Ankara 1963), Hilal (1963), Uyanış Gazetesi 
(Malatya 1975), Selam Gazetesi (Malatya 1979), Aylık Dergi (1988), Varide 
(Konya 1988), Değişim Dergisi (Ekim 1996-Aralık 1998) gibi yayın organla-
rında neşredilmiştir.64 Bu yayınlar arasında en çok yazı yayımladığı Değişim’de 
neşredilen yazıları şunlardır: Allah’ın Dilemesi,65 Allah’ın Takdiri/ İnsanla-
rın Tedbiri,66 Gaybın Bilinmesi Ve Kader,67 Hadîs-i Şeriflerin Vahiy Olup 
olmadığı Meselesi,68 İctihad Ne Demektir?,69 İctihad Nedir? 2,70 İctihadın 
Varlığını Gerektiren Temel Sebep,71 İlahi İmtihan,72 İnsanlara, Olaylara Ve 
Çeşitli Meselelere Net Bakış Açısı,73 İnsanlara, Olaylara Ve Çeşitli Meselelere 
Net Bakışı-2,74 Kader Kombinezonu Ve Tercih,75 Kader Niçin İnkâr Edilir?,76 
62 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 11.
63 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri,11 vd.; Ayrıca Mehmet Akif İnan’ın cevabı 

için bkz. Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 74.
64 Ünlü, Üstad Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri, 20.
65 Hüsamettin Yıldırım, “Allah’ın Dilemesi”, Değişim, (Mayıs 1997). 
66 Hüsamettin Yıldırım, “Allah’ın Takdiri/ İnsanların Tedbiri”, Değişim (Haziran 1997).
67 Hüsamettin Yıldırım, “Gaybın Bilinmesi Ve Kader”. Değişim. Agustos 1997.
68 Hüsamettin Yıldırım, “Hadîs-i Şeriflerin Vahiy Olup olmadığı Meselesi”, Değişim (Ekim 1996).
69 Hüsamettin Yıldırım, “İctihad Ne Demektir?” Değişim (Mart 1998). 
70 Hüsamettin Yıldırım, “İctihad Nedir? 2”, Değişim (Nisan 1998). 
71 Hüsamettin Yıldırım, “İctihadın Varlığını Gerektiren Temel Sebep”, Değişim (Temmuz 1998). 
72 Hüsamettin Yıldırım, “İlahi İmtihan”, Değişim ( Temmuz 1997. 
73 Hüsamettin Yıldırım, “İnsanlara, Olaylara ve Çeşitli Meselelere Net Bakış Açısı”, Değişim (Aralık 

1996). 
74 Hüsamettin Yıldırım, “İnsanlara, Olaylara ve Çeşitli Meselelere Net Bakışı-2”, Değişim (Ocak 1997). 
75 Hüsamettin Yıldırım, “Kader Kombinezonu Ve Tercih”, Değişim (Ekim 1997). 
76 Hüsamettin Yıldırım, “Kader Niçin İnkar Edilir?” Değişim (Aralık 1997). 
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Kader Var mıdır, Yok mudur?,77 Kader Ve Sorumluluk,78 Kaderde Sebepler 
Zinciri,79 Kaderi Tartışmak Niçin Yasaktır?,80Tenkid Usûlu.81

Hüsamettin Yıldırım gazete ve dergi yazılarının yanı sıra aşağıda açıklaya-
cağımız üzere çok sayıda kitap da kaleme almıştır. El yazısı notları arasında 
ulaşmış olduğumuz bir belgede 60 kadar yazı ve kitap ismi kaydedilmiştir. Fakat 
belgede yer alan makale başlıklarının önemli bir kısmı kitaplarında yayımlan-
mıştır. Diğerlerinin bir kısmı müstakil kitap olarak neşredilirken bir kısmı da 
neşredilmemiş ve yazmalarından oluşmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda eserle-
rini kaleme alan Yıldırım, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar, muharrirlik hakkında 
ilk insandan o güne kadar farklı konularda çeşitli araştırma ve görüşleri ihtiva 
eden muhtelif eserlerin kaleme alınmış olduğunu ancak bununla birlikte hiç 
ele alınmamış konuların da olduğu düşüncesiyle insan ömrünü israf etmemek 
gayesiyle o ana kadar ele alınmış konulardaki görüşleri, bilgileri, tecrübeleri 
görmezden gelerek aynı şeyleri yeniden tekrarlamaktansa, hiç işlenmemiş me-
seleler üzerinde araştırma ve incelemeler yapmayı, düşünüp tartışarak isabetli 
görüşler ortaya koymayı amaçlamıştır.82 Fakat şu da ilave edilmelidir ki Yıldı-
rım, bu görüşünde sabit kalamamış ve daha önce herhangi bir husus hakkında 
eserler yazılmış olsa bile ihtiyaç hissettiği konularda eserler kaleme almıştır.

Kaleme aldığı eserlerin bir kısmını kendi imkânlarıyla neşrederken Üstat, bir 
kısmını ise yazdığı halde yayınlama imkânı bulamamıştır. Hayatında yaşadığı 
sıkıntıları telif ve tercüme eserlerini neşretme esnasında da yaşayan Yıldırım, 
bu zorlukları göğüslemeyi göze almıştır.  Bu nedenle daha önce öğrenim hayatı 
ve geçim için çeşitli kişilere verdiği derslerden dolayı gerçekleştiremediği iki 
büyük idealinden başka dünyevi bir idealinin kalmadığından bahsetmiştir. Bu 
ideallerden biri hususi kütüphanesindeki tüm kitapları hazmedercesine oku-
mak ve ölmeden önce bu kitaplarını ehil kimselere devretmek diğeri ise tüm 
telif ve tercüme eserlerini neşretmektir.83 Maalesef bu ideallerinin ikisini de 
sağlığında gerçekleştirememiştir.

Müslümanların İhtilafları kitabını 10 cilt olarak planlayan ve bundan dolayı 
da bu serinin ilk kitabı olan eserin ana başlığını 1. cilt “Mukaddime” olarak 
yazan Yıldırım, 2. cildi ise Resul-i Ekrem (s.a.) Zamanında Müslümanların ihti-
77 Hüsamettin Yıldırım, “Kader Var mıdır, Yok mudur?” Değişim (Kasım 1997). 
78 Hüsamettin Yıldırım, “Kader Ve Sorumluluk”, Değişim (Eylül 1997). 
79 Hüsamettin Yıldırım, “Kaderde Sebepler Zinciri”, Değişim (Ocak 1998). 
80 Hüsamettin Yıldırım, “Kaderi Tartışmak Niçin Yasaktır?” Değişim (Şubat 1998). 
81 Hüsamettin Yıldırım, “Tenkid Usûlu”, Değişim (Mart 1997).
82 Yıldırım, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, 23.
83 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 171.; Bu iki idealini gerçekleştirme konusunda ömrü vefa etmeyen 

Üstat Hüsamettin Yıldırım hem özel kütüphanesindeki tüm kitapları okuyamamış hem de kitaplarını 
sağlığında istediği kimselere teslim edememiştir. Fakat vefatından sonra onun kitapları İnönü 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesine bağışlanmış ve ilim camiasına kazandırılmıştır. 
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lafları alt başlığıyla yayımlamıştı. Fakat serinin devamını getiremeyen Yıldırım, 
bunun sebebini şöyle açıklamaktadır: “Benim kitap yazmam, yayınlamam ve 
başkalarını bundan faydalandırmam; içinde yaşadığım özel şartlar, imkânlar 
ve durumlar sebebiyle başkalarından tamamen farklıdır. Asgari de olsa, ya-
şayışım normal imkân ve şartlar altında cereyan etmediği için, başkalarında 
görülen ve alışılagelmiş olan ümit ve istekler, benden beklenemez. Önceden 
umulamayan, tahmin edilemeyen bir takım oldu-bittiler neticesinde herhangi 
bir kitap veya makale çıkabilir yahut hiç çıkamaz. Hayatımı şekillendiren iç 
ve dış etkilerin, her çeşit anormalliklerin ortadan kalkması gerekir ki, başka-
larından beklenen ümit ve arzular, benden de beklenebilsin.”84 

Kitaplarını tamamen kendi imkânlarıyla yayınlayan Yıldırım, Kültür Bakan-
lığından resmi herhangi bir izin almadığı gibi kitaplarını neşreden yayınevi de 
kendisine aitti. Kitaplarını Zihniyette İnkılâp Yayınları adlı bir yayınevi adına 
neşretmiştir. Yayınevinin ismi bile tek başına Yıldırım’ın zihinlerde yapmak 
istediği inkılaba işaret etmektedir. Fakat tespit edebildiğimiz kadarıyla bir is-
tisna olarak Resul-i Ekrem Zamanında Sünnet adlı eseri 1994 yılında Fark 
Yayınları tarafından neşredilmiştir.85 İslami ilimlerden sosyal bilimlerin tüm 
alanlarına kadar çok geniş bir yelpazede eser veren yazarın yayınlanmış ve 
yayınlanmamış eserlerini toplu bir şekilde şöyle sıralamak mümkündür.

Yayımlanmış Eserleri:
1. İctimâî Matematik (Fikir Usûlü, Keyfiyetlerin Matematiği), Mart 1984.
2. Aklı Köleleştirenlere ve Akli Putlaştıranlara Reddiye, 1974. 
3. Nesillerle Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcı-

larına Reddiye, 1975.
4. Resûl-u Ekrem (s.a.s.) Zamanında Sünnet, Malatya, 1994.
5. Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, İstanbul, 1988.
6. İnsanın Dünya’da Mes’ud Olmak İhtimali, İstanbul, Haziran 1988. 
7. Müslümanların İhtilafları 1, Konya, Temmuz 1984.
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SONUÇ

Aslen Erzurumlu olan Üstat Hüsamettin Yıldırım, Malatya düşünce ik-
liminde yetişmiş, Malatya’nın fikri gelişimine önemli katkılarda bulunmuş 
bir ilim, fikir ve dava adamıdır. Çocukluğundan itibaren bedensel engeli ve 
hasta olmasından dolayı yaşıtlarıyla normal bir hayat yaşayamamıştır. Batıl 
inançlarla yoğrulmuş cehaletin esiri muhafazakâr fakir bir ailede çocukluğunu 
geçirmek durumunda kalan Yıldırım, baba evinde üvey annesinin merhametsiz 
yaklaşımlarına maruz kalmasından dolayı baba evinin her şeyini boykot ederek 
tek başına bir kulübede yaşamaya başlamıştır. Namerde muhtaç olmamak için 
87 Yıldırım, İçtimaî Matematik, 172 vd.; Bu eserlerinin dışında hâlihazırda Hüsamettin Yıldırım’ın el 

yazılarından meydana gelen çok sayıda yazıları elimizde ve bu yazıların ilim camiasına kazandırılması 
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak bu notların büyük bir kısmı aradan uzun bir 
zaman geçmesinden dolayı neredeyse okunamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle hem isimlerini 
vermiş olduğu eserlerini hem de diğer notlarından ne tür eserlerin ilim camiasına kazandırılacağı 
hususunda net bir fikir söylemek şimdilik imkânlarımız dâhilinde değildir.
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kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalışan Yıldırım, hayatının sonuna kadar 
hastalık, yoksulluk, cehalet ile mücadele etmiştir. 

Çocukluğundan itibaren yaşadığı olumsuzluklardan dolayı sosyalleşmemiş 
ve sosyal münasebetleri Malatya’da belli kişilerle sınırlı kalmıştır. Kendi mo-
dern mağarasında kitaplar arasında hayatını idame ettirmeye, ilmi meselelerle 
ilgilenmeye çalışmıştır. Yegâne dostu kitaplar olan Üstat Hüsamettin Yıldırım, 
ilkokuldan itibaren çok kitap okumuş ve 1958 yılından itibaren biriktirdiği 
kitaplarla zengin bir hususi kütüphane meydana getirmiştir. Türkiye’nin önemli 
entelektüel ve fikir adamlarından olmasına rağmen maalesef ulusal çapta tanın-
madığından dolayı kendisinden yeterince istifade edilememiştir. Bunun elbette 
pek çok sebebinden söz edilebilir. Ancak aşırı titizliği, mükemmeliyetçiliği, 
başta ailesi olmak üzere insanlara karşı yaşadığı güven krizi, her şeye şüpheyle 
yaklaşması, bazı konulardaki takıntıları bu konudaki önemli faktörlerdendi. Bu 
etkenler kitaplarının yayınlanmasına ve kendisinden yeterince yararlanılmasına 
da engel olmuştur. 

Son derece azimli, kararlı, çalışkan ve duyarlı olan Hüsamettin Yıldırım, 
kendi sorunlarına olduğu kadar toplumsal sorunlara ve fikirlere de hassasiyetle 
yaklaşmış ve çözüm aramıştır. Özellikle gençlik yıllarında neşredilen gazete, 
dergi, mecmua ve kitap yayınlarını yakından takip eden Üstat Hüsamettin 
Yıldırım,  entelektüel camia ile iletişim halinde olmuştur. Bu hususta kendi-
sinin gönderdiği ve kendisine gelen çok sayıda mektup bulunmaktadır. İslami 
ilimlerden tarihe, felsefeden sosyolojiye, siyasetten psikolojiye kadar pek çok 
alanda eserler veren Üstat, bu eserlerinin önemli bir kısmını yayınlayamamıştır. 
Kendi imkânlarıyla neşrettiği eserlerini de imkânları ölçüsünde yaygınlaştırmaya 
çalışması sebebiyle çok sınırlı bir çevrede bilinir olmuştur. 

Eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını arzuladığını ifade eden Üstat, 
hayatının bir düzene ulaşacağı hayaliyle evindeki kütüphanesini düzenlemeyi 
mevcut imkânları nedeniyle hep bahar aylarına ertelemiş ancak bunu bir türlü 
gerçekleştirememiştir. Kütüphanesinin ve notlarının artık çok dağıldığını onları 
bulmakta güçlük çektiğini, verimli bir çalışma için bir düzene ihtiyaç olduğunu 
belirttiği halde bunu gerçekleştirme imkânına kavuşamamıştır. Eserlerinin derli 
toplu bir şekilde yayımlanması mevzusunu da bu durum ile açıklayan Üstat, 
daha sonra bir düzenleme yaparak, eserlerini kendisinin baskı öncesi kontrol 
etmesi şartıyla güvenli bir yayıncıya yayımlanmak üzere verebileceğini ifade 
etmesine rağmen ömrü vefa etmemiştir. 

Üstadın sınırlı iletişim halkası, eserleri hakkındaki titizliği, yanlış anlaşılma 
endişesi nedeniyle hakkında yapılmak istenen çalışmalar da yapılamamıştır. 
Kendisi hakkında hayatının ancak son döneminde iki çalışma yapılabilmiştir. 
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Bunlardan birincisi yine üstadın farklı ve titiz tavır ve davranışları nedeniyle 
uzun bir sürece yayılan hatta oldukça geciken bir yönüyle nehir söyleşi deni-
lebilecek Abdurrahman Ekinci’nin çalışmasıdır. Diğer çalışma ise kendisiyle 
herhangi bir görüşme yapılmadan yayımlanmış eserleri ve onun arkadaşlarıyla 
yapılan görüşmeler üzerinden kaleme alınan bir yüksek lisans tezidir. İnönü 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat alanında kaleme alınan Üstad 
Hüsamettin Yıldırım ve İtikadi Görüşleri başlıklı bu yüksek lisans tezini Sibel 
Ünlü hazırlamıştır. 

Çok yönlü bir ilim ve fikir adamı olan Üstat Hüsamettin Yıldırım üzerine 
bu kadar az çalışma yapılmış olması üzücü bir durumdur. Temennimiz İslami 
ilimlerden sosyal bilimlerin pek çok alanına kadar çok sayıda eser kaleme alan 
Üstat üzerine çok sayıda tezin yazılması ve sempozyumların düzenlenmesidir. 
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ŞEHRİYAR ve ESERLERİNİN HAFIZ ŞİRAZÎ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI

Ayda KARGAR*

Şehriyar

Seyyed Mohammad Hossein Behjat Tebrizî (1906- 1988) diğer adıyla şeh-
riyar, İran’ın en ünlü şairlerinden biridir. Şehriyar, Tabriz kentine yakın bir 
köyde doğdu. Babası Hacı Mir Ağa Khoshknabi, Tebriz hukukçularından Sedat 
Khoshknab’dan, deha ve belagat sahibi bir adamdı1. Şehriyar küçük yaştan 
itibaren şiir okumaya başladı. Böylece şiir alanında yetenekli olduğu fark edildi. 
Dört yaşlarındayken ilk şirini Azerice dilinde ( kendi ana dilinde) söyledi. 
Şehriyar, eski fars edebiyatı şairlerinin üslubunda ve aynı edebi yükseklikte 
şiir yazan son İranlı şairlerden biridir2. Farsça ilk kitabı Şada-yı- Huda 1929 da 
Tahran da yayımlandı. Aynı yıl yazdığı Mesnevı-i Ruh-i Pervane büyük ilgiyle 
karşılandı. Bu tarihten itibaren farsça şiir kitapları ardarda basılmaya başladı.

 Şehriyar şiirlerin farsça olarak söylemekteydi. Ama bir süre sonra Azerice 
söylemeye başladı. Çünkü şiirlerin farsça yazıp okurken annesi dilden dolayı 
anlamakta zorluk yaşıyordu ve Farsçayı iyi bilmiyordu ondan dolayı şehri-
yardan şiirlerin Azerice söylemesini arzu etmiştir. Şehriyar annesinin vefatını, 
hayatında yaşadığı en acı olay olarak belirtmekteydi. Bu acı duyguyu Vay 
Madaram manzumesinde çok iyi bir şekilde ifade etmektedir. 

Şehriyarın şiirleri farsça ve ya Azerice olsun insanların ruhuna ve kalbine 
dokunduğu için çok başarılı ve kalıcı oldu. Şehriyarın Farsçadan Azericeye 
geçişi, duygularını başarılı bir biçimde ifade etmesinde olumsuz yönde etki 
etmedi; tersine Heyder Babaye Selam manzumesin yayınladığı zaman insanlar 
tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ve sadece İran değil belki başka ülkelerde 
de örneğin Türkiye’de, Azerbaycan’da da çevirileri yapılıp yayınlandı. Şunu 
belirtmek gerekir ki, Heyder Babaye Selam yetmi altı dile çevrilmiştir. Şehriyar, 
“Heyder Baba” ismini doğduğu yerdeki dağın isminden almıştır. Bu manzume 
yayınlandıktan sonra insanların çoğu Şahriyarı çağdaş dönemin Hafiz’ı olarak 
adlandırdılar. 
* Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (Din 

Psikolojisi) ayda.karegar@yahoo.com ORCID: 0000-0001-9644-6573 GSM: 05347146074
1 Hamşahri.com
2 Hamşahri.com



248   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

Şehriyarın özel hayatıyla ilgili şöyle söyleyebiliriz ki, Şehriyar eğitimin bir 
kısmın Tebriz’de bitirdikten sonra tahrana gitti. Üniversiteyi doktorluk bölümünde 
kazandı ama mezuniyetten önce bazı duygusal olaylardan dolayı bitirmeden 
bıraktı. Bir süre sonra iş için dört seneliğine Horasan ’a gitti. Tekrar Tahran’a 
döndü ve bu defa bir bankada çalışmaya başladı. Yine bir süre sonra Tebriz’e 
gitti ve hayatının geri kalanını orada sürdürdü. Şehriyar’ın şiirlerinde kullandığı 
ismi ile ilgili şunu belirtmek gerekir; ilk başlarda “Behcet” mahlasıyla şiirlerin 
yayınlıyordu. Hafiz’ın şiirlerinde iki kez “Şehriyar” ismiyle karşılaştıktan sonra 
“Behcet” yerine “Şehriyar” mahlasını kullanmayı tercih etti. Şehriyar, Hafız’a 
büyük bir hayranlık duymaktaydı ve Hafiz ’ı dünyanın en büyük şairlerinden 
biri olarak kabul ederdi. Şehriyar’ın Hafız-ı Shirazi’ye olan bağlılığını ortaya 
koyduğu şiirlere ek olarak, Şehriyar’ın Divan’ı, Hafız’a bestelenen gazellerle 
doludur; öyle ki Şehriyar Divanı’na baktığımızda Hafız’dan sonra 70-80 kadar 
gazal şiir yazıldığını görüyoruz. Ve 275 defa alenen veya dolaylı bir şekilde 
Hafiz ’ı zikretmiş ve kendi adına kutsamıştır.

Ünlü şairin anısına 17 Eylül fars şiiri ve edebiyatı günü olarak anılmıştır.

Hafız-ı Şirazî 

İranın en ünlü şairlerden biri Hâce Şemseddin Muhammed İbn Bahaullah 
Muhammed Hafız-ı Şirazî, 1318 yılında İran’ın Şiraz kentinde doğdu. Çok 
ünlü birisi olmasına rağmen hayatıyla ilgili çok az bilgi elde edilmiştir. Hafız-ı 
Şirazî ‘nın ünü sadece İranın sınırlarına mahsur ve mahsus bir şey değil, belki 
sınırları geçmeyi de başarmıştır. Ve bu başarı Şiirlerin başka dillere de çevril-
mesine sebep olmuş. Hafız’ın şiirleri sadece kendi dönemindeki insanlara ait 
Değil, belki tüm dönemler aittir. Hafız’ın şiirlerinin konusu çok çeşitlidir ve 
şiirleri geleneksel İran müziği, görsel sanatlar ve hat sanatında kullanılmaktadır. 
Şiirlerin çoğu Farsçadır, ancak Mulma şiirleri ve tamamen Arapça bir gazel de 
vardır3.  Hafız fars edebiyatı,  şiir,  felsefe,  mantık ve irfanda da söz sahibidir. 
Hafız gazellerinde, Kuran’ın üslubundan etkilenmiştir. Aynı zamanda Hafız, 
İran’ın kadim kültürünü ve İslam kültürünü din, teoloji, felsefe ve mistisizm 
ile ilişkilendirmiş ve şiirinde kristalize etmiştir. Dünya görüşünün unsurlarını 
Firdevsî, Hayyâm, Sanaî, Irakî, Attar ve Rumi’ye borçludur.”4  Hafız hayatı 
boyunca pek çok padişahlar, soylular, âlimler ve şairlerle görüşme ve konuşma 
fırsatına sahip olmuş, devrinin mutasavvıf ve dervişlerinin durumundan ha-
berdar olmuş; ama kendisi asla bu grupların hiçbirine ait olmamıştır. Hafız, 
tasavvufu çok iyi bilmesine rağmen, bir hidayet adamı değildi. Hafız’ın şiirinde 
3 Moein, Mohhammed (1387).
4 Fawikipediya.com
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aşk, mistik ve övgü olmak üzere üç alan vardır. Hafız Divanı, 50 yılı aşkın bir 
süredir bestelenmiş 500 gazel, 42 dörtlük ve çeşitli şiirler içermektedir. Hafız 
şiirlerini sadece özel ve ilham verici anlarda bestelediğinden, yılda ortalama 
sadece 10 gazel şiir besteledi ve asıl amacı sevgilinin gerçek statüsüne yakışır 
bir eser yaratmaktı. Bugüne kadar Farsça’da ve dünyadaki diğer dillerde çeşitli 
şekillerde 400’ün üzerinde yayınlandı. Hafız-ı Şirazî 1389 (H. 791)’da vefat 
etti ve Şiraz kentinde defnedildi. 

Hafiz ve Şehriyar

Hafiz ve Şahriyar farklı asırların şairleri ama ikisi de kendi dönemlerinde 
en popular ve ünlü şairlerdir. Hafiz’in şiirleri sadece kendi dönemine ait de-
ğildir belki her dönemin insanlarına ve her ruh haline hitap eden tüm nesillere 
aittir. Şiir dili çok akıcı ve anlaşılması kolaydır. Hangi ruh halinde olursanız 
olun Hafiz ’in şiirlerinden birin okuduğunuz zaman sanki o anki ruh halinize 
yazılmıştır gibi hissedersiniz. Ve bu Hafiz ’in yazdığı şiirlerin diğer büyük ve 
etkileyici özelliklerden biridir. Belki böyle bir özelliklerden dolayı Şehriyarı 
da etkilemeyi başarmıştır. Şehriyar Hafiz’ın şiirlerine hayranlık duyardı ve bu 
hayranlık şiirlerinde bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Şehriyarın şiirleri 
çok karışık veya anlaşılması zor olan bir niteliğe sahip değildir belki tam tersi-
dir. Halk dilinde olduğu için halk arasında hayranları pek çok olmuştu ve hala 
da vardır. Bu özellik Hafiz ve şehriyarın şiirlerinin ortak niteliklerden biridir. 

Şehriyar Hafiz’ı kendi hocası olarak görmekteydi ve şiirlerinde Hafiz ’in 
izleri açıkça görülmektedir. Ama Hafiz kendi döneminde ne birinin hocası ve 
ne birinin öğrencisi oldu. Hafiz’in güçlü kalemi şiirde kendisinden asırlarca 
uzaktaki nesillere de aktarabilmiş ve onları etkileyebilmiştir. Şehriyar kendisini 
Hafiz’in karşısında öğrenci olarak görüyordu öğrenci hocanın üslubunu taklit 
etmesi doğaldır. Ama bu taklit sırf bir kopya değildir. Belki hocanın üslubunu 
örnek alarak kendi üslubunu oluşturdu yani yaratıcılığını kullanarak yeni ve 
eski dilleri birleştirerek kendi üslubunu ortaya koydu. 

Hafiz ’in şiirlerinde duygu, uyum, düzen, bütünlük dört temel öğe olarak 
görünmektedir. Aşk, tasavvuf, övgü Hafiz ’ın eserlerinde belirgindir5. Hafiz 
mutluluk şairidir; çünkü onun için mutluluk yaşam gereğidir. Ama Şehriyar 
öyle değildir. Şehriyarın şiirlerinde hep bir hüzün vardır. Şehriyar hüzün şairidir 
söylememiz belki çokta yanlış olmayabilir. Gençlik döneminde yaşadığı bazı 
özel olaylar bu hüzünlü bestelere sebep olmuştur. Şehriyar’ın tüm şiirleri aşk 
âlemine sığmaz. Aşkın sınırlarında daha birçok konu; gençliğin, yaşlılığın ve 
5 Geni. Gasem (1383).
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yalnızlığın yitirilmesinden, günlere, ihtiras ve vatan sevgisine, özellikle Azerbay-
can sevgisine, hukuka ve hürriyete şükretmek onun şiirlerinde görülmektedir6. 
Şiirlerinde dünyayı terk etmek ahirete dikkat etmek gibi temalar görülmekte 
ve bu Hafiz’in şiirlerinin asil bir şekilde yansıyan düşünce çizgisidir.

Şehriyar Hafız, şairin çağrışımlarının merkezine o kadar iyi yerleştirilmiş ki, 
her şey ve her yer onu Şehriyar’ın anısına götürebilir ve Hafız’ın Şehriyar’ın 
şiirinde o kadar çok tekrarlandığı söylenebilir ki, insan hiçbir durumda asla 
unutmayacağını hisseder7. 

Hafız-ı Şirazi, Fars dilinin en usta söz yazarı olarak kabul edilir. Hafız’ın ana 
yeniliği, bestelediği parlak, bağımsız ve iyi temalı tek parçalardadır. Şehriyar 
ise yeni ve eski dili ustaca birleştirerek stilize etmek ve yeteneğin kullanarak 
şiirlerin duygu ve hisle özel kelime seçimiyle doldurmaktır. 

Özet olarak Hafız ve Şehriyar iki farklı asırların şairleri olmalarına rağmen 
ortak niteliklere sahip ve halk içinde büyük ilgili ile karşılanmışlar. Her ikisi 
kendi yetenekleriyle şiir dünyasında yenilikler yaratmışlar. Şiirlerinde o gerçek 
duyguları sınır tanımaz olmuş ve sadece Iran değil diğer ülkelere de onları ün 
sahibi etmiştir. Halk dilinde yazılan şiirler halkın kalbine ve ruhuna dokunmuş 
ve kalıcılığa yol açmıştır. Şehriyarın şiirlerinde Hafız’ın izi görülmektedir ve 
bu Şehriyarın Hafız’a duyduğu hayranlıktan kaynaklanmaktadır.
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Giriş

Zamanla, İslam dini ve İslami değerler Azerbaycan Türklerinin milli ve 
manevi değerlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Büyük lider Haydar 
Aliyev’e göre, “İslami değerlerimiz nesilden nesile aktarıldı, yaşadı ve bugün 
halkımızın, ulusun en büyük manevi zenginliği” (Aliyev, 2015:199).

 20. yüzyılın başlarında, ilerici aydınlar, düşünürler, şairler ve Azerbaycan 
gazetecileri halkın  cehaletten kurtulması için sürekli mücadele ettiler. “Hüma-
nizm, insanlık, sevgi ve merhamet fikirleri Hüseyin Cavid’in eserlerinde lider 
bir konuma sahipti, eserlerinde tasavvufun ruhu duyulur” (Azimova,2020:63). 
Cavid, şiirlerinde sürekli olarak büyük Yaratıcıya, İslam’ın peygamberine, İslami 
değerlere saygı gösterir (Kasımbeyli, 2020:92). Cavid’in eserlerinde, İslam 
peygamberi-Hz. Muhammed (s.a.s.), hadisleri büyük sevgi ve  saygı görüyor, 
Müslümanları bilim ve eğitime çağırıyor: “bilim Çin’de olsa bile, onu ara-
yın. Allah bilime özlem duyanı sever” (5, 60). Hz.Peygamber”in “beşikten 
mezara kadar bilim isteyin!” Hadislerini Cavid örnek olarak Müslümanlara 
gösterdi”(1,146). “Azerbaycan  türk edebiyat tarihinde önemli yer tutan şair 
Hüseyin Cavid(1882-1941)”(Huseynzade,2020), “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Türk Kapıs”ı, Kazım Karabekir Paşa’nın “Şark Kapısı” olarak nitelediği Nah-
çivan’da”(Kiraz, 2021) dünyaya gelmiştir.

    Cavid şiirlerinde Allah ile birlikte olmaktan, Allah ile insan arasındaki 
ilişkiden bahseder. Hüseyin Cavid, Adem”in Havva ile cennette kalmasını, be-
hish’te yaşamayı anlatıyor (Kocayeva, 2012: 29): “Yaşarmış qayğısız Adem”le 
Havva, öyle nuranur içinde”(Cavid, 2005:27). Adem ve Havva belaya girer, 
*  Doç. Dr. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü, asgarov_rashad@

mail.ru
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güzelliklerini kaybeder, kendi ruhlarına hakim olamazlar, çünkü büyük aşka zarar 
verirler. Çünkü “ruh nerede öldü yargıç; gerçek aşkı yok etti“(Cavid, 2005:29). 
Allah’ın emriyle Adem ve Havva cennetden atılırlar ve yeryüzüne inmelerini 
emrederler: “Dеmiş: Çık, еy qafil beşer! Dеgil layiq sana gülzari-cennet”(-
Cavid,2005:27). Adem evladının yeryüzündeki hayatı asla rahat olmayacaktır. 
Felaketler ve sıkıntılarla karşılaşacaklar: “Yaşarsın vadiyi-zilletde mayus, Fakat 
dönmez, o günler geçti efsus!” (Cavid,2005:27). Dünyanın felaketlerinden 
kurtulmanın tek yolu, nafsı takip etmek değil, yaşam denemelerinden geçmek-
tir. İnsanın yaratılışında ona bilgi, düşünce verilir, asıl amaç yeryüzünde hak 
ve adalet kurmaktır: “Kimin ülviyse ruhu, söz onundur, Esiri-nafs olan daim 
zebundur” (Cavid, 2005: 29).

Bulgular

Sosyo-politik olaylarla dolu 19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın başlangıcı Azer-
baycan edebiyatında yeni ve güçlü bir canlanmaya yol açmıştır. Yirminci yüzyılın 
başlarında var olan Türkleşme fikri ileri aydınlar tarafından desteklendi ve ciddi 
adımlar atıldı. Dil birliği, din birliği, iş birliği alanında çabalar gösterildi. Bu 
çabayı gösteren düşünürlerden biri Hüseyin Cavid idi. Hüseyin Cavid ulusal 
Ruh’un taşıyıcısıydı. Vatanını, halkını seven ünlü bir adamdı. Türk dünyasına 
ve Türkiye’ye içtenlikle bağlıydı. Cavid’in eserlerinde Türkiye ile ilgili konular 
her zaman önemli olmuştur. Bu nedenle Sovyet döneminde Hüseyin Cavid 
“Panislamist ”, “Pantürkist”, “ Vatan haini” olarak damgalanmıştı. Çünkü Hü-
seyin Cavid, eserlerinde, ait olduğu ulusun tarihinin en önemli meselelerini, 
kader sorunlarını ele aldı.

Hüseyin Cavid, zamanının ve çevresinin ideolojisine asla eğilimli olmayan 
parlak bir düşünürdü. Kuşkusuz Azerbaycan edebiyatının en büyük temsilcile-
rinden biridir. “Geniş ve zengin bir yaratıcı zekaya sahip olan Hüseyin Cavid, 
insani konulara her zaman ilgi duyuyordu, insanın iç dünyası, psikolojisi onu 
bir sorun olarak görüyordu” (Abasova, 2013: 91). 

“Azerbaycan’ın dertli şairi Hüseyin Cavid edebiyata Kur’an ve Turan düşün-
cesiyle kadem basmış ve vatana döndükten sonra da Türkiye’de öğrendiklerine 
sadık kalmıştır. Hüseyin Cavid milli ruh sahibi, Vatanını, halkını, milletini 
seven bir fazilet sahibi idi. Diğer Türk milletlerine ve özellikle Türkiye’ye 
bütün kalbiyle bağlı bir insan idi. Hüseyin Cavid çalışmalarında Türk ve Tür-
kiye mevzusu her zaman baş mevzu olarak kalmıştır” (Gül, 2013:193-194). 

Azerbaycan edebiyatında manzum tiyatronun banisi, görkemli romantik 
sanatkar, dünya şöhretli dramaturg Hüseyin Cavid şahsi hayatını milletinin ve 
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halkının saadeti için kurban vermiş bir maarifperver şahsiyettir. O öncelikle 
bir muallim idi. Hem muallimlik mesleğini hem de edebi şahsiyetini milleti-
nin inkişafı ve yükselmesi için kullanmış, cehaleti, bağnazlığı geri kalmışlığı 
ortadan kaldırabilmek için elindeki bütün materyalleri- enerjisini, duygusunu, 
ruh dünyasını bunun için kullanmıştır (Çamalan, 2013: 24). 

Hüseyin Cavid, Türk-islam dünyasının büyük bir kültürel fenomeni olarak 
incelendikçe, Yakın ve Orta Doğu’daki yeri ve konumu ve dünya ölçeğinde 
daha objektif ve canlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sanatçının çocukluk ve 
gençlik yıllarının yanı sıra eğitimi, bir birey olarak oluşumu ve sanatsal ve 
felsefi yaratıcılığa gelişi de gerekli bir öneme sahiptir.

Eserlerinde sanatsal ve tarihi bir gerçek vardı. Hüseyin Cavid, dini derinden 
bilen ve ona hizmet eden eğitimli, akıllı bir ailede doğdu. Hüseyin Cavid, İslam 
ideolojisinin hiçbir zaman zor’a dayanmadığını, inancına, imanına, sevgisine 
öncelik verdiğini, diğer dinlere de saygılı davrandığını belirtti. (Абасова, 2013: 
91). Cavid, Hz.Adem’in gökten yere inişi şeklinde “Hübuti- Adem’i” tasvir 
etti. (Ayaz,  2013: 142).

Hüseyin Câvid’in estetik mânâda dikkat çek en manzumelerinden biri “Keç-
miş Günler” ismini taşıyan şiir kitabı (I. Cild)nda yer alan “Hübuti-Âdem”dir. 
Bu kelimeyi “aşağıya inme, düşme” olarak Türkçeleştiren Şemseddin Sami, 
“hübût-ı Âdem”i ise “Hazret-i Âdem’in gökten yere inmesi” şeklinde tasrih 
etmiştir. Bu başlığı tercih etmesiyle şair, estetik bir yargıda bulunuyor: Yü-
ceyi temsil etmesi bakımından Cennet’ten çıkartılan Hz. Âdem yer (dünya)e 
inmiştir (Ayaz,  2013: 142).

Bu açıdan “Hübuti-Adem” şiiri özellikle dikkat çekiyor. Bu lirik eserin 
teması, Kur’an’ın ünlü hikayesinden (Peygamber Adem’in hikayesi) alınmıştır. 
Nizami Gencevi’nin “Adem’in anı” başlıklı “Sırlar hazinesi”nin ilk makalesinde 
bu hikayeyi anlattığı bilinmektedir. Nizami’nin eserinde, Adem’in yaranışından 
tövbesine kadar olan bütün hikaye, “Bakara” suresinde olduğu gibi yansıtılır. 
Makalenin başlığından da anlaşılacağı gibi, şair kendisi ve okuyucuları için, 
Yüce Allah’ın amacının Adem’i halk haline getirmede ne olduğunu açıklığa 
kavuşturmaya çalışır. Cavid, Adem’i, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği yüksek 
andan itibaren inen bir sebep hakkında daha fazla düşünmeye zorlar. Bu ne-
denle şiire “Hübuti-Adem” denir. Hübut, iniş, düşüş, konmak gibi anlamları 
olan Arapça bir kelimedir (Kocayeva, 2012: 28).

Bu şiirde Hüseyin Cavid, Adem oğlunun trajedisinin ve felaketinin asıl 
sebebinin kendisinden kaynaklandığını bir kez daha teyit etmektedir. Hüse-
yin Cavid, insan ruhunun yanında esir tutulduğu ve bu özelliğin onu nasıl 
kızdırdığı konusunda acı bir şekilde pişmanlık duyuyor. Bu şiirde, insanın 
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hayvan özelliklerini güçlü bir ifadeyle ortaya çıkarır, vahşi bir “zebuni- ehtiras” 
duygusunun zaferini gösterir, bu duygunun balonundan yüce, yüce duygular 
bir insanda kaybolduğunda ve yerini vahşi eğilimlere bıraktığında, vahşi bir 
tutkunun zaferini gösterir. O, Peygamber Adem’in peygamberliğinin işareti 
gibi, “O ülviyet, o ülvi sermediyyet” (Cavid, I, 2005: 27) gibi yüce duygular 
boşuna gider.  

Hüseyin Cavid’in düşünce dünyasında insan ve onun yaşam hakkı herşeyin 
üzerindedir. Şair, insan ve insani değerler üzerine yazdığı şiirlerde herkesin 
temel yaşam hakkını ve bu hakkı elde edebilmek, insan gibi yaşayabilmek için 
verdiği mücadeleyi en kutsal mücadele olarak eserlerinde ele alır. “Hubuti-A-
dem” şiirinde mutlu günlerin Hazreti Adem’le Hazreti Havva’nın yaşadıkları 
cennette kaldığını ve dünya hayatı ile birlikte atık sıkıntıların kalıcı olduğu 
anlatılır” (Adıgüzel, 2013: 395).

Hüseyin Cavid, cennetteki ilk peygamber olan Adem’i canlandırıyor. Bunu 
gösterir  ki,                              

“bir zamanlar Adem”le Hevva, 
Yaşarmış rövzeyi-cennetde tenha” (Cavid, I, 2007:27).

Şair, Hz Âdem’le Havva’nın Cennet’ten çıkartılışlarını kutsal metinlerde 
yer aldığı şekliyle şiir sanatının icaplarına uygun şekilde anlatıyor. Bunu ya-
parken de “hübût” tabirinin mânâ ve medlulunda saklı bulunan estetik kodlara 
uygun bir tablo çiziyor: Bunlar yüce’yi temsil eden Cennet, düşüşün simgesi 
olan (Peygamber’in gönderildiği) dünya ve şeytan (yılan) tarafından iğvaya 
sürüklenişi ifade eden trajik’tir (Ayaz,  2013: 142).

 Şair, düşünürün düşüncesiyle bunu, bu cennetin, en azından bizim için, 
anlaşılması zor olan ve zihnimiz için imkansız olan büyük bir zorluğun olduğu 
bir alan olduğu gerçeğiyle haklı çıkarır. Yani onu anlayabilecek bir bilgimiz 
yok. Çünkü bu dünya, Yeryüzünden ve üzüntüden uzakta, onun üzüntüsünden 
uzak, zaman ve mekanda bizden uzaktır. Orada kederin olmadığı yerde, ke-
derin ve üzüntünün taşıyıcısının sembolü olan Adem’in oğlu, insan da orada, 
ıssız bir yerin sakinleri olmaktan çok daha uzaktadır. Yani, bütün bu alanlarda 
böyle bir “manevi” açıklık dünyasında, sadece altın kanatlı meleklerin bu 
yönlere - şu yönlere - uçtukları tek şey vardır. Bu dünyada olan her şey sürekli 
sevinçler, “neş”eler, güller, çicekler” (Cavid, I, 2007:27). Yani burası baştan 
beri güzellikle dolu ve boş zamanlarıyla rahatlık dolu. Oradaki boşluk sonsuz-
dur, sonsuz açısal, genişlikte geniş bir dünyadır. Yani biz, Adem’in çocukları, 
onları sadece hayallerimizde inşa edebiliriz. Öte yandan, Yeryüzünde olduğu 
gibi farklı mevsimler, yılın farklı anları yoktur. Bu alan, sonsuz umutların asla 
solmadığı çiçekli bir karanlıktır:   
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Hazansız bir baharistani-cavid
Ki solmaz orda asla bergi-ümmid (Cavid, I, 2007:27).  

Hüseyin Cavid şöyle yazıyor: eğer insanoğlu bu dünyayı tanıyıp onu göre-
bilseydi, belki de gözyaşlarını onun zevkinden ve zevkinden uzak tutamazdı:

Ferehden ağlar insan belki, bilmem
Bulunmaz orda lakin hüznü matem (Cavid, I, 2007:27).  

Yani, eğer bir insanı ağlatan şey onun sıkıntısının ağırlığıysa, keder, üzüntü 
insanı ezip ağlatırsa, fakat bu cennette hiçbir zaman yas belirtisi yoktur ve 
olamaz. Burada sevinci, kutsaması olabilir, bu da bir insanı ağlatabilir. Bu alan, 
insanın istediği her şeyi özlediği, istediği her şeyden, tüm endişelerden kurtul-
muştur. Onları orada bulmak imkansız. Bu, insanın mutlu ve neşeli cennetidir.

İsimleri Cavid’in şiirlerinin başında bahsettikleri kaygısız Adem ve Havva, 
böyle bir dünyanın ilk insanlarıydı, ama aynı zamanda orada yalnız yaşıyorlardı. 
Orada o kadar güzel yaşıyorlardı ki o kadar özgürce yaşıyorlardı ki “mestü-şeyda, 
şad handan, veqfi sevda, safu-üryan” (Cavid, I, 2007:27) kendilerine hiçbir 
şey yapmıyorlardı. Herhangi bir kıyafete ihtiyaç duymadıkları için kıyafetleri 
“iffetli, iki kişilik yalnız bir tül” idi”:

Degilmiş süs geyim onlarca adet;
Fakat giydikleri bir tül ki, iffet.
İki dildadeyi-zevqü şetaret,
Olub vüsletgüzini- bezmi-ismet; (Cavid, I, 2007:27) . 

 Şair, Hz. Âdem’le eşinin huzurlu ve mutlu yaşadıkları Cennet’i tasvir 
ederken kullandığı sıfatları itinayla seçmiştir: Bizlerin anlamaktan “bigâne” 
olduğumuz bu Cennet (meva), toprak (yeryüzü)tan uzaktır. Gam ve kederin 
olmadığı bu ruhani ve aydınlık âlemde altın kanatlı melekler pervaz ediyor. 
O Cennet, baştanbaşa etrafa ümit, neşe, gül ve çiçek neşrediyor. Öylesine 
“hoş” bir yurtta yaşayan Hz. Âdem’le Havva, her türlü gam ve kederden uzak 
yaşıyorlardı. Yaşamaları için tahsis edilen bu yurtta “tenha” olduklarından do-
layı uryan geziyorlardı; iffetin gerekli kıldığı ince bir tül’le iktifa ediyorlardı” 
(Ayaz,  2013: 142).

Yani o zamanlar, ya da daha doğrusu cennetlik yerlerinde, hiçbir zaman 
üzerlerinde, şu anki insanların giydiği kıyafetleri, neşe ve rahatlık içinde ya-
şarken giymedikleri kıyafetleri giymemişlerdi. Yani, tamamen doğuştan gelen 
bir gün geçirdiler. çünkü giyinme gelenekleri yoktu. Yani iffet giyiyorlardı, 
ama “sadece bir tül” hecesiyle. Bu kuralla, bu hasat günlerini geçirdiler.

Hüseyin Cavid, Adem’in hilgat’ı, halifeliğe atanması, eğilme emri, Haz-
reti- Adem’in tövbesi gibi aşamalara dokunmadan, ayetine, Adem’in cennette 
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Havva’yla yaşadığı, yasak ağaç aşamasından, Behiş’teki hayatlarını anlattığı, 
bu ulviata’yı “kirli dünyevi işlerle kirlenmemiş” olarak sevdiği, romantik bir 
şekilde çiftin hayatını aydınlık bir şekilde çizdiği gerçeğiyle başlar. Fakat bu 
mutluluk uzun sürmez, çünkü her mutluluk kalıcı değildir (Kocayeva, 2012: 29):

Yaşarken öyle nuranur içinde, 
Hücum etmiş de süfli ehtirasat, 
Qabarmış adamiyyet hissi ... heyhat! (Cavid, I, 2007:27) . 

Hüseyin Cavid, Ademoğluna gelen ve gelecek olan her felaketin, onun 
“nafs”ına ve yaptıklarına bağlı olduğunu belirtti. İnsanın içsel ruhsal dünya-
sına, ruhunun kendi özelliklerine hakim olamamasının zorluklarına özellikle 
dikkat eder. Cavid’e göre, insan “nafs”ına secde eder, parçalanır, harap olur, 
yenilir, ezilir. Eğer bir kişi nihai sonucu, yani kaderinin yol açacağı şeyi tahmin 
edebilirse, “nafs”ını sağlıklı bir mantıkla yenebilir. Fakat bir insanın zihnini, 
aklını yöneten bu “nafs”, gelecekteki yaşamını temelden yok eder, her şeyi 
baş aşağı çevirir.

Sağlıklı bir yaşam felsefesine dayanan Hüseyin Cavid, insanın sağlıklı dü-
şüncesinin bu izlenimini yaratmayı, bu kadar sağlam bir inanca sahip olmayı 
hedeflemektedir. Yani, Ademoğlu zihninin, aklının  altında olan “nafs”ına sahib 
çıksın, kurtulmanın yolu olarak, kurtuluşu aklında görsün. Böylece, üzerinde 
durduğu yükseklikten aşağı inmesin, gerçeği, kurtuluşu, aklının mantığını bu-
labilecek ve felaketlerden tamamen uzak durabilecektir.

Allah, Adem’e (as.) akıl ve ilim vermiştir ki, yüce bir sevgiyle, onu anlasın 
ve O’nun emirlerine uysun. Fakat en azından bir kez bile düşünmemiş olan 
Adem (as.), güzel bir dünyada olduğu için göklerde özünü hiçbir zaman takdir 
etmedi, onu takdir edemedi. Çünkü cennet öyle bir dünyadır ki, bir insan bir 
an düşünürse, Yüce Allah’ın kendisine ne verdiğini anlayamaz. Cavid behiş-
tin-cennetin açıklamasında şunu belirtmektedir:

Bu me-va öyle bir firdevsi-ala
Ki, her bir levsden, her mefsedetden,
Bütün vahşetden ari bir nişimen  (Cavid, I, 2007:27) .

Bu nimetleri alamayan Adem (as.) “nafs”ına yener. Bundan sonra, tüm fela-
ketler de onu sürekli olarak takip etmeye başlar. Yani, Cavid şeytan yüzünden 
değil, Adem’in peygamberin “nafs”ının esiri olduğu için onun önünde bekleyen 
felaketlerin resmini ortaya çıkardı. Tanrı’nın Buyruğu, Ademoğlu göklerden 
sürülüp yeryüzüne indirildiği zaman, onu bekleyen felaketler sayılamayaca-
ğıydı. (Kocayeva, 2012: 29).
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Böyle nadir bir eser yazan Hüseyin Cavid, dünya edebiyatında en nadir 
sanatçılardan biri olarak bilinir, haklı olarak gururla hatırlanacak ve nadir 
eserlerin yazarı olarak onurlandırılacaktır. Çünkü burada şair, Hz. Adem’in 
acı trajedisinin nereden geldiğini insanlığa daha da kesin olarak gösteriyor 
ve kanıtlıyor. Yüce Allah’tan verilen bu yüce sevgiyi yok eden, İlahi sevgiye 
zarar veren Adem (A), cennetten sürüldü ve terk edildi. Allah’a olan sevgi-
sini, nefsinden ve açgözlülüğünden feda eden Adem, Yüce Allah’ın kendisine 
verdiği her güzellikten mahrum kalır. Bundan sonra Adem şaşkına dönerek bir 
heykel gibi yere donar. Çünkü aynı anda Adem ve Havva, ölümcül bir sevgiye 
neden oldukları için cennetten atılıyorlar (Kocayev, 2012: 29), çünkü kendileri 
kendi sıkıntılarına neden oldular ve Yüce Allah’ın emrine itaat etmedikleri için 
behişten- cennetten sürüldüler. Yani Adem ve Havva, daha yüksek dünyalarda, 
meleklerle ve paryalarla aynı yerde yaşadılar ve yarattılar. Ama “Güzel bir 
kız, cennetteki perizad” (Cavid, I, 2007:28) Yüce Allah’ın fermanını getirerek, 
onlara Allah’ın kararnamesini hatırlatır, cennete sonsuza dek veda etmeleri 
gerektiğini hatırlatır. Bu nedenle Tanrı’nın emri ona şöyle der:

Çık, ey ğafil beşer! Def ol, çekil, git!
Bu lahuti teferrücgahi terk et!
Degil layiq sana gülzari-cannet... (Cavid, I, 2007:28). 

İnsan “nafs”ıyla kör olan Adem (as.) Peygamber, mutluluğun içinde kaygısız 
yaşadığı günlere veda etmelidir, hayatını Behiş’te, cennette bırakmak zorunda 
kalır. Çünkü eğer bir kişi “nafs” ına hakim olamazsa, aynı zamanda onun esiri 
olursa, eliyle, çirkin işiyle mutluluktan mahrum bırakılmalıdır. Böyle bir “yüce 
sevgiyi” sona erdiren “nafs” olur. Çünkü Adem Peygamberi yaratan Yüce 
Rabbimiz ona akıl ve bilgi vererek öğretti ve ona iş yapmasını emretti. Bu 
anlamda Yüce Allah, Ademoğlunun konumunu meleklerden üstün kılmıştır. 
Cavid’in gözünde olayların gidişatında küfreden, lanetleyen şeytan değildir, 
ancak o kişinin işi olan bir candır.Yani, bir insanın yüzünü nihayetinde bula-
nıklaştıran şey onun kör “nafs”ı, açgözlülüğüdür. Bu aynı zamanda onu her 
zaman üzüyor, gözyaşları bırakıyor. Çünkü cennet ehli Adem ve Havva, Onlar 
kendilerini “nafs”larıyla kör ettiler, oysa onlar aydınlık bir yaşam sürüyorlardı. 
Bu mutluluğun kendileri için kalıcı olduğu gerçeğinden bir kez ve herkes için 
yüzmek zorunda kaldılar.

Sararmış bet-beniz, uçmuş teravet, 
Hücum etmiş haman rendi-sefalet (Cavid, I, 2007:28). 

Yüce bir sevgiyi inciten kişi, Adem’in bilgisizlikten uzaklaşmasıdır. Onun 
göksel güzelliği de onun elinden alınmıştır. Ancak tövbe ettikten sonra, güzel-
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liğinin üçte biri geri dönmez. Nizami’nin eserlerinde bu olay yeni bir anlam 
kazanıyor. Şairin sözleriyle, “ Adem’in dikkatsizliğe atılan yüzü günahtan 
karartılıyor. Fakat o bu cezaya tahammül eder, şikayet etmez, tövbesini tekrar 
eder, pişmanlık gözyaşları gözlerinden akar. O, günahın karanlığının yüzünden 
ve ellerinden silineceği umuduyla Tanrı’nın kuluna o kadar tahammül eder ki. 
(Kocayev, 2012: 29)”                                  

Tüm yaşamları boyunca, halkın, ulusun ve tüm islam dünyasının, Türk 
dünyasının bağımsızlığı için mum gibi eridiler. Kendi başlarına yandılar, ama 
ortadan kaybolmadılar. Halkın kalbine, ulusun kalbine göç ettiler, bugünü, 
bu ulusun geleceğini aydınlattılar ve bu millet yaşadığı sürece sonsuza dek 
yaşayacaklar
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ERZURUMLU MÜLHİMÎ’NİN ŞEHEN-ŞEH-
NÂME-İ MURÂDÎ MESNEVÎSİ ADLI ESERİNDE 

GEÇEN DEYİMLERİN KULLANIMI

İdris SÖYLEMEZ*

Giriş

Dilin kalıplaşmış ifadeleri olan deyimler, az sözle çok şey dile getirmek 
hatta konu ve durumu etkili bir şekilde anlatmak maksadıyla kalıplaşmış kelime 
grubu ya da cümle tarzında kurulmuşlardır.1Deyimler, Sanatlı kullanım kaygı-
sıyla oluşturulmuş dil birliktelikleridir. Deyimler, insanınzekâsının inceliği ve 
pratikliğine bağlı olarak üretilen temel anlatım esaslarının başında gelmektedir. 
Toplumun yüzlerce yıllık kazanımlarının ürünü olarak kabul edilendeyimler 
dilin zenginliğini ve canlılığını gösteren2 temel değerler olarak nesilden nesile 
aktarılagelmiştir. Soyut olanın somutlaştırılarak ele alındığı bu anlatım değeri 
içerisinde istenilenin dillendirilmesi metnin oluşumunda atasözleri kadar etkili 
bir yöntemdir. Geleneksel değerlerin bir kısmını içerisinde barındıran deyimler, 
bu bakımdan tarihi dönemlerdeki sosyal yaşantıya ışık tutmaktadır.3Kalıplaş-
mış ifade olan deyimler4 taşımış oldukları anlam dünyası ile birlikte kalıcı 
hale gelmişlerdir.Bir milletin hayatında önemli yer tutan deyimler, Ömer Asım 
Aksoy tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır:“Bir kavramı, bir durumu, ya 
çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek 
anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da 
tümce.”dir.5Deyimler, Atasözlerinde olduğu gibi yargı bildirmese de, tamam-
lanmamış cümle ya da eksiltili cümle olsa da içinde bir duygu ya da düşünceyi 
bütün unsurlarıyla tamolarak dile getirmektedir.Yukarıdaki açıklamalardanda 
anlaşıldığı üzere dilimizde güçlü bir anlatımın esası olarak önemli bir yere 
sahip olan deyimler, özel anlam veya anlatım esasına sahip olup gerçek an-
lamın dışında mecaz bir kullanıma sahiptir.6Deyimlerin etkili bir anlatımın 
*  Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
 idrisssoylemez@gmail.com    https://orcid.org/0000-0001-9798-4453
1 Ömer Asım Aksoy, Atasözlerive deyimleri Sözlüğü II (İstanbul: İnkılap Kitabevi,1988),52.
2 Bayram Ali Kaya, “Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz 

Varlıklarımız Bakımından Önemi”,Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,6 2011,13.
3 Aksan, Doğan Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, AKM Yayınları Ankara, (1998), s. 36.
4 Sinan Gönen, “Deyimlere Şekil Açısından Bir Yaklaşım Örneği”,Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
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unsuru olmasını sağlayan bu mecazi anlam7yüzlerce yıllık bir mirasın daha 
özlü ve kısa bir şekkilde anlatılabilir olma mecburiyetine binaendir. Bu durum, 
anlam çerçevesinde değerlendirilen gramatik bir durumdur.Osmanlı edebiyat 
sahasında yazılan kaynaklarda deyimler için tam karşılık olmasa da “ıstılah” 
“ta’bir”, “darbımesel” ifadeleri kullanılmıştır.8

Genel itibariyle gerçek anlamın dışında ilgi çekici ve kalıplaşmış9yoğun 
bir anlam derinliğine sahip olan deyimler, somut durumu anlatsa dateşbih, 
istiare ve mecaz gibi kimi söz sanatlarından faydalanarak özlü ve kalıplaşmış 
bir anlam dünyasında sahip olduğu yeni kelimelerle farklı anlamlara kapı arala-
mıştır.10Bütün bir toplumun ürünü olan bu anlatım unsuru Türk kültürünün ve 
tefekürünün kaynakları11 olarak edebî eserin inşasında ve anlatımın güçlendi-
rilmesi hususunda önemli bir yere sahiptir. Şiir gibi önemli bir anlatım esasının 
benimseyen Doğu toplumları az sözle çok şeyi anlatmayı görev bilmiştir. Bu 
sebepten sözün hulesası onlar için büyük bir ehemiyet arz etmektedir. Meseleye 
şiirin bir parçası olarak bakan şair, deyimleri söz sanatının esasları içerisinde 
ele alıp kullanmaktdır.

1. Mülhimî’nin Hayatı

Asıl adı İbrahim olan şairin mahlası Mülhimî’dir. Hayatı ve ailesi hakkında 
kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan şair, Erzurumlu olup daha sonraları İs-
tanbul’a gelip çeşitli devlet kurumlarında farklı görevlerde bulunmuştur.12

İstanbul’da Canbolad-zâde ünvanıyla tanınmış olan Mülhimî, dönemin 
önemli zatlarından dinî ilimler tahsil etmiş ve genç yaşlarda mülazım olmuş-
tur. İstanbul’a geliş tarihi bilinmemektir. Şair, İstanbul’a geldikten bir müddet 
sonra sırasıyla şu medreselerde müderrislik görevinde bulunmuştur: 1039/1629 
yıllında Başçı İbrâhim Medresesi, 1040/1630 yılında Hüsrev Kethüda Medresesi, 
1049/1639 yılında Dâvûd Paşa Medresesi, 1053/1643 Kılıç Alî Paşa Medresesi, 
1055/1645’te Mehmed Paşa Medresesi,1056/1646’da Şeyhülislâm Zekeriyyâ 
Medresesi, 1057/1647 Sahn-ı Semân, 1058/1648’de Zâl Mahmûd Paşa Med-
resesinde görev yapan Mülhimî son olarak 1065/1650 yılında İstanbulda Kara 
Mustafâ Paşa Medresesinde müderrislik görevi yaptığı sırada vefat etmiştir.13

7 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Deyimler Sözlüğü (İstanbul: Arkadaş Yayınları,1995),7.
8 Ahmet Turan Sinan, Türkçenin Deyim Varlığı (Malatya: Kubbealtı Yayıncılık,  2001), 5.
9 Türkçe Sözlük TDK Yay., Ankara 1998.
10 Yakup Kavas, Açıklamalı Örnekli Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü (İstanbul: Ötüken Yayınları,1991), 
 Divan Bosnalı Alaeddin Sabit, (hz!. Turgut Karacan) (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları,1991),107.
11 Hilmi Ziya Ülken,  Türk Tefekkürü Tarlhi(İstanbul: YKY Yayınları. 1999),60.
12 Kadir Alper, Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî Mesnevisi (Bursa: Uludağ 

Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora ezi,2012),3.
13 Alper, Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî Mesnevisi, 3.
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Devrinin önemli ilim adamlarından olan İbrahim Mülhimî, dinî ilimlerin yanı 
sıra matemetik ilimlerinde de maruf bir zattır. Kaynaklarda da ifade edildiği 
üzere Arapça, Farsça ve Türkçe’de Mülhimî mahlasıyla şiirler söyleyebilecek 
düzeyde edebî bir birikime sahip olduğunu eserlerinden hareketle söyleyebilmek 
mümkündür. Kendisi tarafından kaleme alınan Şehen- şâh-nâme’nin dokuz 
varaklık kısmını Farsça diliylekurar. Uhdesindebulundurduğu görevlerden de 
anlaşıldığı üzere güçlü bir ilim altyapısına sahip olan Mülhimî, devrin en önemli 
kurumlarında akli ve nakli ilimleri okutacak kadar derin bir birikime sahiptir. 
Âlim, şair, matematikçi kimliği ile maruf olan zat, tarih konusunda yazmış 
olduğu Murâd-nâme adlı eseri ile güçlü bir tarihçi olduğunu ortaya koymuştur. 
Kaynaklardailmî kimliği ile temayüz etmiş olan Mülhimî ’nin şairlik kimliği 
ile alakalı ilgili eserlerde hiçbir değerlendirme yer almamaktadır.14 Dönemin 
önemli âlim ve şairlerinden olan Mülhimî’nin mensur ve manzum olarak birden 
fazla eseri bulunmaktadır: Mensur Eserler: Târih-i Rum ü Efrenc, Murâd-nâme, 
Arapça Risaleler ve Ta’ilkât; Manzum Eserler: Divan, Fetihnâme-i Karaboğdan.15 
Çalışmamıza konu edindiğimiz Şehen-şeh-nâme-i Murâdî:17. yy. şairlerinden 
olan Mülhimî’nin kaleme aldığıve IV. Murad’ın Bağdat seferinde yaşanılan 
olayları konu edinen eser, 4585 beyitten meydana gelmektedir. Eser Şehna-
mecilik geleneğinin son örneği olarak kabuledilmektedir. Mukaddime kısmı 
Farsça olan eserin geri kalan kısmı Türkçe ile kaleme alınmıştır. Eser 15 bab 
ve alt başlıklardan meydana gelmektedir. Mesnevî nazım şekiyle kurulaneser, 
aruzun Fe‘ûlün, Fe‘ûlün, Fe‘ûlün, Fe‘ûl kalıbı ile yazılmıştır.16

2. Dîvân Edebiyatında Deyimler

Tarihin belli bir dönemine ait olan toplumun yaşam alanlarına ışık tutan17 
deyimler, divan edebiyatı sahasında kaleme alınan pek çok divanda geniş bir 
kullanım alanına sahiptir. Edebiyat sahasında yazılan divanlar ve mesnevilerde 
ilk olarak XV.yy’da kullanımına rastalanıldığı belirtilen18 vebu dönemden gü-
nümüze edebiyat sahasındaki her bir eserde yeri ve etkisi itibariyle fazlaca 
önemli olan deyimler, bir toplumun hayatında meydana gelen aşamaları dil 
ve muhtevadan hareketle gözler önüne sermektedir. Büyük bir zenginliğin 
taşıyıcısı olan edebiyat eserleri divanlar ve mesneviler, bu muktesebatın bir 
kısmının günümüze taşınmasını kolaylaştırmış dolayısıyla bir kısmının yok 
14 Alper, Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî Mesnevisi, 3-4.
15 Alper, Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî Mesnevisi, 3-4.
16 Alper, Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî Mesnevisi, 3.13-31.
17 Dilek Erenoğlu, “Güvâhî’den Günümüze Atasözleri ve Deyimler”, Turkısh Studıes, 2/4.1150.
18 Bayram Ali Kaya, “Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz 

Varlıklarımız Bakımından Önemi”,Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 6 (2011),13.
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olmasını engellemişlerdir. Bu tarz eserler üzerinde yapılacak çalışmalar Türkçe 
deyim hazinesini ortaya koyacağı gibi bu deyimlerin kullanım değeri hakkında 
da kimi bilgiler verecektir.

Şiir, tarihin bütün dönemlerinde toplumun kültürel, siyasî ve sosyal hadi-
selerinin bilinip anlaşılmasına kaynaklık etmiştir. Şairler, içinde yaşadıkları 
toplumun hafızası görevi görmüş olan bu metinlerle toplumun duygu ve dü-
şüncelerinin yanı sıra gelenek ve görenekleri konu ederek olan durumun tespiti 
kadar yaşanacak olana da ışık tutmuşlardır. Sözlügeleneğin içerisinde neşet 
eden bu durum zaman içerisinde kayda geçirilerek kalıcı hale getirilmiştir. Halk 
edebiyatının önemli kaynaklarından olan deyimler, divan şiiri eserleri içerisinde 
fazlasıyla etkili bir kullanım değerine sahiptir.19En az iki kelimeden meydana 
gelen deyimlerin bazıları cümle halinde bir kullanıma değerini bünyesinde 
barındırarak Türkçe-Türkçe, Türkçe-Farsça, Türkçe-Arapça şeklinde kurulmuş 
olup beyit içerisinde bir şiirin anlamını güçlendirmek içinkullanılmışlardır. 
Sonuç itibariyle Klasik Türk edebiyatının örneklerinden olan Mülhimî ’nin 
eserinde deyimler tespit edilmiş ve söz konusu deyimler çeşitli yönleriyle 
ele alınıp incelemeye tabi tutulmuşlardır. Buçalışmadan hareketle kullanılan 
deyimler, deyimlerin özellikleri, deyimlerin kurulumunda diğer dillerin etkileri 
ve deyimlerin biçimsel ve muhteva özellikleri ile alaklı olarak önemli bilgiler 
ortaya konulmuştur.

2.1. Biçimsel Değer Bağlamında Deyimler

Türk dilinin etkili anlatım araçlarından olan deyimler tarihi süreç içerisinde 
önemli değişimler yaşamıştır. Tarihi seyir içerisinde farklı kültürel havzalarla 
karşılaşan Türkler,İslam medeniyeti sahası içerisine dâhil oldukları andan iti-
baren sahip oldukları bilgi dağarcığının zenginleşmesinin yanı sıra bu dağar-
cığın yeni alanlara evrilmesi ve değişmesi gerçeğiyle deyüzleşmek durumunda 
kalmışlardır. İslam medeniyetinin doğuş yeri olan ArapYarımadası’nda meskûn 
bulunan Arapların sahip olmuş oldukları edebî, iktisadî ve kültürel birikim yine 
komşuları olan ve tarihin her döneminde etkili devletler kurmayı başarmış olan 
Fars medeniyeti ile İslamideğerlerin etkisi doğrultusundaönemli alışverişlerde 
bulunarak kültürel dokuyu kısmi olarak değiştirmiş veya zenginleştirmiştir. 
Sözlü gelenekten yazılı geleneğe geçilmiş olduğu bu dönemde iletişimin temel 
aracı konumunda bulunan dilde yaşanan değişimler dilin temel belirleyeni 
konumunda bulunan sözcük bilgisinde de kimi kazanımlara yol açmıştır. Bu 
bağlamda değişimden nasibini alan önemli dil başlıklarından biri dedeyimlerdir. 
19 H. Dilek, Batislam, “15.Yüzyıl Divan Şairlerinin Şiirlerindeki Halk Kültürü Öğeleri”, Folklor/

Edebiyat  (Lefkoşa, UKU Yayınları, (1999),128.
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Dilin önemli anlatım araçlarından olan deyimler, her anlatım esasında olduğu 
üzere kendine has bir yapıya sahiptir. Bir bütünün parçalarını teşkil eden bu 
durum anlatım aracının kurucu ögesini karşılar şekilde dizaynedilmiştir. Çalış-
mamıza konu edindiğimiz Mülhimî ’nin Muradiyesi’nde  toplamda 234 deyim 
kullanılmıştır.182 tanesi iki sözcükten,44 tanesi üç sözcükten,8 tanesi dört ya 
dadaha fazla sözcükten meydana gelmektedir.

2.2. İki Ögeli Deyimler

Dilin temel anlatım esası olan ve az sözcükle çok şeyi etkili bir şekilde 
dile getiren deyimler bu temel özellikten dolayı akılda kolaylıkla tutulabi-
lindikleri gibi gerekli yer ve zamanda etkili bir şekilde de rahatlıkla kullanı-
labilmektedirler. Deyimlerin geneli iki sözcüklü olmakla beraber daha fazla 
sözcükten meydana gelen deyimler de söz konusudur.20 Mülhimî ’nin eserinde 
iki sözcükten oluşan deyimlerin sayısı toplamda 182 tanedir. Söz konusu bu 
deyimlerden; aman vermek5, aşikâr etmek3, ayak basmak5, can almak4, can 
atmak7, can vermek5, cünbüşe gelmek3, el vurmek4, ele girmek3, firar etmek8, 
göz açdırmak4, haber almak14, intikam almak5, revan olmak, etmek34, selam 
durmak5, vire eylemek3, yuyup yayakamak3, yüz sürmek12, yüz tutmak 4, 
geriye kalan 166 deyim ise bir veya iki beyitte kullanılmıştır.

2.3. Üç Ögeli Deyimler

Sözlü geleneğin ürünü olan deyimler, anonim ürünler olup toplumun ortak 
kültür hazineleridir. Türk milletinin hayata olan bakış açısını yansıtan bu anlatım 
aracının sayısı sekiz binin üzerindedir.21Bu deyimlerden bir kısmı üç sözcükten 
oluşmaktadır. Mülhimî’nin eserinde kullanılan deyimlerden kırk dört tanesi 
üç sözcükten meydana gelmektedir. Başına ateş yağmak, başına gün doğmak 
ikişer sefer kullanılırken diğerleri eserde birsefer kullanılmışlardır: Bağrını baş 
etmek; taştan taşa çalmak;taştan taşa vurmak;feleğin yar olması;huzuru canına 
batmak; kayd-u bend etmek;ümit kesmek / ümidini kat‘etmek; aklını başına 
getirmek;ayağını uzatmakpayın dıraz etmek; ayak üstüne gelmek; ayak üzere 
gelmek; başına ateş yağmak; başına gün doğmak; dikeni gül etmek; dünyayı 
dar etmek / âlemi teng itmek; feleğin yar olması; geceyi gündüze katmak; 
gönülde yer etmek; haddini aşmak/ haddinden güzer etmek; istikamet yoluna 
gitmek; kara yerlere girmek;kıyamet kopması /yevmü’l-hisabın kopması; kolu 
20 Hürriyet Gökdayı, “Türkçede Kalıp Sözler”,Bilig, 44,(Kış / 2008), . 95.
21 Mehmet Hengirmen, Deyimler Sözlüğü (1000 Temel Deyim), (Ankara: Engin Yayınları),5.



İdris SÖYLEMEZ   265

kanadı kırılmak;mülkü hâli koymak; revan olmak-etmek; ruhunu şad etmek; 
sözü ağzından kapmak;yeri dar olmak(mahal teng).

2.4. Dört Ögeli Deyimler

Mülhimî’nin mesnevisinde kullanılan deyimlerden sekiztanesi dört veya 
daha fazla sözcükten meydana gelmektedir. Söz konusu bu deyimlerin tamamı 
eserde birer sefer kullanılmışlardır: Doğruyu koyup, eğriye râm olmak; düğün 
evine varmışa dönmek; ayakların baş; başların ayak olması; sel almış kovana 
dönmek.

2.5. Yardımcı Fiil Kullanılan Deyimler

Sözlü anlatım aracı olan deyimleri, “Anlatım gücünü anlatmak için,az çok 
mantık dışına kayan bazı sözcükleri değişmediği halde bazı sözcükleri deği-
şip çekimlere girendil birliktelikleri olarak tarif etmek mümkündür. Bununla 
birlikte dilbilgisi alanında önemli çalışmalar ortaya koyanZeynep Korkmaz 
birleşik filleri iki başlık altında ele alıp deyim-filleri birleşik fiilin içerisinde 
değerlendirmiştir.22Ad soylu bir kelimeyle etmek,eylemek, olmak yardımcı 
fiillerinin birleşmesindebirleşik fillerin kalıplaşma yoluyla anlam değiştirerek 
deyimleşmiş olan türler şeklinde tanımlamaktadır.23 Mülhimî ’nin eserinde bu 
şekilde kalıplaşmış yapıya sahip on iki deyim bulunmaktadır:aklını almak;âşikâr 
etmek;bağrını baş etmek;baş almak;başını almak;baştan olmak;bende olmak;dar 
etmek;mum olmak;sağ olmak;te’åír etmek;bülbül etmek.

2.6. Tükçe Kelimelerden Meydana Gelen Deyimler

Doğu ve Batı Türkçesi şeklinde sistemleşen Türkçe, tarihi dönem içerisinde 
değişimler ve gelişimler yaşasa da eskiden beri zengin bir sözcük ve anlatım 
dağarcığına sahiptir. İslam medeniyeti sahası içerisinde yazılan ilk eserler 
olan Kutadgu Bilig, Atabetü’l-hakayık,DivanüLügati’t-Türk ve diğer eserler 
dilin zengin bir anlatım imkanına sahip olduğu hususunda önemli ipuçları 
vermektedir. Batı Türkçesi’nin önemli bir dönemini temsil eden ve Anadolu’da 
13.yy’dan itibaren kendisiyle eser verilen dilin ilk dönemi olan Eski Anadolu 
Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak temelde dönem-
lere ayırabileceğimiz bu dilin kökeni tam olarak tespit edilmemiş dahi olsa 
eski dönemlere dayanan ve Anadolu’da kullanılan Türkçe kökenli sözcüklerle 
oluşturulan çok fazla deyim bulunmaktadır. Mülhimî ’nin eserinde toplamda  
22 Zeynep Korkmaz, “Türkçede Birleşik Fiiller, ve Anlam Kaymaları”, Türk Dili, (Temuz 1998),4-5.
23 Korkmaz, “Türkçede Birleşik Fiiller, ve Anlam Kaymaları”, 5.
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Türkçe kelimelerden meydana gelmiş yüz yirmi üç deyim yer almaktadır: akın 
salmak;ara açmak;arayı açmak;ardına düşmek;ayak basmak;ayak basmak;ayak 
üstüne gelmek;ayak üzere gelmek; ayakların baş; başlar ayak olması; ayak-
tan düşmek; ayaktan düşmek; baskın vermek; baş almak; baş göstermek; baş 
koymak; başı göğe ermek; başına ateş yağmak; başına gün doğmak; başına 
kopmak; başına üşmek; başına yığmak; başını almak; baştan çıkmak; baştan 
olmak; baştan savmak; beli bükülmek; benzine kan gelmek; birbirine uğramak; 
boynunu vurmak; dağ üstü bağ görmek;dar etmek; derip devşirmek; dikeni 
gül etmek; dili kesilmek; dili tutulmak; dönüp bakmak; düğün evine varmışa 
dönmek; düşmanı bozmak; eğriyi doğru sanmak; el atından uymak; el urmak; 
el vermek; el vurmak; elden çıkmak; ele girmek; eli değmek; eli erişmek, eli 
kesilmek; elini kesmek; elini kesmek; ettiğini bulmak; ettiğini bulmak...vd.

2.7. Türkçe-Farsça Kelimelerden Meydana Gelen Deyimler 

İslam medeniyet sahasının en önemli sac ayaklarından biri olan ve Türklerin 
kadim komşusu konumunda bulunan Fars edebiyatı sahası öteden beri zengin ve 
güçlü bir sanat değerine ve dünyasına sahip olarak çevreyi derinden etkileyen 
güçlü bir birikime sahiptir. İslam medeniyeti sahasına dahil olup Müslüman 
olan Farslar ve Türkler bu dönemden itibaren yakın bir ilişki içerisinde olmuş-
lardır.Kültürel olarak aralarında yaşanan alışverişten en çok etkilenen konumda 
bulunanTürk edebiyatının temel beslenme kaynaklarından sayılan bu edebiyat 
sahası,Türk edebiyatını hem biçimsel olarak hemde muhteva olarak derinden 
etkilemiştir.Mülhimî ’nin eserinde Farsça,Türkçe sözcüklerden meydana gelen 
on dört deyim bulunmaktadır: âşikâr etmek;aşikar etmek;âşikar etmek;bağrını 
baş etmek;berk kılmak; ser vermek;zincire vurmak;ah çekmek;ayağını uzatmak/ 
payın dıraz etmek;cünbişe gelmek;çak eylemek;çâre bilmek/ bulmak;dâma 
çekmek;dâma düşmek;dem vurmak;dırâz etmek;feleğin yar olması;ısrar et-
mek;kalbura dönmek;namdan geçmek;saba (yel) gibi geçmek;yeri dar olmak 
/mahal teng;zar etmek;dergaha yüz tutmak;dikensiz gülistana dönmek.

2.8. Türkçe-Arapça Kelimelerden Meydana Gelen Deyimler

İslam dininin ilk hitap ettiği toplum olan Araplar kadim bir sözlü geleneğe 
sahiptir. Vahye ilk muhatap olmaları, vahyin dilinin Arapça olması ve inen 
ayetlerin bütünselliği etrafında meydana gelen tefsir, hadis gibi kimi disiplin-
lerin etkisiyle daha sonraMüslüman olmuş olan kavimleri hem madden hem de 
ruhen derinden etkilemişlerdir. İslam ile muhatap olan kitleler İslam’ı daha iyi 
öğrenmek maksadıyla Arapça öğrenmeyi önemsemiş buda Arapça’nın Türkçe 
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üzerinde önemli bir etkiye sahip olması gerçeğini beraberinde getirmiştir. Bu 
sebepten Arapça öğrenimi ve öğretimi ile alakalı olarak kimi eserler ortaya kon-
muştur. Bu durumArapça’dan fazla sayıda kelimenin Türkçe’ye dahil olmasını 
beraberinde getirmiştir. Türkçe Arapça’dan hem biçimsel olarak hemde muhteva 
olarak fazlasıyla etkilenmiştir. Kur’an’ın dili olması hasebiyle günlük kulla-
nımda da çok fazla sözcük edebi eserlerde ve halkın dilinde kullanılır olmuştur.
Mülhimî ’nin mesnevisinde Arapça+Türkçe şeklinde kurulu bulunanseksen iki 
adet deyim bulunmaktadır:aklını almak;aklını başına getirmek;aman bulmak;a-
manistemek, aman vermek;ayak/ kadem basmak;bahş etmek;bela olmak;bende 
olmak; bülbül etmek;can almak;can atmak;can olmak;can vermek;canyakmak;-
cana od düşmek; canı çıkayazmak; yerine gelmek; canına ateş düşmek;canını 
almak;canını kurtarmak;cennete dönmek;cezâsını bulmak;doğruyu koyup eğriye 
râm olmak; dünyayı dar etmek / âlemi teng itmek;ecel olmak; fikri gitmek;firar 
etmek;fitne salmak;gadr olmak;gam çeker;gark olmak;gayret vermek;gulüv 
etmek;haber almak;haber göndermek; haber salmak; haber vermek;haddini 
aşmak/ haddinden güzer etmek;halel getirmek;hamle etmek;harap olmak...Vd.

2.9. İsim ve Fiilden Oluşan Deyimler

Eserde bir isimle fiilden meydana gelen bu tarz kulanıma dair çok fazla sayıda 
örnek bulunmaktadır. Karar vermek; karşı koymak; mekântutmak; servermek; 
sesinikesmek; üstünegelmek; üstünevarmak; yola düşmek; yola koymak...Vd.

2.10. Deyimi Meydana Getiren Kelimelerde Yer Değiştirme

Mülhimî ’nin bu eserinde kullanılan deyimlerin büyük bir kısmında şair, 
vezin gereği deyimlerin kalıplaşmış halinde değişiklikler yaparak sonraki ke-
limeyi önce önceki kelimeyi sonra kullanmıştır.

Ah Çekmek(itmek)
Anādil ile zeyn olup rāhlar
Çekerdi aña kehkeşān āhlar(4378)
Emān istediler virildi emān
Çıķup gitdiler ķalǾadan der zamān
Dağıstan ħanı el öpdi bugün
Felek yār olup başınā ŧoġdı gün(2959)
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2.11. Deyimlerin Araya Kelime Alması

Bazı deyim kullanımında şair hem kelimelerin yerini değiştirmiş hem de 
kalıplaşmış ifade olan deyimlerin arasına başka sözcükler kullanma yoluna 
gitmiştir.

Didiler sürüp ħāk-i pāyine yüz
Bu vāķiǾmi vāķiǾāmı şekdeyüz
Vezire çıķup aldı andan ħaber
Ki yoķdur Abāza’ya bizden żarār(750)

2.12. Yapı Ve Anlam İtibariyle Bugün İçin Türkçe’de Kullanılmayan 
Deyimler

Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdi Mesnevisi’nde deyim 
olarak ele alınan kimi yapı birlikteliklerine bugün için Türkçe’nin deyimlerle 
alakalı söz varlığını bir araya getiren eserlerde rastlanılmamıştır. Bağrını baş 
etmek, baştan olmak, berk kılmak, birbirine uğramak, cana (canına) od düşmek/ 
canına ateş düşmek, canı çıkayazmak (ölmek), derip devşirmek, dırâz etmek, 
dikeni gül etmek, dikensiz gülistana dönmek, doğruyu koyup eğriye râm olmak, 
düşmanı bozmak, ecel olmak, eğriyi doğru sanmak, gadr olmak, gözetip dur-
mak, gulüv etmek, hurûc  etmek, huzuru  canına batmak, kara yerlere girmek, 
kerem  görmek, mülkü hâli koymak, nakş etmek, namdan geçmek, telef kılmak/ 
eylemek, teselli olmak, vira eylemek, yeri dar olmak/ mahal teng, zar etmek.

2.13. Aynı Beyit İçinde Birden Fazla Deyimin Kullanımı

Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdi Mesnevisi’nde şair an-
latımı daha da kuvvetlendirmek maksadıyla aynı beyit içerisindebirden fazla 
deyime yer vermiştir.

Feleğe yar olmak-Başına gün doğmak:
Dağıstan ħanı el öpdi bugün
Felek yār olup başınā ŧoġdı gün(2959)
Can bahş etmek-Nakş etmek:
Bunuñ sāfınuñ keyfi cān baĥş ider
Gönül levĥasuna revān naķş ider(4561)
Çak olmak- Helak olmak:
Ser-ā-ser olup sinesi çāk çāk
Bedenler düşüp yire oldu helāk(2155)
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Dili Kesilmek-Dili Tutulmak
Haçegöz de söyletdiler dilleri
Kesildi ŧutıldı ķamu dilleri

2.14. Yöntem

Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdi Mesnevisi adlı eseri 
üzerinde KadirAlper tarafından yapılan doktora çalışmasında tespit edilen 233 
deyime yer verilmiştir. Toplamda ise tarafımızdan 243 deyim tespit edilmiş 
olup söz konusu bu deyimler metinde 361 defa kullanılmıştır. Elbette bununla 
beraber dikkatten kaçan deyimlerin olması muhtemeldir. Harf sırasınagöre 
anlamlarıyla beraber verilen deyimlerin geçtikleri yerler aşağıda belirtilmiştir. 
Çalışmada verilen örneklerde Kadir Alper tarafından ortaya konulan metin esas 
alınmıştır.Çalışmanın tamamında kullanılan deyimlerin anlamları verilip ilgili 
deyimlerin geçtiği beyitlerden örneklere yer verilmiştir. Bazı deyimler için 
metinden tek örnek kullanılırken kimi deyimler içinde kullanım değerine ve 
biçimine bağlı olarak Birden fazla örneğe yer verilmiştir. Çalışmada faydanılan 
makale, kitap ve internet kaynaklarının tamamının kısaltmaları kaynakçada 
belirtilmiştir.

3. Mülhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisî’nde Deyimler

Mulhimî’nin Şehen-şeh-nâme-i murâdî Mesnevisi’nde tespit edebildiğimiz 
deyimler şunlardır:

Ah Çekmek(itmek)  (3481/4192/4378): İnleyip ağlamak. (AP:44): Eserde 
ah çekmek ve ah itmek olarak kullanılmıştır. 

Çeküp   āhlar oldı pek derd-nāk / Dögüp  gögsüni eyledi zaħm-nāk (3481)
Şehen-şāh-ı  dįni  görünce hemān/ Olup dād-ĥāh  itdi āh u fiġān (4192)
Ağzından kapmak  (1505): birinin bildiği pek açıklamak istemediği şeyleri, 

onunla ustalıkla konuşarak ona sezdirmeden, laf arasında öğrenmek.(AP:39)
Dilinde olanı dimezdi zebān/Aġızdan ķapardı sözi bįm-i cān
Aklını başına getirmek (devşirmek) (541): Şaşkınlıktan kurtulmak, akıllıca 

hareket etmek. (HA,21).
Keder yoķ efendüñde sende keder/Getür ‘akluñı başına fikri gider
Aklını (başından)almak  (552/2108): Güzelliği ile büyülemek. (MH:76).
Anuñ ‘aķlın almış o dįv-i racįm/ ŧarįk-i đalāli śanur müstaķįm
Gücile ķar altında ķaldı devāb/ķalurdi daħı irmese āfitāb
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Aklı başına yar olmamak (2488): Sağlıklı düşünebilecek düzeye gelmek. 
(NA,66).

Degüldür anuñ ‘aklı başına yār/Umūrını cümle Zü’lfikar
Emān istedi virdi Aĥmed velį/ O demde emānuñ nedür ĥāśįlı (1217)
Altında Kalmak(Altından Çıkamamak) (2313): Ezilmek, ezilip büzülmek, 

mahçup olmak; karşılık verememek. (İP:II/83).
Ara açmak  (382): Anlaşmazlığa neden olmak, dostluğu bozmak, insanları 

birbirine düşürmek. (AP:89).
Ķılıçdur açan arayı didiler/Ķılıçdan bilüñ çāreyi didiler
Ardına düşmek  (2559/ 2782/ 3505): Bir kişinin gittiği yoldan gitmek. 

Bir işi sona erdirebilmek için aralıksız çalışmak.(MH:100).
Vezįr-a’źama itmeden bir ĥaber/ Düşüp ardına gitmiş ol bį-ĥāber 
Arayı açmak  (1279/1560): Aradaki uzaklık artmak(AP:94).
Köpek cengi ile dönüp ķaçdılar/ İrişdi gice arayı açdılar
Âşikar etmek(eylemek)  (274/ 633/ 970/ 1494/ 1783/ 2894/ 2934/ 4363 ):  

Meydana çıkarmak, belli etmek, ortaya koymak. (DC) Bu deyim eserde hem 
aşikâr eylemek hem de aşikâr etmek olarak kullanılmıştır.

Diken üstine yaķdı ebr-i bahār108 ider güllerin ‘an-ķarįb āşikār (274)
Köpek cengini eyleyüp āşikār/ Ne bellü ķarar ü ne bellü firār(633)
Ayağını uzatmak/ payın dıraz etmek(ayağını yorganına göre uzatmak)  

(449): Giderini gelirine uydurmak. (ÖAA:599).
O fitne ki itmişdi pāyın dırāz  Yire geçdi irişmeden Türk ü Tāz 
Ayak( kadem) basmak  (730/941/2438/2534/3493/3811/4333): Bir yere 

varmak. (MH:115).
Ayaķ baśmada cengde Elburuz/ Başın ortaya koymada gāv-ı gürz
Ayakların baş; başların ayak olması  (371): Değerli kişilerin değersiz, 

değersiz kişilerin değerli olması. (MH:116)
Meźelletde ķaldı kibār-ı enām/Ayaklar baş oldı başlar tamām
Ayaktan düşmek ( elden ayaktan düşmek (kesilmek) (846/1161): İhti-

yarlamak, gücünü kaybetme. (HA,98).
Ayaķdan düşüp ķalsa bir ĥaste mįş/ itürse eger beççesin gürk-rįş (1161)
Ayaküstüne gelmek  (1843/2668): Ayakta durarak, ayakta olarak. (ÖAA:602).
Nefeslendi śūr-ı Sirāfil dem Ayaķ üstine geldi ‘ālem o dem
Bağrını baş etmek (3583): Yüreğini yaralamak. 
Bağrını dünki dilleri baş itdiler/ķızılbaş bağrını baş itdiler
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Bahş etmek  (223/274/1281/ 3388/4561/4562):   Vermek, bağışlamak, ih-
san etmek.

Gice bunlara baĥş itdi ĥayat/ Olurmuş ķarañuda āb-ı ĥāyāt(1281)
Bunuñ sâfınuñ keyfi cān baĥş ider gönül levĥ asuna revān naķş ider (4561)
Baskın vermek( Baskın yapmak) (955): Düşmana ansızın gizli saldır-

mak,suçluları suçüstü yakalamak.(MH:129).
‘Ale’l- ġafle baśgın virüp leşkelere/Şebiĥunla śınġın virüp leşkelere 
Baş  göstermek  (3707):  Ortaya çıkmak, kendini belli etmek. (HA,38).
Bedenlerde baş gösteren yerdi zaĥm/Göñüllerdi ol gün sürülmişdi raĥm
Baş koymak (730/2935): Bir ülkü uğruna ölümü göze alarak mücadele 

etmek. (HA,39).
Ayaķ baśmada cengde Elburuz/ Başın ortaya ķoymada gāv-ı gürz
Başı göğe ermek  (2405): Hak etmediği bir başarıdan ya da elde ettiği bir 

şeyden dolayı çok övünmek. (MH:133).
Başı göge irişdi pā-būsla/ Yine oldı hem-dūş oldı me’nūsla
Başına ateş yağmak( başı nara yanmak)  (2871): Birinin yüzünden büyük 

zarara uğramak. (ÖAA:590).
Ŧolup hāy u hūyıyla yek-ser cihān/ ‘Adū başına yaġdı āteş hemān
(Başına) Bela olmak  (2570):  Bir kimseye sürekli sıkıntı ve üzüntü ver-

mek MES:182)
Aķın śaldı evbāşlar üstine/Belā oldı ķallāşlar üstine
Başına Gün doğmak  (951/2959/3205): Ele çok iyi bir fırsat geçmek, 

şanslı olmak. (NA,133).
Gelüp Ebreş-oķlı buluşdı bugün/Sa’ādet irüp başına ŧoġdı gün
Başına kopmak  (362/1486): İçinden bir şeyler kopmak.
Cezāsını dünyāda da buldu tįz/ Ķopar ĥayinüñ başına rüste-ĥįz
Başına üşmek ( Düşmek) (490/ 984): Çabucak etrafına toplanmak)(MES:185).
Erāzil ki başına üşmiş idi/ O ġavġaya nā-çār düşmiş idi
Başına yığmak  (119): Zor bir işi onun üzerine bırakıp gitmek. (ÖAA:621).
Hemān başına yıġdı adamların/ Ķodı ma’nįde boynına demlerin
Başına yıkmak  (2286): Başına dolamak, başına sarmak(AP:150).
Temelden yıķup evlerin başına/ Ururlardı biñ tįşe bir ķaşına
Başından çıkarmak  (920/1578): Doğru yoldan çıkaramamak, kötü yola 

sürüklemek.(MH:140).
Çıķarma şehin ķulların başdan/Telef eyleme tįġ-i perĥāşdan
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Başını almak  (1338/2208):  Bir kişinin meşgul olduğu işten fırsat bularak 
dinlenmesi. (NA,130).

Alup başını düşdı śaĥrālara/Ne śaĥrālara belki deryalara
Baştan ayağa  (1131): Hiç eksiği olmayan. Tam. Yukarıdan aşağıya. (HA,44).
Ŧutup başdan ayaġa ĥalķı heb/ Yuyup yayķadı āb ateş-i leheb 
Bu baĥr-ı belā ŧaşdı başdan başa / Sitem mevcini urdı ŧaşdan ŧaşa 
Baştan olmak  (2162): Başı kesilmek.
Gelen ŧįġ ile başdan oldı hemān/Dönen kal’aya varmadan virdi cān 
Baştan savmak  (1360): Atlatmak, kandırmak.(HA,44).
Belāyı śavarsaķ eger başdan/ Yataķdur bize geçmezüz taşdan
Beli bükülmek  (792/ 820): Bir kimsenin yaşlılık ve hastalıktan dolayı 

belinin öne doğru eğilmesi.(MH:142).
Büküldi kemānuñ bili ĥavfadan / Enįn itmege başladı cevfden
Bende(Köle): olmak  (1059): Emrine girmek, köle olmak, bağlanmak.
Pesendįde eŧvardur dā’įmā/Cihan şehleri bende olsun aña
Benzine kan gelmek  (1510): İyileşmek, canlanmak. (DS:46).
Gelüp beñzine ķanı ilçilerüñ/ Yirine gelüp cānı ilçilerüñ
Berk kılmak  (919):  Sağlamlaştırmak, düzenlemek.
Gel ey çarĥ ser-keşliği terk ķıl/ İŧā’at eyle’ahdiñi berk ķıl
Birbirine uğramak (566): Birbirlerine şiddetle saldırmak. 
İdüp ķayśeri’ye de ķaśdı-ı sitįz/Biri birine uğradı tįġ-i tįz
Bî haber olmak (658): Haberi olmayan, habersiz,bilgisiz.(DC).
Gel ey çarĥ-ı ķaddardan bį-ĥaber/Neler eyler insāna bu ĥįleger
Boynunu vurmak  (442/1219): Ceza olarak başını keserek öldürmek. 

(HHÜ: 57).
Ķatı vācibü’l-ķatl idi fesād/ Çü gerdi anuñ boynunı urdu dād
Bülbül etmek  (1929/4537): Baskı altında kalarak bildiği her şeyi söyle-

mek (AP:211).
Bu mevsimde bu ĥüsn ile gülistan/İder cümle ‘uşşaķı bülbül hemān
Can almak  (780/845/976/3726): Ölüm derecesinde büyük sıkıntı ve acı 

içinde bulunmak.(MH:173).
Kemāndan ki tįr atılurdı hemān/Geçüp sįne vü dilden alurdı cān
Tüfekler ecel olmuş idi hemān/Ŧoķundıġı ādemden alurdı cān
Can vermek  (2162/2329/3550/3922/4550): Ölmek. (HA,61).
Gelen tįā ile başdan oldı hemān/ Dönen kal’aya varmadan virdi cān
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Cana (canına) od düşmek/ Canına ateş düşmek (1567/953): İçi yanmak. 
Bu deyim canına ateş düşmek ve od düşmek olarak kullanılmıştır.

O sözle muŧį oldılar ĥānlara/ O fitneyle  od düşdi ol cānlara
Düşüp cānına Rus’uñ āteş hemān /Tedārik idüp  bir cihān armaġan
Canını almak (600): Öldürmek.(MH:177).
Neyü āb u āteş idüp imtizāc/‘Adū cānın almaķla olmış i’lāc
Canatmak  (588/998/1603/1644/2092/2615/4250): Bir şeyi yapmayı ya 

da sahip olmayı çok istemek.(MH:174).
İki leşkerüñ arasından hemān/Ĥāvāsıyla bir cānibe atdı cān
Ķaçup ķantemir kefe’ye atdı cān/‘aķeb-gįrlik itdiler iki ĥān
Can (ciğer) olmak  (2882/ 4393): Çok samimi, her şeyini paylaşan dost 

olmak.(HA,60).
Şehen-şāh-ı dįn oldılar aña cān o cān şevķidür  ider ānı revān
Canı çıkayazmak (ölmek): :  (1337): Çok yorulmak, çok yıpranmak, yargı.
Ĥaber aldı Ma’n oķlı bu ķıśśadan/ Çıķa yazdı cānı hemān ġuśśadan
(Canı): Sağ olmak(610/1631/2551/3769 Elden çıkanın önemi yok elden 

çıkanın öneminin olmaması(MES: 276).
Cihānda śaġ olsun şehen-şāhımuz/ Felek üzre seyr eylesün māhımuz
Canı yakmak  (361): Kötü bir söz veya hareketle karşısındakine büyük 

acı veya sıkıntı vermek.(SE:93).
Bu bir dūdmānur ki yezdān yaķar/Söyinmez hemān ehrimen cān yaķar
Canı yerine gelmek (1510): Üzüntüyü ve acıyı atıp rahatlaşmak, yorgun-

luğu geçip dinlenmiş olmak.(ÖAA:676).
Gelüp beñzine ķanı ilçilerüñ/ Yirine gelüp cānı ilçilerüñ
Canını kurtarmak (1381): Kendi yaşamını kurtarmak, kendini ölümden 

kurtarmak. (AP:220).
Çıķup ķalǾadan ķurtara cānını/ Ķoya genci hem genc-i virānını
Canını feda etmek (Canını vermek)( 2138/3225/3476/3554/3702/3757)

:Biri için kendini feda etmek, ölümü bile göze almak, hiçbir şeyi esirgeme-
mek(İP:231).

Olur gāhį raķś ile hem āşinā/Sesin işiden cānın eyler fedā (3476)
Cennete dönmek  (485): Huzur içinde ve yaşanılır duruma gelmek. (İP:236).
Dönüp cennete gülsitān-ı cihān/ġam u ġuśśadan ķalmadı bir nişān
Cezâsını bulmak (362): Hak ettiği kötü sona uğramak.(HHÜ: 64).
Cezāsını dünyāda da buldu tįz/ķopar ĥāyinüñ başına rüste-ĥįz
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Çak (etmek) eylemek  (2657/3484/4233): Yırtmak,yaralamak.(MAT:241).
Adūsına sen zaĥm ile çak ķıl/Yıķup ķal’asın đile ĥāk ķıl
Seĥer geydi sincāb dü-şinesin/Śovuķ yine çāk eyledi śįnesin (4233)
Çaresini bilmek /bulmak (382): Gereken neyse onu yapmak. (MES:300).
Ķılıçdur açan arayı didiler/Ķılıçdan bilüñ çāreyi didiler
 Dağ üstü bağ görmek (1102): yaraların iyileşmesi, dağ halinde iken bağ 

haline konan yer için dağstü bağ derler. (FK:337). 
Şer ü şūrden itmediler ferāķ/Görürlerdi dünyāyı dāġ üsti bāġ
Dâma çekmek (1291):Tuzağa düşürmek, kandırmak.
Teķayyüdler it ĥįlegerdür ķatı/Anı  dāma çekmek hünerdür ķatı 
Dâma düşmek (1290): Tuzağa düşmek, kanmak.
Gel ey ĥüsn-i tedbįr āfaķ-gįr/Düşer dāma çoķ gezdi rübāh-ı pįr 
Dār etmek:  (452): Darağacına asmışlar(idam etmişler), (AD:82).
Nizā’vü cidāl kim firār itdiler/ Ŧutup ikisini de dār itdiler 
Dem vurmak (737): Bahsetmek, bir şey hakkında kısaca konuşmak (HA:76).
Bir ejder ki kūha dem ursa yıķar/Nefes virmesi almasından beter
Derip devşirmek (1128): Toplayıp biriktirmek, yığmak.
Ħas u ĥār üşmüş idi güişene/ Dirüp devşirüp atdılar külĥana 
Dırâz etmek (348):  Uzatmak.
 Oķunmaz dırāz itme her menķabe/  Yeter tavŧiye olacaķ mertebe 
Dikeni gül etmek (478): Zararı ortadan kaldırmak,sıkıntıyı mutluluğa eriş-

tirmek.
Şehen-şāh-ı dįni idüp bāġ-bān/ Muġaylānları eyledüñ gülsitān 
Dikensiz gülistana dönmek (1404):  Yaşanan her mutluluğun yanında 

sıkıntılarda vardır.
Bu eyyāmlarda ĥavāli-i Şām/ Dikensiz gülistāna döndi tamām 
Dilini kesmek  (3228): Susmak, konuşmamak, söz söylememek. (İP:299).
Haçegöz de söyletdiler dilleri/ Kesildi ŧutıldı ķamu dilleri
Dili tutulmak (3228): Korku ve heyecandan konuşmamak(MH:220).
Haçegöz de söyletdiler dilleri/ Kesildi ŧutıldı ķamu dilleri
Doğruyu koyup eğriye râm olmak (499):  Hakikatten vazgeçip yanlışa 

yönelmek.
 Abaza’yı azdırdı şeyŧān tamām/  Ķoyup ŧoķrıyı ergiye oldı rām 
Dönüp (geri): bakmak (577): Geride bırakılanları aramak,özlemek(DC).
Firārį gözin dikdi ķarşusına/  Dönüp baķmadı kimse ordusına 
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Dügün evine varmışa  dönmek (1287):Düğün evi gibi; sevinçli ve telaşlı 
insanlarla dolup taşan yer.(AP:301). 

 İcāzet virüp leşkere döndiler/Düün evine varmışadöndiler 
Dünyayı(başına)dar olmak(gelmek): \ Âlemi teng itmek (629):   Büyük 

bir çaresizlik içinde kalmak çaresizlikten sıkılmak.(AP:303). 
Ķızılbaş-ı bed-kār ile ceng idüp/‘Adū gözine ‘âlemi teng idüp 
Düşmanı bozmak (956): Yenilgiye uğratmak, alt etmek.
Ķapudānla Cānbek’i bozdılar/ Bozulmış iken işlerin düzdiler
Ecel olmak (845):   Bir şeyin yok olmasına sebep olmak.
Tüfekler ecel olmuş idi hemān/Ŧoķındıġı ādemdenalurdı cān 
Eğriyi doğru sanmak (495): yanlış olanı doğru sanmak. 
Ne söylese aña inanur idi/Anuñ ergisin toġrı śanur idi
Eksik olmamak  (3769): Her zaman bulunur olmak, her zaman var olmak.

(AP:313).
Śaġ olsun cihānda hemān pādişāh/Aña eksik olmaz vezįr ü sipāh
El  vermek (1440): Yardım etmek, Tarikatlar devrinde mürşit,bir müride, 

başkalarına yol gösterme izni vermek.(HHÜ:97).
Niçe el virür kayra anlarla ceng/Mekān oldı ol ķavme kām-ı niheng 
Elden çıkmak (595): Malı olmaktan çıkmak (HHÜ:98).
Varırsamuķaddem  ĥaber Erzurum/Çıķar elden eyler bize il hücüm 
Ele (geçmek) girmek (411/1998/3925): Elde edilmek, yakalanmak.(ÖAA:752).
Girer mi ele böyle bir pâdişāh/Bize luŧf-ı ĥaķ’dur bu bį-iştibāh 
Olaydı eger Murtażā ile yār/Girerdi ele Rüstem-i Zāl kār 
Eli değmemek (1502): Bir şey yapmaya vakit ve fırsat bulmak. (HHÜ:99).
Pey-ā-pey gelüp ilçiler Rus’dan/ Eli degmedi söze pā-būsdan
Eli ermek/ermemek (4189): Uzakta olduğundan yetişememek. (ÖAA:756).
Hemįn merkeb-i merg olmuş/ Velį irişmez ölüm dāmenine eli 
Eli (ayağı): kesilmek (1084/1113/3649): Korkudan bir şey yapamayacak 

kadar kuvvetsiz kalmak.(HHÜ: 100).
Kibārı da ŧarĥ itdiler aradan/Śudūruñ  kesildi eli çāreden 
Elini(ayağını)kesmek (457,1671): Artık gelmez uğramaz olmak. (HHÜ:100).
Teŧāvül elin kesdi bį-dāddan/Der-i şehde ķorķar gibi dâddan
Eman bulmak (3918):   Kurtulmak. (HHÜ:29).
Emān isteyenler emān bulmadı/ Kimin gāh kimin de mekān bulmadı
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Eman istemek(dilemek): ( 1217/ 2180/ 2386/ 3918): Direndiği halde zor 
karşısında baş eğmemek. (MH:93).

Emân istedi virdi Aĥmed velį/ O demde emānuñ nedür ĥāśılı (1217)
Eman vermek  (1217/ 1447/ 1521/ 3122/ 3907):   Rahat bırakmamak, göz 

açtırmamak, fırsat vermemek.( MH:93).
Etttiğini bulmak (353,964): Yaptığı kötülüğün cesanı görmek,kendi başına 

da böyle bir iş gelmek (NA:272).
Eger çibu vech ile ĥān oldılar/Velį soñra itdüklerin buldılar(964)
Feleğin yar olması (2959): Tanrı yardım eder Talihim iyi giderse. (MH:264).
Daġıstān ĥānı el öpdi bugün/Felek yār olup başına ŧoġdı gün
Fikri gitmek (Fikri şaşmak: Ne düşüneceğini bilememek, şaşırıp kalmak.

(AP:357).
Keder yoķ efendüñde sende keder/Getür  ‘aķluñı başına fikri gider 
Firar etmek /eylemek (firara kadem basmak): (452/584/596/778/945/1

022/1051/1471): Kaçmak (ÖAA:784).
Nizāọ vü cidāl kim firār itdiler/Ŧutup ikisini de dār itdiler 
Fitne salmak (sokmak): (632): Ara bozmak, insanları birbirine katmak.

(HHÜ:112).
‘Acem Şāh’ı ‘Abbās-ı rūbāh-fen/Gelüp ol ĥavāliye śaldı fiten 
Gadr olmak (506):  Acımasız olmak. 
Düşüp ĥavfa ķatl eyledi bį-dirįġ/Ki ġaddāre ġadr olmaz aśla dirįġ
Gam çeker (280,4526): Tasalanmak, endişe etmek üzülmek.(MH:268).
Eśerler ŧururgörsün ehl-i hüner/Zer ü sįm farķında kim ġam çeker
Gark olmak (601):  Gömülmek.(HHÜ: 114).
Zemîni ni’āl ü hevāyı sinān/Tutup āhene ġarķ oldı cihān 
Gayret  vermek  (1541): Teşvik etmek, teselli etmek. (HHÜ: 114).
Felāŧūn’a idrāķi ġayret virür/Arisŧo’ya tedbįri ĥayret virür
Geceyi gündüze katmak (591): Durmaksızın çalışmak. (İP:385).
Abaza ķatup o giceyi gündüze/İrişdürdi gerd-i rehi yılduza 
Göğsünü(taşlarla): Döğmek(AD:120): (1744/3481): Bağrını başını par-

çalamak, üzülmek
Dögerdi gögsüni ŧabl kįn ile/ Ki ceng eylerüz düşmen-i dįn ile 
Gönül vermek (2549): Sevmek birine  bağlanmak âşık olmak .(MH:293).
Helāka göñül virmişidi ķamu/ Şehādet murād itmişidi ķamu



İdris SÖYLEMEZ   277

Göz  açtırmamak (745/1035/1615/2129): Başka bir iş yapmasına fırsat 
vermemek.(MH:299).

Göz açdırmayup düşmen-i dįne hįç/Ķazıldı sıcān yolları mār-ı pįç(2129)
Göz dikmek (577,4018):  Sahip olma isteği içinde bulunmak. (HA:117).
Firārį gözin dikdi ķarşusına/Dönüp baķmadı kimse ordusına 
Göz  ermek ( Göz erimi)(704): Gözün görebildiği en uzak nokta. (İP:407). 
Revān oldılar her ŧaraf ĥayl ĥayl/Göz irmezdi her cānibe itse meyl
Göze dokunmak (göze çarpmak) (791): Tüm dikkatleri üzerine çekmek.

(MH:303).
Göze ŧokunır oldı şemşįrler/Göñüllerde yir eyledi tįrler 
Gözetip durmak (424): Korumak kollamak. 
Bu kār içün āmāde idi sipihr /Gözedür durur idi bu güni mihr 
Gözü alışmak (1079): Önceden iyi göremediği bir şeyi sonradan görür 

olmak; mecaz bir şey ilk etkisini yitirmek, yadırganmaz olmak.(YÇ,208).
Alışdı gözi şirrete ‘ālemüñ/Pek oldı yüzi irerek ādemüñ
Gözü göñlü açılmak (484): Sıkıntıdan kurtulmak ferahlamak.(MH:313).
Ŧoġup śubĥ-ı śādıķ ŧaķıldıżalām/Gözi göñli açıldı ĥalķuñ tamām
Gözünü yummak (2043): Hiç uyumamak, hoş görmemek, bağışlamamak.

(DT:75).
Geyüp cevşenin pür dilān-ı cihān/Gözin yummadı śubĥa dek aĥterān
Gözden düşmek (2913): Değer  kaybetmek daha önce kendisine verilen 

sevgi ve ilgiyi kaybetmek. (MH:301).
Gülistānı seyr eyleyen dįdeler /Gözinden düşer heb pesendįdeler 
Gulüv etmek (358):  Haddi aşmak, itidal çizgisinin ötesine geçmek
Uġurlardı bir dįv engüşteri ġulüv itdiler şimdi dįv ü perį
Gün  doğmadan  neler  doğar (374): Her şeyin bir çaresi, hiçbir zaman 

umudunuzu yitirmemeliyiz.(DD:107).
Lisānında ĥalķuñ bu idi hemān/ Neler ŧoġdı gün ŧoġmadan nāgehān 
Haber  almak (507/ 525/ 750/ 835/ 836/ 942/ 975/ 1115/ 1230/ 1337/ 2491/ 

2553/ 2557/ 2565/ 2634/ 2775/3590/4469): Birinden bir haber, bilgi öğrenmek, 
kendisine haber iletmek (TS:255).

Alındı ĥaber şeyĥ-i güm-rāhdan/Ki ilĥād maķāÿdı ikrāhdan
Haber  göndermek  (999): (Bilgi ulaştırmak, herhangi bir araçla bilgi 

sunmak veya iletmek.(İP:434).
Ĥaber gönderüp vālį-i ķal’ay/Didiler ki bāîå odur vaķ’aya
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Haber  salmak (yollamak): (3590):   Haber göndermek.(TS:255).
Bugün ŧutulandan ĥaber aldılar /Ĥaber ĥayr idi ķal’aya śaldılar
Haber  vermek (702-2706/3599/4408): Duyurmak, iletmek(HA:129).
Perākendegān orduya girdiler/Perişānlıķtan ħaber verdiler(702)
Haberdar olmak (537,3536): Bilgi edinmek, haber almak.
Bu śāĥįb-ķırāndur ĥaber-dār oluñ/Seferdür ķızılbaş’a hüşyār olun 
Haddini aşmak (1167): Ölçü kaçırma uyarısını bildirimini içerir.(TS:255).
Gel ey tįġ-i te’dįb-i kįne-güżār/ Tecāvüzcü ĥaddinden itdi güżār
Halel  getirmek (394):   Ket vurmak,bozmak ,sarsmak.(HHÜ: 134).
Getürmez ĥalel dįn ü devlet müdām/ El ursun aña bānį-i nįk-nām
Halel virmek(getirmek) (689): Engel olmak zarar vermek. (MES:563). 
Ĥilāfına ıśrār idüp bį-maĥal/Niżām-ı umūrına virdi ĥalel
Hamle  etmek  (455):  Atılmak, saldırmak, bir işte başarıya sağlamak için 

çaba harcamak(DC).
Hezįmet idüp ĥamle itdi gürįz/ Ķınından daĥį çıķmadan tįġ-i tįz
Harap  olmak  (395): Yıkılmak, madden ve manen ezilmek.(HA:132).
Ĥarāb oldı  ‘ālem cihān-bān gerek/ śabāĥ olmaķa mihr-i raĥşān gerek
Hata  etmek  (564):   Yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek.(YÇ:219).
Ĥayır-hāhlar re’yini  ŧutmadı/ Ĥaŧā eyledi ĥaķ söze uymadı
Hatırında(hatırda)tutmak(hatırında kalmak; hatırından çıkmamak): 

(325): Unutmamak. (MH:334).
Ne gördiyse her fende bildi hemān/ Ne bildiyse ĥāŧırda ŧutdı hemān 
Hayret  vermek (1541): Şaşırtmak. (MES:590).
Felāŧūn’a idrāķi ġayret virür/Arisŧo’ya tedbįri ĥayret virür
Helak  olmak  (715/2155/2483/3929/4446) Ölmek  halsiz düşmek yokol-

mak. (YÇ:140).
Ferįb-i nemek-ĥordeden zaĥm-nāk/ Nedāmet çeküp olur idi helāk(715)
Helak  etmek  (2238): Aşırı derecede yormak, bitkin duruma getirmek. 

Öldürmek, ortadan kaldırmak. (YÇ:140).
Çü  fetĥ  eyledi ķal’asın çāk çāk /Anuñ mülkini ķāret itsün helāk
Hesaba  getirmemek(almamak): (1038): Göz önünde bulundurmamak,ö-

nem vermemek, ciddiye almamak.(ÖAÖ:).
Ĥisāba  getürmez Kazaķ’ı Tatar/ Śayar mı doñuz çoķluġın şįr-i ner
Hesabı  tüketmek  (520):Elinde avucunda bir şey kalmamak, malı ve parayı 

tüketmek gücü kalmamak.(YÇ:219).
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Düketdi  ĥisābını devrān yine/ İtürdi feżāsını meydān yine 
Hezîmet  vermek (576):  Çok ağır bir biçimde yenmek. (YÇ:29).
Hezįmet virüp ķaçdılar bį-mecāl/Biribirine baķmaķ oldı muĥ āl
Hizmet etmek/eylemek (496/922/1024):  İş görmek, çalışmak, birinin 

amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak.(DC).
O mülĥid ise devleti eglemez/Maĥallindeki ĥidmeti eğlemez
Hizmet  görmek (1225): Bir yerde çalışmak, hizmette bulunmak. (İP:470).
İder ĥüsn-i tedbįri dünyāyı rām/İrādetle ĥıdmet görür ĥāś u ‘ām
Hurûc  etmek (384):  Çıkmak, ayrılmak 
Ĥurūc eyleyüp her ŧarafdan kibār/ ŧaleb itdiler mülke bir şehriyār
Huzuru  canına batmak (1428):  Birinin mutluluğundan rahatsız olmak
Ĥużūrı batup kāfirüñ cānına/ Ġurūrı girüp kāfirüñ ķanına
Hüküm  etmek  (310/441/ Hâkimiyet altında bulundurmak, istediği gibi 

yönetmek. (HA:138).
Ķatı şūħ-ı pā-düzd ıdı iĥtilāl/Elin kesmege ĥükm itdi iǾtidāl
İbret  almak  (1098)Ders almak, hisse kapmak.(HA:141).
Sezerlerdi ĥünkārdan cür’eti/Alurlardı ol şāhdan ‘ibreti
İcazet  vermek  (1287):  İzin vermek, yol açmak. (İP:480).
İcāzet virüp leşkere döndiler/Düğün evine varmışa döndiler 
İntikam  almak  (623/76371041/1076/1123/3416/3927): Birinden yapılan 

kötülüğün acısını çıkarmak öç almak.(YÇ:238).
Ĥiśār ide Baġdād’ı ‘asker tamām/Ķızılbaşdan alalar intiķām
İtaat  etmek (669)Söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak (DC)
Abāza  ĥalįl’e iŧâ’at idüp/ yine istiķāmet yolına gidüp
İtibar   etmek  (281/2937/3063/3602):  Saymak, değer vermek.(HHÜ:160).
Kemāline kāmillerüñ i’tibār/İder kimde temyįz ü inśāf var 
Israr etmek (689): Bir konuda düşüncede ayak diremek, direnmek, çok 

üstelemek, çok istemek.(AP:459).  
Ĥilāfına ıśrār idüp bį-maĥal/Niżām-ı umūrına virdi ĥalel
İz sürmek (1213): insanın hayvanın bir yerde bıraktığı izlere bakarak gittiği 

yeri tespit etmek.(ÜK: HK,229).
Der-i  devlete gönderüp başları/ İzin sürdi ĥaśmuñ ŧutup yolları
(Başını): Taştan taşa çarpmak (vurmak):  (806): Bir davranışından dolayı 

üzülüp dövünmek, fırsatı kaçırdığı için çok pişman olmak.(ÖAA:516)
Bu baĥr-ı belā ŧaşdı başdan başa /Sitem mevcini urdı ŧaşdan ŧaşa
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Kalbura dönmek (790): Delik deşik olmak. (HHÜ:166)
Zırıh tende ķalbįre döndi hemān/Elendi o ķalbįrden döndi hemān 
Kalem çekmek (961):  yazılmış bir yazının üstünü çizmek,hesap silmek 

(HHÜ: 166)
Tama’idüp anuñ hedāyāsına/Ķalem çekdi cümle każāyāsına 
Kan Dökmek  (782)(Yaralamak ya da ölüme yol açmak, cana kıymak; 

yaralamak ya da ölmek.(ÖAA:II/904).
Çıķunca ķılıc kan dökerdi hemān/Doķunsa sere cān dökerdi hemān
Kanına girmek  (1428/1544): Öldürmek. (HA:160).
Ĥużūrı  batup kāfirüñ cānına/Ġurūrı girüp kāfirüñ ķanına
Kana susamak (2589): Öldürme hırsı içinde olmak, ölümüne sebep olacak 

işler yapmak(MH:382)
Ĥıyānet   tevehhüm virüp cānına/ Yine śuśadı yoķ yire ķanına 
Kara yerlere girmek (1646): Olumsuz bir durumla baş başa kalmak.
Ne yirde hizebr ola gerden-firāz/Ķara yirlere girer anda gürāz 
Karar kılmak (eylemek): (508/2429/3217/4207): Dönüp dolaşıp o şeyin 

üzerinde durmak. (HHÜ:173).
Yanında bulınan ru’üs u kibār/İŧā’at maķāmında ķıldı ķarār
Karar  vermek (528/1471/1815/1841/3400): Bir meseleyi hükme bağlamak, 

ne yapılması gerektiği hususunda kesin hükme varmak.(İA:1595).
Ķarār öyle virildik evvel resūl/Bula Abaza cānibine vüśūl 
Karşı koymak  (3473): Yapılana engel olmaya çalışmak, direnmek,muka-

vemet etmek, itiraz etmek.(MH:394).
Buña ķarşı ķor kūh-ı Elbrūzdür/Bu dįvüñ yuvalıķları gürzdür
Kayd u bend etmek (553/723/3912):  Bağlamak.(MCÖ:377).
Serāsimedür añlamaz nuśĥ ü pend/Aña pend itmeñ idüñ ķayd u bend
Kendüyi (kendini): virmek (249): Bir şeyi bütün gücüyle yapmaya ça-

lışmak.(MH:405).
Virüp kendüyi rūzgāra tamām/Oķurdı eyā mürselü’r-rįh adam
Kerem  görmek  (1052):  Değer görmek, kıymet bulmak  
Ķānlı Ķızılbaşa vardı kerem görmedi/O mülk içre śāĥįb-ķadem görmedi 
Kerem eylemek(etmek) (2233): Bağışlamak. (HHÜ:178).
Revān’ı ķılup Erżurum ile żam/‘Aŧā eyledi Murtażā’ya kerem
Kılıç bağlamak  (kuşanmak) (397): Kılıcı taşıyacak güce ve yetkiye hak 

kazanmak, savaşacak çağa gelmek. (İP:572).
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‘Adū ķılmadan ķaśd-ı Efrāsiyāb/Ķılıc baķlasun ĥüsrev-i kām-yāb
Kılıcı (kınına)koymak  (1466): Artık savaştan vazgeçmek, savaşı bırak-

mak. (AP:548).  
Sefer eyledi Rūs-ı menĥūsa ol/Ķılıç ķoydı bu ķavm-i menkūsa ol 
Kılıçtan  geçirmek  (2169): Öldürmek.(HA:171).
Ķılıcdan geçer cümlemüz bį-dirįġ/ Ki başdan ķapar mevc-i ŧūfānda tįġ
Kıyamet  kopmak/Yevmü’l-hisabın kopması  (555/626/2699/3632/4317): 

Kıyameti koparmak, aşırı derecede bağırıp çağırmak.(RA:189).
Hücūm eyleyüp leşker-i bį-ĥisāb/Daĥį ķopmadan ķopdı yevmü’l-ĥ isāb
Ķıyāmet ķopar śandı ‘ālem ķamu /Ki bir yere cem’olddı ādem ķamu 
Kolu  kanadı kırılmak (981): Bir büyük sorunlardan dolayı hiç iş yapa-

mayacak duruma gelmek.(MH:418).
Ķolını ķanadını hep ķırdılar/Tuna’dan yalıñuzca geçirdiler 
Kökü  kazılmak (kazınmak): (1155): Bir daha ortaya çıkamayacak, olu-

şamayacak, üreyemeyecek bir biçimde yok edilmek. (AP:565). 
Ķazıldı köki yire düşdi nifāķ/Ķad efrāĥte naĥloldı vifāķ
Kökünü  kazımak  (1311/1547/3569): Yok etmek ortadan kaldırmak. 

(HA:176).
Kökin ķazmaġa eyledi ihtimām/Küçük Aĥmed’i itdi Pāşā’yı Ş ām
Kötek  yemek  (3133): Dövülmek.(SE:191).
Çü yol bilmede çekmemişler emek /Çavuş başı ķolları yidi kötek 
Kul (köle veya kurban ) olmak; kulu kurbanı olmak:Tam bir doğruluk 

ve özveri ile bağlı olmak(AD;176): (4526): Tam bir doğruluk içinde gönülden 
bağlanmak, bağlılığın gerektirdiği fedakârlığı yapmaya hazır olmak (yargı).

Ġamını çekersen göñül şādsın /Ķul olduñ o dergehde āzādsın
Kul kul olmak (3460): Bir şeye aşırı derecede bağlanmak, boyun eğmek. 

(DD:139).
Sipeh ķul ķul oldı meterislere/ Yedı niçeri ŧoldı meterislere
Kulak  tutmak(vermek)  (1001/3364): Dinlemek, işitmek istemek.(HA:179).
Ķulaķ ŧutmadı vālį-i ķal’a hįç/ ķalup ŧaşrada oldılar ĥāric
Kurban  olmak (611): Bir ülkü uğruna kendini feda etmek.(HHÜ:189).
Ķul olduysa ķurbān efendisine/ Sevinsün ki şān virdikendüsine
Kuru  başını korumak  (1357):Bir kimsenin yalnız tek başına, kimsesiz 

olduğunu belirtir (MES:823).
Bu māl ü bu mülki ķomaķdur ‘ilāc/Ķuru başını ķorumakdur ’ilāc
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Kuş uçurmamak (1345): Sıkı önlemler alarak kimseye  oradan geçirme-
mek. (MH:431).

Ķuş uçurmaz olmışlar ol aradan/ Nesįme güżār ķalmamış ķaradan 
Kül olmak(1937):Bir şey bütünüyle yanmak; Varını yoğunu yitirmek,elinde 

bulunanlar yok olmak; Büyük bir felakete uğrayıp çok üzülmek.(DS:172).
bulup iǾtidāl-ı terāvet-eŝer/Kül olur hevāya çıķan her şer
Külünü göğe savurmak(3062): Bir şeyi tamamıyla bitirip yok etmek, har-

cayıp tüketmek,hedef edip bir şey bırakmamak.(DS:172).
O ķahr ile ŧoķunsa ger Rüstem’e/ Śavurdu göge külün yek-deme
Medh (eylemek)etmek (284/718/4039):   Övmek.
Şehen-şāh-nāme yazar Mülhimį/Şehen-şāh-ı dįn medĥ ider Mülhimį
Bize medĥ eyle hemān nuśreti/Bize medĥ eyle hemān furśatı
Mekan  tutmak  (3448): Yer almak,yer tutmak. (HÜ:200).
Ŧolı burc öñinde ŧutdı mekān/Zaġarcı-başı oldılar hem –‘inān
Mest  olmak (1927/ 2497/3478/4486/): Çok keyiflenmek. (HA:188).
Śadāsıyla mest oldı pįr ü civān/Bedenler yaķasını yırtdı hemān
Mülkü hâli koymak (360):  Terketmek, bırakmak
Anı bilmedi kim ĥudā-yı cihān/ Ķomaz mülkini ĥālį ez-pās-bān
Mum (gibi): olmak  (444): Yaramazlığı bırakmak, uslanmak.(MH:453).
Ķatı bed-hücūm idi ‘iśyān-ı şüm /Ķılıc gördi oldı itā’atde mūm
Murâdına ermek (Muradına vasıl olmak). (412/483/2401/2776/): Çok 

istediği bir şeye kavuşmak. (MH:453). Metinde bu deyim muradına ermek ve 
muradına vasıl olmak olarak kullanılmıştır.

İrişsün murādına ĥalķ-ı cihān /Gelüñ ittifāķ idelüm biz hemān(412)
Murādına vāśıl olup mülk-i Rum/Cihāndan yoķ oldı hümūm u ķumūm(483)
Nakş etmek  (657/4557/4561/ 4562): Resmetmek, yerleştirmek.
Bunuñ sâfınuñ keyfi cān baĥş ider/ Gönül levĥ asuna revān naķś ider
Namdan geçmek  (1266): Şan ve şöhreti terk etmek.
Atıldı kemān dest-i Behrām’dan /Ķaçup gitdi Rüstem geçüp nāmdan 
Nedamet çekmek(duymak) (715): Pişman olmak.(HHÜ:209).
Ferįb-i nemek-ĥordeden zaĥm-nāk /Nedāmet çeküp olur idi helāk 
Önüne düşmek:  (3391/3854): Kılavuzluk etmek, yol göstermek.(HA:202).
Öñine düşüp baĥt-ı çapuķ-‘inān/o mevż’lere deġdi bir bir nişān 
Reng Almak  (1949): Değişik ve yeni bir renk kazanmak(İP:II/730)
Alur ol ķadar Ǿaķsdan reng ü buy/ Çemenzār olur mevce-i āb-cāy 
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Revaç bulmak  (357): El üstünde tutulmak, değerli sayılmak. (İP:732).
Süleymān gerekśaĥ ib-i taĥt ü tāc/ Nigįn düzd-i dįv ile bulmaz revāc  
Revan olmak/etmek  (310/ 350/ 597/ 624/ 628/ 643/ 653/ 670/ 704/ 839/ 

883/ 938/ 940/ 1232/ 1254/ 1272/ 1316/ 1327/ 1562/ 2063/ 2084/ 2247/ 2275/ 
2329/ 2342/ 2364/ 2408/ 2430/ 2457/ 2468/ 2566/ 2591/ 2603/ 2713/ 3033/ 
3043/ 3124/ 3750/ 3977/ 4097/ 4139/ 4159/ 4174/ 4331/ 4377/ 4563): Yola-
çıkmak, yoluna gitmek. (HA:249). Metinde en fazla kullanılan bu deyim revân 
olmak ve revân etmek olarak kullanılmıştır.

Budur elf-i ānide śāĥib-ķırān/Olur yedi iķlįme ĥükmi revān
Revān itdi orduya ilçilerin /Degül ilçi belki ĥabercilerin(643)
Ruhunu şad etmek  (612): Ölen bir kimseyi, iyi sözlerle ya da iyilikler 

yaparak anmak. (HA:210).
Ĥūdā ol ķuluñ rūĥını şād ider/Ki ĥayr ile maĥdūm ānı yād ider
Sel almış kovana dönmek  (2114): Bitmrk, ortadan kalkmak, yok olmak.
Eger pūşt-ı pā ursa ceyş-i girān/Sel almış ķovana dönerdi revān
Selama durmak  (1782/ 1820/ 2016/ 3027/ 3036/ 3375/ 4335): Birini 

selamlamak için geçeceği yolun üzerine durma.(MH:516).
Selāma durup ins ü cįn perį/Ĥalā yıķ ķamu ŧutdı gögi yeri
Selam Vermek  (2886/4711/): Selamlamak, esenlik dilemek; başını sağ ve 

sol omuzlarına çevirerek namazı bitirmek.(MAT:218).
Durup cānibine ħavās ü Ǿavām/ Yine ŧarz-ı ħāś üzre virdi selām
Ser vermek  (236/263): Ser verip (sırvermemek): Ne denli sıkıştırılırsa 

sıkıştırılsın sırrını kimselere söylememek, “ağzı sıkı”. (MH:519).
Śemer maĥbes-i şaĥdan ser virür/Leb ü kām eźvāka şeker virür
Sesini kesmek  (450): Söylemekte iken susmak.(HHÜ: 245).
O ġāvġa ki ķorķar idi rüste-i hįz/ sesin kesdi āvāze-i tįġ-i tįz
Sevdaya Düşmek  (1329/4028): Gerçekleştirmeyi çok istediği bir işi başarma 

çabası içinde olmak: Bir şeyi amaçlamak, başarmaya çalışmak; âşık olmak
O derdiyle düşdi bu sevdalara/Binüp keştiye düşe deryâlar
Söz tutmak  (370): Öğüt dinlemek.(HHÜ:253).
Kebįrüñ sözin ŧutmaz oldı śaġir /Śaġįrüñ ŧutar emrin ammā kebir
Sözü kesmek  (1205): Birinin konuşması bitmeden lâfa karışmak. Söyle-

yeceklerini yarıda bırakmak.(AU:198).
Ķılıc geldi meydāna kesdi sözi /ķılıcdur kesen dā’imā yolsuzı
Su gibi akmak  (594): Zamanın hızla geçmesi.(HHÜ:254).
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Aķardı śu gibi ilişmez idi/Atı ķalmayınca değişmez idi
Şan vermek  (611): Ün salmak, meşhur olmak. (İP:801).
Ķul olduysa ķurbān efendisine /Sevinsün ki şān virdi kendüsine 
Şeref vermek  (912/ 1826): Saygın ve büyük bir kimse bir yere özel olarak 

gelmek veya gitmek. (İP:805).
Bu ‘izzetde oldı şerįk-i ĥalįl/Aña çoķ şeref virdi Rabb-i Celil 
Talim etmek  (326/551/3283): Hep aynı şeyleri yemek zorunda kalmak. 

(MES:1090)
Arisŧo’yu ĥikmetde ta’lįm ider/ Felāŧun’a esrārı tefhįm ider
Taştan taşa çalmak (urmak) (806/1116): Çok sert davranmak, her türlü 

güçlüğü göstermek, eziyet etmek.(NA,467)
Sefāhatleri başladı cünbişe /Çalup kendilerini ŧaşdan ŧaşa (1116)
Telef etmek/ eylemek-kılmak  (497/ 700/ 729/ 894/ 920/ 1636/ 1707/ 

4006): Yok etmek, boş yere harcamak.(HHÜ:274).
Buña dirdi ‘ömrüñ telef eyleme/Bu cem’iyyeti ber-ŧaraf eyle
Telef olmak  (1129/ 2245/ 2936/ 3908): Kaybolmak, yok olmak.(HHÜ:274).
Śubārı sehāb eyledi ber-taraf/Düşüp ĥāke ĥāşāk oldı telef
Telef kılmak/ eylemek  (919/3397): Bırakmak, vaz geçmek.
Gel ey çarĥ ser-keşliği terk ķıl /İŧā’at eyle ‘ahdiñi berk ķıl
Teselli bulmak  (345):  Avunmak.(HHÜ:277).
Tesellį bul ey dil ki fażl-ı ĥudā/Hidāyet-‘aŧā reh-nümadur saña 
Teselli olmak  (1902): Avunmak.
Günāını ‘afv eyledi pādişāh /Tesellisin oldı yine dād-ĥāh
Tesįr etmek  (356): Etki etmek, etkilenmek.(DC).
Ķażā vü ķader emridür salŧanat/Ne te’sįr ider ĥile vü şeyŧanet
Uhdesinden gelmek  (261): Becermek.(HHÜ:286).
Ki bu ĥıdmetüñ ‘uhdesinden gelür /Bu iĥsāna ol düşse mażhār olur 
Ümidini kesmek/ Ümidini kat’ etmek-eylemek  (378/ 691/ 2553/ 2887): 

Beklentisi sona ermek. (İP:866).
Ümįdini ķat’ eyleyüp  şeyĥ ü şāb/ Didiler yıķıldı cihān-ı ĥarāb
Üstüne gelmek (2597): Bir şey yapılırken veya konuşulurken çıkagelmek. 

(SÖ:221).
Ŧuyup ķantemir keśretin anlaruñ/Bilüp üstine geldiğin ĥānlarūñ
Üstüne varmak  (976):Bir kimsenin bir şeyi yapmasına zorlayarak istemek, 

evil bir erkekle evlenmek. (MH:561). 
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Tevķķufsız üstine vardı hemān ki /Sür’at ile ĥaśmdan ala cān
Veda etmek  (502):   Allah’a ısmarladık demek; Sevilen bir şeyle olan 

ilgisini kesmek. (HHÜ:481).
Şehen-şāh-ı dįnden görüp imtinā’/Göñülden ferāķ ile itdi vedā’
Vehme düşmek:  (930): Kuruntuya kapılamak.( HHÜ:293). 
Anuñçün bu vehme düşerler idi/Ki itdüklerini  añarlar idi
Vira eylemek  (751/2374/3438): Veriştirmek, bir kimseyi bol bol azar, 

tokat gibi şeylere maruz bırakmak.
Vira eyledi ‘ahd ü peymān ile /Ki ķurtuldılar baş ile cān ile 
Yabana Atmak  (2276): Değer vermemek, önemsiz görmek, itibar etme-

mek. (İP: II/886).
Oķun Rüstem atsun yabana hemān/Dimez sözin aña bu nevk-i sinān
Yaka yırtmak  (3478):  Büyük bir üzüntü ve çaresizlik içinde bulunmak. 

(MAT:241).
Śadāsıyla mest oldı pįr  ü civān/ Bedenler yaķasını yırtdı hemān
Yakıp yıkmak  (837):  Harap etmek. (HHÜ:297).
Üç ayda bir aylıķ yiri ser-be-ser/ Yıķup yaķdı deryā-yı āteş-eśer
Yar ol/ Yar olmak  (4414/4517): Yardım etmek, yararlı olmak. (HHÜ:299).
Bu günde bize yār olan kimseler/ Günümüzde başına günler ŧoġar
Yele vermek  (3042): Savurmak, boşuna harcamak. (HHÜ:303).
Alup ebr eŧrāfını ‘alemüñ/Yile virdi ĥābunı r’ad ādemüñ
(Saba)Yel gibi (972): Hızlı. (MES:1202).
Tuna’dan śabā gibi geçdi hemān /Bilā-iżn-i şāhin-şehe ins ü can
Yer etmek(eylemek) (791/3728/): Yerleşip kalmak iyice yerleşmek, iz bı-

rakmak.(AP:806).  
Göze ŧokunır oldı şemşįrler /Göñüllerde yir eyledi tįrler
Yer tutmak(1045/3705/4298):Bir yeri kaplamak; birine bir yer ayırmak.

(DS:257).
O sevdā ki başında ŧutmuşdı yir/ O başuñ yirin āķıbet itdi yir
Yer vermek  (365): Önemini belirtmek, kendi yerini bir başkasına vermek. 

(ÖAA:724).
Anı ķatl idüp virdiler yirini /anuñ yirine dikdiler birini 
Yerden bitmek  (854): Kökü olmayan, ufak, küçük. (HA:247).
İder bir gürūhını zįr ü zeber /Yine bir gürūhını da yirden biter 
Yere geçmek  (449/2279): Çok utanmak. (HHÜ:305).
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O fitne ki itmişdi pāyın dırāz yire geçdi irişmeden türk ü taz 
Yire girmiş iki ķızılbaşlar/‘Aceb ķaçdı ķurtuldı evbāşlar 
Yeri dar olmak/ Mahal teng  (391):     
Mahal teng olur furśatı fevt ĥayf/Ki furśat ‘azįz-est el-vaķt-i seyf  
Yeri göğü tutmak (1782): Her tarafı ele geçirmek ve denetim altında bu-

lundurmak, her tarafı kaplamak. (İP:914). 
Selāma durup ins ü cįn perį/ Ĥalāyıķ ķamu ŧutdı gögi yeri 
Yeryüzünü tutmak ( Dünyayı tutmak)(767/ 768/ 3401/ 3421): her tarafa 

yayılmak, duyulmak, şayi olmak): (İP:323).
Sipāh eyledi her ŧrafdan hücūm /Yine ŧutdı yeryüzüni cünd-ü rum
Yola düşmek  (2550): Yola çıkmak, yola koyulmak. (HA:249).
Virüp ķalǾayı çıķdılar müslimūn/ Đüşüp yollara geldiler pek zebūn
Yoluna gitmek (669): Doğru yola sapmak. (DC).
Abāza ĥalįl’e iŧâ’at idüp/ yine istiķāmet yolına gidüp
Yoluna koymak (hale)(963): İstenilen biçimi vermek, istenilen biçime 

getirmek. (ÖAA:1123).
Alup Cānbek’i geldi İstānbul’a /Bu ‘azl ü o naśbı ķodı bir yola 
Yuyup yaykamak (1131/1132): Durulamak.
Ŧutup başdan ayaķa ĥalķı heb/ Yuyup yayķadı āb ateş-i leheb 
Yüz (yüzünü) egmek (yüzünü yere getirmek) (299/420): Mahçup duruma 

düşürmek, utandırmak. (HHÜ:315).
Çü biñ yılda bir kez doġar böyle nūr /Yüz eger mi yıl devrine vir żuhūr
Yüz sürmek (447/500/ 756/ 1053/1512/ 1554/1896/ 1975/ 2213/ 2179/ 

2193/ 2213/ 2450/ 3132/ 3202/ 3526/ 3607/ 3862/ 3989/ 4258): Aşırı sevgi 
göstermek için yere eğilmek. (HHÜ:313).

Rikāb- ı hümāyūna yüz sürmedi /Dönüp Erzurūm’a daĥį gitmedi(447)
Didiler sürüp ĥāk-i pāyine yüz/Bu vāķi’mi vāAķı’a mı şekdeyüz(500)
Yüz tutmak  (273/ 1576/ 1807/ 3526/ 4156): Bir şey olmak üzere bulun-

mak, giderek biçim ve renk değiştirmek.(MH:589): 
Żubāre güneş śaldı pertevine /Tamāmet ŧutar yüz meh-i nev’ine 
Zar etmek  (491/991/ 2921/ 3275): Ağlayıp inlemek, güçsüz olmak ya da 

bırakmak. 
Gehį Anķara’yı ĥiśār itdiler /Gehį ehl-i Sivas’ı zār itdiler
Zebunu Olmak:(746/1505/2661/4446): Birine tutulmak, çok sevmek, aşırı 

düşkün olmak. (İP: II/954).
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Zebūn olmuşum kūt-ı cān vir baña/ħelāķ olmuşambir revān vir bañā
Zeval Bulmak(Zevale ermek)(1141): Sona ermek, bozulup yok olmak, 

çökmek. (İP: II/956).
Ķarınca ķanatlansa bulur zevāl/Meges bala düşse olur pāy-māl
Zincire vurmak  ( 4013): Esir olmak. (EKE: II/458).
Urup cümle eşcārı zencįre āb/Çemenlerde bād oldı mālik rikāb

Sonuç

Mülhimî deyimleri bilinçli bir şekilde kullanmaktadır.Yüzlerce yıllık bir 
geleneğe bağlı olan şair ilk dönemlerden itibaren kullanılagelen deyimlere ese-
rinde yer vermiştir.Şair, eserinde toplamda 231 deyimi 361 sefer kullanmıştır.
Bu arada var olan sayı eserin deyim kullanımı açısından zengin bir kullanıma 
sahip olduğunu göstermektedir.Deyimler genel itibariyleTürkçe kelimelerden 
meydana gelmekle beraber Farsça,Arapça ve Türkçeden meydana gelen deyimler 
deyer almaktadır.Fars Edebiyatının etki sahasında gelişim gösterip zamanla 
onu aşan edebiyatımızın atasözleri, deyimler gibi kullanımlar onun yerli ve 
milli tarafını göstermesi açısından fazlasıyla önemlidir.Her dönem ve edebiyat 
değeri için fazlasıyla önemli bir kullanım esasına sahip deyimler edebi eserin 
içerisinde bulduğu kullanım değeri sebebiyle korunarak günümüz nesillerine 
rahat bir şekilde ulaşmıştır.Son zamanlarda edebiyat hazinemizin önemli bir 
bölümünü teşkil eden divan edebiyatı ve bu sahada yazılmış olan eserler halk 
kültürünün güçlü ürünlerinin tespiti hususunda başvurulan kaynaklara dönüş-
müş ve bu durum da deyimler gibi kültürümüz açısından fazlasıyla zengin 
olan değerlerin tespitini kolaylaştırmıştır.  
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MÜMTAZ TURHAN PERSPEKTİFİNDEN BİR 
KÜLTÜREL DEĞİŞİM ÖRNEĞİ: 

ÇEPNİ TÜRKMENLERİ

Bahar YAYIK*

Giriş

Mümtaz Turhan, Cumhuriyet Dönemi Türk düşüncesi içerisinde öne çıkan 
en önemli ilim adamlarından biridir. Bir yandan Batı’nın bilim anlayışıyla 
yetişmiş bir yandan da Türk milliyetçi- muhafazakâr çizgisini koruyan ve 
sahip olduğu bu anlayışları çalışmalarına yansıtan önemli bir isimdir. Turhan, 
disiplinler arası çalışmalar yaparak birçok alandaki yetkinliğini gözler önüne 
sermiştir. Bu yönüyle kimi zaman bir sosyolog kimi zaman bir psikolog kimi 
zaman da bir ideolog olarak karşımıza çıkmıştır.1 Eserlerinde başta bilim ve 
bilimsel yöntemin gerekliliği olmak üzere, Batılılaşma, kültür, kültürel değişim 
gibi önemli konuları işlemiştir. 

Yirmi iki Oğuz boyundan birisi olan Çepni Türkmenleri Anadolu’daki Türk 
iskânında önemli rol oynamış bir gruptur. Çoğunlukla Sünni inancı benimsemelerine 
karşın aralarında Alevi inancına mensup gruplar da bulunmaktadır. Günümüzde 
Çepni Türkmenleri başta Karadeniz bölgesinde Giresun, Trabzon, Rize, Gümüş-
hane, Kastamonu olmak üzere; Ege bölgesinde Manisa, İzmir, Denizli; Marmara 
bölgesinde Çanakkale ve Balıkesir, ayrıca az da olsa Sivas ve Gaziantep yörelerinde 
yaşamaktadırlar. Mümtaz Turhan, Kültürde Değişen ve Değişmeye Mukavemet 
Eden Unsurlar isimli yazısında kültürün sert ve kırılgan noktalarını ele almış ve 
bunu Orta Asya’dan Anadolu’ya göç etmiş on iki muhacir grubu tetkik ederek 
yapmıştır. Ele aldığı bu on iki muhacir gruptan birisi bizim de araştırmamıza konu 
ettiğimiz Çepni Türkmenleridir. Turhan, Çepni Türkmenlerinden Kalebayırı Çepni 
Türkmenleri ve Kapaklı Çepni Türkmenlerini örneklem olarak seçmiş, bu grupta 
meydana gelen değişmeleri tetkik etmiştir. Ona göre bu her iki Türkmen grubu 
Orta Asya kültüründen kopamadıkları gibi, yaşam şekli itibariyle konar göçer 
yapıyı hâlâ sürdürmektedirler. Mümtaz Turhan, incelemeye tabi tuttuğu Türkmen 
gruplardan Kalebayırı Çepnilerinin sahip oldukları kapalı toplum yapısını -civar 
bölgelerde yaşayanların da tespitine dayanarak- Alevî inancını benimsemelerine 
ve mevcut coğrafî şartlarına bağlamıştır.
*  Arş. Gör. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi https://orcid.org/0000-0002-8495-8624 bahar.cetin@

igdir.edu.tr
1 Emre Kongar, Türk Toplum Bilimciler II, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993), 219.
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Bu çalışmada Mümtaz Turhan’ın Çepni Türkmenleri ile ilgili yaptığı alan 
araştırması merkeze alınmış ve araştırmada elde edilen verilerin günümüz 
şartlarına uygunluğu tartışılmıştır. 

Mümtaz Turhan’ın Hayatı, Fikir Dünyası ve Eserleri

a) Hayatı
Mümtaz Turhan 1908 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinin Akçataş (Zan-

zak) köyünde doğmuştur. 1916 yılında Erzurum’un Ruslar tarafından işgali 
sonucunda ailesiyle birlikte zorunlu olarak Kayseri’ye göç etmiş olan Turhan, 
ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Daha sonra ailesinin Bursa’ya 
yerleşmesiyle birlikte liseye burada başlamış, naklen gittiği Ankara Lisesi’nde 
ise 1927 yılında öğrenimini tamamlamıştır.2

1928 yılında devlet bursuyla Almanya’ya gitmiş, Berlin ve Frankfurt Üni-
versitelerini bitirmiştir. 1935 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe doktoru 
ünvanını almıştır.3 

1936 yılında yurda dönen Mümtaz Turhan İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinde Tecrübî Psikoloji alanında asistan olarak göreve başlamıştır. Bu 
üniversitede 1939 yılında, Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Bir Tetkik isimli 
tezi ile doçent olmuştur.4 1936-1942 yılları arasında yaz tatillerinde Erzurum 
köylerinde gözlemler yapmaya başlamıştır. Bu gözlemler aynı zamanda 1944-
1948 yılları arasında Cambridge Üniversitesi’nde yaptığı, kültür değişmeleriyle 
alakalı araştırmasının çıkış noktasını oluşturmaktadır.5

1948 yılında tekrar yurda döndüğü zaman İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji bölümündeki akademik çalışmalarına kaldığı yerden devam 
etmiştir. 1951 yılında Profesör, 1952 yılında Tecrübî Psikoloji Başkanı olan 
Mümtaz Turhan, 1960 yılında Tecrübî Psikoloji Enstitüsü Müdürü olmuştur. 
İstanbul Üniversitesi’ndeki bu iki görevini vefatı olan 1969 senesine kadar 
sürdürmüştür.6 

b) Fikir Dünyası 
Mümtaz Turhan’ın Türk düşünce tarihindeki yerini belirlemek için hiç şüp-

hesiz ki fikir dünyasını ortaya koymak gerekir. 
2 Hasan Küçük, Türk Milliyetçiliğinin Büyük Önderlerinden Prof. Dr. Mümtaz Turhan Bütün Yönleriyle, 

(İstanbul: TÜRDAV, 1977), 59-60.
3 Kongar, Türk Toplum Bilimciler II, 217.
4 Fatma Derya Öztürk, Prof. Dr. Mümtaz Turhan‘ın Eğitim Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemine 

Yansımaları, (Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006), 
20. 

5 Mehmet Aygün., Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Tartışmaları, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 10.

6 Küçük, Türk Milliyetçiliğinin Büyük Önderlerinden Prof. Dr. Mümtaz Turhan Bütün Yönleriyle, 62.
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Asıl alanı psikoloji olmasına karşın birçok alanla ilgili araştırmalar yapan 
Mümtaz Turhan, bilim ve bilimsel yöntemin gerekliliğine inanmış ve bu doğ-
rultuda mücadele etmiş bir isimdir. Ona göre toplumumuzun en büyük eksikliği 
bilime verilen önemin yetersiz olmasıdır. Toplumun ihtiyaç duyduğu bilime, 
zihniyetimize şekil vererek ulaşabileceğimizi savunmuş, bu minvalde bilimden 
çok bilim zihniyetine sahip olmamız gerektiğini vurgulamıştır. Ona göre yal-
nızca bilim zihniyetinde yaşanan değişim ve dönüşüm bizi öz kimliğimizden 
uzaklaştırmadan modernleştirecek ve geliştirecektir. 7 

Mümtaz Turhan’ın fikir dünyasında hep canlılığını koruyan ve aynı zamanda 
üzerinde birçok incelemede bulunduğu konuların başında kültür gelmektedir. 
Ona göre kültür; “bir cemiyetin sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden 
teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut olan her nevi bil-
giyi, alakaları, itiyadları, kıyınet ölçülerini, umumi atitüd, görüş ve zihniyet 
ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlar birlikte, o cemiyet 
mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt 
eden hususi bir hayat tarzı temin eder.”8 Bu tanımlamadan Mümtaz Turhan’ın 
kültür anlayışıyla ilgili önemli birtakım çıkarımlarda bulunmak mümkündür: 
Kültür, maddi ve manevi değerlerden müteşekkildir; tüm davranışlarımızın 
ardındaki belirleyici unsurlardan biridir, bir toplumun çoğunluğuna egemen 
olan anlayıştır; bir toplumu diğerinden ayırt eden niteliklere sahiptir.9  

Turhan’a göre kültür, bir araya gelen insanların etkileşime başladıktan sonra 
belli ihtiyaçlarını karşılama sürecidir. O, bu süreci üç tür ihtiyacı merkeze 
alarak çözümlemeye çalışmıştır. Birinci tür ihtiyaçlar, beslenme, üreme gibi 
fizyolojik (kendisi ifadesiyle aslî) ihtiyaçlardır. İkinci tür ihtiyaçlar toplum-
sal (kendi ifadesiyle içtimai) ihtiyaçlardır. Bu grupta yer alan ihtiyaçların en 
önemli mekanizmasının ise eğitim olduğunu vurgulamıştır. Aynı zamanda eğitimi 
kültürün sürekliliği ve aktarımı için vazgeçilmez bir unsur olarak görmüştür. 
Üçüncü tür ihtiyaçlar ise, ruhi ihtiyaçlardır. Turhan’a göre insan bu tür ihtiyaçlar 
sayesinde din, mesned, sihir, büyü gibi yollara başvurmaktadır.10

Mümtaz Turhan’ın düşünce hayatında yer edinen ve bu konuda müstakil bir 
eser de kaleme aldığı konu kültürel değişimdir. O kültürel değişmeyi yabancı 
kültürlerle temas neticesinde ortaya çıkan bir olay olarak tanımlamaktadır. 
Bu sebeple kültür değişmelerini tetkik etmenin birçok açıdan önemli oldu-
ğunu vurgulamıştır. Turhan’a göre tarihi ve toplumsal oluş üzerine etki eden 
7 Ensar Kıvrak, “Bir Modernleşme Reçetesi: Mümtaz Turhan’da Bilim Zihniyeti Kavramı”, Uluslararası 

Politik Araştırmalar Dergisi, 4/1 (Nisan 2018), 44.
8 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri-Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik-, (İstanbul: M.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1987), 48. 
9 Kongar, Türk Toplum Bilimciler II, 40.
10 Kongar, Türk Toplum Bilimciler II, 223-224.
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ana unsurlardan biri olması hasebiyle kültür değişmelerinin incelenmesi son 
derece önemlidir.11

Cumhuriyet Dönemi aydınlarının birçoğunda olduğu gibi Mümtaz Turhan’ın 
düşünce hayatında da önemli bir yere sahip olan konu Batılılaşma ya da kendi 
ifadesiyle Garplılaşma’dır. O daima, Batılılaşmayı tarihi süreci içerisinde ele 
alıp anlama çabası içerisinde olmuştur. Osmanlı’dan günümüze Batılılaşma 
çabalarımızın başarısızlığından hareketle yeni bir tür Batılılaşma stratejisi ortaya 
koymaya çalışmıştır.12 Ona göre bu başarısız çabaların hepsinde Batı’yı taklit 
ederek ilerleme fikri yatmaktadır. Bu şekilde bir anlayışın bizi hem Batıdan 
hem de kendimizden uzaklaştıracağını savunmuştur.13 Mümtaz Turhan her 
şeye rağmen Batılılaşmanın gerekliliğine inanmış ve bu sürecin kaçınılmaz 
olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Batılılaşmadan önce millet olma, milli bir 
kültür oluşturma esastır.14

c) Eserleri
Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübî Bir Tetkik

Mümtaz Turhan 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tecrübî Psikoloji Da-
lında Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübî Bir Tetkik başlıklı çalışmasını 
doçentlik tezi olarak sunmuştur. Turhan bu eserde, yüz mimikleri üzerine de-
neysel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma aynı zamanda dünya bilim 
literatürüne ilk beden dili çalışması olarak adını yazdırmıştır.15

Kültür Değişmeleri

Bu eser sosyal psikoloji alanında yapılmış önemli bir tetkik niteliği taşımak-
tadır. Eserde kültür ve kültürel değişime ait birçok bölüm yer almasının yanı 
sıra köydeki kültür değişmeleri üzerine yapılmış geniş bir saha araştırmasına 
da yer verilmiştir. Bu araştırma 1936-1942 ve 1948 yıllarında Erzurum ve Kars 
bölgelerindeki çeşitli köylerde yapmış olduğu incelemeleri konu almaktadır. 
Turhan burada kültür değişmelerini serbest ve mecburi kültür değişmeleri olarak 
iki kategoride incelemiştir. Ayrıca bu eser Mümtaz Turhan’ın, 1948 yılında 
Cambridge Üniversitesi’nde tamamlamış olduğu ikinci doktora çalışmasıdır. 

Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri

Mümtaz Turhan bu eserde Türk eğitim sistemine getirdiği eleştirilerle bir-
likte, uygulamamız gereken eğitim modellerinin ipuçlarını vermektedir. 
11 Turhan, Kültür Değişmeleri-Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik-, 15, 25.
12 Aygün, Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Tartışmaları, 47.
13 Rabia Doğru, “Garplılaşmanın Neresindeyiz?”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 45 (Aralık 2018), 391.
14 Aygün, Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Tartışmaları, 48.
15 Ozan İpek, “Beden Dili Çalışmalarında Unutulan Bir Eser: -Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında 

Tecrübî Bir Tetkik-”, Ana Dil Eğitimi Dergisi 5/3 (Temmuz 2017), 485. 



294   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

Garplılaşmanın Neresindeyiz

Bu eserde Türk toplumunun Batı karşısındaki konumu tartışılmaktadır.16 
Mümtaz Turhan’a göre Garbın ne olduğunu anlamadan Garplılaşmamız mümkün 
değildir. Ona göre Garp coğrafi bir yön değil, zihniyettir. Bu zihniyet de ilim 
zihniyetidir.17 Bu eser kendisinden önce kaleme alınan Kültür Değişmeleri 
ve Maarifimizin Ana Davaları isimli eserlerde ele alınan meselelere cevap 
arar niteliktedir.18

Toprak Reformu ve Köy Kalkınması (İstanbul 1964), Atatürk İlkeleri ve 
Kalkınma (İstanbul 1965), Üniversite Problemi (İstanbul 1967) isimli kitapları 
bulunmakla birlikte E. Kretchmer’den Beden Yapısı ve Karakter (İstanbul 1942), 
W. Peters’ten Ergenlik ve Delikanlılık Çağı (İstanbul 1944), D. Krech ve R. 
S. Crutchfield’den Cemiyet İçinde Fert (I-II, İstanbul 1970) adıyla çeviriler 
yapmıştır. Bunların yanı sıra kültür, sosyal psikoloji, eğitim gibi konularda 
çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri de bulunmaktadır.19

Mümtaz Turhan Perspektifinden Çepni Türkmenleri

Çepniler, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk isimli eserinde dile 
getirdiği, Oğuzların yirmi iki boyundan birisidir. Anadolu’nun iskân ve imarında 
büyük rolü olan bu grup adını savaşçı ve cesur olma özelliklerinden almıştır.20 

XI. yüzyılın başlarında İslamiyet’i kabul etmeye başlayan Türkmenler, 
henüz yeni dinlerini benimseyememişken XII. yüzyılın başlarından itibaren 
Anadolu’ya göç etmişlerdir. Anadolu’ya gelen bu Türkmen grupların bir kısmı 
yerleşik hayata geçmişken bir kısmı da göçebe kültürünü devam ettirmişlerdir. 
Yerleşik hayata geçenler kitabi, sistematik bir kültürü yaşarken, göçebe olan-
lar eski kültür ve inançlarını İslam’la bağdaştıran bir anlayış sergilemişlerdir. 
Yerleşik hayata geçmemiş, İslam’ı tam olarak benimseyememiş bu gruplardan 
biri de Çepnilerdir.21 

XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da meydana gelen dini nitelikli hareketlerin 
ortak noktası bir din liderinin öncülüğünde gerçekleşmiş olmasıdır.22 Faruk 
Sümer’e göre, göçebe Türkmenlerin gerçekleştirmiş olduğu bu hareketlerin 
16 Doğru, “Garplılaşmanın Neresindeyiz?”, 390.
17 Yılmaz Özakpınar, “İlk Garplı Türk”, İstanbul Üniversitesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 

8/8 (1970), 23.
18 Küçük, Türk Milliyetçiliğinin Büyük Önderlerinden Prof. Dr. Mümtaz Turhan Bütün Yönleriyle, 

134.
19 Yılmaz Özakpınar, “Mümtaz Turhan”, D.İ.A.,(İstanbul:  T.D.V. Yay., 2012), 41/423.
20 Faruk Sümer, “Çepni”, D.İ.A., (İstanbul: T.D.V. Yay., 1993), 8/269.
21 Nurdane Özdin, Çepniler: Tarihçesi ve İslam Yorumları (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 37.
22 Özdin, Çepniler: Tarihçesi ve İslam Yorumları, 38.
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birçoğunda Çepnilerin dahli bulunmaktadır. Çepnilerin ilgisinin bulunduğu ilk 
olay Baba İshak Ayaklanması’dır. 1240 yılında, Anadolu Selçuklu iktidarına 
karşı siyasi ve içtimai sebeplerle Türkmen şeyhi Baba İlyas önderliğinde bir 
isyan çıkmıştır. İsyan kısa süreli de olsa devleti kaosa sürüklemiş ve sonrasında 
yaşanacak olan Moğol İstilasına zemin hazırlamıştır. Göçebe Türkmenlerin 
gerçekleştirmiş olduğu mesiyanik bu harekete katılan gruplar arasında Çepniler 
de bulunmaktadır.23 Çepnilerin bağlantılı olduğu ikinci olay; 1304 yılında 
tahta geçen İlhanlı hükümdarı Olcaytu’nun Şiiliği kabul etmesidir. Olcay-
tu’nun On İki İmam Şiiliği’ni kabul etmesinden sonra Anadolu’daki birçok 
Türkmen topluluğu Şiiliği kabul etmiştir. Bu topluluklar arasında Çepniler de 
bulunmaktadır. Çepnilerle yakından ilgili bir diğer olay ise, Şeyh Cüneyd ve 
taraftarlarının Anadolu’daki faaliyetleridir. Erdebil Tekkesi (Safevi Tarikatı) 
Şeyh Safiyüddin döneminde Sünni ilkelere göre kurulmuştur. Şafii-Sünni ilke-
ler üzerine kurulmuş olan bu tarikat Şeyh Cüneyd döneminde Şii bir kimliğe 
bürünmüştür. Bir süre sonra Şeyh Cüneyd Anadolu’ya gelmiş, burada bulunan 
Kızılbaşları da yanına alarak yeni müridler toplamayı başarmıştır. Şeyh Cü-
neyd’den sonra yerine geçen Şeyh Haydar döneminde Akkoyunlu devletiyle 
çetin bir mücadeleye girişilmiştir. Bunun sonunda Akkoyunlu hükümdarı Yakub 
Bey Şeyh Haydar’ın üç oğlunu (Ali, İsmail, İbrahim) hapsetmiş, çocuklardan 
sadece İsmail hayatta kalmayı başarabilmiş ve hapsedildiği yerden kaçmıştır. 
İsmail uzun bir sürenin sonunda Erzincan’a gelmiştir. Buraya Anadolu’nun 
farklı yerlerindeki göçebe ve köylü müridlerini çağırdıktan sonra beraberin-
deki taraftarlarla İran’a dönmüş, Akkoyunlu’ları yenerek Safevi Devleti’ni 
kurmuştur. Şah İsmail’le İran’a giden bu grup arasında Çepniler Türkmenleri 
de bulunmaktaydı. 24

Yukarıda verdiğimiz bilgilere göre Çepnilerin, önce Türkistan’dan İran’a 
buradan sonra da Anadolu’ya göç ettikleri bilinmektedir. Onlar İran’da Kızıl-
başlığı öğrenmişler Anadolu’ya göçleriyle birlikte ilk uğrak noktaları olan Orta 
Karadeniz’e Kızılbaşlık kültürünü taşımışlardır. Fakat burada zamanla bölge 
halkıyla bütünleşerek Kızılbaşlıklarını yitirerek Sünnileşmişlerdir.25

Çepni Türkmenleri günümüzde Rumeli ve Anadolu’da yaşamaktadırlar. Prof. 
Dr. Faruk Sümer’in Oğuzlar/Türkmenler isimli kitabında verdiği bilgiye göre, 
XVI. yüzyılda Anadolu’da Çepnilere ait 43 yer adı bulunmaktadır. Bu yerler 
başta Sinop olmak üzere, Samsun, Giresun (Vilayet-i Çapni), Trabzon, Çorum, 
23 Bahar Çetin, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevî Sembolizmi-Hacı Bektâş-ı Velî Örneği- (Erzurum: 

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 10.
24 bk. Faruk Sümer, Çepniler- Anadolu’nun Bir Türk Yurdu Haline Gelmesinde Önemli Rol Oynayan 

Oğuz Boyu-, (İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Vakfı, 1992), 25-39.
25 Betül Zahide Kaçar, Çepnilerde Din ve Sosyal-Kültürel Hayat-Giresun Örneğ- (İstanbul: Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010), 49. 
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Antakya, Adana, Ankara bölgelerinde bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde 
yoğun olarak yaşayan Çepniler aslında Alevî olup sonradan Sünnileşmişler-
dir. Kitapta yer alan bir başka bilgi ise, Velâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî’de26 
geçen anlatıları doğrular nitelikte olup, Horasan’dan Anadolu’ya gelen Hacı 
Bektâş-ı Velî’nin Kırşehir Sulucakarahöyük’teki ilk müritleri olan Kadıncık 
Ana ve kocası İdris’in Çepni Türkmenlerinden olmasıdır. Sümer’e göre bu 
bilgi Çepnilerin büyük bir kısmının neden Alevî olduğunu açıklayabilir nite-
liktedir.27Aynı bilgiyi Prof. Dr. Irane Melikof’da vermektedir.28 

Fuad Köprülü, on beşinci yüzyılda Çepnilerin Amasya’ya kadar uzanan geniş 
bir bölgeye yayıldıklarını ifade etmektedir. O Kâtip Çelebi’nin, Cihannüma isimli 
eserinde Canik eyaletinden bahsederken burada çok sayıda Kızılbaş olduğunu 
ve bunların içinde de epeyce Çepni bulunduğunu söylediğini nakletmektedir.29 

Mümtaz Turhan 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psi-
koloji Çalışmaları Dergisi’nin birinci cildinde Kültürde Değişen ve Değişmeye 
Mukavemet Eden Unsurlar isimli bir yazı kaleme almıştır. Mümtaz Turhan 
mahallinde yaptığı araştırmalarından biri olarak gördüğü bu yazısında, kültürde 
çeşitli sert ve yumuşak noktaların varlığını vurgulamış ve bu noktaların hangi 
alanlarda, nelerden ibaret olduğunu, bütün kültürlerde ortak olup olmadığını 
araştırmanın hayati bir öneme haiz olduğunu belirtmiştir. Belirttiği bu noktalar 
ışığında çalışmasında Orta Asya’dan Anadolu’ya göç etmiş on iki muhacir 
grubu tetkik etmiştir. Bu gruplardan ikisi Rusya’dan, dördü Kafkasya’dan, 
ikisi Bulgaristan’dan, ikisi Romanya’dan, dördü̈ Balkanlar’dan ve ikisi de Orta 
Asya’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. Orta Asya’dan Türkiye’ye göç eden grup 
Kelebayırı ve Kapaklı Çepni Türkmenleri’dir. 

Mümtaz Turhan araştırmaları ve yerinde gözlemleri neticesinde Kalebayırı 
Çepni Türkmenleri hakkında şu bilgileri vermektedir; 

Balıkesir Manyas’a bağlı Hamamlı köyünün idari bakımdan bir kısmı ola-
rak kabul edilmektedirler. Yaklaşık 30 haneden oluşan bu grup toplu halde 
Hamamlı köyünden ayrı müstakil bir şekilde yaşamaktadırlar. Hayvancılıkta 
civar köylerden ileri bir seviyede olan bu Türkmenler, yemek ve diğer yaşam 
biçimleri konusunda kendilerine özgü bir tarzı benimsemektedirler. Bu top-
luluğun en yaşlı üyelerinin ifadesine göre dedeleri 60-70 sene evvel göçebe 
bir yaşam sürmekteydiler. Bugün hâlâ bu göçebe yaşantının izleri devam et-
mektedir. Günlük kullanım alanlarında bulunan eşyalardan evlerinin mimari 
26 bk. Hacı Bektâş-ı Velî, Velâyetnâme haz. Hamiye Duran, (Ankara: T.D.V. Yay., 2014), 210.
27 bk. Faruk Sümer, Oğuzlar/Türkmenler -Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları- (Ankara: Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay., 1972), 329-335. 
28 Irane Melikof, Kırklar Cemi’nde çev. Turan Alptekin (İstanbul: Demos Yay., 2011), 41.
29 Mehmed Fuad Köprülü, “Oğuz Etnolojisine Dair Tarihî Notlar”, Türkiyat Mecmuası, 1/0 (1925), 

206-208.
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üslubuna kadar göçebe zamanlarına ait izler görülmektedir. Kalebayırı halkında 
dikkat çeken en büyük kültürel değişim erkek kıyafetlerinde görülmektedir. 
Kıyafetlerde görülen bu değişiklik civar köylerdeki erkek kıyafetlerindeki 
gibi şehir kıyafetlerini temsil etmektedir.  Bu topluluğun civar köylerle uyum 
sağlayamamasının iki sebebi söz konusudur. Bu sebeplerden ilki topluluğun 
inanç olarak Aleviliği benimsemesidir. Bu durum onları manen tecrit edilmiş 
kapalı bir toplum yapısına sürüklemiştir. İkincisi ise coğrafi konumdur. Coğ-
rafi konum aynı zamanda bu Türkmen grubunun manevi bakımdan tecritini 
kolaylaştırmıştır. Hatta manevi bir tecrit ortamında yaşamlarını sürdürmek 
istedikleri için bu coğrafi şartları tercih ettikleri de söylenebilir. 

Mümtaz Turhan’ın araştırma konusu yaptığı bir başka Türkmen grubu ise 
Kapaklı Çepni Türkmenleridir. Turhan’ın bu grup hakkındaki tespitleri şu şe-
kildedir:

Manyas’ın güneybatısında birbirinden ayrılmış Hekimoğlu, Orta, Mesru-
riye, Çal isimli dört mahalleden oluşan Kapaklı’da da Kalebayırı gibi Çepniler 
bulunmaktadır. Kalebayırı’nda tespit edildiği gibi gerek coğrafi gerek içtimai 
bakımdan civar köylerden tecrit edilmiş bir yapıları vardır. Yaşayış tarzları 
konar göçer dönemlerdeki gibi oldukça ilkeldir. Burada yaşanan en büyük 
kültürel değişim ise- Kalebayırı’nda olduğu gibi- göçebelikten çiftçiliğe geç-
meleridir. Mera alanlarının zamanla azalması, etrafa muhacirlerin yerleşmesi 
Kalebayırı halkını göçebe hayatından vaz geçiren en önemli sebepler olmuştur. 
Ziraat tekniği ve üretim konusunda civar köylerden farklı olmamakla beraber 
yaşam şekli itibariyle onlardan çok geri kalmış durumdadırlar. Bunun sebebi 
de Kalebayırı Çepnilerinde olduğu gibi kapalı bir toplum yapısında olmalarıdır. 

Değerlendirme ve Sonuç

Mümtaz Turhan XX. yüzyıl Türk Düşünce Tarihi aydınlarındandır. Daha 
çok sosyoloji alanında yapmış olduğu saha araştırmalarıyla ün salmış olsa 
da başta deneysel psikoloji olmak üzere birçok alanda çalışmalar sunmuştur. 
Eserlerinde Batılılaşma, kültür, kültürel değişim, eğitim gibi önemli konuları 
işlemiştir. Özellikle kültürel değişim üzerine yaptığı çalışmalarda yerinde mü-
şahede yöntemini kullanmış, örneklem olarak seçtiği grupları bizatihi gözlem-
leyerek araştırma konusu yapmıştır. Bu bağlamda yazmış olduğu ve bizim de 
çalışmamıza konu edindiğimiz Kültürde Değişen ve Değişmeye Mukavemet 
Eden Unsurlar isimli yazısında nitel araştırmanın bütün inceliklerini uygu-
lamış, örneklem olarak seçtiği gruplardaki kültürel değişim örneklerinin bir 
kâşif gibi izini sürmüştür. Üzerinde araştırma yaptığı on iki muhacir grubu 
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disiplinler arası bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak araştırma konusu olan 
kültürel değişimi yorumlayıcı bir yol izlemiştir.30 Bu araştırmada örneklem 
olarak seçilen on iki muhacir gruptan biri Kalebayırı diğeri de Kapaklı Çepni 
Türkmenleridir. Mümtaz Turhan ele aldığı iki Çepni grubunda ortak olarak 
Orta Asya kültüründen kopamama, yaşam şekli itibariyle ilkel bir görünüme 
sahip olma, civar bölgelerdeki köylerden izole bir yaşam şekli benimseme gibi 
özellikler tespit etmiştir. Bu özelliklerin dışında, Mümtaz Turhan Kalebayırı 
Çepni Türkmenleri ile ilgili elde ettiği bulguları aktardıktan sonra bu grubun 
sahip olduğu kapalı toplum yapısının Alevi inancını benimsemelerinden kay-
naklandığı bilgisini vermektedir. 

Alevi araştırmacılarının Aleviliği anlatırken öncelikli olarak dile getirdikleri 
husus, kapalı toplum modeli ve senkretik bir yapıya sahip olmalarıdır. Yüzyıllardır 
kapalı bir toplum yapısını benimseyen Aleviler, inançlarını, kültür ve değerlerini 
kendilerinden olmayan kimselere aktarmakta hep çekince göstermişler; başka 
toplumlarla kültürel etkileşimde bulunma konusunda mesafeli davranmışlardır. 
Bu sebepledir ki Aleviler kendilerini bir ‘sır cemaati’ olarak nitelendirmişlerdir. 
Şah İsmail ve dolayısıyla İran kültür ve inancıyla irtibatları kopan Anadolu 
Kızılbaşları, Osmanlı medrese kültürüne olan mesafeleri nedeniyle de 14. yüz-
yılın ortalarından itibaren oluşturdukları tasavvufi kimliklerini Cumhuriyet 
dönemine kadar korumuşlardır. Onlar kendilerine uygulanan siyasi ve dini 
baskılardan dolayı senkretik yapılarını 16. yüzyıldan sonra yenileyememiş, 
mevcut kültürlerini korumaya yönelik kapalı toplum özelliği göstermişlerdir.31 
Bu sebeple tarih boyunca Alevi yerleşim yerleri hep şehirden, uzak, dağlık, 
korunaklı mekanlar olmuştur.   

Mümtaz Turhan’ın Kalebayırı Çepni Türkmenlerinin gelişime açık olmayan, 
başka kültürlerle etkileşime kapılı yapılarının bir nedeni olarak Alevi inancına 
mensup olmalarını görmesi kanaatimizce doğru bir yaklaşımdır. Zira yukarıda 
saydığımız nedenler Alevilerin toplumsal yapı ve zihniyetlerini ortaya koyan 
önemli ipuçları niteliğindedir. Kalebayırı Çepnilerinin Alevi toplumsal yapı-
sıyla ortak noktalarının bulunması Turhan’ın bu tezini doğrular niteliktedir. 

Mümtaz Turhan, çalışmasında her ne kadar Kapaklı Çepnilerinin inanç 
durumları ile ilgili bilgi vermemişse de Kalebayırı Çepnilerinin toplum yapı-
sını inançlarına bağlayan yorumunu Kapaklı Çepnileri için de yapmak isabetli 
olacaktır. Toplum yapısı itibariyle Alevi bir toplulukla benzer özellikler gösteren 
Kalebayırı ve Kapaklı Çepni Türkmenlerinin tarihi seyir içerisinde de Aleviliğe 
30 Zeki Karataş, “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 

1/1 (Ocak 2015), 63.
31 Nazım Kuruca, “Çepnilerde Dini Hayat ve Bazı Dini Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme”, 

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (Eylül 2015), 200. 
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intisab ettikleri anlaşılmaktadır. Bir önceki başlıkta Çepni Türkmenleri ile ilgili 
verdiğimiz bilgilere göre, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken İran’dan geçen 
Çepniler, burada öğrendikleri Kızılbaşlığı Anadolu’ya taşımışlardır. Daha sonra 
Anadolu’da yaşanan büyük çaplı iç karışıklıklar, devlet politikası ve Şiilerin de 
etkisiyle önceden öğrenmiş oldukları Kızılbaşlığı daha da pekiştirmişlerdir. Fakat 
şu bir gerçektir ki Çepniler içerisinde Aleviliği benimseyen grupların yanında 
Sünniliği benimsemiş ya da sonradan Sünnileşmiş gruplar da bulunmaktadır. 

Kalebayırı ve Kapaklı Çepnilerini bulundukları bölge itibariyle değerlendi-
recek olursak, bu Çepni gruplarının Balıkesir’e gelişleri 18. yüzyılın başlarına 
denk gelmektedir. O dönemin tarih kayıtlarından anlaşılacağı üzere Çepniler, 
bölgede yerleşik hayata geçmiş grupları rahatsız etmeleri üzerine Rakka’ya 
sürülmüşlerdir.32 Rakka iskânında Halep Türkmenleri içerisinde Boz-Ulus 
kümesine bağlı Kan-Temir Çepnilerinin adı geçmektedir. Rakka bölgesine 
yerleştirilen Kan-Temir Çepnileri diğer bazı oymaklarla beraber bulundukları 
bölgeden iki defa kaçmışlar ve batıya doğru hareket ederek bugünkü Balıkesir 
Çepnilerini oluşturmuşlardır.33 

Karalar, Yalınayaklar, Nusradlı, Eynihocalı gibi oymak adlarıyla anılan 
Balıkesir Çepnileri bugün 30 köyde meskûn olup kendilerini Alevi olarak 
tanımlamaktadırlar. Aleviliğin önemli uygulamalarından olan “Dedelik” de 
Balıkesir Kavakbaşı köyünde bulunan “Köse Süleyman Ocağı” na bağlı kişi-
lerce icra edilmektedir.34

Bu çalışmada Anadolu’nun iskânında büyük rolü olan Çepni Türkmenle-
rini düşünce tarihimizin önemli isimlerinden Mümtaz Turhan perspektifinden 
inceleme fırsatı bulduk. Mümtaz Turhan’ın 1956 yılında yapmış olduğu bu 
saha araştırmasında Çepni Türkmenleri ile ilgili elde ettiği bulgular ve kendi 
araştırmalarımız neticesinde, Anadolu’da Aleviliğin tarihi seyri ve Alevi top-
lumsal yapısı göz önünde bulundurulduğunda, Çepni Türkmenlerinin Anado-
lu’ya Kızılbaş kültürünü öğrenerek geldiklerini, bu coğrafyada Kızılbaşlığı 
yaydıklarını, daha sonra çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı Sünnileştiklerini 
veya kendi öz kimliklerini koruyup Alevi olarak kaldıklarını söyleyebiliriz. 
Bugün başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu 
bölgelerindeki Çepniler Sünnileşmiş, Batı Anadolu’daki Çepniler ise Alevi 
kimliğini hâlâ koruyan gruplardandır.
32 Zeynep Şimşek Umaç, “Balıkesir Çepnilerinde Göçebelik ve İskân İzleri”, Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15/28 (Aralık 2012), 182.
33 Sümer, Oğuzlar/Türkmenler (Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları), 330.
34 Halil İbrahim Şahin, “Balıkesir Çepnilerinde Defin ve Defin Sonrası Bazı İnanış ve Uygulamalar”, 

Türk Kültürü ve Hacı Bektâş-ı Velî Araştırmaları Dergisi, 39 (2006), 66.
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MOLLA MUSA CELÂLÎ’NİN (1938-2021) HAYATI, 
ESERLERİ VE TEFSÎR ÇALIŞMALARI

Mehmet Seyid GECİT*

1. Molla Musa Celâlî’nin Hayatı

Musa b. Hasan b. Ubeyd b. Yusuf b. Mahmut b. Ömer b. İsmail b. Ahmet 
(Keçel) el-Celâlî, 1938 yılında Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker (Sûbhan) 
köyünde doğdu.  Annesinin ismi Gülli’dir. Türkiye-İran sınırının birbirine yakın her 
iki tarafında kalabalık bir nüfusa sahip olan Celâlî aşiretine mensup olduğundan 
“Celâlî” nispetiyle tanınmıştır. Molla Musa, “Celâlî” aşiretinin Keçeli boyundan-
dır.                                                                                                                                                                                                                                  

1944-1949 yılları arasında ilkokulu köyünde okudu. Elifbayı köyünde ikamet 
eden Ali Çavuş’un yanında öğrendi. 

1949-1950 yıllarında Erciş’te bulunan Arnıs Öğretmen Lisesi’ni kazandı 
lakin uzun yolda yaya yürümesinden dolayı gözlerine kan girdiğinden, müdürün 
ileride trahom hastalığına yakalanması ihtimali vermesi üzerine kaydedilmedi. 
Daha köyünde iken bazı şahıslardan Malazgirt taraflarında ilim tahsil edildiği 
şeklindeki sözleri duyması üzerine ilim okuyacağına karar verdi.

1950 yılında Muş ilinin Bulanık ilçesine bağlı Tırtop köyünde; Molla Mu-
hammed Sadık’ın kardeşi olan Molla Reşit’in yanında, sarf ilminde İzzi kita-
bından ta Şerhu’l-Muğni’ye kadar olan kitapları okudu.

1951-1952 yıllarında Hoşhaber köyü İmamı, Halife İbrahim’in yanında sı-
radaki kitaplarını tamamlamak için Iğdır’a gitti. Onun müderrislerinin yanında 
Şerhu’l-Muğnî kitabından Sa’dullah Gevra’ya kadar olan kitapları okudu. Sonra 
değişik medreselerde bazı meşhûr büyük âlimlerin yanında ders almaya devam 
etti. Bu hocaları arasında Molla Abdurrahman Dürre (v. 2012), Molla İbrahim 
Eğdadi (yıl 1953-1954), Şeyh Yahya Çuğreşinin oğlu şeyh Abdurrahim (v. 
2006) ve Seyid Abdulvehhab Dêrizbînî gibi alimler yer almaktadır. 

1984 yılında Baykanlı Şeyh Muhyeddin el-Havilî’nin (v. 1985) yanında 
bazı konularda istifade ederek genel ilmî icazetini aldı. 

Çeşitli yerlerde okurken beraber kaldıkları arkadaşları arasında Molla Ah-
med-i Sineki, Şeyh Ebubekir Kağızmanî, Molla Hasan-ı Avdo, Molla Mehmed-ı 
*  Dr. Öğr. Üy., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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Haldo, Molla Mehmed-i Kamil ve Malazgirtli Molla Mehmet Zahit (v. 2008)1 
yer almaktadır.

Bir kızı, altı oğlu olup Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçeyi bilmekteydi. 
Çocukların İsimleri Muhammed Ferit, Muhammed Reşit, Muhammed Said 
(Seyid), Muhammed Salih, Muhammed Sena, Ayşe ve Muhammed Emin’dir.2

Molla Musa Celâlî, 30 Kasım 2021 tarihinde saat 15:30’da Ağrı’da tedavi 
gördüğü Araştırma Hastanesinde vefat etti ve aynı gün yatsı namazı akabinde 
yapmış olduğu medresesinde Ağrı il müftüsü Tandoğan Topçu’nun kıldırdığı 
cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Doğubayazıt ilçe mezarlığına kendisine 
belediye tarafından tahsis edilen yere defnedildi. Cenaze merasimine akrabası, 
talebeleri ve sevenleri olmakla birlikte binlerce kişi iştirak etti. Taziyesinde 
âlimler, akademisyenler, mülki amirler, siyasiler ve sevenleri bulundular. Bir-
çok kişi Yurt içi ve dışında taziye dileklerinde bulundu. Ruhuna yüz binlerce 
Fatiha okundu. Facebooke hesabında ve sanal alemde yüz binlerce taziye mesajı 
yayınlandı. Ayrıca Molla Salih Dihi, Molla Muhammed Gülnar, Molla Mahfuz 
(Hazin Badıki) ve Molla Sadrettin Güler başta olmak üzere ilim erbabından 
birçok kimse onun vefatı sonrası mersiyeler yazdı. 

2. Tedris Faaliyetleri ve Talebeleri

Molla Musa Celâlî askere gitmeden önce ders vermeye başladı. Gittiği her 
köyde imamlık vazifesiyle beraber müderrislik de yaptı. 1957 yılında Nureşin, 
Niçu, Çiftlik ve Doğubeyazıt’ın bazı köylerinde fahri imam hatiplik yapıp bu 
dönemden itibaren talebe yetiştirerek ders vermeye başladı.

 1961 senesinde askerlik görevini Mardin’de iki buçuk yıl yaptı. Askerlikten 
sonra 4 yıl Gırberan, Karacık ve Gırıka köylerinde imamlık yaptı. Askerlikten 
sonra Gırberan köyünde köyün ağası Ali Paşa’nın desteğiyle çok sayıda ta-
lebe yetiştirdiğinden dolayı ilk dönemlerde Molla Musa-yı Kırberanî lakabıyla 
meşhûr oldu. 

1968 yılında Kars iline bağlı Şaban köyünde fahri imamlık görevini yap-
tıktan sonra kendi memleketine döndü.

 1969-1975 yıllarına kadar Zorava köyünde kalıp ders verdi. İmam Hatip 
Lisesini dışarıdan pekiyi derecesiyle bitirerek 18.07.1974 yılında resmi imam 
1 Molla Mehmet Zahid, uzun süre Lübnan’da kalmış ve Risale-i Nur’u Arapça’ya çevirmişti.
2  Onun hayatıyla ilgili bazı malumatlar için bkz.,  Molla Musa Celali, Hadis İnkarcılarına Cevaplar, 

Nuhbe Yayınları, İstanbul, İstanbul, 2020, s.  4-5.; M. Salih Gecit, “Ahmed-i Hanî Çığırını Devam 
Ettiren Bayezidli İlim ve Fikir Adamları”, 2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu, Ağrı 2018, 
s. 90-94; Abdulcebbar Kavak, Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf, Makgrup Medya Pro. 
Rek. Yay. A.Ş., Ankara, 2020, 241-243. Oğlu olmamız münasebetiyle değişik zamanlarda hayatına 
ilişkin malumatları defalarca şifahi olarak kendisinden dinlemiş bulunmaktayız. 
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hatiplik vazifesine başladı. 1975-1976 yıllarına kadar Nureşin (Buyuretti), 1977-
1982 yılları arasında Harık (Esnemez) isimli köylerde medrese kurup ders verdi. 

1982-1984 yıllarında Merkez Kur’ân Kursu’nda Kur’ân-ı Kerim öğreticiliğini 
yaptı. Bu arada Doğubayazıt Merkez Camisinde vaizlik hizmetinde de bulundu.

1985 yılında başarısız bir mütaahitlik deneyimi yaşadıktan sonra tamamen 
kendini ilme adadı.

1986-1988’de Eleşkirt İlçesine bağlı Haydaroğlu köyünde imamlık görevi 
ile beraber medresede talebe okuttu. Yine Eleşkirt’e bağlı Şanezer (Körpe 
Çayır) Köyünde de kısa bir süre kalıp orada da bir medrese kurdu. Tekrar 
Doğubayazıt’a döndü.

 1989-1991 yılları arasında Korım (Dalbahçe) Köyünde imamlık yaptı ve 
medrese açtı. Nihayet bu köyde iken 1991 yılında emekliye ayrıldı. 

1992’de Bitlis’te imamlık yapan çocuklarını eğitmek için yanlarına gitti. O 
sıralarda Siirt’te bulunan Şeyh Muhammed Kazım Aydın el-Firsâfî (v. 1996) 
kendi medresesinde müderris olmasını teklif ettiyse de memleketinde hizmet 
yapacağını söyleyerek Doğubayazıt’a döndü. Ahmed-i Hani Camisinde emekli 
olan imamlara ve talebelere bir süre ders verdi.

1996’da Doğubayazıt ilçe merkezinde Ahmed Yesevî adıyla kurduğu med-
resede yüzlerce talebeye Arapça ve İslamî ilimler alanında ders verdi.  Bu 
medrese ve tedris görevi dışında arabuluculucuk, fetva v.s. hususlarda hiz-
metlerde bulundu. İmamlık ve müderrislik yaptığı yıllar boyunca dönemin 
tanınmış müderris âlimleriyle iletişimi kesmedi. Molla Musa Celâlî muğlak 
olan bazı meselelerde icazet aldığı hocası Şeyh Muhyeddin el-Havîlî (v. 1987) 
ile Molla Sadreddin Yüksel’e (v. 2004)  müracaat etti. 

Yetiştirmiş olduğu talebelerden bazıları imam, vaiz, müftü, meslek dersleri 
hocası ve akademisyen olmuştur. Talebelerinden başlıcaları şunlardır3:

Molla Fettah İsti
Molla Ali Bayat
Molla Zahir Koç
Molla Ömer Parlak (Kars)
Molla Hikmet (Iğdır)
Şeyh Abdullah Tanrıverdi
Molla İbrahim Öztürk
Molla Emin (Iğdır)
Molla İbrahim Ebren

3  Bkz., Abdullah Karaduman,  Doğubayazıt, Metamorfoz Yayıncılık,  İstanbul, 2019, s. 187-196.
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Molla Ozman Salman
Molla Hasan Öztürk
Molla Mehmet Bıkes
Molla Ahmet Karakaş
Molla Ali Batur
Molla Mehmet Tanrıkulu
Mehmet Zakir Çelik (Tutak)
Molla Ferit Gecit
Molla Reşit Gecit
Molla Feyzullah Şahin
Molla Şevket Uğurlu
Molla Yusuf Karaduman
Molla Çerkez Bozyiğit
Molla Zakir (Erzurum)
Molla Mehmet Kellihamo
Molla Ahmet Derinsu (Asmı)
Molla Nefvel (Tutak)
Molla Abdusselam Erdoğan (Erzurum)
Molla Yusuf (Cizre)
Molla Kemal  (Erzurum)
Şeyh Sena (Erzurum)
Molla Mahmut (Erzurum)
Molla Cemil (Erzurum)
 Molla İhsan Dodu (Ağrı)
Şeyh Emin Bulut (Kars)
Molla Abdulcebbar Kömür
Molla Mehmet Komutkan (Gül)
Molla İsa Işık
Molla Mehmet Uçar
Molla Ali Açil
Molla Mehmet Kavakçin
Molla Milazim (Adakent)
Molla Süleyman Çiçek (Diyarbakır)
 Molla Ahmet Karaçöl
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Molla Ali Yıldız
Molla Mücahit Karaçöl
Molla Enver Kaya (Arvasi, Taşlıçay)
Molla Rıfat (Ağrı)
Molla Aydın Varan (Bingöl)
Molla Naci (Bingöl)
Molla İsmail Şan (Kars)
Molla Burhan (Bingöl)
Molla Eşref (Muş)
Molla Mehmet Sarı (Ağrı)
Mehmet Seyid Gecit (Akademisyen)
İsmail Alptekin (Vaiz, Ağrı)
Mustafa Timur (Vaiz)
Murat Sarı (Müftü, Diyadin)
 Mustafa Solan (Müftü, Ağrı)
Cihangir Ecer (Akademisyen, Van)
Mehmet Salih Gecit (Akademisyen)
Mehmet Şerif Dursun (Vaiz)
 Mehmet Emin Gecit (Öğretmen)
Adem Karaca (Vaiz)

3. Tarikatı ve İrşad Faaliyetleri

Molla Musa’nın gençliğinde, Menzil şeyhlerin babaları olan Seyyid Abdul-
hakim el Hüseynî (v. 1972) tarafından ona halifelik vekilliği teklif edildi, ancak 
mürit yetiştirme yerine ilme hizmet edip talebe yetiştirmek eğilimi kendisinde 
ağır bastığı için kabul etmedi. 12 Şevval 1405 (1984) Cuma günü ilim ve 
tarikat icazetini Baykanlı Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Muhyiddin el-Hâvîlî’den 
(v. 1987) aldı.  Ahmed-i Hani Camisinde verdiği vaaz ve nasihatleri irşat 
faaliyetleri arasında zikretmek yerinde olur. Bununla beraber görev yaptığı 
her köyde, köyün cami, medrese ve gasil hane yapımı gibi fiziki ihtiyaçları 
yerine getirmiştir. Aynı zamanda aşiret veya köylüler arasındaki kavgaların 
sonlandırılması, küslerin barıştırılması, nikâhların kıyılması, miras sorunlarının 
çözülmesi,  dinî ve sosyal davaların çözümü için çalışmıştır. Hatta bir köyde 
yapılan kavgayı yatıştırmak üzere araya girmiş, kavgacılar sopalarla birbirine 
vururken parmağı kırılmıştır. 
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Peygamber Efendimiz’e kadar uzanan ilim ve tarikat icazeti şu şekildedir:
Molla Musa b. Hasan
Şeyh Muhyeddin el-Hâvî
Şeyh Alaeddin
Şeyh Muhammed Diyaeddin (Hazreti Sânî)
Şeyh Fethullah
Molla Tayyib Efendi
Şeyh Hasan el-Ehvedî
Molla Halil es-Siirdî
Molla Mahmud-i Behdînî
Mevla Muhammed Salih es-Safevî
Mevla İsmail Safevî
Mevla İbrahim b. Haydar
Mevla Haydar b. Ahmet
Mevla Ahmet b. Haydar
Mevla Zeynuddin el-Kurdî
Şeyh Taha el-Kurdî
Mevla Molla Ali b. Abdillah el-Eşnevî
Molla Nasrullah el-Halhalî
Mevlana Mirza Can
Mevlana Hace Cemaleddin Muhammed eş-Şirazî
Muhammed b. Esad ed-Devânî
Seyyid Şerif ec-Cürcânî
Allame Tacuddin  Mahmud el-Farukî
Mahmud b. Ebi’l-Feth es-Serûstânî
Nuh es-Semnânî
Molla Celaleddin Muhammed el-Kazvînî
İmam Necmuddin Abdulgaffar el-Kazvînî
İmam Ebu’l-Kasım Abdulkerim er-Râfiî
Şeyhu’l-İslam Muhammed b. Muhammed el-Cezerî
Molla Mazharuddin Muhammed el-Kazrûnî
Seyyid Şerif
Şeyh Mecduddin el-Fîrûzâbâdî
Şeyh Muhyiddin b. Haddâd
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Şeyh Muhyiddin Yahya en-Nevevî
El-Kuseknârî
Seyyid Cürcânî
Rekşah-i el-Buharî
Kutbuddin er-Râzî
Allame Şirâzî
Ömer Kazvînî
Fahreddin er-Râzî
Huccet’ul-İslam Muhammed b. Gazalî
İmamu’l-Harameyn Abdulmelik en-Nisabûrî
Şeyh Ebû Talib el-Mekkî
Osman el- Mağribî
Amru’z-Zuccâc
Ebu’l-Kasım Cüneyd el-Bağdadî
Ebu’l-Hasan es-Sırrî b. Muflis es-Sakatî
Şeyh-i Kerhî
Ebû Salmân Dâvûd et-Tâî
Habib el-Acemî
Hasan el-Basrî
Ali b. Ebî Tâlib el-Kureyşi
Seyyidunâ Muhammed Mustafa (s.a.s)

4. Eserleri 

Emekli olduktan sonra Doğubayazıt ilçe merkezinde Ahmed Yesevî adıyla 
kurduğu medresede onlarca talebeye Arapça ve İslamî ilimler alanında ders 
vermeye başlamıştır. Müderrislik görevinin yanında 2003 yılından itibaren 
eser telifi, şerh ve haşiye ve ta’liklerle de uğraşan Molla Musa’nın otuz beşten 
fazla çalışması bulunmaktadır.4

1. Celau’l-Ayneyn fî Menâkibi’l-Hateneyn Osman Zi’n-Nûreyn ve Ali 
Ebi’s-Sibteyn. Sembol Yay., İstanbul, 2009.

2. Senâu’s-Sakaleyn fî Menâkibi’ş-Şeyheyn, 
3. el-Envâru’s-Satıa fi’l-Ecvibeti ani’l-İtiradi’l-Vârideti ala’l-Hulefai’l-Er-

baati. Sembol Yay., İstanbul, 2010.
4 Mehmet Seyid Gecit, Ağrı Akademik Makaleler I, (Editör: Zeki Taştan), Hiperyayın, İstanbul, 2019, 

109-110.
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4. Nuru’l-Basar fî Menâkibi’l-Eimmeti’l-İsney Aşer
5. Feyzu’l-Kadîril-Allâm Şerhu’l-Nehcu’l-Enâm, Sembol Yay., İstanbul, 2010.
6. Feyzu’l-Kâdiri’l-Mennân Şerhu Akidetu’l-İmân, Sembol Yay., İstanbul, 

2010.
7. Feyzu’l-Kadiri’l-Mubdî Şerhu’l-Mevlidi’l-Kurdî, İhvan Yay., İstanbul, tsz.
8. Feyzul-Kadîri’r-Rahmân Şerhu’n-Nevbahara Bıcukan, Sembol Yay., 

İstanbul, 2010.
9. Hâşiyetu’l-Câmiul-Makâsid alâ Halu’l-Meakid Şerhu’l-Kavaid, Şefkat 

Yay., İstanbul, 1453. H.
10.  Hâşiyetu İşârâtu’l-İ’câz fî Mezâni’l-Îcâz, Sembol Yay., İstanbul, 2008.
11.  Hâşiyetu Şerhu’l-Muğni,  Sembol Yay., İstanbul, 2012.
12. Hâşiyetu Kenzu’l-Ebrâr ala’t-Tefsîri’l-Muhmel el-Müsemma Durru’l-Eb-

sâr, Ravza Yay., İstanbul, 2015.
13. Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik  alâ Tefsîri’l-Medârik, Şefkat, Yay., İstan-

bul, 2017.
14.  Mecmuatu’l-Fetâvâ, Sembol Yay., İstanbul, 2006.
15.  Mecmuatu’l-Fevâid, Şefkat Yay., İstanbul, 2004.
16.  Mecmuatu’l-Fuyûdât, İhvan Neşriyat, İstanbul, trz.
17.  Mecmuatu’l-Kasâid, Sembol Yay., İstanbul, 2005.
18.  Mecmuatu’l-Makâsid, Sembol Yay., İstanbul, 2006.
19. Mecmuatu’l-Ulûm, Sembol Yay., İstanbul, 2003.
20. Mecmuatu’r-Resâil, Sembol Yay.,, İstanbul, 2009.
21.  Nehyu’l-Ciheti ve’l-Hulûl ve’l-İttihâd ve’l-Mekân ani’l-Llahi’l-Wahi-

di’l-Kahhâri’r-Rahmân, Sembol Yay., İstanbul, 2009.
22.  Nuru’l-Basar fî Menâkibi’l-Eimmeti İsna Aşar, Sembol Yay., İstanbul, 

2009.
23.  Senâu’s-Sakaleyn fî Menâkibi’ş-Şeyheyn Ebî Bekir es-Sıddîk ve Ömer 

e’l-Faruk. Sembol Yay., İstanbul, 2009.
24. Şerhu Kasâidi İbn Fâriz ve Şerhu Târihi’l-Hulefâ ve Şerhu Ebyât-ı 

Nuri’l-Ebsâr, Sembol Yay., İstanbul, 2008.
25.  Ta’likât alâ Kızıl İcâz, Sembol Yay., İstanbul, 2008.
26. Ta’likât alâ’l-Kitâbi’l-Lezi Yebhasu ani’l-Lah, Sembol Yay., İstanbul, 

2009.
27. Ta’likât alâ Hâşiyeti’l-Kızılcı alâ Tasrîfi’l-Eşnevî, Sembol Yay., İstan-

bul, 2009.
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28.  Ta’likât alâ Muhakemât li Bedii’z-Zaman Sa’idi’n-Nursî, Sembol Yay., 
İstanbul, 2015.

29. el-Mevlûdu’ş-Şerîf ve’l-Kasâidu’l-Kurdiyye, Sembol Yay., İstanbul, 2007.
30. er-Risâletu’t-Dâ’iye ila Muhabbeti Muâviye, Sembol Yay., İstanbul, 2009.
31. Feydu’l-Kadîri’l-Metin Şerhu Kitabi Mem u Zin, İhvan Neşriyat, İs-

tanbul, 2018.
32. Feydu’l-Kadîr el-Bârî Şerhu Dîvânı’l- Mella el-Cezerî, (basım aşamasında)
33. Tuhfetu’l-Habib fî İ’tikâdi Ehlis’-Sünneti ve’l-Cemaati ve fî Ba’di’l-Mesâi-

li’l-Fıkhiyyeti ve fî’t-Tasavvuf
34. Bazı Şüphelere Cevaplar, Sembol Yay., İstanbul, 2. Baskı, 2016.
35. Hadis İnkârcılarına Cevaplar, Nuhbe Yay., İstanbul, 2020.
36- Oryantalistlere Cevaplar (Basılacak)
37- Ateistlere Cevaplar (Basılacak)
38- Mustafa İslamoğluna Reddiyeler (Basılacak)
39. İhsan Süreyya Sırma’ya Reddiye 

5. Tefsir İle İlgili Çalışmaları

Medreselerde genellikle sıralı bazı kitaplar okutulmaktadır. Bu kitaplar ara-
sında tecvit, tefsir veya tefsir usûlü ile ilgili herhangi bir kitap yoktur. Ancak 
bununla beraber tefsir olarak da en çok Celâleyn veya isteye bağlı Beydâvî 
tefsirleri okutulmaktaydı. 

Molla Musa Celâlî, bu konuda medreselerde olan eksiklikleri telafi etme 
amacıyla bazı çalışmalar yaptı. Kur’ân’ın doğru okunması ve bazı kurallara 
göre tertil edilmesini sağlamak için tecvit ile ilgili küçük bir risale hazırladı. 
Tefsir ilmine yardımcı olması için bir el kitabı mahiyetinde yazmış olduğu ve 
İlmu’t-Tefsir adını verdiği küçük ve özlü risalesi de Mecmuatu’l-Ulûm içinde 
yer verdi.  Noktasız kelimelerle yazılan ve Tefsîru’l-Muhmel olarak meşhur olan 
tefsir üzerine Molla Musa Celâlî,  Hâşiyetu Kenzu’l-Ebrâr ala’t-Tefsîri’l-Muhmel 
el-Müsemma bi Durri’l-Esrâr adlı bir haşiye telif yazdı. Tefsir kitapları içinde 
Mâturudî olan İmam-ı Nesefî’nin yazdığı Tefsîru’l-Medârik isimli eserinin 
üzerine Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik alâ Tefsîri’l-Medârik adında bir haşiye 
yazdı.5 Ayrıca Said-i Nursi’nin yazmış olduğu İşârâtu’l-İ’câz fi Mezâni’l-Îcâz 
üzerine de Hâşiyetu İşârâtu’l-İ’câz isminde bir hâşiye yazıp zor olan husûsları 
5 Celâlî, Molla Musa,  Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik  alâ Tefsîri’l-Medârik, Şefkat, Yay., İstanbul, 2017.
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vuzûha kavuşturdu.6 Tefsir çalışmalar içinde makul bir yer işgal eden ve Eş’arî 
olan Beydâvî’nin tefsiri hakkında da bir haşiye kaleme aldı.7

5.1. İlmu’t-Tecvit

Tüm ilimlerde zirvede olan Doğu ve Güneydoğu medreselerinde tecvid 
ilmi bir eksiklik olarak kalmıştır. Bu konuda sıraya konulan (medrese müfre-
datında) bir kitap yoktur. Sadece kısa ve özlü Karabaş Tecvidi isimli eserle 
yetinmekteydiler.

Molla Musa Celâlî, Kur’ân okumaya giren talebelerin Allah’ın kelamını hatalı 
okumaktan dillerini muhafaza etmeleri ve tecvitli/fem-i cemil ile okumalarını 
sağlamak gayesiyle Mecmuatu’l-Ulûm içinde yer alan İlmu’t-Tecvit adında bir 
risale yazmıştır. Bu eseri Mecmuatu’l-Ulûm içinde on beşinci ilim olarak yer 
vermiştir.8 Nun ve mim-i sakinenin halleri, el takısının okunuşu, Lafzetullah’ın 
ince veya kalın okunuşu, idğamın hükmü, med kısımları, ra harfinin hükmü, 
kalkale, harflerin mahreç yönü,  vakıf gibi konulara değinmiştir. Bu risaleyi 
hatim duasıyla sonlandırmıştır.

5.2.  İlmu’t-Tefsir

Mecmuatu’l-Ulûm içinde yer alan bu risalede Tefsir usûlünun kavramlarını 
kolay bir biçimde açıklamış ve tefsirler ile müfessirleri çeşitli ekoller altında 
tablolarla göstermiştir.9

Tefsir usûlüne ilişkin kaleme aldığı bu eseri hakkında genel bir değerlen-
dirilmesi kısaca şu maddelerle açıklanabilir:

 “Tefsir” kelimesinin tanımını yaparak tefsir ile müfessir ilişkisini zikretmiştir. 
Tefsir ile tevil arasındaki ilişkiyi ele almıştır.
Tefsirleri rivâyet, dirâyet ve işarî olarak üç kısma ayırıp bunlar hakkında 

bilgiler vermiştir.
Kur’ân’ın anlaşılmasında “sebeb-i nüzûlün” önemine değinmiştir.
 Kur’ân’ın nuzûl şekli ve usûlüne yer vermiştir.
Kur’ân’ın parça parça inmesinin hikmetlerini açıklamıştır. 
Kur’ân‘ın hıfz ve kitabet şeklinde nasıl bir araya getirildiğini beyan etmiştir.
Kur’ân’ın i’cazının neyle olduğuna değinmiştir. 

6 Celâlî, Molla Musa, Hâşiyetu İşârâtu’l-İ’câz, Sembol Yay., İstanbul, 2008.
7  20.06.2018’de başlayıp 23.01.2021 yılında bitirmiş olduğu Beydâvî üzerine yazmış olduğu şerh 

çalışması yayın aşamasındadır.
8 Molla Musa Celâlî (Gecit), Mecmuatu’l-Ulûm, “İlmu’t-Tecvit İçinde”, Sembol Yay., İstanbul, 2003.
9 Molla Musa Celâlî (Gecit), Mecmuatu’l-Ulûm, “İlmu’t-Tefsir İçinde”, Sembol Yay., İstanbul, 2003.
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Rivâyet, dirâyet ve İşârî tefsirlerden şöhret bulmuş başlıca tefsirler ve mü-
fessirler hakkında bilgi vermiştir.

Ahkâm konulu tefsirleri tanıtmıştır.
Muâssır/çağdaş tefsir ve müfessirleri zikretmiştir.
Şiâ ve Mü’tezile tefsirlerinden öne çıkanları tanıtmıştır. 
Kur’ân’da Arapça dışında kelimelerin olmadığı düşüncesini savunmuştur. 
Kur’ân’ın meâl ve tercümelerinin Kur’ân olmadığını ortaya koymuştur. 

Ancak, tefsir mahiyetinde olabileceğini söylemiştir. Arap harfleri dışında başka 
harflerle yazılmasının caiz olamayacağını savunmuştur. 

 “Kur’ân yedi harf üzerine inmiştir” şeklindeki hadisin farklı yorumlarını 
zikretmiştir.

Mütevatir kıraâtlerin çıkış zamanı ve hakkında yazılan ilk eserleri belirtmiştir. 
Sûrelerin Mekkî veya Medenî oluşları hakkında bilgi vermiştir. Mekkî ve 

Medenî sûrelerin özelliklerini zikretmiştir.
Tefsir usûlü hakkında küçük bir el kitabı olarak hazırlanan bu, özet bir 

çalışma olduğu gibi duyurucu bilgileri de okuyucuya sunmaktadır.

5.3. Hâşiyetu İşârâti’l-İ’câz

Molla Musa, bu eserle alakalı üç çalışmada bulundu. Bunların ilki Zehra 
yayınlarından çıkan kısa dipnotlu açıklamalardan ibaretti.10 İkincisi bu dip-
notları yetersiz gördüğünden dolayı daha detaylı yazdığı hâşiyesi idi.11 Bu 
hâşiyesinde 1958 yılında Nur Matbaasının bastırdığı İ’şârâtu’l-İ’câz nüshasının 
sayfa numaralarını esas aldı. Üçüncüsü, daha geniş bilgilerle baştan sona kadar 
yeniden düzenlediği geniş hâşiyesidir.12

Bediuzzaman Said Nursî’nin (v. 1960) İşârâtu’l-İ’câz fî Mezâni’l-Îcâz is-
mindeki eserinin üzerindeki hâşiyesinin mukaddime bölümünde belirttiği gibi 
özetle şu maddeleri belirtmek mümkündür:

 Bu eser üzerinde hâşiye yazmasının amacı; müşkil bazı ibarelerinin çözü-
münü sağlamak ve bu girift meselelerin bazılarınca hallinin (çözümününün) 
bilinmesinin gerekli olduğu hakkındaki düşüncesidir.

Önemli bazı konularda âlimlerin sözlerini bir arada topladı.
Müşkil olan bazı kelimelerin imla şeklini belirtmek için harekelerin zabtını 

gösterdi.
10  Said Nursi, İşârâtu’l-İ’câz fi Mezâni’l-Îcâz (thk., Molla Musa el-Celâlî), Zehra Yayıncılık, İstanbul, 

2007.
11 Molla Musa el-Celâlî, Hâşiyetu İşârâti’l-İ’câz fi Mezâni’l-îcâz, Sembol Yay., İstanbul, 2008.
12 Molla Musa el-Celâlî, Hâşiyetu İşârâti’l-İ’câz fi Mezâni’l-îcâz, Sembol Yay., İstanbul, 2011.
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Kapalı bazı irapların nahiv açısından irabını belirtti.
Girift konular hakkında yorumlar yaptı.
Matbaa kaynaklı yazım yanlışlarını düzeltti.
İmla ile ilgili tashih etmiş olduğu hataların Bediuzzaman Said-i Nursî’den 

kaynaklı olmadığını ve dolayısıyla kendisine yapılan bir itiraz olarak anlaşıl-
maması gerektiğini vurguladı.

Müellif bu eserin yazımında kendisini cesaretlendiren ve İşârâtu’l-İcâz 
üzerinde Molla Sadrettin Yüksel ve Molla İbrahim Eğdâdî’nin notları ile Molla 
Mehmed Sadık’ın bazı yorumlarını kendisine teslim ettiğinden dolayı Muşlu 
Molla Gıyaseddin ed-Dembelî’ye müteşekkir olduğunu belirtmektedir. Ken-
disinin İşârâtu’l-İ’câz üzerinde hâşiye çalışması yapma konusunda Molla Arif 
Vânî, Molla Muhammed Nuri el-Hânekî, Şeyh Ahmet Bulanıkî, Molla Mahmut 
el-Berhûsî, Molla Muhammet el-Ğursî, Nedim Yüksel ve Muhammed Delil 
Amedî ile defalarca konuşmaktan bahsetmektedir.

5.4.  Hâşiyetu Kenzu’l-Ebrâr ala’t-Tefsîri’l-Muhmel el-Müsemma Dur-
ru’l-Esrâr

Noktasız kelimelerle yazılan ve Tefsîru’l-Muhmel olarak meşhur olan tefsir 
üzerine Molla Musa Celâlî,  Hâşiyetu Kenzu’l-Ebrâr ala’t-Tefsîri’l-Muhmel 
el-Müsemma bi Durri’l-Esrâr adlı bir haşiye telif etmiş ve noktasız harflerle 
yazılan kelimelerle açıklandığı için anlaşılması zor olan bu tefsîri okuyan her 
talebenin anlayacağı bir seviyeye indirgemiştir.13

Kitap yazarları genellikle yazdıkları kitapların amaç ve yöntemlerini dibace 
kısmında belirtmeğe çalışmaktadırlar. Molla Musa Celâlî de takip edeceği 
yöntemi şöyle açıklar:

“Dürrü’l-Esrâr isminde olan Muhmel Tefsirinin lafızları zor ve garip; iba-
releri muğlak ve müşkil; manaları ince olduğundan dolayı lafızlarını çözecek, 
kapalı ibareleri izah edecek ve girift manaları açıklayacak bir hâşiye yazmak 
istedim…”

Yazdığı tefsir ile Arapçanın zengin bir dile sahip olduğunu belirtmek için 
Dürrü’l-Esrâr tefsiri Mahmût Hamza b. Muhammed Nesib b. Hüseyin b. Yahya 
Hamza el-Hüseynî el-Hanefî  (v.1887) tarafından hazırlanmıştır. Âyetler tefsir 
edilirken noktasız kelimeler seçilmiştir. Böyle olunca anlaşılması zor olmuştur. 
Edebî bir tarzda yazılan bu tefsirin üzerinde bir hâşiyenin olması gerekiyordu. 
13 Celâlî, Molla Musa,  Hâşiyetu Kenzu’l-Ebrâr ala’t-Tefsîri’l-Muhmel el- Müsemma Durru’l-Esrâr, 

Ravza Yay., İstanbul, 2015.
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İşte Molla Musa Celâlî muhmel/noktasız olan kelimeleri mu’cem/noktalı ke-
limelerle izah etmiştir. Bu konuda şu örnek verilebilir:

Âyet ve Muhmel Tefsiri:
 یلا هلوصو لصاو كاده مدا (اندها نيعتسن كاياودبعن )وهو رصحلل هلماع هما لومعم (كايا)

( لمعلا هل عسواو درو امک یلا وا ماللا هلومعم
Molla Musa Celâlî’nin Yaptığı Hâşiye: 
 قوله اياك معمول ای مفعول اّمه بتشديد الميم ای قصده وتوجه نحوه وجاء بعده عامله وهو نعبد

.للحصر
Müfessir (اياك) lafzını tefsir ederken mamûl olduğunu belirtmiştir. Şayet 

mamûl yerine meful demiş olsaydı fe harfinin noktası olacaktı. Haşiye yapan 
Molla Musa mamûlun mefûl manasına geldiğini açıklamıştır.

5.5. Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik a’la Tefsîri’n-Nesefi’l-Medârik

Metnin aslı olan Tefsiru’l-Medârik’in Müellifi Ebu’l-Berakât Abdullah b. 
Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî’dir (v. 710/1310).  Nesefî, Sint şehirlerinden 
Ceyhûn ile Semerkant arasında yer alan Nesef’e (günümüzde Özbekistan sınır-
ları içinde yer almaktadır.) nisbet edilmiştir. Hanefî/Mâturîdî olup tefsir, hadis, 
fıkıh, fıkıh usûlü vb. disiplinlerde eserler vermiştir.14 Nesefî, Tefsiru-Medârik 
isimli eserini Beydâvî ve Zemahşerî’nin tefsirlerinden kısaltarak yazmıştır. 
Bazen ibareler birbirine çok yakın olmuştur. Lakin O, Keşşâf’ta bulunan itizalî 
fikirlerin yerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin görüşlerine yer vermiştir. 
Tefsirinde, irap ve kıraât vecihleri, Keşşâf’ın almış olduğu belağî nükteleri, 
bediî güzellikleri ve ince meânî meseleleri ortaya çıkarma ve ilgili âyetler 
kapsamında soru-cevaplar gibi husûslara değinmiştir. Sûrelerin faziletine ilişkin 
mevzu hadisleri tefsirine almamıştır. Bununla beraber 450 mevzu hadisi de 
tefsirinde zikretmiştir. İsraliyatlara sınırlı sayıda yer vermiştir.15 Bazı yerlerde 
dokuz kıraâta değinmiş ve kıraâtler arasında tercihte de bulunmuştur. Ahkâm 
ayetlerinin tefsirini yaparken mezheplerin görüşlerine yer vermekle beraber 
zahip olduğu Hanefî mezhebini desteklemiştir. Akide ile ilgili konularda batıl 
mezheplerin görüşlerini belirtip zayıf olduklarına işaret etmiştir. Fazla detaya 
inmeden Ehl-i Sünnetin görüşleriyle iktifa etmiştir. Tefsirini âyetlere, hadislere, 
Arap şiirine Sahabe, Tabiîn ve salih insanların sözlerine dayandırmıştır. Bazı 
işârî tefsir örnekleri de tefsirinde geçmektedir.

Yukarıdaki özelliklere sahip bu tefsir üzerinde şu şerhler veya hâşiyeler 
yazılmıştır:
14 Muhammed Hüseyin Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirun, Daru’l-Hadîs, Kâhire, 2012. I, 199.
15 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirun,  I, 201-202.
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Abdulahad b. İshâk el-Kândehârî’nin et-Tefsîru’l-Muzîl li Muğlakâti Me-
dâriku’t-Tenzîl isminde 1904 yılında Lahor’da basılmıştır.

Ebulhakim el-Afgânî’nin şerh ve hâşiyesi. Bu esere ulaşılmamıştır.
Mustafa Muhammed el-Hadîd et-Tayr’nin Hac sûresinden Nur sûresinin 

sonuna kadar Nesefî üzerinde yazdığı ve 1960 yılında Mısır’da basılan şerhi
Muhammed Abdulhak el-Hindî’nin el-İklîl a’la Medâriki’t-Tenzîl  isimli 

hâşiyesi. 1336 da Mısır’da basılmış, daha sonraları Türkiye’de de tab’edilmiştir.16

Halil Günenç’in Bakara sûresinden başlayıp Âl-i İmrân sûresine kadar 
yazmış olduğu haşiye.

Molla Musa Celâlî’nin (Gecit) Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik a’la Tefsîri’n-Ne-
sefi’l-Medârik ismindeki eseri, birinci baskısı 2017 yılında Ravza Yayınları 
tarafından basılmıştır.

Molla Musa Celâlî’nin yazmış olduğu bu hâşiyesi Nesefî üzerinde başın-
dan sonuna kadar yazılmış olup diğer şerh ve haşiyelerden daha kapsamlıdır.  
Molla Musa, İklîl’in daha kapsamlı olmasıyla beraber bazen bazı izahların 
çok uzun, bazılarının da çok kısa olduğunu görmesi üzerine ne çok fazla uzun 
ne de kısa olacak şekilde bir hâşiyenin yazılmasını gerekli görmesi üzerine 
bu telifi yazmıştır.  Zemahşerî (v. 538/1144), Râzî (v. 606/1210), Konevî (v. 
673/1274), Beydâvî (v. 685/1286), Sâvî (v. 1241/1825), İbn Temcîd (v. 1485) 
ve diğer bazı eserlerden istifade etmiştir. O’nun bu tefsir üzerinde yapmış 
olduğu metodu şu maddelerle özetlemek mümkündür:

Tefsir usûlü ile ilgili yazmış olduğu risalesini bu hâşiyenin başına eklemiştir. 
Böylece bazı müfessirlerin yaptığı gibi Tefsir ile Tefsir usûlü arasındaki bağın 
birbirinden ayrılmamasını hedeflemiştir.  

Hâşiyede bir mukaddime serd etmiştir. Bu mukaddimesinde Besmele, 
Hamdele ve Salveleden sonra hâşiyesini yazma amacını belirtmiştir. Prof. Dr. 
Nasrullah Hacı Müftü Oğlu, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Prof. Dr. Şeyhmus 
Demir ve diğer bazı dost ve kardeşlerinin istekleri üzerine Medârik Tefsiri 
üzerine sırlarını ortaya çıkaracak ve gizliliklerini izale edecek bir tarzda bir 
haşiye yazdığını belirtmiştir. 

Kolay ve anlaşılacak bir tarzda garip sözcük ve kavramları açıklamıştır.
Gramer ve sarf ile ilgili husûslara işaret etmiştir.
Müfessirin maksatını yansıtmak için tefsirde yer alan İslam Hukûku ile 

ilgili hükümleri beyan etmiştir.
Bazı kıraât vecihleri ile Kâri’lerin isimleri, lakabları ve künyelerine yer 

vermiştir.
16 Bedrettin Çetin, Ebu’l-Berakât ve Medârik Tefsiri, (Doktora tezi) MİVF.,  İstanbul, 1995, 49-50.
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Âyet ve sûrelere rakam numaralarını vermiştir.
Bazı hadis ve tefsir kaynaklarından istifade ederek hadislerin tahricini yap-

mıştır.
Tefsirde geçen şahısların biyografilerini tarih ve tabakât türü kitaplardan 

faydalanarak kısa bir şekilde ele almıştır.
Mesela; Ebû Yûsuf’un ismi geçtiğinde şu bilgileri vermektedir:
“Ebû Yûsuf, Ya’kûb b. İbrâhîm b. Habîb el-Ensârî el-Kûfî el-Bağdâdî’dir. 

Kûfe ehlinden olup Ebû Hanife’nin arkadaş ve talebelerindendir. Âlim, fakih ve 
hafızdı. Birçok meselede Ebû Hanefi’ye muhalefet etmiştir. Hicri 113 yılında 
Kûfe’de doğup hicri 182 yılında Bağdât’ta vefat etmiştir. E’lâm, VII, 193.”17 

Bazı kelimelerin zabtını yapmıştır.
Kelâmla ilgili ihtilaflara, ilmî kavramlara ve muhtemel manalara değinmiştir. 
Yukarıda belirttiğimiz özelliklerinden dolayı bu hâşiye Türkiye’de hüsnü 

kabul görmüştür. Diyanet Haseki Eğitim Merkezlerinde, İlahiyat Fakültelerinde 
ve Klasik Medreselerde ders kitabı olarak istifade edilmektedir.

5.6. Hâşiyetu’l-Celâlî a’la Tefsîri’l-Beydâvî
Beydâvî tefsirinin müellifi Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. 

Ali Ebu’l-Hayr el-Kâdî Nâsıruddîn el-Beydâvî’dir (v. 685/1286).  Şîrâz şe-
hirlerinden el-Beydâ’ya nisbetle Beydâvî denilmiştir. Şafiî/Eş’arî olup Tefsîr, 
Fıkıh, Usûlü fıkıh ve Kelâm, Edebiyat, Mantık, Münazara, Astronomi, Tarih ve 
diğer ilimlerde eserler sunan zâhid ve âbid bir zattır. Tebrîz’de vefat etmiştir.18

Beydâvî tefsiri olan Envâru’t-Tenzîl bir icaz harikası olarak kabul edilmek-
tedir. O, kendisinden önceki tefsir kitaplarını ustaca özetlemiş, tefsîr yaparken 
dil kaidelerine dayanarak mükemmel açıklamalarda bulunmuştur. Sûrelerin 
sonunda faziletleriyle ilgili bazı hadisleri zikretmiştir. Âyetleri felsefî olarak 
yorumlamış, onları rey ile yorumlamaya ağırlık vermiştir. Az da olsa İsrâiliyâta 
yer vermiştir. Mecaz ve kinâyelerin ışığı altında yorumlar yapmıştır.19

Bu tefsîr üzerinde çok sayıda hâşiye yazılmıştır. Molla Musa da yukarıdaki 
özelliklere sahip şaheser bir dirâyet tefsiri üzerinde hâşiye yazmayı pek önemli 
görmüştür. O, hâşiyesinin başında şöyle demektedir:

“Yüce Rabbine muhtaç ve fakir kul Musa b. Hasan şöyle der: ‘Beydâvî 
tefsiri üzerinde lafızlarını açıklayacak ve manalarını izah edecek bir haşiye 
yazmak istedim, sonra Allah’ın yardımıyla buna başladım. Bu hâşiyeye Hâ-
17 Molla Musa Celâlî (Gecit), Hâşiyetu’l-Vâdihi’l-Mesâlik a’la Tefsîri’n-Nesefi’l-Medârik, Ravza 

Yayınları, İstanbul, 2017, I, 136.
18 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi Tabakatü’l-Müfessirîn, Semerkant, İstanbul, 2014, II, 

123.
19 Yusuf Şevki Yavuz, Beyzâvî, DİA, DİBY.,  İstanbul, 1992, VI,  100-103.
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şiyetu’l-Celâlî a’la Tefsîri’l-Beydâvî ismini koydum.  Başarılı olmam sadece 
Allah’ın yardımıyladır. Sadece Ondan yardım dileriz. Doğru yola eriştiren 
Allah’tır. O, bize kâfidir ve O ne güzel vekildir!”

Beydâvî tefsiri üzerinde yaptığı hâşiyesinin yöntemine bakıldığında daha önce 
Nesefî üzerinde yazdığı hâşiyedeki yöntemi ile paralel olduğu görülmektedir:  

Mukaddime kısmında lafız ve manaların anlaşılmasını sağlamak amacıyla 
yazacağını belirtmiştir.

Tefsir yaparken gramer ve sarfa önem vermiştir. Metinde geçen kelimelerin 
meful, sıfat, hal, tekit, isim fail, isim meful, mastar vb. olduklarına dair nahiv 
konularına değinmiştir.

Bazı kıraât vecihleri ile Kâri’lerin isimleri, lakabları ve künyeleri hakkında 
bilgi vermiştir.

Bazı hadis ve tefsir kaynaklarından istifade ederek hadislerin tahricini yap-
mıştır. 

Tefsirde geçen şahıslar hakkında kısa bilgiler vermiştir. 
Bazı kelimelerin zabtını belirtmiştir.
Kelâmla ilgili ihtilaflara, ilmî kavramlara ve muhtemel manalara değinmiştir. 
Âyetlerin birbiriyle olan münasebatlarını belirtmiştir.
 Zamirlerin mercilerini göstermiştir.
 Meânî, bedi’ ve beyân ilimlerine ilişkin konuları belirtmiştir. Metinde geçen 

istiare, mecaz, kinâye gibi husûsları vuzuha kavuşturmuştur.
 Mukadder olabilecek sorulara cevap vermiştir.
 Bazı hususlarda âlimlerin sözlerini iştişhat olarak göstermiştir.
 Mübhem olan alemlerin (özel isimlerin) kimler olabileceğini belirtmiştir.
Ahmed-i Hânî geleneğinin son temsilcilerinden, zahid bir âlim, velûd bir mü-

ellif ve müderris olan Molla Musa’nın Beydâvî üzerindeki hâşiyesini 20.06.2018 
yılında başlayıp 23.01.2021 de bitirmiş olup şu an  bilgisayara geçirilmektedir. 
Dizaynı yapıldıktan sonra ilim dünyasının hizmetine sunulacaktır. 

Sonuç

Çağımızın âlimlerinden Molla Musa Celâlî, İslamî ilimlerin her anabilim 
dalında haşiye, şerh, ta’lik ve tel’if türünde eserler veren velud bir âlimdir. 
Te’lif dışındaki eserleri metod ve uslüp bakımından geleneksel anlayışı yan-
sıtmakla beraber sadece nakillerle yetinmeyip kendi yorumlarını da kattığı ve 
zaman zaman bazı düzeltme ve eleştiriler yaptığı tesbit edilmektedir. Eserlerini 
sistematik bir düzen içinde yazmıştır. Disiplinler arası bir şahsiyet olmakla 



318   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

beraber tefsir üzerinde yaptığı çalışmalarda görüldüğü üzere tefsir yönünün 
de ağır olduğu bariz bir şekilde belli olmaktadır. Ehl-i sünnet ve’l-Cemaat 
anlayışına sıkı sıkıya bağlı olduğundan ötürü Maturidî olan Nesefî ile Eş’arî 
olan Beydâvi tefsirlerine şerh yazmıştır. Diğer eserleri gibi tefsir hakkında 
yapmış olduğu çalışmaları da akademisyenlere akademik çalışmalarında isti-
fade edecekleri mahiyettedir.  
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SEYDA MOLLA CELÂLÎ’NİN MECMUÂTU’L-
MAKÂSID ADLI ESERİNE ANALİTİK BİR 

YAKLAŞIM

Musa ÇETİN1*

Giriş

Müellif kitabına İslâm ulemasının tarihi geleneğine uygun olarak Hamdele 
ve Salvele ile başlar. Akabinde kitabın mühim maksatları kapsadığı ve matlub 
meseleleri ihtiva ettiği anlatılır. Yazar Molla Musa kitabın yazılış amacının 
mü’minlerin istifadesi olduğunu anlattıktan sonra güzel bir dua ile mukaddi-
meyi tamamlar. Yazar seçtiği konuların temasına uygun olarak ele aldığı hemen 
hemen her konuyu dua ile tamamlar. Bu husus kitapta orijinal bir uygulama 
olarak kendini göstermektedir. Molla Musa’nın Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Hayat-ı 
İçtimâiyeye dair birçok İslâmî ilimlerle ilgili eserleri bulunmaktadır.

 Müellifin üzerinde çalışma yaptığımız Mecmuâtu’l-Makâsıd adlı kitabı 
hem hadis bilimi açısından önem arz etmekte hem de günümüz gençliğinin 
özellikle ilahiyat öğrencilerinin istifade edebileceği değerli bir başvuru eseri 
niteliğindedir. Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, gençliğe 
müjdeleyici ve bazı risklere karşı uyarıcı konuları ele almaktadır. İkinci bö-
lüm, büyük hadis alimi İbnü’l-Esîr’in en-Nihâye adlı kitabından alınan bazı 
hadislerin şerhlerini içermektedir. Üçüncü bölüm, büyük tefsir ve hadis alimi 
es-Suyûtî’nin el-Câmiʿu’s-sağîr adlı eserinden alınan bazı hadislerin şerhini 
kapsamaktadır. Dördüncü bölüm Buhârî’nin Camiî’nden alınan bazı hadislerin 
şerhini içerir. Beşinci bölüm, Müslim’in Sahih’inden alınan bazı hadislerin 
şerhini içerir. Altıncı bölüm el-Gazâlî’nin İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn adlı eserinden 
alınan bazı önemli meselelerin şerh ve izahı niteliğindedir. Yedinci bölüm 
İmam-ı Şâfiî’nin fıkıhtaki görüşleri ile ilgili Kitâbü’l-Envâr’dan alınan bazı 
önemli görüşleri kapsamaktadır.
*  Dr. Öğr Üyesi Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
 musa.cetin@igdir.edu.tr
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Bir mukaddime ve yedi bölümden oluşan eser İslam’ın temel ilkelerini ve 
ameli esaslarını ele alıp ana hatlarıyla işleyen önemli bir kaynaktır. İslam’ın 
itikadi, ameli, ahlaki ve içtimai birçok yönünü ayet ve hadisler ışığında beyan 
eden eser, okuyucuya inançla ilgili bilgileri sade bir dille sunmaktadır. Böylece 
okuyucu İslam’ın geniş yelpazesinde yer alan birçok konuyu bir arada bula-
bilmektedir. Açılıma müsait olan bu muhtasar eser ihtiva ettiği zengin konu 
ağıyla, örnek olarak verilen yoğun ayet ve hadisleriyle istifadeye medar olduğu 
gibi üzerinde akademik çalışmalar yapılmaya da elverişlidir. 

Eser kısa bir mukaddime ile başlar. Kitabın, önemli mesele ve maksatları 
ihtiva ettiği ifade edildikten sonra birinci maksat adı altında birinci bölüm 
ele alınır. 

1. Birinci Bölüm: Bu bölümde İslam’ın farz ibadetleri ve her Müslümanın 
mükellef olduğu ameli hususlar işlenir. Ayrıca her Müslümanın kaçınması ge-
reken bir kısım haramlar bu bölümde verilir. Yazar bu konuları işlerken belli 
bir sistem dahilinde konuları sıralar. Bu sıralama kadim geleneğe uygun olduğu 
gibi sahasında mütehassıs olan ulemanın icraatıyla da uyumludur. 

Müellif bir hadis çalışması olan eserine hadis müellefatının genel sistemati-
ğine uygun olarak abdest konusuyla giriş yapar. Bu kategorideki alt başlıkları 
bazı müjdeli konular ana başlığı altında sıralar. Müellif ilgili konu başlıklarını 
koyup işledikten sonra bazı uyarıcı ve dikkat çekici konular başlığı altında 
da İslam’ın haram kıldığı nemime konusu ile başlayıp devam ederek Kurban 
Bayramı konusuyla bölümü tamamlar. 

Bu bölümün ana ve alt başlıkları şöyle şematize edilebilir: Birinci Maksat 
Bazı müjdeleyici ve uyarıcı konular. Bazı müjdeleyici konular.

-Abdest 
-Namaz 
-Zikir 
-Oruç 
-Hac ve Umre 
-Ana-Babaya iyilik etmek 
-Akraba ziyareti -Boy abdesti 
-Sadaka
-Emr-i bi’l Ma’ruf  Nehy-i ani’l Münker 
-Allah Korkusu 
-Âsinin tövbe ve pişmanlığının önemi 
-Sabır 

-Reca ve Allah’a hüsn-ü zan beslemek 
-Hz. Peygamber’e salat ve selam 
-Kelime-i Tevhid 
Bazı uyarıcı ve dikkat çekici konular. 
-Nemime 
-Haram yemek 
-Riba 
-Hükümde zulmetmek 
-Ucb/Kendini beğenmek
-Söz-fiil çelişkisi 
-Komşuya eziyet etmek
-Sultana yaltaklık yapmak 
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-Nefsine uymak 
-Kibir -Dünya hayatı 
-Hile ve aldatma
-Alkol -Müzik 
-Erkek ve kadın hakları 
-Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve 
Ömer bin Abdülaziz gibi bazı halifelerin 
menkıbeleri 
-Kadınların tesettüre uymayan giysileri 
ve erkeklere benzemeye çalışmaları
-Kadın hakları
-Hicab/Örtünme 
-Katl/Adam öldürmek 
-Musibete sövmek
-Riya 
-Kin ve Haset
-Öfke

-Gıybet 

-Yalan 

-Zulüm 

-Cihat

-Zina

-Yalan yere yemin etmek

-Yalan şahitliği

-Tevbe 

-İhtikâr 

-Yetim malı yemek 

-Yetime şefkat göstermek 

-Ölüm 

-Barış 

-Ramazan Bayramı 

-Kurban Bayramı
  

Müellif bu bölümde İslam’ın ameli, ahlaki ve içtimai konularıyla haram ve 
helallerini muhtasar bir şekilde ele almak suretiyle okuyucuya da bir kişinin 
hayatında lazım olabilecek bilgileri sunmaktadır. Her Müslümanın yararlanabi-
leceği bir baş ucu kitabı olmakla birlikte özellikle ilahiyat öğrencilerinin ve din 
görevlilerinin her platformda istifade edebilecekleri temel eser niteliğindedir. 
Müellif konuları belli bir sisteme göre sıraladığı gibi konuların işlenişinde 
de belli bir üslup takip etmiştir. Mesela birçok kadim ulemanın yaptığı gibi 
müellif de konuya ilgili bir ayetle başlamaktadır. Ayetten sonra konu ile ilgili 
sahih hadisler Buhari ve Müslim başta olmak üzere diğer muteber hadis kay-
naklarının hadisleri yer almaktadır. Müellif bu hadisleri çoğunlukla yorumsuz 
olarak serdeder. Hadislerden sonra ise meşhur ulemanın ibretli sözleri yer alır. 
Nihayet konu mevzunun ana temasına uygun dua ve temennilerle bitirilir. Bö-
lümün işlenişi bazı istisnalarla birlikte genel olarak bu şekilde seyretmektedir. 
Mesela Ana- Babaya iyilik etmek ve Komşuya eziyet etmekle ilgili konuları ele 
alalım. Birinci konu ilgili bir ayetle başlar. İkinci paragraf Buhari ve Müslim’in 
tahric etmiş olduğu İbn Mesut’tan mervi ilgili bir hadisle devam eder. Üçüncü 
paragrafta Râfiî’nin İbn Abbas’tan yaptığı rivayet yer almaktadır. Dördüncü 
paragraf Hâkim’in, beşincisi İbn Abbas’ın rivayetlerine aittir. Altıncı ve yedinci 
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paragraflar Müslim’in rivayetleridir. Sekizinci paragraf konu ile ilgili ibretli 
bir hikayedir. Dokuzuncusu yine İbn Abbas’a ait bir rivayettir. On, on bir, on 
iki, on üç, on dört, on beş ve on altıncı paragraflar sıra ile Taberani, İbn Mace, 
Ahmed bin Hanbel, Hâkim, yine Hâkim ve Müslim’e ait rivayetlerdir. On ye-
dinci paragraftan yirmi dokuza kadar sıra ile Şeyheyn, Şeyheyn, Hâkim, Ebu 
Dâvud, Müslim, Şeyheyn, Buhari, Şeyheyn, Buhari, Hâkim, İbn Ebi Âsım ve 
yine Hâkim’in rivayetlerine aittir. Otuzuncusu meçhul bir raviye aittir. Otuz 
birincisi Taberânî’nin rivayetidir. Otuz dördüncü parağraf Hâkim’e ait olup 
geri kalan on iki paragraf bazen temrız sigalarının kullanıldığı ibretli rivayet 
ve hikayelerden ibarettir. 

Komşu hakları ile ilgili konuda ise birinci paragraf ilgili bir ayetle başlar. 
İkinci paragraf Buhari ve Müslim’in tahric etmiş olduğu İbn Ömer ve Hz. 
Ayşe’den mervi ilgili bir hadisle devam eder. Üçüncü paragraftan dokuzuncu 
paragrafa kadar sıra ile Buhârî, Ahmed bin Hanbel ve Buhârî, Hâkim, Buhârî, 
Hâkim, Taberânî ve Ebu Nuaym’ın rivayetleri yer almaktadır. On, on bir ve 
on üçüncü paragraflar ruviye temrız sigası ile rivayet edilirken on iki, on dört 
ve on besinci paragraflar an sigasıyla tahric edilmiştir. On altı, on yedi ve on 
sekizinci paragraflar kâle ve rave gibi sigalarla tahric edilmiştir. Yirmi beşinci 
paragrafa kadar sıra ile Taberânî, Ahmed bin Hanbel, Ahmed bin Hanbel, İbn 
Hibban, Taberânî ve Beyhakî’ye ait rivayetlerdir. Geri kalan üç paragraf ise 
Gazâlî ve diğer bazı kaynaklara ait nakillerdir. Görüldüğü üzere müellif eserini 
oluştururken İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’ân ve sünneti esas almıştır. 
Kur’ân’ın önceliğine riayet ettiği gibi hadis kaynaklarının kullanımında da 
Buhârî, Müslim ve Kütüb-ü Sitte’nin diğer müellefatını esas almıştır. Müsnet, 
mu’cem ve sünen türü kaynaklara da yer vermiş onlardan da rivayetlerde 
bulunmuştur. Tarih boyunca Müslümanların toplum yapısına pozitif katkılar 
sunan Hz. Ali, Ka’b el- Ahbar, Nesefî, Gazâlî, İbn Sirin, Süfyan es-Sevrî, 
Muhammed b. Münkedir gibi tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf ve benzeri 
bilim dallarında etkili olan mutemet şahsiyetlerin eser ve yaşantılarından İslamî 
kriterlere muvafık rivayetler nakletmiştir. Bölüm bu yönüyle İslamî muhtevi-
yatın hulasası niteliğindedir. 

Bu bölümdeki konuların işleniş yöntemini ve amacını şöyle özetleyebiliriz:
 -Konuya ilgili ayetlerle başlanmıştır. Eserde hedeflenen amaç gereği tefsir 

ve yorumlara yer verilmemiştir.
 -Hadisler kaynak eserlerin sıhhat derecesine göre serdedilmiştir. Ayetlerde 

olduğu gibi hadislerde de şerh ve yorumlara yer verilmemiştir.
 -Kaynakların tespitinde eser adıyla yetinilip detaya girilmemiştir.
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 -Müellif bu bölümde tefsir, şerh ve izahlardan kaçındığı gibi kendi yorum-
larına da bazı dua ve temennilerinin dışında yer vermemiştir. 

- Bölüm tamamen Kur’ân ve sünnete dayalı mutemet kaynaklardan der-
lenmiş ve ustaca işlenmiş değerli bilgiler içermektedir.

 -Bölüm, herkesin yararlanabileceği özellikle yeni nesillere istikamet sağ-
layabilecek onları kötü alışkanlıklardan korumanın yanı sıra mefkure de ka-
zandırabilecek mahiyette hazırlanmıştır.

Eserin kapsamlı mahiyeti ve muhtasar karakteri bu bölüm üzerinde çalışma 
yapmak isteyen araştırmacılara ufuk açmakta ve yeni çalışma alanları arala-
maktadır. Bu çalışma alanlarını şöyle ifade edebiliriz:

 -Ayetlerin sure ve ayet numaraları kaydedilerek tefsir kaynaklarıyla farklı 
açılardan ele alınıp ilgili konular zenginleştirilebilir.

 -Eser, hadis merkezli bir çalışma olduğu için ilgili hadisler şu yönleriyle 
ele alınıp tahlil edilebilir: 

a) Kaynak tespiti. 
b) Sıhhat derecelerinin tespit ve teyidi.
 c) Şerh çalışmalarından yararlanılması.
 d) Senet ve metin değerlendirmelerinin yapılması. 
-Ayet ve hadislerin dışındaki rivayetlerin kaynakları tespit edilip değer-

lendirilebilir.
2.  İkinci Kısım: İbnü’l-Esîr el- Cezerî’nin en-Nihâye adlı eserinden alı-

nan bazı hadislerin şerhi hakkındadır. Örnek olarak alınan hadisler hemzeden 
başlayarak harf sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 

İbnü’l-Esîr, en- Nihâyesi’nde hadislerdeki garib kelimelerin açıklamasını esas 
alan bir çalışma yapmıştı. Seyda Molla Musa el- Celâlî bu bölümde en- Nihâ-
ye’de yapılan çalışmayı esas alarak şerh ve izahı yapılan bazı hadisleri örnek 
olarak seçmiştir. Burada, müellifin alfabetik sıralamayla kitabına aldığı bazı 
hadisler, açıklaması yapılan garib kelimelerle birlikte ele alınıp tahlil edilecek. 
Böylece kitabın örnek olarak ele almış olduğu hadislerin işleniş sistematiği 
belirlenirken yeni çalışmalara açtığı alan da ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Arap geleneğinde yaygın olan, ashabın da Hz. Peygamber’e karşı sıkça 
istimal ettiği; ‘bi ebî ente ve ümmî…’ ibaresindeki ‘bî’ cerrinin/edatının mahzuf 
bir ifadeye müteallık bulunduğu ve bu mahzuf kısmında ‘fedeytüke’ ifadesi 
olduğu belirtir. Bu açıklamaya göre hadislerde sıkça kullanılan mezkûr ibare-
deki mahzuf kapalılıkta giderilmiş olmaktadır.

Hz. Ömer İbn Abbas’a hitaben: ‘Ben sana bir söz söyleyeceğim. O söz 
sana (emanettir)’ der. Burada ‘ve hüve ileyke’ ifadesiyle sözün gizlenmesi 
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kastedilmektedir. Yani Hz. Ömer, İbn Abbas’a ‘ve hüve ileyke’ demekle; ‘sana 
söylediğim söz bir sırdır. O sözü sana havale ediyorum. Onu bir emanet olarak 
koru’ demek istemektedir. Mevkuf olarak ifade ettiğimiz bu hadisteki kapalılık 
bu açıklama ile giderilmiştir. Dolayısıyla hadisin anlaşılmasındaki kapalılık 
giderilerek anlaşılması sağlanmıştır. 

Hz. Ayşe bir hadiste: ‘Hz. Peygamber’in rükû ve secdede Sübhâneke Al-
lâhümme ve bihamdik tesbihini çok tekrar ettiğini bunu da Fesabbih bihamdi 
Rabbike ve’stağfirhu ayetini te’vil ederek yaptığını söylemektedir. 

‘Fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır,’ hadisindeki niyet 
kelimesi; amellerin yalnız Allah için yapılmasını ve ihlasın esas alınmasını 
ifade etmektedir.

 İbn Mesud’un rivayet ettiği bir hadiste: ‘Size Allah’ın ipine sarılmak dü-
şer,’ hadisindeki Allah’ın ipi ifadesi Allah’ın Kitabı olarak açıklanmıştır. Gö-
rüldüğü gibi bu bölümde hadislerdeki garib ve anlaşılması zor kelimeler Hz. 
Peygamber’in izahatıyla, ashabın bildirmesiyle ve arab dilinin kullanılış usul 
ve kaideleriyle şerh ve izah edilmiştir. Müellifin kendisi de ifade ettiği gibi 
bu bölümde zikrettiği hadisleri en- Nihaye’den alırken bütününü almamıştır. 
Ancak bir kısmını almıştır. Burada ancak müellifin eserine aldığı hadislerden 
birkaç örnek sunuldu. Bölümün diğer hadis metinleri de aynı minval üzere 
işlenmiştir. Buna göre bölümün özelliklerini şöyle ifade edebiliriz:

- en- Nihâye’den alınan ve örnek olarak seçilen hadislerin alfabetik sıraya 
göre dizayn edilmesi faydalanma açısından kolaylık arz etmektedir. 

-Bölümün veciz, mecaz, teşbih, temsil, istiare gibi edebi sanatları yansıt-
ması hem arab dilinin özelliklerine aşinalık kazandırması hem de hadislerin 
anlaşılmasında yardımcı olan bazı edebi kavramlara vukufiyet sağlaması en 
bariz özelliğidir.

 -Seçilen hadislerin özellikle bireysel, ailevi ve sosyal hayata hitap etmesinin 
yanı sıra pozitif mesajlar sunması ve günümüz toplumlarının zaruri ihtiyaçlarına 
cevap niteliğinde olması hasebiyle önen arz etmektedir. 

Bu bölüm dezengin garib kelimeler ağıyla ve edebî zenginliğiyle üzerinde 
çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ufuk açmakta ve yeni çalışma alanları 
aralamaktadır. Bu çalışma alanlarını şöyle ifade edebiliriz:

-Sadece bu bölümdeki hadisler garib, veciz, mecaz, temsil ve teşbihlerin 
kullanım özellikleriyle tahlil edilip değerlendirilebilir.

 -Bölümün hadisleri günümüz problemlerinin çözümü yanı sıra sosyal ve 
teknolojik gelişmelere katkısı açısından değerlendirilebilir.
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-Hadisler ayrıca yeni teknolojik verilerin de katkısıyla kaynak tespiti, senet 
ve metin araştırmaları, sıhhat değerlendirmeleri bakımından tahlil edilebilir.

 -Bölümün hadisleri konularına göre yeni bir tasnif ve tanzime tabi tutularak 
ilgili ayet ve hadislerle takviye edilip zenginleştirilebilir. 

-Bölüm ihtiva ettiği hadis usul bilgileri açısından değerlendirilebilir.
 3.  Üçüncü Kısım: Bu bölüm Suyûtî’nin el-Câmiu’s-Sağîr adlı eserinden 

alınan bazı hadisleri ihtiva etmektedir. Hadisler ikinci kısımda olduğu gibi 
alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu kısımda da hadislerin ihtiva ettikleri müş-
kil ve mecazları, açıklamaya ihtiyaç duyulan garib kelimeleri şerh ve izah 
edilmiştir. Mesela ‘Öğle namazını serinletin…’ hadisindeki ‘ebridû’ ifadesi; 
öğle namazının, sıcaklığın yoğun olduğu ilk vaktinden gölgelerin uzadığı ve 
hararetin teskin olup itidal kazandığı ikindi vakti öncesine kadar tehir edile-
bileceği şeklinde açıklanmıştır. Diğer bir örnekte ‘Mescitleri boynuzsuz inşa 
ediniz.’ hadisinde yer alan ‘cümmen’ kelimesiyle koçların boynuzlarından 
mülhem, mecaz anlamıyla kullanılarak camilerin israf ve mübalağadan uzak 
sade bir tarzla yapılması kastedilmiştir. Yine ‘Her hastalığın başı beradedir’ 
hadisindeki ‘berade’ kelimesi çok yemek olarak izah edilmiştir. Bu bölüm ikinci 
kısma nazaran daha kısa tutulmuştur hatta bazı başlıkların altında ancak bir 
veya birkaç hadise ait örnekler yer almaktadır. Ancak bu bölümün de ikinci 
bölüme benzerliği sebebiyle ortak özellikler taşımaktadır. Bu nedenle ikinci 
kısın için ortaya koyduğumuz tespitler bu bölüm için de geçerlidir. Şu kadar 
var ki, bu bölümün bazı hadisleri mensuh olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla 
bölüm hadisleri bu yönüyle ele alınabilir. En azından mezkûr hadis üzerinde 
böyle bir araştırma yapılabilir. Ayrıca takti’ yapılarar bir kısmı alınan hadislerin 
birleştirilmiş metinleri ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirilebilir.

 4. Dördüncü Kısım: Bu kısım Buhârî’nin Sahîhi’nden alınan bazı hadisleri 
içermektedir. Bu kısımda Sahîh’ten yirmi kadar hadis alınmış ve bu hadisler 
ifade etmek istedikleri mana ve mesajların anlaşılması, bazı kelimelerdeki 
garib ve müşkilliklerin giderilmesi, mensuh olanların ortaya çıkarılması gibi 
hadis bilimi açısından önem arz eden yönleriyle şerh ve izah edilmiştir. Me-
sela Hz. Peygamber’in Abdü’l-Kays heyetine içerisine konan sirke ve nebizi 
hızla müskirata çeviren bazı kapların kullanımını İslam’ın ilk dönemlerinde 
yasaklamasına rağmen daha sonraki dönemlerde bu kapların kullanımına izin 
verilmesi bu kabildendir. İlgili hadisin şerhinde daha sonra verilen ruhsatla 
önceki yasağın nesh edildiği belirtilmektedir. Bu bölümün hadisleri diğer bö-
lümlerin hadisleri gibi ele alınıp değerlendirilebileceği gibi sadece bu ve benzeri 
hadisler üzerinden ayet bağlantıları olup olmadığı yönüyle de araştırılabilir. 



Musa ÇETİN   327

5. Beşinci Kısım: Bu kısım Müslim’in Sahîhi’nden an bazı hadisleri içer-
mektedir. Bu kısımda Buhârî’nin Sahîhi’nden daha fazla sayıda hadise yer 
verilmiştir. Bu bölümün hadisleri de Buhârî’nin Sahîhi’nde olduğu gibi hadis-
lerin ifade etmek istedikleri mana ve mesajların anlaşılması, bazı kelimelerdeki 
garib ve müşkilliklerin giderilmesi, mensuh olanların ortaya çıkarılması ayrıca 
umum-husus ifade edip etmediklerinin belirlenmesi gibi hadis bilimi açısından 
önem arz eden yönleriyle şerh ve izah edilmiştir. 

Bölümün hadisleri itikadi, ameli, siyasi, ailevi, sosyal ve özellikle fıkhi 
karakterleriyle dikkat çekmektedir. Tevhid, Havâric, bidatlar, namaz, oruç, ima-
ret, neslin artması, yalanın kınanması, alkolün haramlığı konusundaki hadisler 
bu kabildendir. İslam’ın önemli bölümlerini ifade eden bu konudaki hadisler 
mezkûr açılardan ele alınıp tahlil ve değerlendirilmesi yapılsa müellifin açmış 
olduğu çığırda ve aralamış olduğu yolda büyük bir hizmete vesile olacaktır. 

6. Altıncı Kısım: Bu kısım Gazâlî’nin İhyâsı’ndan alınan önemli bazı me-
seleleri kapsamaktadır. Mesela zekat mükellefiyetinden kurtulmak için malını 
eşine hibe etmek, Müslümanların aralarındaki ihtilaflar, sihir, ilham, temâsil ve 
temizlik konuları; ezan, namaz, zekat, azl, icâre, av, imârât, satranç, şahitlik, 
çocukların camiye gelmeleri, kalp ve ruhun halleri bunların bir kısmıdır. Gü-
nümüzde de önemini koruyan bu konular Gazâlî’nin yorumlarıyla kitabın bu 
bölümünde ele alınmıştır.  Kitabın muhtasar karakterine rağmen bu kadar geniş 
yelpazedeki konuların okuyucuların hizmetine sunulması önemli bir ayrıcalık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Müellif, bu bölümde de önemli bir ilmî ihtiyacı 
karşılamanın yanı sıra araştırmacılara da mezkûr konular hakkında ufuk açıcı 
bilgiler sunmakta ve üzerinde araştırmalar yapabilecekleri alanlar sunmaktadır. 

7. Yedinci Kısım: Bu kısım İmam Şâfiî’nin fıkhî görüşleri çerçevesinde 
Kitâbu’l-Envâr’dan alınan bazı meseleleri ihtiva etmektedir. Namaz, hac ve 
alış-veriş hükümleri, borç, ödünç ve icare ilkelerini, dâru’l- İslam, tedavi olma, 
mut’a nikahının haramlığı, helal olan nikah akdi, sünnet olma, selefe söven 
Râfizilerin durumu ve şirketlerle ilgili meseleleri bu konuda örnek verebiliriz. 
İslam hukukunun önemli alanlarını oluşturan bu konular esrin bu bölümünde 
muhtasar bir şekilde işlenmiştir. Daha sonra müellifin hayatından kısa bir kesit 
sunulup yazdığı diğer eserler tanıtılarak üzerinde değerlendirme yaptığımız 
mezkûr eserin ele alınış amacına yönelik kısa bir tanıtım yapılmaktadır. Eser 
muhtevaya uygun ve aranan konu başlığına ulaşmayı kolaylaştırıcı, kapsamlı 
bir fihrist ile sona ermektedir.

Daha önce de ifade edildiği gibi önemli meseleleri içeren bu kitap her Müs-
lümanın özellikle din görevlileri ve ilahiyatçıların müstağni kalamayacakları 
kaynak eser niteliğindedir.
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HALÎFE YUSUF TOPÇU (D. 1885- Ö.1965) ve 
TÜHFETÜ’Z-ZÂKİRÎN ADLI HADİS ESERİ

Sedat YILDIRIM*

Giriş 

İslam’a hizmet etmeyi amaç edinip bu doğrultuda ellerinden gelen her türlü 
fedakârlıkta bulunan âlimler, İslam dinine ilmi açıdan katkıda bulunmak için 
birçok kitap yazmışlardır. Muhtelif coğrafyalarda yaşayan bu âlimler, kayna-
ğını Kur’ân ve sünnetten alan İslâm medeniyetinin kurulmasına ve gelişme-
sine yardımcı olmuşlardır. İşte Aras havzası âlimleri de bu minvalde gayret 
göstermiş ve yaşadıkları coğrafyayı ilmî gayretleriyle bir medeniyet şehrine 
dönüştürmeyi başarmışlardır.

Bu kutlu zümrenin bir bireyi olarak Halîfe Yusuf Topçu da selefleri gibi 
İslâm’a hizmet etme amacından şaşmamış ve yaşadığı coğrafyada İslam’ın 
yaşanması için elinden geleni yapmıştır. Nitekim Halîfe Yusuf yaşadığı döne-
min zor ve meşakkatli şartlarına, siyasî ve ekonomi krizlerine rağmen içinde 
yaşadığı toplumu İslâmî öğretilerle eğitmekten, onları dinî değerlerine bağlı 
kalmaları için gayret göstermekten hiç vazgeçmemiştir. Halîfe Yusuf bu yoğun 
mesai arasında İslamî ilimlerle ilgi eserler telif etmeyi de ihmal etmemiş ve 
bu alanda birçok kitap yazmıştır. 

Telif ettiği eserler arasında araştırmamıza konu olan Tuhfetü’z-zâkirîn adında 
bir eser de bulunmaktadır. Bu eser hadis alanıyla ilgilidir. Birtakım kaynaklardan 
yararlanılarak yazılan ve terğîb, terhîb niteliğindeki birçok rivâyeti içeren bir 
eserdir. Tespit edildiği kadarıyla mezkûr eserle ilgili herhangi bir akademik 
çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu eserle ilgili yaptığımız çalışmada hem 
Halîfe Yusuf Topçu’nun hayatı, ilmî kişiliği araştırılacak hem de söz konusu 
eser, hadis rivâyeti ve hadis dirâyeti bakımında ele alınarak eserin bu yöndeki 
karakteristik özellikleri bilinmiş olacaktır.

Öte yandan Halîfe Yusuf ve bazı eserleri hakkında birçok araştırma bu-
lunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi, M. Salih Geçit’in “Halîfe Yusûf Topçu 
(1885-1965) ve Akide Metni” adlı makale çalışması,1 Nurullah Bayram’ın 
“Halîfe Yusuf Beyazidi’nin “Kitâbü’l-Ferâiz min Dureri’l-Garâiz” Adlı Eseri 
*  Dr. Öğrt. Üyesi, Ağrı İ.Ç.Ü., Ağrı-Türkiye, seyildirim@agri.edu.tr, sedat0483@gmail.com
1 M.Salih Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu (1885-1965) ve Akîde Metni”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4/1, ( Nisan-2018).
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ve  Medrese Merkezli Ferâiz Literatürü  İçerisindeki Yeri” adlı Yüksek Lisans 
tez çalışması2 ve Rabia Orak Elçiçeğ’in “Halîfe Yusuf’un Feraiz Adlı Eserinin 
Transkripsiyonu” adlı Yüksek Lisans tez çalışmasıdır.3

Araştırmamızda Halîfe Yusuf’un “hayatı ve ilmî” kişiliği hususunda bilgi 
verilmiştir. Ayrıca Halîfe Yusuf’u gören ve kendisiyle sohbet eden bölgenin 
yetiştirdiği son dönemin önemli âlimlerden Seyda Molla Musa ile Halîfe Yusuf 
hakkında bir mülakat gerçekleştirilmiş (18.03.2021) ve kendisinden bu konuda 
önemli bilgiler alınmıştır.

Halîfe Yusuf Topçu’nun (d. 1885- öl.1965) Hayatı ve İlmî Şahsiyeti 

Halîfe Yusûf Topçu, İshak Paşa Sarayı’nın topçusu Şerif Ağa’nın oğlu-
dur. 1885 yılında Doğubayazıt’ta dünyaya gelmiş ve 1965 yılında ise orada 
vefât etmiştir. Doğubayazıt’ın hangi muhitinde doğduğu konusunda yapılan 
araştırmalara göre Halîfe Yusuf’un Doğubayazıt’ın Zengezur Köyünde (Sa-
rıgül Mahallesinde) dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Halîfe Yusûf zorlu ilim 
talebeliğine başlarken ilk tahsilini köyün imâm-hatibi olan Molla Ahmed’den 
aldıktan sonra Şeyh Muhammed Celâlî’nin medresesinin ders halkasına katıl-
mıştır. Ayrıca bu medresenin dışında bölgede bulunan muhtelif medreselerde 
de eğitim almıştır. 4 

Öte yandan Halîfe Yusuf Şeyh Muhammed Celâlî’nin (öl. 1914) yanında 
ders aldığı sırada medresede Bedîüzzaman Said Nursî’de (öl. 1960) eğitim 
almaktaydı.5 Dolayısıyla Halîfe Yusuf Bedîüzzaman Said Nursî’nin medrese 
arkadaşıdır. Yapılan bazı akademik araştırmalardan bu tarihin 1892 yılı olduğu 
anlaşılmaktadır.6 Halîfe Yusuf’un, Said Nursî gibi büyük bir âlimi yetiştiren 
hocadan ders almış olması onun üstün derece kaliteli bir eğitimden geçtiğini 
göstermektedir. 

Halîfe Yusuf medrese eğitimini bitirdikten sonra imâmlık görevini yap-
maya başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde meydana gelen siyâsî ve askerî 
karışıklıklar nedeniyle -Harb-i Umumî’de- Siirt iline göç etmiş ve o bölgenin 
âlimlerinden Molla Hamid Efendi’den ferâiz dersleri almıştır.7 
2 Nurullah Bayram, “Halîfe Yusuf Beyazidi’nin “Kitâbü’l-Ferâiz Min Dureri’l-Garâiz” Adlı Eseri 

ve  Medrese Merkezli Ferâiz Literatürü  İçerisindeki Yeri” (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Ensttüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

3 Rabia Orak Elçiçek, Halîfe Yusuf’un Ferâiz Adlı Eserinin Transkripsiyonu (Van: Yüzüncüyıl 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensttüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).

4 Halîfe Yusûf el-Beyazidî (Topçu), Tuhfetu’l-İhvan, (İstanbul: Şura Yay.,1996), 143;
 http://www.dogubayazithalkinsesi.com.tr/h934-Halîfe-Yusûf-topcu-1885-1965.html, (Erişim 08.05.2021); 

Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu” 133-164.
5 Halîfe Yusûf, Tuhfetu’l-İhvan, 143; Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 133-164.
6 Rabia Orak Elçiçek, Halîfe Yusuf’un Ferâiz Adlı Eserinin Transkripsiyonu, 9-10.
7 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu, 135.
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Molla Hamîd Molla Halil es-Siirtî’nin (öl. 1258/1843 ) oğludur. Halîfe Yusuf 
daha sonra Molla Hamid’in yardımıyla Cizre’nin Mûdilî köyüne yerleşmiş ve 
beş yılı aşkın bir süre bu köyde imâmlık yapmıştır.8

Diğer taraftan Halîfe Yusuf, 1925 yılında Şeyh Muhammed Dêrşevî’den 
Nakşibendî tarikatı, 1935 yılında ise Şeyh İbrahim Hakkı el-Basretî’den Kadirî 
tarikatı icâzetnâmesini almıştır.9 Sonrasında Bağdat’a gidip Kadirî Tarikatının 
kurucusu Şeyh Abdulkadir-i Geylânî’nin kabrini ziyaret etmiştir. Medrese mollası 
olmakla birlikte iki tarikatın icâzetnâmesini de almak suretiyle “zü’l-cenâheyn” 
vasfını kazanmıştır. Böylece hem ilmî hem de tasavvufî bir kimliği kazanan 
Halîfe Yusûf, Doğubayazıt’a gelerek bir mutasavvıf ve müderris olarak bazı 
köylerde İmâm-Hatiplik görevini yapmıştır. Hizmet verdiği yerlerde İslâm ah-
lâkının yaşanması için kendisi de örnek bir Müslüman yaşantısı sürdürmüştür.10

Halîfe Yusuf Topçu’yu takriben 17 veya 18 yaşlarında gören ve hâlen hayatta 
olan Seyda Molla Musa Celâlî ile yaptığımız mülakatta (18.03.2021) kendisi 
Halîfe Yusuf için özetle şu bilgileri aktarmaktadır: 

“Halifê Yusuf büyük bir zattı. İsteseydi (yaşadığı şehir olan) Doğubayazıt 
hepsi onun olurdu. Onun gayesi Allah’tı, menfaat ve çıkar değildi. Kendisini 
ziyaret ettiğimde devamlı ya namaz, ya salâvat ya da namaz gibi (uhrevî) 
şeylerden söz ederdi. Onun hiçbir zaman dünyadan söz ettiğini duymadım.”

Seyda Molla Musa konuşmasında (18.03.2021) şu bilgilere de yer ver-
mektedir:“Halîfe Yusuf yaşadığım köy olan Süphan’a (Doğubayazıt’a bağlı 
bir köy) gelmişti. Ben 17-18 yaşındayken kendisini ilk defa o sıra görmüştüm. 
Kendisini ziyaret ettim. Bana çok dua etti. 

Yine bir ara bazı arkadaşlarla birlikte kendisini görmeye gitmiştim. Fıkhî 
bir konuda Halîfe Yusuf ‘tan farklı olan görüşümü onun huzurunda beyan 
etmiştim. Halîfe Yusuf yine bana dua etmişti. Fakat bu durumdan rahatsız 
olan bazı kimseler “Bu adam Şeyhe karşı nasıl böyle konuşur!” demişler ve 
Bunun üzerine Halîfe Yusuf: “Musa’ma karışmayın. Onun hakkında konuş-
mayın” demişti”

Seyda Molla Musa’nın aktardığı bu bilgiler; Halîfe Yusuf’un bölgenin İslâmî 
dava şuuruna sahip olan âlimlerden biri olduğunu; ayrıca basit dünyevî çıkar 
ve menfaatlerinden uzak, ilmî tartışma ahlakına sahip bir ilim adamı olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
8 Elçiçek, “Halîfe Yusuf Topçu” 10. 
9 İlk icâzetini, 1923, ikinci icâzetini ise 1931 de aldığı yönünde farklı bir bilgide nakledilmektedir. 

Bk. Elçiçek, “Halîfe Yusuf Topçu”, 11. 
10 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 135.
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Öte yandan Halîfe Yusuf’un tasavvuf algısı ve yaşamı hakkında, kendi 
çocuklarından naklen şu bilgiler aktarılmaktadır:  

“Klasik tasavvuf tarikatlarında mürşid-mürid ilişkisine bağlı özel ve say-
gın bir topluluk oluşturma yerine, tarikat ritüellerine bağlı kalmaksızın irfânî 
yaşamı sürdürmeyi esas alan yeni bir metot seçmiştir. Buna göre tarikata 
girmenin resmi bir formalitesi bulunmamaktadır. Sadece namaz, oruç, zekât 
ve hac ibadetlerinin edasına gayret gösteren, çok çok salavat getiren, helal 
haram kriterlerine riayet eden ve kendisini dindar bir Müslüman olarak gören 
herkesle birlikte sürdürülen bir dini yaşantı tercih edilmektedir. İşte bu tarz 
yaşantının sürdürülmesi için de sufîlik icâzeti almaya gerek kalmamaktadır. 
Böylece tasavvufî ve irfânî yaşam, halk içinde tanınan ve bilinen ayrı bir grup/
tarikat yapılanması halinde değil, halka yayılarak halkla birlikte ve halkla iç 
içe yaşanmaktadır.”11 

Halîfe Yusuf’un halktan biri olarak görülmesi ve halk nezdinde büyük bir 
sevgiye sahip olması nedeniyle halkın, Halîfe Yusuf için “Hoca, hocaefendi, 
seyda, şeyh” ifadeleri yerine “baba (bavo), dede (kalko)” ifadeleri kullandığı 
belirtilmektedir.12

  Nitekim bölge insanı halkın sorunlarına değinen, onlardan biri gibi yaşa-
yan ve resmi hocalık statüsü yerine sivil alanda Müslüman bir şahsiyet üzere 
yaşamayı tercih eden Şeyh Ahmed-i Hani’ye de “Hanibaba” demiştir. 

Halîfe Yusuf Topçu’nun Eserleri

Halîfe Yusuf birçok eser yazmıştır. Şöyle ki Halîfe Yusuf sahip olduğu bilgi 
birikimini sadece insanlara vaaz ve irşad etmekle kullanmamış ayrıca İslam ilim 
mirasından elde ettiği bu birikimi yazıya dökmüş ve kıraat ilmi, hadis, fıkıh, 
tasavvuf gibi birçok muhtelif alanla ilgili müstakil eserler yazmıştır. Aslında 
yaşadığı dönemde şark medreselerinde eser yazma geleneği çok da yaygın 
değildi. Fakat Halîfe Yusuf birçok eser yazarak bir anlamda medreselerde 
eser yazma girişiminin gerekli olduğuna da işaret etmiştir. Halîfe Yusuf’un 
söz konusu eserleri şöyledir:

1. İrşâdu’l-îmân (Fıkıh)13

2. Tühfetu’s-sıbyân (Fıkıh)14

3. Tühfetu’l-âmilîn (Fıkıh)15

11 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, “Halîfe Yusuf Topçu”, 136.
12 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 135-136.
13 Halîfe Yusûf, Topçu,  İrşadu’l-ibad min avâmi’l-mü’minîn, (Ankara: Nur Yay., 1960).
14 Halîfe Yusûf Topçu,  Tühfetü’s-sıbyân, (İstanbul: Nûbihâr Yay., 2008).
15 Geçit,  “Halîfe Yusuf Topçu”, 139.
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4. Kitâbu’l-Ferâiz min düreri’l-garâiz: (İslam Mîrâs Hukuku)16

5. Akîdetü’l-îmân (Akîde)17

6. Tecvîdu’l-Kur’ân (Kırâat ilmi)18

7. Manzûm takriz (Tasavvufî Şiirler)19

8. Hutbe Kitabı20

9. Tühfetü’z-zâkirîn (Hadis)21

Halîfe Yusuf Topçu’nun Tühfetü’z-zâkirîn Adlı Hadis Eserinin Hadis 
İlmi Açısından Değerlendirilmesi

Halîfe Yusuf birçok alan ile ilgili eser yazdığı gibi hadis alanı ile ilgili de 
bir eser yazmıştır. Hadis ile ilgili yazdığı ve çalışmamızın asıl konusunu oluş-
turan eserinin adı Tühfetü’z-Zâkirîn’dir. Bu başlık altında mezkûr eser; hadis 
şerhçiliği, hadis rivâyeti ve hadis usûlü açısından irdelenecektir.

Halîfe Yusuf Topçu’nun Tühfetü’z-zâkirîn Işığında Hadis Şerhçiliği

Halîfe Yusuf Topçu hadis derlemesi niteliğinde olan Tühfetü’z-zâkirîn isimli 
bir hadis rivâyeti çalışması yapmıştır. Topçu bahsi geçen eserde, merfû, mevkûf 
ve maktû’ rivâyetler olmak üzere birçok rivâyet nakletmiş; bunlara ek olarak 
birçok isrâiliyât türü rivayetler ve kudemâ âlimlerden olan birçok âlimin sözlerini 
de aktarmıştır. Ayrıca Topçu naklettiği bu rivâyetleri ale’l-ebvâb sisteminde yani 
konularına göre kategorize etmiş ve her kategoriye ait hadisler için müstakil 
bir başlık oluşturmuştur. 22

Halîfe Yusuf belli başlıklar altında bir araya getirdiği hadis metinlerini tek 
tek inceleyerek Arapça harflerle Kürtçe’ye çevirmiştir. Zira Halîfe Yusuf önce 
bir hadisin veya birçok hadisin Arapça metnini vermekte ve daha sonra söz 
konusu metni –Arapça harfler kullanarak- Kürtçe ’ye çevirmektedir.23 Fakat 
bazen konuyla ilgili hadisin Arapça metnini vermeden direkt hadisin Kürtçe 
16 Halîfe Yusûf, Topçu, Ferâiz, (Ankara: Nur Yay., 1960).
17 Halîfe Yusûf Topçu,  Akidetü’l-İman, (İstanbul: Nûbihâr Yay., 2008).
18 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 139.
19 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 138.
20 Geçit, “Halîfe Yusuf Topçu”, 138.
21 Halîfe Yusuf Topçu, Tühfetü’z-zâkirîn li evâmi’l-mü’minîn min ehâdîsi seyyidi’l-mürselîn salâllâhu 

aleyhi ve sellem (Ankara: Nur Matbaası, 1383/1963). Söz konusu eser 2000 yılında Hira yayınları 
tarafından geliştirilerek tekrar basılmıştır. Halîfe Yusuf Topçu, Tühfetü’z-zâkirîn, (İstanbul: Hira 
Yayınları, 2000).

22 Bk. Halîfe Yusuf Topçu, Tühfetü’z-zâkirîn, 1-162.
23 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 25, 32-33, 44, 108.
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çevirisini verdiği yerler de olmuştur.24 Bazen de sadece hadisin Arapça metnini 
vermekle yetinip Kürtçe çevirisini vermemiştir.25

Yukarıda, müellifin hadisleri konularına göre tasnif ettiğine ve her kategoride 
ki hadisler için müstakil bir başlık oluşturduğuna temas edilmişti. Bu hususla 
ilgili olarak şu bilgiye de yer vermek yerinde olur: Halîfe Yusuf’un yer yer 
bazı başlıklara has olarak söz konusu hadisleri ve Kürtçe çevirileri vermeden 
önce26 veya bu bilgileri verdikten sonra27 konuyla ilgili âyeti/âyetleri de zikret-
tiği ve söz konusu âyetin Kürtçe çevirisini de yaptığı gözlemlenmektedir. Bu 
durum Halîfe Yusuf’un Kur’ân ve sünnetin birbirini destekler nitelikte olduğu 
öngörüsüne sahip olduğunu göstermektedir.

 Bu bilgilerin yanı sıra Halîfe Yusuf’un bazı hadis başlıkları altında28 veya 
hadis çevirilerinden sonra29 herhangi bir kişiye isnad etmeden yaptığı açıkla-
malar da olmuştur.30 Herhangi bir kişiye isnad etmeden yaptığı açıklamaların 
kendisine ait olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Öte yandan Halîfe Yusûf Tufeztü’z-zâkirîn adlı eserinde semavî kitaplardan 
naklettiğini belirterek hadisleri teyid eden bir takım bilgiler de aktarmaktadır. 
Örneğin Halîfe Yusuf zina hakkında olan bazı hadisleri aktardıktan sonra zinayı 
yeren ve bu nitelikte olan bazı bilgiler de nakletmektedir.31 

Diğer taraftan müellif bazı yerlerde “Fasl”diye başlık açmakta ve bu başlık 
altında belli konular hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Şöyle ki Halîfe 
Yusuf eserinde açtığı bir “fasıl” başlığı altında mevlit okuma konusunu gün-
demine alarak mevlidin tarihi geçmişi, fazileti, mevlidin âdâbı gibi hususlar 
hakkında bilgi vermektedir.32 

Eserdeki takip edilen metotla yapılan açıklamalar eserin sadece derleme bir 
hadis kitabı olmadığını, bununla birlikte eserin temel hadis şerhlerine benzer 
yönlerinin de olduğu ve eserdeki bu tür ta’liklere bakılarak eserin muhtasar 
bir şerh mahiyetinde olduğu da belirtilebilir.

Diğer taraftan Halîfe Yusuf, söz konusu Tühfetü’z-zâkirîn eserinde –âlim-
lerden naklen- çok önemli hadis usulü konularına da değinmektedir. Şöyle 
ki Halîfe Yusuf mevzû olmadığı taktirde tarğîb, terhîb ve fedâil meseleleri 
24 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn,  45, 53, 63. 
25 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 40.
26 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn,  36-37, 57, 59.
27 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn,15, 57.
28 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 55.
29 Bazı örnekler için bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 37.
30 Bu bilgilerin yanısıra Halîfe Yusuf’un bazı başlıkları da ayrıca çevirdiği dikkatten kaçmamaktadır. 

Bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 104-105.
31 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 63.
32 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 53-55.
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hakkında zayıf rivâyetler33 ile amel edilebileceği görüşünü tercih etmekte ve 
sahih, hasen, zayıf ve mevzû’ gibi hadis çeşitlerinin tanımları hakkında da 
bilgi vermektedir. Halîfe Yusuf mürsel hadisin Şafiî’ye (öl. 204/820) göre zayıf 
olduğu; ancak Ebû Hanîfe (öl. 150/767)  ve Mâlik’e (öl.179/795)  göre bu tür 
hadislerin sahih olduğu yönünde bilgi vermektedir. Ayrıca sahâbî mürselleri-
nin sahih olduğunu belirterek tüm sahâbîlerin adalet sıfatına sahip olduğunun 
altını çizmektedir.34 Bu bilgiler Halîfe Yusuf’un hadis usulü literatürü ve hadis 
terimleri gibi konularda bilgi ve ilgi sahibi olduğunu açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Tühfetu’z-Zâkirîn’den Bazı Hadis Örnekleri
Tühfetü’z-zâkirîn adlı eserin karekteristik özellikleri hakkında bilgi verdikten 

sonra şimdi Halîfe Yusuf’un söz konusu eserinden geçen birkaç hadisin çeviri 
örneğinin verilmesi yerinde olacaktır: 

1. Örnek  (Zekât Malını Vermeyenin Cezası Hakkında):

شجاعا القيامة  يوم  مثل  ال  ماله  زكاة  يؤدي  ل  أحد  من  ما  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي   عن 
عنقه. به  يطوق  حتى   أقرع  

Hadisin Kürtçe Çevirisi:

د بكه  اوي  مال  قيامة  روژا  وي  تعالى  خوادي  وي  ال  نكه  ادا  خو  مال  زکاتا  کس  چه   يان 
35 بالله.  نعوذ  بكه  طوق  پی  وي   أستوي  عظيم.  مارك  صورة 

2. Örnek (İçki, Leş ve Domuz etinin Yasaklanması Hakkında)

صلى النبي  عن  وثمنه.  الخنزير  وحرم  وثمنَها،  الميتة  وحرم  وثمنَها،  الخمر  حرم  اللَّه   إنَّ 
وسلم: عليه  الله 

33 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 7. Zayıf rivâyet ile amel edilip edilmemesi ve zayıf bir rivâyet 
aktarılırken aranan şartlar için (zayıf olduğunun belirtilmesi gibi) bk. Şemseddin Muhammed b. 
Abdurrahman es-Sahâvî, Fethü’l-muğîs şerhu Elfîyyeti’l-hadîs li’l-İrâkî, thk. Ali Hüseyin Ali (Mısır: 
el-Mektebetü’s-Sünne, 1424/2003),  1/348-351; Mahmut Demir-Mehmet Emin Özafşar, “Zayıf”, 
Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları (İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 2013), 44/157-160.

34 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 7-8.
35 Halîfe Yusuf; Tühfetü’z-zâkirîn, 37. Malının zekâtını vermeyen kişinin kıyamet gününde düçar 

olacağı azaptan söz eden bu hadisin benzer ve farklı varyantları için bk. Ebû Abdullah Muhammed 
b. İsmaîl el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh,, thrc.  Mustafâ ed-Dîb el-Buğâ (Beyrut: Dâru’l-İbni’l-Kesîr/el-
Yemâme, 1993/1407), “Zekât”, 3, 2/508; Ebûl-Hüseyin Müslim b. Haccâc Ebû’l-Hüseyin el-Kuşeyrî, 
el-Câmiu’s-sahîh, thk. Muhammed Fuad Abdu’l-Bakî (Beyrût: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabîyye/
Dâru’l-Kütübi’l-İlmîyye, 1991/14129), “Zekât”, 988, 2/684; . Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd İbn 
Mâce, es-Sünen,  thk. Şuayb el-Arnâûd, Muhammad v.dğr. (Dimaşk: Dâru Risâleti’l-A’lemîyye, 
2009/1430), “Zekât”, 2.
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Hadisin Kürtçe Çevirisi:

وي, ثمن  هم  بويا  مرار  كريه  حرام  هم  وي,  قيمتي  هم  خمر  كريه  حرام  تعالى  خوادي   يان 
وي.36 ثمن  هم  خنزير  كريه  حرام  هم 

3. Örnek (İnsanların Arasını Bulmanın Fazileti Hakkında)

والصدقة والصالة  الصيام  درجة  من  بأفضل  أخبركم  أل  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي    عن 
الحالقة. هي  البين  ذات  فساد  فان  البين  ذات  إصالح  قال   بلى.  قالوا 

Hadisin Kürtçe Çevirisi:

درجا صوم صلوة صدقة؟ ژ  تر  افضل  درجاوي  كو  بعملك  بيژم   ورا  ژ  از  بزانن  هون   يان 
ما فسادا  لورا  مسلمانا.  دو  بينا  ما  اصالحا  كر  فرمان  اوي  الله!  رسول  يا  بلي  گوتن   اوان 

جكه.37 حلق  دين  وان  بينا 
Son olarak Halîfe Yusuf’un bir konuda ilgili hadisleri aktardıktan sonra 

konuyu destekleyecek Farsça beyitler de aktardığı gözlemlenmektedir. Örneğin 
ölüm mevzusu38, dua ve korunmayla39 ilgili hadisleri aktardıktan sonra Farsça 
beyitler aktardığı dikkatten kaçmamaktadır. Söz konusu beyitler ve Halîfe 
Yusuf’un açıklaması şöyledir:

Farsça 1. Beyit:

پرستی40 كي  خدارا  سستي  بپيری  ـ   مستي   بجواني  بازي      بكودكي 
Halîfe Yusuf’un Kürtçe Açıklaması:

طاعت خوادير   ژ   وقت  چه  وی  سستی/عجبا  پيرون  وقتا  بون/  غافل  بگنجی  لعب/   بپچوکی 
؟ بکه

Beytin Türkçesi: 
Küçükken oynarsın/gençken gafil/yaşlıyken gevşek/ Acep Allah’a (c.c.) ne 

zaman ibadet edeceksin?
Farsça 2. Beyit:

المان41 دار  او  ذكر  حصين  حصن  او  نام   – زمان  مخافت  و  دوران  آفات  از  هست 
36 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 65. Bu hadis için ayrıca bk. Süleymân b. Eşa’s el-Ezdî es-Sicistânî 

Ebû Dâvûd,, Sünenu Ebî Davûd, thk. Şuayb el-Arnaûd v.dğr. (Beyrût: Dâru Risâleti’l-Alemîyye, 
1430/2009), “Buyû’”, 66, 5/350; Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Hacer, Telhîsü’l-habîr fî ehâdîsi’r-
râfii‘yyi’l-Kebîr, thk. Thk Âdil Ahmed vdğr. (Beyrût: âru’l-Kutubi’l-İlmîyye, 1390 /1971), 4/201.

37 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 77. Bu hadis için ayrıca bk. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58, 4/432; Cemaleddin 
Abdullah b. Yusuf ez-Zeylaî, Naṣbü’r-râye li-tahrîci ehâdîs̱i’l-Hidâyet, thk. Muhammed Avvâme 
(Suudi Arabistan: Müessesetü’r-Reyyân, 1417/1997 ), 4/354.

38 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 91.
39 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 154.
40 Halîfe Yusuf bunu hikmet sahibi birine atfederek zikretmiştir. Bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 

91.
41 Bk. Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 140. Halîfe Yusuf bu beyit için bir açıklama yapmamıştır.
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Beytin Türkçesi: 
Devranın ve zamanın afetleri vardır/ O’nun (c.c.) adı sağlam kale/O’nu 

anmak ise Dâru’l-Emân. 

Tühfetü’z-Zâkirîn’de Geçen Rivâyetlerin Sayısı ve Bu Rivâyetlerin 
Senedinin Müntehâ Bakımından Değerlendirilmesi 

Hadis usulcüleri, rivâyetleri birçok açıdan inceledikleri gibi müntehâ/son 
râvî açıdan da incelemiş ve rivâyetleri merfû’, mevkûf ve maktû’ gibi sınıflara 
ayırmışlardır.42 Bu yöntemle mevcut rivâyetlerin delil ve bağlayıcı olması daha 
kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Zira bir konu hakkındaki Peygamber 
sözü ile aynı konu hakkındaki tâbiîn sözünün bağlayıcılık bakımından aynı 
mesabede olmadığı açıktır. Binaenaleyh Halîfe Yusuf da Tühfetü’z-zâkirîn adlı 
eserinde müntehâ bakımından farklı olan birçok rivâyet nakletmektedir.43

Şöyle ki Halîfe Yusuf eserinde tespit edebildiğimiz kadarıyla toplamında 
600 rivâyet nakletmiştir. Bunlardan 545’i merfû, 21’i mevkûf, 8’si maktû’ 
derecesinde nakledilmişken; bu rivâyetlerden 17 tanesi ismi belirtilen, 4’dü 
ise ismi belirtilmeyen âlimlere ait sözler ve 5’i ise israiliyyât türündendir.44

Tühfetü’z-Zâkirîn’de Geçen Rivâyetlerin Sahih-Zayıf Olma Durumu 
ve Kaynakları 

Derleme türü bir çalışma olan Tühfetü’z-zâkirîn adlı eserde –yukarıda da 
belirtildiği üzere- birçok rivâyet nakledilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 
eserde geçen rivâyetler arasında birçok sahih ve zayıf rivâyetin olduğu tespit 
edilmiştir. Eserde zayıf rivâyetlerin bulunmasında bir anlaşılmazlık yoktur. 
Zira Halîfe Yusuf’un (âhkam ve akâid konuları dışında) terğîb ve terhîb ko-
nularında bu tür rivâyetlerin nakledilmesinde bir sakınca olmadığı görüşünü 
tercih etmiş olduğu bilinmektedir. Zaten Halîfe Yusuf mezkûr eserinde bu 
hususu – yukarıda da belirtildiği üzere- açık bir şekilde dile getirmiştir.45 Ayrıca 
Halîfe Yusuf’un kendisinden rivâyetleri aldığı kaynağa güvenerek nakletmiş 
42  Abdurrahman b. Ebîbekir  es-Siyûtî, Tedrîbü’r-râvî fî şerhi takrîbi’n-Nevevî, th. Muhammed Eymen 

b. Abdullah (Kâhire: Dâru’l-Hadîs, 1431/2010), 146, 147, 158; Yavuz Köktaş, Hadis Usûlü ve Hadis 
Tarihi (Rize: S.T.S.Y., 2017), 271-276.

43 Bk. Halîfe Yusuf Topçu, Tühfetü’z-zâkirîn,  1-162.
44 Bk. Halîfe Yusuf Topçu, Tühfetü’z-zâkirîn, 1-162.
45 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 7. Fedâil konularında (mevzû olmayan) zayıf hadis naklederken 

ederken rivâyin zayıf olduğu hususunda herhangi bir açıklamaya gerek olmadığı; ancak âhkâm 
ve akâid konularında zayıf hadis naklederken açıklamaya gerek olduğu ve bu konuda tesâhüle yer 
olmadığı yönündeki bilgiler vb. bilgiler için bk. Sahâvî, Fethü’l-muğîs, 1/349-351; Amr b. Ali b. 
Ahmed b.el-Mülakkın, el-Mukni’ fî ulûmi’l-Hadîs, thk. Abdullah b. Yusuf (Suudi Arabistan: Dâru’l-
Fevvâz, 1413/1992 ), 1/103-104.
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olmasına binaen bu rivâyetleri inceleme ihtiyacı duymaması ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dahası dönemin olumsuz şartlarına binaen -birçok kaynak 
eser için olduğu gibi- cerh ve tadil kaynaklarına ulaşmanın güçlüğü dikkatten 
kaçmamalıdır. Öyleyse eserde zayıf vb. derecesindeki rivâyetlerin olduğu tespit 
edilmesi durumunda mezkur etkenlerin hatırda tutulması elzemdir. Fakat bir 
hadisin hükmü bilinmediğinde, günümüz şartlarında elde mevcut maddi ve 
sanal kaynak imkanlarının kullanılarak hadise ait usûlî hükmün tespit edil-
mesi de aynı derecede elzem olduğu unutulmamalıdır. Bu bilgileri verdikten 
sonra şimdi eserde geçen sahih ve zayıf derecesinde olan rivâyetler için bir 
kaç örnek verilecektir:

Sahîh:

ولجاء بكم  الله  لذهب  تذنبوا  لم  لو  بيده  نفسي  والذي  سلم  و  عليه  الله  صلى  الله  رسول   قال 
لهم46 فيغفر  الله  فيستغفرون  يذنبون  بقوم 

 Hadiste insanların günah işleyebileyeceği; fakat günah işlendikten 
sonra tövbe edilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Halîfe Yusuf eserinde 
naklettiği diğer hadislerde olduğu gibi bu hadisin de tam senedini aktarma-
mıştır. Dolayısıyla hadisin metni üzerinde araştırma yapılmıştır. Ebû Hüreyre 
tarikiyle merfû olarak bize ulaşan bu hadisin sahih bir senedle hadis külliyatı 
içinde en sahih kabul edilen kaynaklardan olan Müslim’de nakledildiği tespit 
edilmiştir.47

Sahîh:

من الله  يطلبنكم  فال  الله  ذمة  في  فهو  الصبح  صلى  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي   عن 
بشيء48 ذمته 

Hadiste sabah namazı kılan kişinin Allah’ın (c.c.) zimmetinde olduğuna 
değinilmiştir. Cündüb b. Abdullah (öl. 60/680 sonrası) kanalıyla bizlere ulaşan 
hadis sahih bir rivâyettir. Zira hadis sahih bir senedle aktarıldığı tespit edilmiştir.49

Zayıf:

ِمن ركعتيِن يصلِّيهما50 أفضل  شيٍء  ما أذن اللَّه لعبد في  وسلم  علي  الله  صلى  النبي  عن 
46 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 89. Aynı ve benzer metinde olan rivâyetler için bk. Müslim, “Tevbe”, 

2749; Tirmizî, “Cennet”, 2.
47 Müslim, “Tevbe”, 2749. Ayrıca bk. Müsned, 13/445.
48 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn,  98.
49 Müslim, “Mesâcid”, 257; Muhammed b. Harun er-Rûyânî, Müsnedü’r-Rûyânî, thk. Eymen Ali Ebû 

Yemânî (Kâhire: Müessesetü Kurtuba, 1416/1995), 2/139.
50 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 33. Tirmizî, “Fedâilü’l-Kurân”, 17; ;, Ebû Abdullah Ahmed b. 

Muhammed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Arnâûd v.dğr. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 
1999/1420), 36/664.
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Nakledilen hadiste namazın faziletinden söz edilmektedir. Tespit edildiği 
kadarıyla söz konusu hadisin iki tariki bulunmaktadır. Şöyle ki söz konusu 
rivâyet Cübeyr b. Nüfeyl ve Ebû Ümâme el-Bâhili (öl. 86/705) tariki ile merfû 
olarak nakledilmektedir. Mezkûr hadisin senedinde geçen râvîlerin cerh edilmesi 
nedeniyle hadisin zayıf olduğu anlaşılmıştır. Nitekim Nuruddîn el-Heysemî (öl. 
807/1405), Cübeyr b. Nüfeyl kanalıyla gelen hadisin senedinde bulunan Leys 
b. Ebî Süleym’in cerh edilen bir râvî olduğunu belirtmiştir.51 Yine Ebû Alâ 
el-Mübarekfûrî (öl. 1353/1935), Ebû Ümâme el-Bâhilî (öl. 86/705) tarikiyle 
gelen hadisin senedinde bulunan Bekr b. Huneys’in cerh edildiği ve Leys b. 
Süleym’in ise metruk bir râvî olduğunu söylemiştir.52 

Zayıf:

الملح قال:  منُعه  علي  ل  الذي  ما  اللِه،  رسوَل  يا  عنها  الله  رضي  المؤمنين  أم  عائشة   عن 
من فقال:  والنار  الملح  بال  فما  عرفناه  قد  الماء  هذا  الله  رسول  يا  فقالت  والنار.   والماء 
بجميع تصدق  فكأنما  النار  أعطى  ومن  الملح,  طيب  ما  بجميع  تصدق  فكأنما  الملح   أعطى 

رقبة.53 اعتق  فكأنما  الماء  يوجد  حيث  ماء  شربة  مسلما  سقى  ومن  النار,  إنضحت  (ما) 
 Hadiste istenilmesi durumunda verilmesi gereken tuz, su, ateşten ve 

bunların tasadduk edilmesi durumunda elde edilecek ecir boyutundan söz edil-
miştir. Hadis Hz. Aişe tariki ile nakledilmiştir. Şâhidi olduğu söylenen54 bu 
hadis sened bakımından zayıftır. Şöyle ki Yahya b. Maîn (öl. 233/848) hadisin 
senedinde geçen Züheyr b. Merzûk’u tanımadığını, İmam Buhârî (öl. 256/870 
) ise bu kişinin meçhul olduğunu söylemiştir.55 İmam Şevkânî  (ö. 1250/1834) 
de, hadisin senedinin zayıf olduğunu söylemiştir.56 Ayrıca senedde geçen Alî b. 
Ğurab’ın tedlis yapan bir râvî olması ve Ali b. Zeyd b. Cedân’ın zayıf kabul 
edilmesi nedeniyle hadisin sahih olmadığı kaydedilmiştir.57

Öte yandan söz konusu eserde Halîfe Yusuf bazen naklettiği rivâyetlerin 
geçtiği eser isimleri hakkında bilgi vermiştir. Bu eserlerin bir kısmı temel hadis 
51 Hafız Nuruddîn Ali b. Ebîbekir el-Heysemî, Mecmeü’z-zevâid ve menbeü’l-fevâid, thk. Muhammed 

ed-Derviş (Beyrût: Dârul-Fikr, 1414/1994), 2/517.
52 Muhammed b. Abdurrahman b. Abdurrahim el-Mübârekpûrî, Tuhfetü’l-ahvezî bi şerhi’l-Câmii’t-

Tirmizî (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmîyye), 8/185.
53 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 40. Hadis kısmen de olsa birincil kaynaklarda geçen rivâyete göre 

farklı aktarılmıştır. Örneğin hadisin  »ما الذي ل علي منعه« kısmı birinci kaynaklardaما الشيء الذي «   
 şeklinde geçmektedir. Diğer farklar için bk. İbn Mâce, “Ruhûn”,16; Muhammed b. Ali ل يحل منعه«
b. Muhammed b. Abdullah eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr Şerhu Müntekâ’l-Ahbâr, thk. Nuruddin es-
Sabâbetî, (Mısır: Dâru’l-Hadîs, 1413/1993), 5/365. Öte yandan başka bir tarikle nakledilen tartışmalı 
bir rivâyette söz konusu hadisin manasını desteklemektedir. Bk. Müsned, 25/293; Şevkânî, Neylü’l-
Evtâr, 6/42.

54 Hasan b. Ahmed b. Yusuf es-San‘ânî, Fethü’l-ğaffâr el-câmiu li ehkâmi sünneti’n-Nebîyyina’l-
Muhtâr, thk. Ali İmran vdğr. (Mekke: Dâru’l-Âlemi’l-Fevâid, 1427/2006), 3/1285.

55 Yusuf b. Abdurrahman b. Yusuf el-Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl fî esmâi’r-ricâl, thk. Beşşâr Avvâd, 
(Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1400/1980), 9/419.

56 Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, 5/365.
57 İbn Mâce, “Ruhûn”,16, 3 nolu dipnot, 3/529.
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kaynaklarından olan eserlerdir. Diğer bir kısmı ise genelde mevâiz, terğîb ve 
terhîb türü rivâyetleri içeren eserlerdir. Tespit edildiği kadarıyla Halîfe Yusuf’un 
nakilde bulunduğu eser isimleri ve (muhtemel)58 müellifleri şöyledir:

1. el-Câmiu’s-Sahîh - Muhammed b. İsmail el-Buhârî (öl. 256/870) .
2. Sahîhu Müslim - Müslim b. Haccâc Müslim b. el-Haccâc b. Müslim 

el-Kuşeyrî (öl. 261/875) .
3. Sünenü’t - Tirmizî - Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî (öl. 

279/892).
4. es-Sünen - Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (öl. 303/915).
5. el-Mu’cem - Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (öl. 360/971) .
6. Tenbîhu’l - ğâfilîn-Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es-Semer-

kandî (öl. 373/983) .
7. el-Müstedrek alâ’s-Sahîhayn - Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed 

el-Hâkim en-Nîsâbûrî (öl. 405/1014) .
8. Mükâşefetü’l-Kulûb - Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî 

(ö. 505/1111) .
9. Mirâtü’l-usûl-Molla Hüsrev (öl. 885/1480)? 
10. Nüzhetü’l-Mecâlis- Abdurrahman b. Abdüsselâm b. Abdurrahman b. 

Osmân es-Safûri (öl. 894/ 1489).
11. el-Câmiu’s-sağîr - Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî (öl. 

911/1505).
12. Dürru’l-mansûr - Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî (öl. 

911/1505).
13. Kurretu’l-ayn fî mühimmâti’d-dîn  – Ahmed Zeynuddin b. Muhammed 

el-Ğazâlî (öl. 938/1532) .
14. ez-Zevâcir ‘an iktirâfi’l-kebâir - Ahmed b. Ali b. Ahmed b. Ali b. Hacer 

el-Heytemî (öl. 974/1567).
15. Tarîketu Muhammedîyye - Birgivî Mehmed Efendi (öl. 981/1573) .
16. İrşâdü’l-ibâd ilâ sebîlir-reşâd  - Zeynüddîn b. Abdilazîz b. Zeyniddîn 

el-Melîbârî (öl. 991/1583).
17. Usfûrî - Ebû Bekir b. Muhammed el-Usfûrî (öl. 1103/1692).
18. Tühfetü’z-zâkirîn - Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî (öl. 

1250/1834)
19. Hazînetü’l-esrâr - Muhammed Hakkı Nazillili (1301/1884). 

58 Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 87.
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20. Misbah? 59 

Tühfetü’z-zâkirîn’de Geçen Rivâyetlerin Konuları

Temel hadis kitaplarını incelediğimizde temel hadis kitapları arasında ale’l-eb-
vâb metoduyla yazılan birçok eser bulunmaktadır. Yani söz konusu eserlerde 
rivâyetler konularına göre tasnif edilmiştir. Halîfe Yusuf da Tühfetü’z-zâkirîn 
adlı eserinde ale’l-ebvâb tasnif metodunu kullanmış ve rivâyetleri konularına 
göre tasnif etmiştir. Söz konusu bu konuların isimleri aşağıda verilmiştir:

İlim ve âlimlerin fazileti, gusül ve namazın terkedilmesi, namazı terk edenin 
cezası, sünnet namaz, zekât, oruç, Arife günü oruç tutmanın fazileti, Aşûre 
orucu hakkında bir açıklama, fâiz, haram yemek, cinayet, zina, içki içmek, 
küçük şirk, kibir, kin ve hased, gazaplanmak, gıybet, yalan söz, dedikodu, 
yalan söyleyerek eşyanın satılması, zulüm, yetim malının yenilmesi, komşuya 
ikramda bulunmak, anne ve babaya iyilik, güzel ahlâkın fazileti, cihâdın fazileti, 
komşu hakkı, erkeğin kadın üstündeki hakkı, tövbe, ölüm, kabir azabı ve şiddeti, 
çalgı aletlerinin yasaklanması, çocuklara Kurân-ı Kerîm öğretilmesinin fazileti, 
ibâdetlerin tertibi, Besmelenin fazileti, Fâtiha sûresinin fazileti, okuma/dua ile 
istiskâda bulunmak, istihâre, Hz. Peygamber’den bir fayda,  Âyete’l-kursî’nin 
fazileti hakkında, Duhâ ve İnşirâh sûreleri. Bu bilgilerden yola çıkarak eserin 
terğîb ve terhîb türünden olan bir çalışma olduğu söylenebilir.

Sonuç

Halîfe Yusuf  Topçu ilk ilmî eğitimini doğduğu köyün imâm-hatibinden 
almıştır. Daha sonra Şeyh Muhammed Celâlî’nin ders verdiği ve önemli ilim 
adamlarının  yetiştiği medresede Duğubayazıt’ta eğitimine devam etmiştir. Bu 
durum Şeyh Ahmed-i Hânî’den (öl. 1119/1707?) sonra da o yıllarda  Doğu-
bayazıt şehrinin İslamî ilimler tedrisatı açısından önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu göstermektedir.  Bu bilgilerin yanı sıra Halîfe Yusuf’un bölgenin 
muhtelif medreselerinde eğitim almış olması; birinci dünya savaşının olumsuz 
etkilerinden dolayı Siirt’e göç ederek orada da feraiz eğitimini almış olması 
onun sahip olduğu ilmin beslendiği kaynağın çok zengin olduğunun bir delilidir. 

Diğer taraftan Halîfe Yusuf Siirt’e göç ettikten sonra farklı tarikat şeyhle-
rinden tasavvuf icâzetnâmeleri alması onun tasavvufa olan eğilimini; pratikte 
vaaz ve irşâd faaliyetini bilinen tasavvuf sistematiği ve ritüelleri dışında olan bir 
metodla yürütmesi, onun klasik tasavvuf irşâd mantalitesinden farklı bir pers-
59 Bk. Sırayla Halîfe Yusuf, Tühfetü’z-zâkirîn, 98, 89, 28, 85, 141, 31, 34, 98, 8, 82, 113, 110, 64, 143, 

13, 33, 36, 138, 97, 42.
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pektife sahip olduğunu göstermektedir. Halîfe Yusuf’un İslamî ilimler alanında 
birçok eseri kaleme alması ise genel olarak hakim olan medrese geleneğinin 
dışına çıktığını ve ilmin tahsil edilmesiyle birlikte ilmî kitapların da yazılması 
gerektiğini fiilî olarak belirttiğini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan Halîfe Yusuf’un yaptığı çalışmalar arasında Tuhfetü’z-zâkirîn 
adlı eseri hadis alanıyla ilgili yapılan bir çalışmadır. Halîfe Yusuf aktardığı 
hadisleri Kürtçe’ye çevirerek hadislerin ilgili çevreler tarafından kolayca an-
laşılmasına yardımcı olmuştur. Eserde tespit edildiği kadarıyla toplamında 600 
rivâyet bulunmaktadır. Bu rivâyetlerin kâhir ekseriyeti merfû, mevkûf ve maktû 
türündendir. Rivâyetlerin mevâiz konuları hakkında olması onun üstlendiği irşâd 
faaliyetine takviye olarak bu eserini yazdığı düşüncesini akla getirmektedir. 

Söz konusu rivâyetler arasında birçok sahih rivâyet bulunmakla birlikte 
bazı zayıf hadislerin de olduğu dikkatten kaçmamaktadır.  Aslında bu durumun 
birçok zaviyeden değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Nitekim Halife Yusuf ile görüşen ve kendisinden sonra Bayazıt mıntıkasında 
medrese tedrisatını sürdüren Molla Musa Celali ile yaptığımız görüşmemizde 
Celalî, Halife Yusuf’un bu kitabını halkı irşad etmek amacıyla yazdığını belirt-
miştir. Bu da bu kitabı değerlendirirken hadis usulü ilminin bilimsel çevrelerce 
aranılan teorik kriterlerinin yanında kitabın yazıldığı muhatab çevrenin göz 
önünde alınarak değerlendirilmesini de ayrıca gerektirmektedir.

Her ne kadar eserin birçok hadis kaynağından yararlanılarak hazırlanmış 
olması eserin derleme türü bir çalışma olduğunu gösterse de; eserde rivâyetlerin 
Kürtçe çevirilerinin yanında ilgili konu hakkında yaptığı açıklamalar, eserin şerh 
olma özelliğine ışık tutmaktadır. Eserin tespit edildiği kadarıyla bölgemizde 
(Ağrı ve çevresinde) Kürtçe yazılan ilk hadis kitabı olması itibarıyla kendine 
has başka bir önemi daha bulunmaktadır. Buna göre eserin halk ile hadisleri 
buluşturması ve mahalli dil ile yazılmış bir hadis kitabı olması açısından hadis 
alanına katkısı bulunmaktadır. 
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RİSALESİ

Bünyamin ARVASİ*

Giriş 

Seyyid Mustafa Arvasi’nin Hayatı

1.1. Adı ve Nesebi.
Tam adı Seyyid Mustafa b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Salih b. Seyyid Ahmed 

b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Abdurrahman Kutub Arvasî’dir. Annesinin 
adı Devlet’tir.1 

1.2. Doğumu
Bağdat’tan gelen Seyyid Mustafa Arvasi’nin dedeleri Türkiye’nin dört bir 

yanına dağılmış, bazıları Van Bahçesaray Arvas köyüne; bazıları ise Siirt tara-
fına yerleşmişlerdir. Siirt bölgesine yerleşenler arasında Seyyid Mustafa’nın öz 
dedesi Seyyid Yusuf da vardır.  Seyyid Mustafa’nın doğumu da  1869 yılında 
Siirt’in Şirvan ilçesinde gerçekleşmiştir.

1.3. İlmi Hayatı
Seyyid Mustafa Arvasi Medrese tahsiline ilim ve tasavvuf ocağı olan aile-

sinin yanında başlamıştır. İslami ilimler alanında eğitimini tamalayan Seyyid 
Mustafa, İlim icazetini  Said-i Nursî’nin (öl. 1960) kardeşi Molla Abdullah’tan 
(öl. 1914) almıştır Medrese tahsilinden sonra tasavvufî eğitime amcası Seyyid 
Derviş’in yanında başlamıştır. Onun vefatından sonra tasavvufî eğitimini Bitlis’in 
Hizan ilçesine bağlı Ğayda köyünde yaşayan Seyyid Şahabeddin Arvasî’nin 
(öl. 1914)  yanında devam ettirmiştir. Seyr-ü sülûkünü tamamladıktan sonra 
Seyyid Şahabeddin ona irşad izni vermiştir. Seyyid Şahabeddin ona irşad izni 
verirken şu üç nasihette bulunmuştur:

1. Herkesi Hızır misali kendinden hayırlı olarak göreceksin ve onlardan 
dua isteyeceksin.
* Öğr. Gör. Bünyamin Arvasi, Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, bunyamin.arvasi@igdir.edu.tr
1 Seyyid Mustafa Arvasi’nin hayatıyla alakalı bilgiler, öz kardeşi Seyyid Salih Arvasi’nin şu an mevcut 

olan ses kaydı ve birinci derece aile bireylerinden alınmıştır. Ayrıca Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak 
tarafından yazılan Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf  adlı eserde de Seyyid Mustafa’nin 
hayatı ve esrleri ele alınmıştır. Bknz. Abdulcebbar Kavak, Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da Tasavvuf, 
(Ankara: İlahiyat Yayınları 2020)
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2. Her geceyi Kadir gecesi bilip değerlendireceksin.
3. Her anı hayatının son demi olarak bilip ona göre hayırlı amellerde bu-

lunacaksın.
Seyyid Mustafa, Seyyid Şahabeddin’den tarikat icazeti aldıktan sonra irşad 

için 1921 yılında Van’ın Erciş ilçesine gitmiştir. Onun Erciş’teki tasavvufî fa-
aliyetleri 1922 yılına kadar devam etmiştir. Seyyid Mustafa Arvasî, kardeşleri 
Seyyid Salih ve Seyyid Cami ile Erciş’ten ayrılarak Ağrı’ya gelmiştir. Daha 
önce Ağrı’ya yerleşen Doğubayazıtlı kuzenlerinin yanına değil Taşlıçay ilçesine 
bağlı Aşağı Düzmeydan köyüne yerleşmiştir. 1922 yılına denk gelen bu ikamet 
fazla sürmemiştir. Bir müddet sonra bu köyden ayrılarak Taşlıçay’a bağlı Deni 
köyünde ikamet etmeye başlamıştır. Seyyid Mustafa, Deni köyünde bir medrese 
kurarak ilim ve irşad faaliyetlerine başlamıştır. Halk arasında kendisine “Bawo 
Şêx Mistefa/Babamız Şeyh Mustafa” şeklinde hitap edilmiştir.

1925 yılında meydana gelen Şeyh Sait olayının bahanesi ile şeyh ve alimlerin 
sürgün ve ortadan kaldırılma çabalarından Seyyid Mustafa Arvasî de nasibini 
almıştır. nitekim mezkur olaya müdahil olmadığı halde  1924-1925 yıllarında 
Said-i Nursî ile Burdur’da bir müddet sürgün hayatı yaşamıştır. Fakat bu süreci 
bir uzlet fasılası olarak değerlendiren Seyyid Mustafa ceza evinde bazı risaleler 
kaleme almıştır. yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından Ağrı’ya gelip Denni 
köyündeki faaliyetlerine devam etmiştir. 

 Seyyid Mustafa’nın Perişan, Fatma ve Seyran adlarındaki eşlerinden Muh-
yiddin (öl. 1940), Seyfeddin (öl. 2002), Şahabuddin (öl. 2010), Alaaddin (öl. 
2015) ve Selahaddin (öl. 2020) isimli erkek çocukları Süheyla (öl. ?), Müyesser 
(öl. 2017), Rahime (öl. 2018) ve hayatta olan Dilaşah ismindeki kız çocukları 
dünyaya gelmiştir.

1.4. Vefatı 
Seyyid Mustafa Arvasî 1959 yılında Ağrı Taşlıçay’a bağlı Denni köyünde 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türbesi aynı köyde bulunmakta olup 2002 
yılında oğlu Seyyid Alaaddin tarafından yeniden inşâ ettirilmiştir.

1.5. Eserleri 
Seyyid Mustafa Arvasî’nin sürgünde bulunduğu dönemde kaleme aldığı 

makaleler arasında manzum şiirleri de bulunmaktadır. Seyyid Mustafa Arva-
si’nin sürgünde yazdığı kitaplar sırasıyla şunlardır:

1.5.1. Duâ Mecmuası
Risale 2b’den 27a’ya kadar toplam 25 sayfadan oluşmaktadır. أللهّم إنّي أسألك 

ألله يا  المرسلين şeklinde başlayıp بأسمشئك  العّزة عّما يصفون وسالم على   سبحان ربّك رّب 
 şeklinde bitmektedir. Eser Allah’ın (c.c) isimleriyle yapılan والحمد لله رّب العالمين
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uzun bir dua risalesidir. Seyyid Mustafa bu risalenin sonunda risaleyi Burdur’da 
sürgünde iken 1926 yılının muharrem ayında yazdığını ifade etmektedir2

1.5.1. Kitabu’l-Mezâhib fî Beyânı Makâmi’l-Vâhib
Risale 28b’den 52b’ye kadar toplam 25 sayfa olup Seyyid Mustafa Arvasi’nin 

kendi hattıyla yazılmıştır. Risalenin, sayısı bilinmeyen sondan bazı sayfaları 
eksiktir. Eser  ألحمد لله إلّضلنا على كثير من الخلق في العالمين şeklinde başlamaktadır. 
Seyyid Mustafa Arvasi bu risalenin mukaddime kısmında: 1926 yılında Burdur 
cezaevinde Sait Nursi ile birlikte öğle namazı kılarken kendisine bu kitabın 
yazılma emrinin işaret edildiğini ifade etmektedir. Seyyid Mustafa bu kitapta 
dört büyük melek, dört büyük halife ve dört mezhep imamlarının makamlarını 
ele alıp aralarında münasebetler kurmaktadır.3

1.5.1. Ta’bîru’l-‘Anâsır fî Tıbbi’r-Rûhânî
Risale 53a ile 71b aralığında 19 sayfa olup müellifin kendi hattıyla kaleme 

alınmıştır. Eser المنفى في  بوردور  في  رؤياي  بعض   وأخر şeklinde başlamkta ve هذا 
العالمين رّب  لله  الحمد  أن   şeklinde bitmektedir. Müellif Burdur sürgününde دعوانا 
iken gördüğü bazı rüyaların yorumu ile başlamış şeyhinden manevi olarak 
aldığı tabirleri kaleme almıştır.4

1.5.1.  Şiirler Risalesi
91a ile 113b aralığında 23 sayfalık ilahi aşk halinde kendisi tarafından kaleme 

alınan bu risalede yüce Allah’ın (c.c) azameti ve Peygamber (s.a.v)’in medhi 
başta olmak üzere kaside şeklinde bazen ikişer bazen de dörder kafiyelerden 
oluşan şiirler yer almaktadır.5

1.5.1. Kitâbun fi’t-Tıb
Çalışmamızın konusunu teşkil eden bu kitabı ele almadan önce tıpla ilgili 

şu hususlara değinmekte fayda vardır:
İslâm dünyasında tıp ilminin erken dönemlerden itibaren ilgi görmesinin 

önemli sebeplerinden birisi Kur’an ve Sünnet’te tıp konusunda bir çok nassın 
bulunmasıdır. Hz. Ali’nin: “iki önemli ilim vardır. Biri din ilmi diğeri ise beden 
ilmidir” şeklindeki sözü de veciz bir şekilde özetlenmiştir.6 

Tıp ilmi, İslâm’ın ilk yıllarında tabiat ilimleri grubunda değerlendirilmiş 
ve diğer tabiat ilimleri gibi tecrübeye dayandığı kabul edilmiştir.7 Ancak bazı 
İslâm âlimleri, tıbbi gayesini dikkate alarak dinî ilimler kategorisinde değerlen-
2 Seyyid Mustafa Arvasi, Dua Mecmuası 2b-27a 1926.
3 Seyyid Mustafa Arvasi Kitabu’l-mezâhib fî beyânı makâmi’l-vâhib, 28b-52b, Burdur:1926
4 Seyyid Mustafa Arvasi,Ta’bîru’l-‘Anâsır fî Tıbbi’r-Rûhânî, Burdur: 1926.
5 Seyyid Mustafa Arvasi,Şiirler Risalesi, Burdur: 1926.
6 el-Âmirî, Ebu’l-Hasen Muhammed b. Yûsuf, Kitâbu’l-i’lâm bi menâkıbı’l-İslâm (nşr. A. Abdulhamid 

Gurâb), Kahire 1967, s. 88.
7 es-Suyûtî, İtmâmu’d-dirâye li kurrâi’n-nikâye,
Beyrut 1985, s.4
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dirmiştir. Nitekim es-Suyûtî (ö.911/1505), dinî ilimleri tanıttığı İtmâmu’d-dirâye 
li kurrâi’n-nikâye adlı eserinde tıp ilmine de yer ayırmış ve “tıbbın diğer dinî 
ilimlerin yerine getirilmesini temin eden farz-ı kifaye ilimlerden” olduğunu 
öne sürmüştür. Ona göre “İbadetlerin ve hayatla alâkalı sorumlulukların ye-
rine getirilebilmesi için kişide bulunması gereken sıhhat halinin korunması, 
ancak tıpla mümkün olur”. Tıbba verilen bu önem nedeniyle bazı müslüman 
bilginler, tıp ilminin ilâhî menşeli olduğunu, bazı tıbbî hakikatlerin, hatta tıbbın 
temel esaslarının geçmiş peygamberlere vahiyle bildirildiğini, daha sonra beşerî 
tecrübelerle geliştirildiğini ve tıp ilminin ortaya çıktığını öne sürmüş lerdir8

Netice itibariyla İslam dini hem ruh hem de beden sağlığına aynı doğrul-
tuda önem vermiştir. İslam dinine hizmet eden alim ve tesavuf erbabı şahıslar 
da aynı şekilde sağlıklı bir ruhun sağlıklı bir bedenle var olabileceğinin altını 
çizip güzel amel ve güzel ahlakın zühûr etmesinin sağlam ve hastalıksız bir 
bedene ihtiyaç duyması gerçekliğini göz ardı etmemişler ve her iki alana da 
tavsiye ve telakkilerde bulunmaya gayret göstermişlerdir. Bu mutasavvıflardan 
birisi de hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı alanlarında eserler vermiş olan 
seyyid Mustafa Arvasi’dir.

Seyyid Mustafa Arvasi’nin kaleme aldığı tıp risalesi 72a ile 89b aralığında 
18 sayfa olup müellifin kendi hattıyla yazılmıştır. Eserin mukâddimesi şu 
şekildedir:

محّمد على  والسالم  والصلوة  العالمين  رّب  الله  هو  الحمد  له  الذي  الحكيم  الحكماء  أرحم  إّن     
انتخاب أردت  النافعة  األدوية  كثرة  رأيت  لّما  وبعد  للمذنبين  ومشفّع  شافع  أّول  أنت  له   قيل 

الله بإذن  المشهورة  الدوية  من  عندي  ما  مع  مع  عندي  المتعارف  هو  ما 
“Hekimlerin en merhametlisi, kendisine hamd mahsus olan ve alemlerin 

Rabbi olan Hekimdir. Salat ve selam kendisine: “sen günahkarlar için ilk 
şefaatçisin” denilen Muhammed’e (s.a.v) olsun. Ben yararlı bir çok ilaç gö-
rünce onlar arasında bilinen ilaçları bende meşhur olan diğer ilaçlarla birlikte 
seçerek bir reçete sunmak istedim”. 

Seyyid Mustafa Arvasi bu risalesinde yaşadığı dönmde genel olarak görülen 
baş ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, böbrek ağrısı, sık sık terleme hastalığı, terle-
yememe hastalığı, cilt hastalıkları, cüzzam hastalığı, verem hastalığı, gebelik 
sorunları ve kadın veya erkekten kaynaklı olarak gebeliğin olmama sorunu gibi 
toplam yetmiş beş hastalığa karşı geleneksel tıp olarak adlandırılan yöntemle 
belli bitki, sebze, meyve, bal v.b ürünlerle belli karışımların nasıl hazırlandığı 
ve ne şekilde tükendiğini kaleme almıştır.

8 es-Suyûtî, İtmâmu’d-dirâye li kurrâi’n-nikâye, s. 4.
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Eserde reçetelenen bazı karışımlara karşı şu örnekleri verebiliriz:
Örnek 1 
Basur Hastalığı ve Tedavisi
Yeşil biber, sarımsak, zencefil ve bal karışımı hazırlanıp bir süre sabah 

aç karınla tüketilip ve basur olan bölgeye sürülürse Allah’ın (c.c) izni ile 
iyileşecektir.

Örnek 2
Fil Hastalığı (Lenfödem) Hastalığı ve Tedavisi
Şişkinlik olan bölgelerde hacamat yapılıp daha sonra olgunlaşmamış incir, 

haddadın (demirci) tezgahından çıkan kül ve sirke karışımı hazırlanıp bir süre 
şiş olan bölgeye sürülürse Allah’ın (c.c) izniyle iyileşecektir.

Örnek 3
Irku’l-medeni (Drakunkuliyaz/Gine Solucanı)9 Hastalığı ve Tedavisi
Ciltte yaralar oluştuğu zaman her gün suyla yıkanıp bir dirhem kadar Se-

bir-u sokotra10 (Aloe Perryi) bitkisi, sürülüp diğer bitki ve acı şeylerden uzak 
kalınınca Allah’ın izniyle iyileşecektir.

Sonuç

Seyyid Mustafa Arvasi, 1869 yılında Siirt’te dünyaya gelmiştir. İlk tahsil 
hayatına ilim erbabı olan ailesinin yanında almıştır. Gençlik yıllarında döne-
min sıkıntılı olaylarından ötürü göç etmek zorunda kalan Seyyid Mustafa bazı 
bölgelere göç etmek zorunda kalmış, son olarak Ağrı iline bağlı Taşlıçay’ın 
Denni köyüne yerleşmiştir.

Hem tasavvuf hem de diğer islami ilimlerde eğitimini tamamlayan Seyyid 
Mustafa Arvasi, hilafet icazetini Gavs-ı Hizan olarak bilinen Seyyid Sibğatullah 
Arvasi’nin torunu Seyyid Şahabeddin Arvasi’den almıştır. ilmi icazetnemsini 
ise Sait Nursi’nin kardeşi molla Abdullah’tan almıştır. Denne köyünde ders 
vermeye başlayan ve irşat faaliyetlerini sürdüren Seyyid Mustafa 1925 yılında 
meydana gelen Şeyh Sait olayında olaya müdahil olmadığı halde Sait Nursi ile 
birlikte Burdur cezaevine gönderilmiştir. Yaklaşık bir yıl hapiste kalan Seyyid 
9 Drakunkuliyaz ya da gine solucanı hastalığı (GWD), gine solucanının yol açtığı bir enfeksiyondur. 

Bir kişi, gine solucanı larvalarıyla enfekte olmuş su pireleri içeren suyu içtiğinde enfekte olur. 
Başlangıçta hiçbir belirti görülmez. Yaklaşık bir yıl sonra, dişi solucan genellikle bacakta su toplamış 
bir kabarcık oluşturduğunda enfekte kişide ağrılı bir yanma gelişir. Bunun ardından, birkaç hafta 
içinde solucan deriden dışarı çıkar. Bu süre zarfında kişi yürümekte ve çalışmakta zorluk çekebilir. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Drakunkuliyaz (Erişim: 19 11 2021).

10 Aloe perryi, aloe cinsindeki bir bitki türüdür. Yemen’deki sokotra adasında yetişmektedir.genellikle 
ortak adı soscotrine aloe’dir. https://en.wikipedia.org/wiki/Aloe_perryi (Erişim: 19 11 2021).
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Mustafa o süreçte bazı risaleler kaleme almış, yazdığı risalelerden biri de tıp 
alanında yazdığı tıbbi tavsiyelerdir.

Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumunda, 
hem Seyyid Mustafa Arvasi’nin hayatını hem de kendi hattıyla yazdığı tıp 
risalesini tanıtma fırsatını bulduk. Bu vesile ile söz konusu sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunarım.
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Ek1: Tıp Risalesi Adlı Eserin Kapak, İlk ve Son Sayfası

    

Ek 2. Seyyid Mustafa Arvasi’nin Türbesi İç ve Dış Görünümü

    
Seyyid Mustafa Arvasi türbesinin dış görünümü. Ağrı Taşlıçay Denne köyü     
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Seyyid Mustafa Arvasi türbesi iç görünümü
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ABBAS MİRZA DÖNEMİ OSMANLI-İRAN 
İLİŞKİLERİNDE BAYEZİD SANCAĞI

Makul YILDIRIM*
 
Giriş

Ön Asya’nın iki önemli coğrafi bölgesi olan Anadolu ve İran, ilkçağlardan 
günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi süreç içerisinde 
belli dönemlerde bu uygarlıklardan bazıları tek başına her iki bölgeye sahip 
olurken, bazen de her iki bölgede farklı uygarlıklar hüküm sürmüş ve bu 
uygarlıklar arasında dünya tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek haki-
miyet mücadeleleri meydana gelmiştir.1 XIX. yüzyılın başlarına gelindiğinde 
Osmanlı Devleti ile o dönem İran coğrafyasına hâkim olan Kaçarlar arasında 
kaçınılmaz olan küçük çatışmalar yaşanmakla birlikte savaş boyutuna varabi-
lecek ciddiyette hakimiyet mücadeleleri de yaşanmaya devam etmiştir. Esas 
olarak İran ile Osmanlı Devleti arasında siyasi münasebetler ilk olarak Safevi 
hükümdarı Şah İsmail’in Akkoyunluları 1502’de yenmesi ve Tebriz başkent 
olmak üzere Safevi Devleti’nin kurulmasıyla başlamıştır.2 Osmanlı ile Safevi 
Devleti arasında gerçekleşen Çaldıran savaşını Osmanlı’nın kazanması üzerine 
Doğu Anadolu bölgesi ve sınırın kesiştiği bir noktada bulunan Bayezid Sancağı, 
Yavuz Sultan Selim’in başarılı politikası neticesinde Osmanlıların hâkimiyet 
ve nüfuz sahasını doğuya ve güneye doğru genişletilmesiyle Osmanlı sınırları 
içine alınmıştır.3 Ancak bölge üzerindeki hakimiyet mücadeleleri son dönem-
lere kadar devam etmiştir. Her iki devlet de bölge üzerinde hak iddia ederek 
buradaki yapıları kendi iradelerine göre şekillendirmeye gayret etmişlerdir. Bu 
mücadeleler XVIII. yüzyılın sonlarına doğru kurulan Kaçar Hanlığına kadar 
hız kesmeden devam etmiştir. Kaçarların İran’da hakimiyet tesis etmelerinin 
akabinde veliaht şehzade Abbas Mirza şahsında İran, bölge üzerindeki etkin-
liğini sürdürmeye çalışmıştır.
*  Doktora Öğrencisi, Iğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, makulyildirim@gmail.com
1 Efdal As, “XVI. Yy’dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü”, 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 46, Güz 2010, s. 220.
2 Yılmaz Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), Selenge Yayınları, İstanbul 2012, s. 296, 297.
3 Makul Yıldırım, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bayezid Sancağı (1908-1918), Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı 2018, s. 3.
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Esterâbâd Kaçarlarının Koyunlu obasına mensup Ağa Muhammed Han’ın 
kurmuş olduğu Kaçar Hanedanlığı 1795-1925 yılları arasında İran’ı yönetmiştir.4 
Kaçar Hanedanı’nın ikinci hükümdarı Feth Ali Şah’ın oğlu olan ve araştırma 
konusu olan döneme damga vuran Abbas Mirza, 1789 tarihinde Mazenderan’a 
bağlı Neva kasabasında doğmuştur. Feth Ali Şah, İran’da yönetimi ele geçirip 
tahta çıkmasından hemen sonra, daha on yaşında olan oğlu Abbas Mirza’yı 
“nâibü’s saltana” unvanı ile veliaht tayin etmiş ve arkasından da Azerbaycan’a 
vali olarak atamıştır.5 Abbas Mirza askerliği çok sevmekle beraber ku manda ettiği 
Azerbaycan ordusuna Avrupa harp tekniğini sokmuştur.6 Kendisi aynı zamanda 
vali olarak görev yaptığı Tebriz’de aktif bir siyaset izleyerek İran’ın iç ve dış 
politikalarını oluşturmada etkili bir fonksiyon üstlenmiştir. Bu dönemde İran’ın 
Osmanlı’ya karşı yaklaşımını belirleyen en önemli şahsiyet Abbas Mirza’dır. 
Onun veliaht şehzadeliğinden ölümüne kadar geçen yaklaşık 33 yıllık süre, 
çekişen iki güç olarak Osmanlı ve İran arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında çok 
önemli bir yere sahiptir.7 Abbas Mirza karaciğer rahatsızlığı sebebiyle kırk dört 
yaşında Meşhed’de vefat etmiştir (25 Ekim 1833). Yirmi altı oğlu, yirmi bir 
kızı olan Abbas Mirza, Avrupalı seyyahlarca yüksek meziyetlere sahip, reform 
âşığı bir insan olarak nitelendirilir.8 Feth Ali Şah zamanında meydana gelen 
iç ve dış sıkıntıların çoğu kendi bilgisizliğinden ileri gelmiştir. Bu dönemde 
askeri ve siyasi ilişkilere tesir edip durumu düzeltmeye çalışan Abbas Mirza 
olmuştur. Feth Ali Şah, oğlu Abbas Mirza’nın ölümüne çok üzülmüş ve bu 
üzüntüyü yaşadığı 1834 yılında vefat etmiştir.9 Feth Ali Şah’ın ölümünden 
sonra Kaçar tahtına Abbas Mirza’nın oğullarından Muhammed geçmiştir.10

İran’da Feth Ali Şah döneminin başlaması ile birlikte, göze çarpan ve Os-
manlı’yı en çok ilgilendiren kişinin Feth Ali Şah’tan ziyade Şehzâde Abbas 
Mirza olduğu belirtilmişti. Zira zaman içinde devlet yönetiminde etkili bir 
konuma gelen Abbas Mirza, Osmanlı sınırındaki İran politikasını belirleyen 
kişi olmuştur.11 Abbas Mirza’nın sınırda yaşayan Kürt aşiretleri ile olan ya-
4 Cihat Aydoğmuşoğlu, “Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, C. 4, Sayı 19, Güz 2011, s. 128.
5 Sıtkı Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 22, Sayı 2, Elâzığ 2012, s. 308-309.
6 CI. Huart, “Abbas Mirza”, İslam Ansiklopedisi (MEB), C. I, İstanbul 1944, s. 16.
7 Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, s. 

308. 
8 “Abbas Mirza” maddesi (Heyet), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.1, Ankara 1988. s. 

27. 
9 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 323.
10 “Abbas Mirza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, s. 27. 
11 Sıtkı Uluerler, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1774-1848), (Basılmamış 

Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ 2009, s. 93-94.
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kın ilişkileri Osmanlı Devleti’ni tedirgin etmiş ve bu hususta babası Feth Ali 
Şah’tan ziyade Abbas Mirza muhatap alınmıştır. 12 

XIX. yüzyılın başlarında İran, gerekli reform faaliyetlerini gerçekleştirme-
diği taktirde Rusya karşısında tutunamayacağının bilincine varmış ve Abbas 
Mirza’nın girişimleri ile gerekli adımları atmaya başlamıştır. Hatta bu hususta 
Sultan III. Selim’in reform faaliyetlerinden etkilendiği iddia edilmektedir.13 
XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında İran’ın siyasi önemi coğrafi ko-
numu ve Hindistan ile komşu olması nedeniyle daha da artmış, gitgide büyük 
devletlerin ilgisini çekmiştir.14 Feth Ali Şah dönemi, Asya’nın çeşitli yerlerini 
sömürgeleştirmeye çalışan İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki çekişmelerde 
taraf tutmak ve özellikle Rusya karşısında doğrudan taraf olmakla geçmiştir.15 
İran, Azerbaycan’da hakimiyetini kaybetmemek adına Rusya ile yaptığı savaşları 
kaybedince16 Rusya, 1813 Türkmençay Anlaşması ile İran’dan Dağıstan ile 
Şirvan’ı (Kuzey Azerbaycan) ve 1828 Gülistan Anlaşması ile Revan (bugünü 
Ermenistan) ile Nahcivan’ı aldı ki o tarihlerde tamamen Türk ülkeleri idi. 
1828 Gülistan Anlaşması ile İran, tarihte ile defa olarak artık büyük devletler 
arasından çıkmıştır.17 Rusya, Edirne Anlaşmasıyla bu durumu Osmanlı Dev-
leti’ne de kabul ettirmiştir. 18 1828 Türkmençay Anlaşması ile Kafkasya ve 
Hazar Denizi kıyılarında İran hakimiyetine son veren Rusya, hemen yönünü 
Osmanlı’ya dönmüş ve 1829 Edirne Anlaşması’yla Osmanlı’ya da ağır bir darbe 
vurmuştur. Bu arada Abbas Mirza’nın arabuluculuk teklifleri samimiyetsiz 
olarak yorumlanıp reddedilmiştir.19 Abbas Mirza hem Rus baskısı karşısında 
Osmanlı’nın desteğini talep etmekte hem de İran için stratejik öneme sahip 
olan Osmanlı sınırları içerisindeki bazı bölgelerde eline geçen her fırsatta 
müdahil olmakta ve hak talep etmeye devam etmekteydi. 20 Netice itibariyle 
iki devlet Rusya’ya karşı işbirliği yapamadılar ve Rusya, bir Osmanlı’ya, bir 
İran’a saldırarak büyük topraklar kopardı.21 Zaman zaman iş birliği konusunda 
12 Fehminaz Çabuk, Osmanlı-Rus-İran Hudut Boylarında Yaşayan Kürt Aşiretlerinin Bölgesel İlişkilere 

Etkisi (1850-1900), (Basılmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kayseri 2017, s. 78.

13 Manizheh Sadri, 19. Yüzyılın İlk Yarısına Kadar İran’da Askeri Alanda Yenileşme Hareketleri, 
International Journal of Social Science, Volume 6, Issue 8, October 2013, s. 486.

14 Masoumeh Daei, İran-Osmanlı Ticari İlişkileri (1900-1923), Berikan Yayınevi, Ankara 2013, s. 11.
15 Faruk Sümer, “Kaçarlar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 24, Ankara 2001. s. 52.
16 Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 

S. 36 Erzurum 2008, s. 187.
17 Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, (Siyasi Tarih) C. 1, Ötüken Yayınları, İstanbul 2017, s. 430. 
18 Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, s. 187.
19 Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, s. 

316.
20 Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, s. 

312.
21 Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, s. 430. 



356   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

girişimler yaşanmış olsa da iki tarafın da birbirine karşı hissettiği güvensizlikten 
dolayı Rusya’ya karşı etkili bir ittifak kurulamamıştır.

Abbas Mirza Döneminde Bayezid Sancağındaki Gelişmeler

Bayezid Sancağı, Doğu Anadolu’nun Yukarı Murat havzası olarak adlandırılan 
kısmındadır. Sancak, Anadolu’nun en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın güney 
batısında Aras Nehri’ne karışan Zankimar Çayı kollarından Sarısu çevresinde 
bulunan bölgede denizden 1.600 metre yükseklikte kurulan bir yerleşim yeridir. 
Erzurum Vilayetinin doğusunda bulunan Bayezid, İran Devleti ile komşudur.22 

Bayezid, Osmanlı Devleti’nin kuvvetli olduğu dönemlerde bir sınır şehri 
olmasının zararlarını hissetmezken imparatorluğun zayıfladığı dönemlerde bu 
durumundan zarar görmeye başlamış ve XIX. yüzyıldan itibaren doğudan gelen 
istilâlarda daima ilk hedefi teşkil etmiştir. Meselâ 15 Ekim 1821’de İranlılar 
bazı sınır olaylarını bahane ederek Doğu Anadolu’nun bir kısım merkezlerine 
hücum ederken en başta Bayezid’i işgal ettiler.23 İşgallerin yanı sıra sancak, 
Rus ve İran sınırında bulunmasından dolayı nüfus yapısında yıllar içerisinde 
ciddi dalgalanmalar da yaşamıştır. 1828’de Rus orduları tarafından işgal edilen 
Bayezid Sancağı nüfusunun bir kısmı, cebren, Gümrü ve Revan’a sürülmüştür.24 
İlerleyen dönemlerde Rusya ile yinelenen savaşlarda Bayezid Sancağı tekrar 
tekrar işgale uğramış yakılıp yıkılmıştır. Henüz toparlanma fırsatı bulamayan 
Bayezid, I. Dünya Savaşında nispeten daha uzun süren yeni bir işgale uğra-
mıştır. Sancağın tarihi dokusunda meydana gelen tahribatın yanı sıra nüfus 
yapısına da yine ciddi müdahaleler yapılmıştır. 

Bayezid Sancağının nüfusunun önemli bir kısmını konar-göçer aşiretler 
oluşturmaktaydı. Aşiret, Arapça bir kelime olup “kabile” karşılığı kullanıldığı 
gibi kabilenin altında daha küçük bir topluluğu da ifade etmektedir. Türkçede 
ise yaygın olarak göçebe unsurlar için kullanılmış, özellikle Osmanlılar döne-
minde boyun altında, cemaatin üstünde bir topluluğa ad olmuştur.25 Bayezid 
Sancağında bulunan en büyük aşiretler; Celali, Hayderanlu, Sebiki (Sebikanlu) 
ve Zilanlu Aşiretleridir. Bu aşiretler büyük birer konfederasyon şeklinde ele 
alındığında, bunların alt grupları da mevcuttur. Örneğin Celali Aşireti: Hali-
kanlı Taifesi (550), Sakanlı Taifesi (480), Belhkanlı Taifesi (560), Mısırkanlı 
ve Banuki Taifesi (160), Cenukanlı Taifesi (200), Hasan Suranlı Taifesi (240), 
Kızıl Paşuhlu Taifesi (190) olmak üzere toplam 2.380 haneden müteşekkildir. 
22 Yıldırım, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bayezid Sancağı (1908-1918), s. 1.
23 Metin Tuncel, “Doğubayazıt”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul 1994, s. 

493.  
24 Besim Darkot, “Bayezid”, Millî Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, C. 2, Eskişehir 2001, s. 368.  
25 Yusuf Halaçoğlu, “Aşiret”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, Ankara 1991, s. 9.
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Bu hanelerden 1.200 adedi Osmanlı sınırlarında, 880 adedi İran topraklarında, 
300 adedi ise Rus ülkesinde ikamet etmekteydi.26

Aşiretlerin göçebe yaşam tarzı, bölge güvenliğini olumsuz etkilemekte, 
ticaretin düzgün bir şekilde yürütülmesini engellemekte, vergi kayıplarına se-
bep olmakta netice itibariyle sosyal ve ekonomik denge sağlanamamaktaydı.27 
İran-Osmanlı hududunda konar-göçer yaşayan ve uyrukları belli olmayan aşi-
retlerin her iki devletin topraklarına girip çıkmaları, bazen gittikleri yerlerde 
yağmalama ve eşkıyalık hareketlerine başvurmaları ihtilaflara sebep olmaktaydı.28 
Bilhassa Van, Bayezid, Hakkâri, Musul, Süleymaniye ve Şehrizor gibi yerlerde 
bulunan bazı aşiretlerin göçebe yapıları, sosyal ve ekonomik durumları ile 
aşiret liderlerinin vasıfları, meydana gelen hadiselerin seyrini belirlemiştir.29 
Osmanlı-İran sınır bölgelerinde bulunan aşiretlerin yüzyıllardır devam eden 
yaylak ve kışlak dolayısıyla iki taraf toprağına gidiş gelişleri söz konusu olur-
ken, bu aşiretlerin hangi devlete bağlı oldukları meselesi de her zaman için 
belli başlı tartışma mevzuları arasında yer almıştır. Aşiretlerin aynı zamanda 
uygunsuz hareketleri, gittikleri yerlerdeki yerleşik ahaliye zarar vermeleri; 
gasp, yağma, hayvan çalma, adam öldürme vb. gibi hallerinin çokluğu sıradan 
vakalar haline gelmişti.30 Zilan aşiretinden kalabalık bir grup yaylak dolayısıyla 
Bayezid Sancağına gelmiş ve İran’dan aldıkları destekle sancak sınırlarındaki 
köylerde yağma faaliyetlerinde bulunmuşlardır.31 İranlı eşkıyalar 1820 yılının 
kış aylarında yeni bir sınır ihlalinde bulunarak Osmanlı topraklarında gasp ve 
yağma faaliyetlerinde bulunmuş ve ancak bölgeye külliyetli bir asker sevkiyle 
defedilebilmişlerdir.32 İran’da yaşayan konargöçerler Osmanlı topraklarına sık 
sık geçişler yapmaktaydı. Örneğin 1820 yılında 1000 haneden fazla Haydaranlı 
aşireti, Hoy’dan gelerek Muş Sancağına yerleşmişlerdir. Haydaranlı aşiretinin 
tekrar İran’a geri götürülmesi için Hoy Hanı Hasan Han, Bayezid Sancağına 
gelmiştir. Ancak gelen askerler Bayezid ve çevresinde yağma faaliyetlerine 
girişmişlerdir. Belgelerden de anlaşıldığı üzere iki devlet arasında Kürt aşiret-
lerinin yoğun bir hareketlilik içinde oldukları görülmektedir. Bu hareketlilik 
iki devlet arasındaki ilişkilere yansımış, sınırların kontrolünü zorlaştırmıştır. 
26 Yakup Karataş, Eyüp Kul, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağındaki Aşiretler ve İskân 

Politikası”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 48, Erzurum 2012, s. 346.
27 Yakup Karataş, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağının Demografik Yapısına Dair Tespitler”, 

Tarih Dergisi, S. 52, İstanbul 2011, s. 109.
28 Yılmaz Karadeniz, Kaçar Hanedanı (1795-1925), (Basılmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 2004, s. 131.
29 Sıtkı Uluerler, “Osmanlı-İran Sınır Tespiti ve Güvenliği Açısından Bazı Aşiretlerin Çıkardığı 

Sorunlar (1850-1854)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 25, S. 2, Elâzığ 2015, s. 249.
30 Uluerler, “Osmanlı-İran Sınır Tespiti ve Güvenliği Açısından Bazı Aşiretlerin…”, s. 251-252.
31 Hakan Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid, (1578-1848), (Basılmamış 

Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018, s. 165.
32 BOA. C. DH. 124/6183.
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Bu durum sancak ve bölge ahalisinin zarar görmesine neden olmuştur.33 XIX. 
yüzyılda aşiretler ile ilgili önemli olan husus kimi zaman Osmanlı’nın kimi 
zaman İran’ın tabiiyetine geçmek istemeleriydi. Hayderan aşiretinin Muş ta-
raflarında bir mevkie yerleşmesinden rahatsız olan İran, aşiretin tekrar İran 
topraklarına dönmesini istemiş ve bu hususta Osmanlı Devleti’ni sıkıştırmıştır. 
1821 başlarında İran, Zilan ve Sepki aşiretlerinden oluşturduğu askeri gücüyle 
Kağızman’a taarruz ederek halkın eşya ve mallarını gasp etmiştir. Bununla da 
yetinmeyerek Bayezid Sancağı ve Erzurum Vilayeti taraflarında da gasp ve 
yağmalarda bulunulmuştur.34 Durumun farkında olan ve her halükârda olan 
bitenlerden rahatsız olan Osmanlı ve İran yönetimleri, aşiretlerin çıkardığı bu 
tür hadiselerin yaşanmaması adına görünürde bir irade ortaya koymaya çalışmış-
lardır. Ancak bazı aşiretlerin karıştığı bu tip olumsuz hadiselerin sadece İran’a 
ait aşiretlerle alakalı olmadığı, Osmanlı tarafındaki bazı aşiretlerin de benzer 
tavırlar sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, meselenin iki devlet için 
doğurduğu sıkıntılar daha net ortaya çıkmaktadır.35 İlerleyen dönemlerde de 
yine benzer problemler devletin gündemini meşgul etmiştir. Nitekim şikâyete 
konu olan bir belgede İran’ın Bayezid konsolosu İstanbul’daki İran büyükel-
çiliğine İranlı tüccarların güvenlik sıkıntılarının olduğunu ve mallarının gasp 
edildiğini belirtip, hükümet ile irtibata geçip sıkıntılarının giderilmesini istemiştir. 
Ayrıca Karakilise Kumandanlığından memur kaymakam Rıfat Bey’in işleriyle 
ilgilenmediğinden dolayı mustarip olduklarını da eklemişlerdir. İranlıların bu 
talepleri yerine getirilmiş ve mallarının geri alınması hususunda Muhtar Bey 
isimli bir memur tayin edilmiştir.36 Ancak tahmin edilebileceği gibi sorunların 
gerçek manada çözüme kavuşturulması mümkün olmamıştır. 

19. yüzyılın başında Osmanlı-İran ilişkilerinde Osmanlı Devleti’ni en fazla 
uğraştıran bir diğer mesele, sınır bölgelerindeki küçük vilayetlerin özellikle 
sancakların başına idareci olarak getirilen Kürt aşiret reislerinin birbirleriyle olan 
mücadelelerinde veya Osmanlı Devleti onları vazifelerinden azlettiğinde İran’a 
sığınıp Osmanlı Devleti’nin otoritesini tanımamaları olmuştur. Osmanlı-İran 
arasında yapılan anlaşmalarda da görüldüğü gibi anlaşma maddelerinden biri 
muhakkak her iki tarafa firar edenlerin ve sığınanların iade edilmesi olmuştur.37 
Aynı şekilde zaman zaman İran idarecileri de azledilmeleri durumunda veya 
33 Hakan Kaya, “19. Yüzyılın Birinci Yarısında Aşiretler ve Demografik Yapı: Bayezid Sancağı”, İnsan 

ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 5, 2017, s. 2598.
34 Fehminaz Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013, s. 
23, 24.

35 Uluerler, “Osmanlı-İran Sınır Tespiti ve Güvenliği Açısından Bazı Aşiretlerin…”, s. 252, 253.
36 Yıldırım, II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bayezid Sancağı (1908-1918).
37 Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, s. 20.
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benzeri bir memnuniyetsizlik yaşadıklarında Osmanlı’ya sığınmış ve diplomatik 
bir krize sebebiyet vermişlerdir.

Mahmud Paşa’nın Bayezid mutasarrıfı olarak görev yaptığı dönemde, Hoy 
Hanı Cafer Kulu Han, İran’da şahlığını ilan eden Feth Ali Hana karşı bağım-
sızlık mücadelesine girişmiştir.38 Üzerine gönderilen Abbas Mirza ordusuna 
yenilen Cafer Kulu Han, İran’da barınamayacağını anlayınca Erzurum valisi 
Abdurrahman Paşa vasıtayla Osmanlı Devleti’nin herhangi bir yerinde ikamet 
izni istemiştir.39 17 Ekim 1799’da Abbas Mirza ve Süleyman Han, Cafer Kulu 
Han’ı cezalandırmak için 40.000 askerle Irak üzerinden Hoy tarafına hareket 
etmiştir. Hoy’da ikamet etmeye cesaret etmeyen Cafer Kulu Han, Baderman’da 
olan Kırbas Kalesi’ne sığınmıştır. Cafer Kulu Hanın 2.000-3.000’den fazla 
askeri savaşta ölünce Kırbas Kalesinde tutunmayacağını anlayıp, Van-Er-
ciş- Hamur-Bayezid güzergâhını takip ederek Bayezid’e gelmiştir.40 Bayezid 
mutasarrıfları İran hanları arasında meydana gelen mücadelelerde bazen ta-
raf olmuşlardır. Ancak Nadir Şah zamanında akdedilen ahitname gereği firar 
edenlerin himaye edilmeyip teslim edilmeleri gerekirdi.41 Cafer Kulu Han, 
Baba Han’ın askerleri karşısında tutunamayınca Bayezid’e gelerek Mahmud 
Paşanın buradaki aşiretlerden topladığı 8.000 kişiden oluşan birliklerle gü-
cünü takviye etmiştir. Ancak üzerine gelen Abbas Mirza ve askerlerinin karşı-
sında hezimete uğramıştır.42 Kars muhafızının bildirdiğine göre Baba Han’ın 
şahlığını kabul etmeyerek isyan eden Hoy hanı Cafer Kulu Bayezid Sancağı 
mutasarrıfı Mahmut Paşanın kayınpederi olması hasebiyle Mahmut Paşa bu 
duruma kayıtsız kalamamış ve Cafer Kulu Bayezid Sancağına sığınmıştır.43 
Abbas Mirza külliyetli bir miktar asker ile Cafer Kulunun üzerine yürümeye 
hazırlanırken Cafer Kulu Bayezid taraflarındaki aşiretlerden asker toplamaya 
çalışmaktaydı.44 Cafer Kulu, bir süre için Hayderanlı aşiretine sığınmış ve 
yine Mahmut Paşa’dan da gerekli yardımları görmüştür. Van muhafızı ise bu 
meselenin iki devlet arasında herhangi bir çatışmaya sebebiyet vermemesi 
için çaba sarf etmekteydi.45 Bir başka belgeden Cafer Kulunun bu itaatsiz-
liğinin iki yıla yakın sürdüğünü ve Abbas Mirza’nın da onun ele geçirilmesi 
konusunda kararlı olduğunu görülmektedir. Zira acem askeri Cafer Kuluyu 
geriden takip etmekte ve her ne mahalde olursa olsun üzerine gideceklerini 
38 Yakup Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), Kitabevi Yayınları İstanbul 2014, s. 42, 

43.
39 Karadeniz, Kaçar Hanedanı (1795-1925), s. 122.
40 Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid, (1578-1848), s. 163.
41 BOA. HAT. 1434/58923.
42 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 42, 43.
43 BOA. HAT. 1434/58923.
44 BOA. HAT. 160/6680-A.
45 BOA. HAT. 160/6689-A.
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belirtmekteydi. Osmanlı yetkilileri ise “öteden beri acemin hile ve desiseleri 
meşhudumuz olduğundan” elçiler vasıtasıyla meselenin görüşülerek hallede-
bilmesini istemekteydiler.46 Cafer Kulu Osmanlı topraklarında herhangi bir 
mahalde ikamet için izin istemekteydi.47 Neyse ki diplomatik çabalar sonucu 
Rusya’ya gönderilerek 1815’teki ölümüne kadar orada kalmıştır.48

Bayezid Sancağı idarecileri sancaktaki dahili problemler ile ilgilenmelerinin 
yanı sıra İran ile ilişkilerini de hassas bir zeminde sürdürmek zorundaydılar. 
Aksi durumda diplomatik bir krize sebep olabilir veya merkeze şikâyet edi-
lerek azledilebilirlerdi. Örnek vermek gerekirse İbrahim Paşa mutasarrıflığı 
döneminde (1806-1814) Abbas Mirza’nın şikayetlerinin muhatabı olmuştur. 
1808 yılında Abbas Mirza tarafından gönderilen bir mektupta; Osmanlı-İran 
ittifakının öneminden ve ancak bu şekilde Rus belasının defedilebileceğin-
den söz edilmektedir. Devamında sınır ihlalleri konusunda gerekli tedbirlerin 
alınması gerektiği ve Bayezid Mutasarrıfı İbrahim Paşa dahil bazı idarecile-
rin yanlış politikalarının düzeltilmesi konusunda gerekli uyarıların yapılması 
istenmiştir.49 Bayezid Sancağı mutasarrıfı İbrahim Paşa görevinden alınınca 
İran’a firar etmiş ve sığınmıştır. İbrahim Paşa’nın azledilmesiyle çocuk deni-
lebilecek yaşta olan Mehmed Behlül Paşa mutasarrıf olarak tayin edilmiştir 
ki bu durum bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. İbrahim Paşa sancakta 
çıkardığı karışıklıklardan sonra Revan’a firar ederek Revan serdarı ile sözle-
şip İran güçleriyle Bayezid’i ele geçirme niyetinde olduğu tespit edilmiştir.50 
Bayezid eski mutasarrıfı İbrahim Paşa İran’dan aldığı destekle Bayezid Kalesi 
üzerine yürümüştür. Bayezid Sancağı mutasarrıfı Behlül Paşa’nın yardımına 
Kars muhafızı ile Erzurum mütesellimi yetişmiştir. Kale muhafaza edilmiş ol-
masına rağmen civardaki köylerin yağmalanmasına engel olunamamıştır. Hatta 
Sürbahan Karyesi yakılıp yıkılması dışında reayası da alınıp Makü tarafına 
götürülmüştür (1817).51 İran tarafından Revan Serdarı Şehzade Abbas Mirza’ya 
ve diğer yetkililere İbrahim Paşa’yı kesinlikle idam etmemeleri ve Osmanlı 
Devleti’ne teslim etmeleri konusunda uyarıda bulunulmuştur.52 1818’de Revan 
taraflarına firar eden İbrahim Paşa ve beraberindekilerin Revan serdarı şehzade 
Abbas Mirza’dan iadesi istenmiştir. Buna mukabil Revan hududundan hiçbir 
ferdin Bayezid’e karşı herhangi bir harekete girişmek niyetinde olmadığının 
teminatı verilmiştir.53 İran teslim etmeyince de bu meselenin halli için Erzu-
46 BOA. HAT. 160/6680-B.
47 BOA. HAT. 160/6686.
48 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 300.
49 BOA. HAT. 800/37077.
50 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 52, 53.
51 BOA. C. AS. 222/9434.
52 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 54.
53 BOA. HAT. 796/36910.
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rum Valisi Celaleddin Paşa görevlendirilmiştir. Neyse ki Paşa meseleyi daha 
fazla büyümeden halletmiştir.54

Son Osmanlı-İran Harbinde Bayezid Sancağı

Bayezid Sancağına atanan idarecilerin genel olarak karşılaştıkları problem-
lerden en mühimi İran ile sınır olmaktan kaynaklanmaktaydı. Nitekim Bayezid 
Sancağı mutasarrıflığına getirilen El Hac Hasan Paşa’nın da karşılaştığı ilk 
sorun İran kuvvetlerinin bölgeye olan saldırıları olmuştur.55 Abbas Mirza’nın 
Hoy şehrini başkent yapma teşebbüsleri ve bu şehrin Osmanlı sınırına yakın 
olması bölge valilerini tedirgin etmişti. Osmanlı Devleti, Abbas Mirza’nın 
olası saldırılarına karşı sınır vilayetlerindeki valilerin askeri yönden hazır ol-
malarını istemiş ve İran tarafından gelen bir saldırı olmadan kendilerinin bir 
saldırıya yeltenmemelerini istemiştir.56 Ancak ne kadar temkinli davranılsa da 
çatışmanın önüne geçilememiştir. İran’ın Hoy havalisinde oturan Hayderanlı 
Aşireti reisi Kasım Ağa bin haneden oluşan aşiretiyle beraber Muş yakınlarına 
gelerek ikamet etmişlerdir. Revan serdarının onların ardından gönderdiği as-
kerler sınırı geçerek Osmanlı topraklarına girmiş ve içlerinde Ermeni köyleri 
de olan bazı köyleri yağmalamışlardır (1820).57 Bununla da yetinmeyen İran 
1821 yılının sonlarına doğru ciddi savaş hazırlıkları içerisine girmiştir. Abbas 
Mirza kendi merkezi olan Tebriz’den çıkarak askeriyle birlikte Van’a yirmi 
dört saat mesafede bulunan Hoy Kalesine gelmiş ve sınıra yakın bir mevkide 
ordusunu kurmuştur. Mirza çevreden de asker tedarik etmeye başlamıştır.58

İki devlet arasındaki problemler genel olarak konar göçer aşiretlerden kay-
naklanmaktaydı. Bunun dışında bir de İranlı hacıların Osmanlı topraklarında 
eşkıya tarafından taciz edilmeleri ortamı daha da gerginleştirmiştir.59 Abbas 
Mirza’nın İran hacılarına iyi davranılmamasını bahane ederek hacca gönderme 
işlemini yasaklamış olması iki devlet arasında çıkacak olan savaş için bir neden 
olmuştur.60 Bu arada Abbas Mirza’nın Rusya ve İngiltere ile yakın ilişkiler 
kurma çabaları da Osmanlı idarecilerinin gözünden kaçmamıştır. Abbas Mirza 
Rus kralının kızını kendi oğluna nikahlamış ayrıca önceki barış anlaşmalarını 
yenilemek suretiyle Rusya’dan gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmiştir. Haliyle 
bu durum Osmanlı sınırlarına yapılacak bir saldırının ön hazırlıkları olarak 
54 Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, s. 22, 23.
55 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 64, 65.
56 Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, s. 22, 23.
57 BOA. HAT. 825/37413-H. 
58 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 64-65.
59 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 310.
60 Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, s. 22, 23.
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algılanmıştır.61 Esasında Abbas Mirza’nın amacı Rusya’ya karşı kaybettiği 
topraklara karşılık Osmanlı’dan yeni topraklar alarak bu durumu telafi et-
mekti.62 Ayrıca “Baba Han” lakaplı İran şahı Feth Ali Şahın Bağdat’ı işgal 
etmek gibi bir amacı da mevcuttu. Netice itibariyle Feth Ali Şahın veliaht 
şehzadesi Abbas Mirza Doğu Anadolu’ya diğer oğlu Mehmed Ali Mirza da 
Irak’a taarruz etmişlerdir.63

1821’de Abbas Mirza, Revan serdarı Hüseyin Han ve seraskeri Hasan Han 
ile Kürt aşiretleriyle ittifak ederek 30.000-40.000 asker ile Bayezid Sanca-
ğına saldırmıştır. 64 Savaşta İranlılar Anadolu cephesinde Bayezid, Toprakkale, 
Eleşkirt ve bir müddet sonra da Bitlis, Muş ve Erciş taraflarını işgal etmişler.65 
Bayezid Sancağı mutasarrıfı Hasan Paşa, Abbas Mirza’nın saldırıları üzerine 
kaleye sığınmak zorunda kalmıştır. Kalenin suyunun kesilmesi üzerine çok 
sayıda kişi hayatını kaybetmiş bazıları da Diyadin taraflarına göç etmiştir. 
Abbas Mirza ordusuyla beraber bölgede büyük bir yıkıma sebebiyet vermiştir.66 
Erzurum’da tutuklu bulunan Behlül Paşa, Erzurum’dan kaçarak Bayezid’e 
gelmiştir. Abbas Mirza eski Bayezid Mutasarrıfı Behlül Paşanın maiyetine üç 
bin asker vermiş ve Bayezid Sancağı ahalisini zorla kendisine tabi ettirmiş-
tir.67 Bayezid kalesi ve kazası halkı Abbas Mirza’ya teslim olmak durumunda 
kalmıştır. Bayezid Mutasarrıfı Hasan Paşa ise Diyadin’e geçmiştir.68 Abbas 
Mirza Bayezid mutasarrıflığını Behlül Paşaya vermiş, daha sonra Diyadin ve 
Toprakkale (Eleşkirt) kalelerini ele geçirmiştir. Yaklaşık seksen beş kişi (eşraf, 
ayan, ulema, ağa) merkeze gönderdikleri arzuhalde Abbas Mirza’nın memleketi 
harabeye çevirdiğini, reayanın mallarını gasp ettiğini ifade ederek merkezin 
kendilerini “Kızılbaşların” şerrinden korumalarını istemiştir.69 

Erzurum Valisi’nin Kasım 1821 tarihli mazbatasına göre Abbas Mirza Baye-
zid’e geldiğinde halk ona bağlılığını bildirmiştir. Kalede tahassun eden Hasan 
Paşa’ya Abbas Mirza’yı karşılamaya ve ona tabiiyetini bildirmeye gitmesi teklif 
edildiğinde “Ben Osmanlı Devleti’nin hizmetkarıyım, o teklifi kabul etmem” 
diyerek ret cevabını göndermiştir. Bunun üzerine İranlılar kaleye yüklenmiş-
ler ve atılan lağımlar ve kalenin suyunun da kesilmesi ile pek çok Osmanlı 
vatandaşı vefat etmiştir. Kurtuluş ümidini kaybeden ahali kaleyi terk etmek 
61 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 64, 65.
62 Çabuk, II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-İran İlişkilerinde Kürt Aşiretleri Meselesi, s. 24.
63 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 4, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1972, 

s. 107.
64 Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid, (1578-1848), s. 164, 165.
65 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, s. 107.
66 Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid, (1578-1848), s. 165.
67 BOA. HAT. 821/37382.
68 BOA. HAT. 826/37442.
69 Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid, (1578-1848), s. 164, 165.
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zorunda kalmıştır. Hasan Paşa bu mağlubiyet üzerine Diyadin’e çekilmiştir. 
Erzurum’a gelen Hasan Paşa buradan Babıali’ye yazdığı bir mektupta İranlı-
ların Bayezid’i muhasarasıyla kaleyi terk etmek zorunda kaldığını belirtmiş 
ve devletin vereceği her emre hazır olduğunu ifade etmiştir. Hasan Paşa’ya 
Erzurum’da kalarak Şark seraskerinin uygun göreceği bir mevkide hizmet 
etmesi tembih edilmiştir.70

İran, Muş mutasarrıfı Selim Paşa’yı yanına çekerek Osmanlı ordusunun 
savaşta hareketsiz kalmasını sağlamıştır.71 Mirza’nın huzuruna girip Osmanlı 
ile İran arasında bir soğukluk olmamasına rağmen neden bu sefere çıktıklarını 
soran Selim Paşa Mirza’dan, “Serasker sefer açtı, gel dedi, geldim” şeklinde 
bir cevap almıştır. Daha sonra elindeki 400 esiri Selim Paşa’ya iade eden 
Mirza bu konuşmadan bir gün sonra İran’a gittiği yine Selim Paşa tarafından 
bildirilmiştir. Hayderanlı Aşireti mensuplarının Diyarbekir’e doğru firar etme-
leri üzerine istikametini güneye çeviren Mirza, Ahlat ve Adilcevaz kalelerini 
istilaya kalkışmış ise de bunlarda başarılı olamayarak buraların çevre köyle-
rini yakıp yıkmıştır. Daha sonra Erciş kalesine yönelen Mirza, Van’dan Erciş 
için gelen desteklere rağmen burayı da ele geçirmeyi ve kendine tabi kılmayı 
başarmıştır. Van kalesi kırk beş gün boyunca muhasara edilmiş ise de teslim 
olmamıştır. Van’a giremeyen İranlılar da kale civarındaki on beş köyü yakarak 
Hoy’a çekilmiştir.72

Van Muhafızı Ekim 1822 tarihli kaimesinde mevcut durumu özetlemiştir. 
Onun ifadelerine göre Abbas Mirza idaresindeki İranlılar kalabalık bir ordu ile 
yeni bir sefere çıkmak üzeredirler. Van Muhafızı Mahmud Paşa Abbas Mir-
za’nın Hoy yakınlarında 15.000’e yakın asker topladığını, bu askerlerin Van’a 
yakın Kıranlı bölgesine geldiklerini, Revan serdarını kardeşinin 12.000 asker 
ile Bayezid Kalesine girdiğini ve Makü sultanının oğlunu kalede oturttuğunu 
ifade etmiştir. Ayrıca bütün yakınlarıyla birlikte Behlül Paşa’yı, Şeyh İbrahim’i, 
Bayezid müftüsü ve kadısını ve sancağın diğer ileri gelenlerini, Diyadin Beyi 
Mustafa Bey’i ve Selim ve Abdülhamid Beylerle bütün yakınlarını ve ileri 
gelenlerini İran’ın başkenti olan Tahran’a göndermişlerdir.73 İran ve Osmanlı 
Devleti, savaştıkları halde aralarında devam eden barış görüşmelerini de kes-
memişlerdir. İngiltere, iki devletin Rusya’ya karşı savaşması ve dengelerin 
bozulmaması için barışın bir an önce yapılmasından yana davranmıştır. İran 
tüccarı da ticaretlerine halel gelmemesi için Osmanlı ile savaşı istememiş ve bir 
70 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 66, 67.
71 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 312.
72 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 67, 68.
73 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 72.
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an önce barış yapılmasını talep etmişlerdir.74 Bunun dışında İran ordularında 
şiddetli bir kolera çıktığı için perişan olmuşlar ve Irak cephesinde de Mehmed 
Ali Mirza’nın hastalıktan ölümü üzerine barış girişiminde bulunmuşlardır.75 
Abbas Mirza, Toprakkale galibiyetinden sonra ordusunda baş gösteren kolera 
sebebiyle çekildiği Halyaz mevkiinde Erzurum Valisi Rauf  Paşa’ya barış için 
bir mektup göndermiştir. Rauf Paşa, mektuba mukabelede bulunarak Abbas 
Mirza’ya bir elçi göndermiştir. Abbas Mirza, bir yandan da İngiltere’nin İs-
tanbul elçisi Strangford vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin barışa zorlanmasını 
talep etmiştir. Babıali İngiliz arabuluculuğunu kabul etmemiş, 1823’te savaş 
hazırlıkları yapmıştır.76 Ancak Osmanlı Devleti, Balkanlardaki Rum isyanıyla 
uğraştığından İran ile anlaşmaya sıcak bakmıştır. II. Mahmud, Şark Seraskeri 
ve Erzurum Valisi Rauf Paşa’yı murahhas tayin ederek İran ile yapılacak gö-
rüşmeler için tam yetki vermiştir. İran tarafından Abbas Mirza ise Tebriz’deki 
Mirza Muhammed Ali’yi murahhas olarak 1823’te Erzurum’a göndermiştir.77 
Erzurum’da yapılan müzakereler sulh esasları belirlenmiş ve bir muahede ak-
diyle neticelenmiş ve bu muahede 1823 senesi 28 Temmuz Pazartesi günü 
imzalanmıştır.78 1746 anlaşması (dolayısıyla 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması) 
esasları üzerinde anlaşma yapılmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda İran tekrar tekrar 
Osmanlı topraklarını ele geçirmeye çalışmıştır.79 Antlaşmaya göre İran, Kür-
distan taraflarına ve Kürdistan’a atanan yöneticilere karışmayacaktır. Önceki 
ve sonraki mutasarrıfları himaye etmeyecek, savaştan önce Osmanlı toprağı 
sayılan ve ele geçirdiği bütün kale ve yerleşmeleri iade edecektir.80 İran bu 
anlaşmadan memnun kalmamış bilhassa Baba, Sipki ve Haydaranlı aşiretlerine 
ait maddelerin tekrar gözden geçirilmesini talep etmiştir. Ayrıca Abbas Mirza 
dış tehlikelere karşı iki devletin ittifak yapmasını da amaçlamaktaydı. Ancak 
Osmanlı Devleti değişiklik taleplerini kesin bir dille reddetmiştir. İran tahliye 
işlemlerini başlatarak Bayezid Sancağı dahil Osmanlı topraklarından çekilmiştir. 
81 Bayezid kadısının 2 Şubat 1824 tarihli bir ilamında Bayezid mütesellimi 
olarak tayin edilen Abdullah Bey’in ve İranlı yetkililerin teslim-tesellüm işi 
kapsamında Bayezid’e geldikleri ve savaştan önce ve savaş sırasında İranlıların 
eline geçmiş olan bütün köy, kasaba ve kalelerin Osmanlı Devleti’ne teslim 
edildiği ifade edilmiştir. Bu ilamda ayrıca Bayezid ve Eleşkirt kalelerinin büyük 
74 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 312.
75 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, s. 107.
76 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 312.
77 Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), s. 313.
78 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, s. 107.
79 As, “XVI. YY. dan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Türk-İran Sınır Sorunları ve Çözümü”, s. 

227, 228.
80 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 74, 75.
81 Karadeniz, Kaçar Hanedanı (1795-1925), s. 135.
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hasar gördüğü ve külliyetli masrafa muhtaç oldukları da dile getirilmiştir. Hatta 
Bayezid kalesinin neredeyse bütün binaları yıkılmış, top, humbara ve diğer 
cephanelerden eser kalmamıştır.82 Son Osmanlı-İran harbi olarak tarihe geçen 
bu savaşın neticesinde Bayezid Sancağı adeta harabeye dönmüştür.

1825 yılında Osmanlı’nın İran sınırında bulunan valilerinin gönderdiği 
raporlarda; Abbas Mirza’nın rahat durmadığı, sürekli sınır tecavüzlerinde 
bulunduğu ve ortamı gerginleştirmeye çalıştığı vurgulanmıştır.83 Bayezid’in 
eksikleri tam olarak giderilemeden yeni bir İran gailesiyle karşılaşılmıştır. 
Bu sefer Abbas Mirza 2000-3000 adamıyla birlikte av için Bayezid tarafla-
rına (Karabulak Köyü’ne) gelmeye niyetlenmiş ve Revan Serdarına Bayezid 
ile irtibata geçerek adamlarının konaklamasına müsait yerler yaptırılmasını 
istemiştir. Revan Serdarı, Bayezid Mutasarrıfı Behlül Paşa’ya yazarak kendi-
sinin Abbas Mirza’nın av faaliyeti için gerekli hazırlığı kesinlikle yapacağını 
açık bir dille ifade etmiştir. İranlının bu girişiminden oldukça rahatsız olan 
ve korkusunu gizlemeyen Behlül Paşa Erzurum Valisi Galip Paşa’ya yazarak 
kalenin harap olduğunu ve top ve cephanesinin bulunmadığını ifade ederek 
acilen tavsiye istemiştir. Galip Paşa da yazdığı cevapta bu girişimin asla kabul 
edilmeyeceğini ve Mirza’nın bu girişiminin anlaşmalara ve her türlü teamüle 
aykırı olduğunu ifade ederek Behlül Paşa’ya gönlünü rahat tutmasını ve yerini 
asla terk etmemesini tavsiye etmiştir.84 İstanbul’dan gelen cevapta da alınan 
tedbirlerin ve Behlül Paşa’ya yapılan nasihatlerin yerinde olduğu bildirilerek 
gelen İranlıların kesinlikle kabul edilmemeleri istenmiştir. Bu belgenin hat 
kısmında ise Sultan II. Mahmud; “…her devlet kendi mülkü olan mahallere 
dikkat etmek zorundadır…” diyerek Bayezid’in asker ve cephanesinin takviye 
edilmesini tavsiye etmiştir.85 Abbas Mirza Bayezid Sancağına bağlı Karabu-
lak tarafına avlanmak için gelmek istediğini ve yanında da yaklaşık üç bin 
kişilik bir yakın koruma ordusunu bulunduracağını,86 ancak ahaliye herhangi 
bir zararları dokunmayacağını ifade etmiştir. Aynı zamanda Revan Serdarına 
zahire ve alıf temin ederek bu köyde kalacak yer ayarlamasını emrettiğini 
söylemiştir. Mirza bu kadar rahat hareket etmesini de iki devlet arasındaki 
barışa bağlamıştır. Revan Serdarı da Mirza ve adamlarının av sırasında ikamet 
olarak kullanacakları mahaller için kereste göndermekte olduğunu bildirmiştir. 
Ancak bu girişim Osmanlı tarafından kabul edilmemiş ve netice itibariyle Ab-
82 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 77.
83 Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, s. 

315.
84 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 80.
85 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 80, 81.
86 Uluerler, “Osmanlı-İran Siyasi İlişkilerinde İran Şehzadesi Abbas Mirza’nın Rolü (1800–1833)”, s. 

315.
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bas Mirza’nın Bayezid taraflarında gerçekleştirmeyi düşündüğü av faaliyetinin 
önüne geçildiği anlaşılmıştır.87 

Sonuç

Bayezid Sancağı, Osmanlı-İran sınırının kesiştiği stratejik olarak oldukça 
önemli bir mevkide bulunmaktadır. Yerel idarecilerin karşılaştıkları dahili prob-
lemler dışında İran’dan kaynaklı problemleri de mutedil bir şekilde çözmeleri 
ve bu hususta iki devletin ilişkilerine zarar verecek davranışlardan uzak dur-
maları gerekmekteydi. Ancak bu bazen pek mümkün olmayabiliyordu. Hele 
ki sınırın öte tarafında Abbas Mirza gibi gözü pek ve gerektiği zaman yayıl-
macı politikalar izleyebilecek bir şahsiyetin olması iki devletin ilişkilerinin 
dostane bir şekilde yürütülmesini oldukça zorlaştırmaktaydı. Abbas Mirza, 
İran şahı olmamasına rağmen babası olan Feth Ali Şahı gölgede bırakmış ve 
Osmanlı Devleti’nin çoğu meselenin halli için kendisini muhatap almasına 
neden olmuştur. Osmanlı ve İran arasında gerçekleşen yazışmalarda Abbas 
Mirza, Şehzade-i İran Abbas Mirza Han hitabıyla muhatap alınmıştır. Babası 
olan İran şahı ile beraber kendisine de hediye takdimlerinde bulunulmuştur. 
Devletin haber alma kaynaklarının yakın takibinde bulunan şehzadenin hal ve 
hareketleri merkeze bildirilmiştir. Ayrıca Abbas Mirza’nın maksad-ı haineleri 
hudud-ı hakaniye tasallut olduğu hissedilmekte olduğundan Van, Bayezid ve 
Kars mutasarrıfları ile serhad muhafızlarına müteyakkız bulunmaları hakkında 
emirler yazılmıştır. 

Abbas Mirza politik arenada iddialı bir tutum sergilemiş ancak Rusya karşı-
sında tutunamamış ve önemli bazı toprakları Rusya’ya terk etmek durumunda 
kalmıştır. Daha sonra yönünü Osmanlı’ya dönen Rusya Osmanlı Devleti’nden 
de önemli toprak kazançları elde etmiştir. İslam alemi açısından sıkıntılı olan 
bu süreçte Osmanlı ve İran birbirlerine karşı gerekli desteği sağlayamamış 
ve Rusya’ya karşı etkili bir ittifak kurulamamıştır. İki devletin birbirine karşı 
duyduğu güvensizliğin yanı sıra konar-göçer aşiretlerin izinsiz her iki devletin 
topraklarına giriş çıkışları gerginliği arttıran olumsuz bazı durumlara sebebiyet 
vermiştir. Artık kronikleşen problemlerin neticesinde tarihe son Osmanlı-İ-
ran harbi olarak geçen 1821-1823 yılları arasında cereyan eden savaş patlak 
vermiştir. Bayezid Sancağı, bu savaşın neden olduğu tahribatın izlerini uzun 
yıllar üzerinden atamamıştır.

87 Karataş, Bayezid Sancağı ve İdarecileri (1700-1914), s. 81.
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OSMANLI SON DÖNEMİ DİYADİN ULEMASI 
(MEŞİHAT ARŞİVİNE GÖRE)

Hasan TELLİ*

Giriş
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yeniden yapılandırılmasında ilmiye sı-

nıfının derin bir etkisi olmuştur. Devletin merkez ve taşra teşkilatında önemli 
mevkilerde bulunan ilmiye sınıfı; idari, dini, ilmi ve adli birçok alanda mü-
him hizmetler ifa etmiştir. 2. Abdülhamid Han döneminde ilmiye sınıfına ait 
görevlilerin prosopografik bilgileri kayıt altına alınmış ve Bâb-ı Meşîhat’ta 
toplanarak arşivlenmiştir. Günümüzde İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan 
ve Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu adıyla tasnifi yapıla-
rak araştırmacıların hizmetine sunulan Meşihat Arşivi, Osmanlı son dönemi 
ulemasının biyografileri ve sicil kayıtları açısından oldukça önemli bilgileri 
içermektedir. Bu çalışma Osmanlı son döneminde Bayezid Sancağına bağlı 
olan Diyadin kazasındaki ilmiye sınıfına mensup olan ulemalar konusunu 
içermektedir. Çalışma, söz konusu dönemde Meşihat Arşivindeki ulema sicil 
dosyalarında sicilleri kayıt altına alınan ve Diyadin merkezinde naib, müftü, 
müderris, eytam müdürü ve mahkeme-i şeriyye kâtibi olarak görev alan Diyadin 
uleması kapsamında ele alınmıştır. Çalışma Osmanlı son dönemindeki Diyadin 
şehrindeki ulemanın kimler olduğu, bunların eğitim durumları, nerelerde ve 
nasıl bir eğitim aldıkları, icazetnamelerinin özellikleri, ne gibi bir süreç sonunda 
bulundukları görev geldikleri, şehrin idari, adli, ilmi ve dini hayatında nasıl bir 
yere ve konuma sahip oldukları gibi konulara ışık tutması ve Ağrı ve Diyadin 
tarihinde ulemanın yeri konusuna bazı yeni bilgiler sunması açısından önem 
arz etmektedir. Nitel, dönemsel ve deskriptif bir araştırma olan bu çalışmada 
Osmanlı arşiv belgelerini analiz etmeye ve değerlendirmeye dayalı doküman 
incelemesi yöntemi esas alınmıştır. Konuyla ilgili bulunan belgeler, dönemin 
ve yerel teşkilatın idari ve sosyal yapısı çerçevesinde yorumlanmaya ve değer-
lendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, spesifik konusu ve kapsamı itibariyle 
alanında yapılan ilk çalışma olması yönüyle özgün bir değer taşımaktadır. 
Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Diyadin’in tarihi, coğ-
rafi ve demografik gibi özelliklerinden bahsedilerek ulemanın yaşadığı şehir 

*  Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, tellihasan@mersin.edu.tr 
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tanıtılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Meşihat arşivine göre Diyadin 
uleması üzerinde durulmuştur.

1. Ulemanın Yaşadığı Şehir Olarak Diyadin 

Diyadin, günümüzde Ağrı iline bağlı bir ilçe olup Doğu Anadolu Bölgesi’nin 
Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Batısında Taşlıçay, güneybatısında 
Erciş, kuzeydoğusunda Doğubayazıt ve güneydoğusunda Muradiye ve Çal-
dıran ilçeleriyle komşudur. Ağrı iline 60 km. mesafede olup nüfusu 2020 yılı 
itibariyle 41.789’dur.1 Diyadin’in ilk kuruluş yerinin şuan ki yerleşim yerinin 
güneybatısında bulunan Diyadin Kalesi olduğu tahmin edilmektedir.2 Tarih 
boyunca birçok medeniyetin ve devletlerin idaresi altında kalmıştır. Komşusu 
Doğubayazıt ile aynı kaderi paylaşan “Diyadin; Urartu, Kimmer, İskit, Med, 
Pers, Part, Sasani, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Moğol, Harezm, İlhanlı, 
Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Osmanlı ve Rus hâkimiyetinde yaşamıştır.”3

Hz. Ömer döneminde Cezire bölgesi fethedildikten sonra İslam orduları Kaf-
kaslara doğru ilerlemeye başlamış ve Ermeniye bölgesine akınlar düzenlemiştir. 
İlk dönem İslam tarihçilerinden Belâzurî (ö. 892-93), Hz. Osman döneminde 
Habîb b. Mesleme (ö. 662) komutasındaki İslâm birliklerinin Kalîkala’yı (Er-
zurum’u) fethettikten sonra doğuya doğru hareket edip yol üstündeki şehirleri 
aldığını, Debil’e (Dvin’e) geldiğini, burasını ele geçirdiğini ayrıca Erciş köy-
lerinin fethi için asker gönderdiğini ve buraların da fethedildiğini nakleder.4 
Tarihçi İbnü’l-Esîr (ö. 1233) de Habib b. Mesleme tarafından Kalîkala ve 
Tiflis arasındaki bölgenin fethedilmesini hicri 25. yılı olayları içinde zikreder.5 
Buna göre adı her ne kadar zikredilmese de Erzurum-Dvin-Erciş üçgeninde 
bulunmasından dolayı Diyadin bölgesinin Hz. Osman döneminde hicri 25 
(miladi 645/646) yılında Habîb b. Mesleme tarafından İslam topraklarına dâhil 
edildiğini söylemek mümkündür.

Tuğrul Bey (ö. 1063), 1040 yılında Bizans’a bağlı olan Ağrı ve çevresini 
Selçuklu topraklarına katmıştır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Diyadin bölgesi 
Selçukluların hâkimiyetinde kalmıştır. Bölge İlhanlı, Celayirli, Karakoyunlu 
1 Faruk Kaya, “Diyadin’in Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi 

20 (2008), 109-110; Nusufu.com, “Diyadin Nüfusu – Ağrı” (Erişim 15 Ekim 2021). 
2 Faruk Kaya- Yakup Karataş- İbrahim Özgül, “Erzurum Vilayeti Bayezid-Diyadin-Karakilise Tutak 

ve Eleskirt Kasabalarının 1913 yılı Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi 7/29 (2014), 567.

3 Kaya, “Diyadin’in Kuruluşu Gelişmesi...”, 111.
4 Aḥmed b. Yahyâ Belâzurî, Futûhu’l-Buldân, thk. Abdullah Enîs (Beyrut: Müessesetü’l-Mu‘âf, 

1987), 272-282. Ermeniye bölgesinin fethiyle alakalı ayrıca bk. Hüseyin Güneş, “İslam Tarihinin 
İlk Asrında Iğdır”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2017), 463-475.

5 İzzüddîn İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarîḫ, thk. Ebi’l-Fida Abdullah (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 
1987), 2/477-478.
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ve Akkoyunluların idaresinde kaldıktan sonra 1502-1514 yıllarında Safevilerin 
hâkimiyetine girmiştir.6 

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın (1452-1478) oğlu Ziyaeddin burada 
kendi adıyla bir kale yaptırmıştır. Ziyaeddin ismi zamanla halk dilinde deği-
şikliğe uğrayarak Diyadin adını almıştır.7 Evliya Çelebi (ö. 1684) Ziyaeddin 
kalesini ziyaret etmiş ve burası hakkında şu malumatları vermiştir. 

“Oradan (Hasik köyünden) hakîr iki yüz şahbaz atlı ile 9 saatte Ziyaeddin 
Kalesi’ne geldim. Azerbaycân hükümdarı Ziyaeddin binası olûb Azerbaycân 
hâkinde bir hısn-ı hasîn ve sedd-i metîndir. Erzurum Hınıs sancağı hudûdudur. 
Dizdârı ve neferâtı vardır. Revân fethinde ahâlîsi itâ‘at edüp miftâhları pâdişâha 
verdiler. Tekâlîf-i örfiyyeden berîdirler. Serdârı falanı yoktur. Bir câmi‘i ve altı 
yüz mikdârı toprak örtülü tahtânî evleri var. Bir hân ve hammâmı, kırk elli 
dükkânı var. Sengistân ve Kürdistân yer olduğundan o kadar ma‘mûr değildir. 
Ammâ halkı gâyet şecî‘ ve bahâdır erlerdir.”8 

Diyadin’in Osmanlı topraklarına katılması ise Yavuz Sultan Selim (1512-
1520) zamanında gerçekleşmiştir. 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı’nda 
Şah İsmail’e galip gelen Yavuz Selim Doğu Anadolu’yu tamamıyla ülkesine 
katmıştır.9 29 Şaban 989/28 Eylül 1581 tarihli belgede Diyadin sancakbeyinin 
Yahya Bey olduğu ifade edilmiştir.10 1673-1740 yılları arasındaki Diyadin’in 
Erzurum ve Van eyaletlerine bağlı yurtluk-ocaklık sancakları arasında olduğu 
görülmektedir.11 1680-1702 yıllarında ve 1722-1730 yıllarında Van eyaletine 
akabinde ise Erzurum vilayetine bağlı bir sancak konumunda olmuş ve bu 
konumunu daha sonra da devam ettirmiştir.12 13 Cemâziyelâhir 1111/6 Aralık 
1699 tarihine ait bir vesikada Van eyaletine bağlı Diyadin sancak beyliğine 
pederi Ebû Bekir’in vefatından sonra Yusuf Bey’in tayin edildiği ifade edilmek-
tedir.13 Osmanlı döneminde yazılan coğrafya türündeki eserlerde Diyadin’in, 
6 Kaya, “Diyadin’in Kuruluşu Gelişmesi...”, 113.
7 Kaya, “Diyadin’in Kuruluşu Gelişmesi...”, 113.
8 Evliya Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Dersaadet: İkdâm Matbaası, 

1314), 2/225.
9 Halil İnalcık, Devleti Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, (İstanbul: Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2008), 188
10 BOA, Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNS.MHM.d.), Gömlek No. 

45/2580. Görüntü No. 113.
11 Orhan Kılıç, “Ocaklık Sancakların Osmanlı Hukukunda ve İdarî Tatbikattaki Yeri”, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2001), 6; Yakup Karataş - Mehmet Kerem Karasu, “XX. Yüzyıl Başlarında 
Hınıs Sancağı’nın İdari Statüsü”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54 (2015), 
677; Nurten Kural, 2794-2795 Numaralı Gevaş -Vastan -Karçıkan-Havasor Nahiyelerinin Müslim-
Gayrimüslim Nüfus Defterleri’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, (Mardin: Mardin Artuklu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 14.

12 Orhan Kılıç, “Van Eyaleti’ne Bağlı Sancaklar ve İdari Statüleri (1558-1740)”, Osmanlı Araştırmaları 
21 (2001), 192, 193, 200, 207; Ayrıca bk. Mehmet İnbaşı, “XVII. Yüzyılda Adilcevaz Sancağı”, 
Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, ed. Mehmet İnbaşı - Mehmet Demirtaş, (Ankara: Bitlis Eren 
Üniversitesi Yayınları, 2019), 1/289.

13 BOA, İbnülemin Tevcihat (İE.TCT), Gömlek No. 11/1305.
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Erzurum vilayetinin Bâyezid sancağına bağlı bir kaza konumunda olduğu,14 
bağlı olduğu Bâyezid kasabasının Yıldırım Bâyezid tarafından Tatarlara karşı 
ileri karakol hükmünde olmak üzere inşa ve tesis edildiği ifade edilir15 ve 
“Diyadin kazası: Merkez livanın cihet-i garbında olûb Hükûmet merkezi olan 
Diyadin kasabası Bâyezid’e 10 saattir.” diye tavsif edilir.16 1836’da Erzurum’da 
İngiliz konsolosluğu kuran ve Erzurum, Bitlis, Muş ve Van gibi şehirler başta 
olmak üzere Anadolu’da pek çok şehri dolaşan ve bu şehirler hakkında raporlar 
ve gezi notları hazırlayan İngiliz konsolos James Brant17 Diyadin şehrine 
de uğramıştır. Diyadin’de Kürtlerin ve Ermenilerin yaşadığını, kalesinin bazı 
yerlerinin yıkıldığını, bu sebeple şehrin korunmasız kaldığını, Abdurrezzak 
adlı bir kişinin burasının beyi ve halkının yoksul olduğunu ifade etmiş ve şehri 
büyük bir köye benzetmiştir.18 Mehmed Hurşid Paşa 1850 yılında Diyadin 
bölgesinde yaşayan en önemli aşiretlerin Celalu, Ademanlı ve Hayderanlu 
aşiretleri olduğunu ifade etmiştir.19

1318/1900 yılı Salnâme-i Vilâyet-i Erzurum’da Diyadin kazası hakkında 
şu bilgilere yer verilmiştir. 

“Diyadin kazası cihet-i garbiyyede kâin olûb mukırrı-ı hükûmeti Diyadin 
kasabasıdır ki merkez livâdan altı saat mesafede olan dokuzuncu ve onuncu 
Hamidiye süvari alayının merkezidir. Üç nahiyeden mürekkeb ve yetmiş bir 
kurayı hâvî olduğu halde bin yedi yüz otuz bir hanede altı bin yüz bir zükûr 
(erkek) ve beş bin üç yüz dört inâs (kadın) ki cem‘an kaza-yı mezkûrun on bir 
bin dört yüz beş nüfus ve sekenesi vardır. Durûnunda (içinde) müceddeden 
(yeniden) inşa edilen bir cami, bir medrese, dört sıbyan mektebi, bir kilise, elli 
dükkân, bir türbe, yedi çeşme ve iki köprü, yirmi beş değirmen, dört kaplıca 
14 Ali Cevad, Memâlik-i Osmâniyenin Musavver Tarih ve Coğrafya Lugati, (İstanbul: Kasabâr Matbaası, 

1311), 135; Ali Cevad, Memâlik-i Osmâniyenin Tarih ve Coğrafya Lugati, (İstanbul: Mahmûd Bey 
Matbaası 1313), 60; Tüccâr-zâde İbrahim Hilmi, Memâlik-i Osmâniye Ceyb Atlası, (İstanbul: Mahmûd 
Bey Matbaası, 1323), 158; Salname-i Vilayet-i Erzurum, (Erzurum: Erzurum Vilayeti Matbaası, 
1318), 200; Yusuf Halaçoğlu, “Ağrı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1988) 1/479-481.

15 Ali Cevad, Memâlik-i Osmâniyenin Musavver, 135.
16 Ali Sâib, Coğrafya-yı Mufassal Memâlik-i Devlet-i Osmâniye, (İstanbul: Matba‘a-i Ebu’z-Ziyâ, 

1304), 203.
17 James Brant hakkında bk. Fatih Gencer, İngiliz Konsolos Brant’ın Raporlarına Göre 19. Yüzyılın İlk 

Yarısında Bitlis, ed. Mehmet İnbaşı - Mehmet Demirtaş, (Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, 
2019), 1/383-392, Özgür Yılmaz, “Tarihi, Coğrafi Ve Arkeolojik Bilgi Kaynağı Olarak Konsolos 
Gezileri”, XVII. Türk Tarih Kongresi Ankara: 15-17 Eylül 2014 Kongreye Sunulan Bildiriler IV. 
Cilt - IV. Kısım Osmanlı Tarihi, (Ankara: TTK Yayınları, 2018), 1411-1443; Ayşegül Kuş, “H.F.B. 
Lynch’te 19. Yüzyılın Sonunda Bitlis”, Tarih Araştırmaları Dergisi 38/66 (2019), 318.

18 James Brant-A.G. Glascott, “Notes of a Journey Through a Part of Kurdistan, in The Summer of 
1838”, Journal of the Royal Geographical Society of London 10 (1840), 419.

19 Mehmed Hurşid Paşa, Seyahatname-i Hudûd, çev. Alaattin Eser (İstanbul: Simurg Kitapçılık 
ve Yayıncılık, 1997), 262-264; Yakup Karataş - Eyüp Kul, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Bayezid 
Sancağı’ndaki Aşiretler ve İskân Politikası”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 
48 (2012), 347.
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ve yüz arsa vardır. Ma‘mûlâtı (üretimleri) kilim ve keçe çorab gibi şeylerden 
ibarettir. Hinta (buğday), şa‘îr (arpa), zeyrek, mercimek, nohud, darı, çavdar, 
kavun, karpuz ve biraz da sebzevât da (sebze türü şeyler de) hâsıl olur.”20 

Aynı Salnâmede Diyadin kazasında İlyas Efendi’nin kaymakam vekili, Hacı 
İsmail Hakkı Efendi’nin nâib, Hüseyin Hüsnü Efendi’nin mal müdürü, Mahmud 
Sıdkı Efendi’nin tahrîrât kâtibi olduğu ifade edilir. Kaymakamın riyasetinde olan 
kaza idare meclisinde üçü tabii aza, dördü de seçilmiş aza olmak üzere yedi aza 
görev yapmaktadır. Nâib, mal müdürü ve tahrîrât kâtibi meclisin tabii üyeleridir. 
Mustafa Efendi, Ömer Ağa, Derviş Ağa ve Ermeni Ohan Ağa da meclisin se-
çilmiş üyeleridir. Kazada nâib Hacı İsmail Hakkı Efendi aynı zamanda bidâyet 
mahkemesinin reisidir. Bu mahkemede Abdurrahman Efendi ve İsmail Efendi 
aza, Ahmed Lütfi Efendi başkâtip ve mukâvelât muharriri, Mahmud Efendi ikinci 
kâtip ve Ahmed Efendi ise müstantik muavini olarak görev almıştır. Mal kale-
minde müdür muavinliğini İbrahim Efendi, sandık eminliğini ise Hacı Mehmed 
Efendi yapmaktadır. Kazada bir de ziraat bankası bulunmaktadır. Bankada Şükrü 
Efendi tahsildar, İzzet Efendi anbar memuru, Ali Ağa ise kolcu olarak çalışmak-
tadır. Kazada ayrıca Abdullah Efendi nüfus memuru, Cemal Efendi kâtib, Şamil 
Efendi tapu kâtibi, Said Efendi üçüncü komiser ve Ahmed Bey ise polis olarak 
görev yapmaktadır. Diyadin’e bağlı Taşlıçay nahiyesinin müdürü ise Mehmed 
Veli Efendi olup kâtibi de Mustafa Efendi’dir.21

1877 yılında Diyadin’de iptidai mekteplerinin açılması için girişimlerde 
bulunulmuştur. Erzurum valisi, 16 Nisan 1303/28 Nisan 1887 tarihinde Maarif-i 
Umûmiyye Nezareti’ne bir yazı göndermiştir. Bu yazıda Bayezid sancağına 
tabi Diyadin kazasında mektep olmadığını ve buradaki çocukların ulûm ve 
meârife daha ziyade ihtiyaç duyduğunu ifade etmiş ve bu cihetle Diyadin’de 
bir ibtidâiye mektebinin tesis edilip açılmasını ve bu mektebe bir muallimin 
tayin edilmesini istirham etmiştir. Cevabi yazıda ise Diyadin, Tortum ve Kis-
kim (Yusufeli)22 kazalarında ibtidâiye mektepleri maaşlarının ve masraflarının 
karşılanmasının mümkün olmadığı ve ihtiyacın mahallinden yardım yoluyla 
temin edilmesinden başka çare bulunmadığı ifade edilmiştir.23

Erzurum Maarif Müdürlüğü zaman zaman vilayetteki eğitim kurumlarıyla 
ilgili istatistik cetvelleri hazırlamış ve bunları Maarif Nezaretine göndermiştir. 
20 Salname-i Vilayet-i Erzurum, (1318), 390-391.
21 Salname-i Vilayet-i Erzurum, (1318), 382-383.
22 Kiskim kazasının Yusufeli olduğu hususunda bakınız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü (İstanbul, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Yayınları, 2020), 279; Muammer 
Demirel, “İlçemizin Tarihçesi”, (Erişim 29 Ağustos 2021) http://yusufeli.gov.tr/tarihce

23 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Mektubi 
Kalemi (MF.MKT), Gömlek No. 94.86.
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17 Safer 1312/1894 tarihli bir belgede Bayezid, Eleşkirt, Kara Kilise, İntab ve 
Diyadin’deki eğitim kurumlarıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu belgede 
Diyadin’de dârulmuallimîn, mekâtib-i ibtidâiyye-i İslâmiyye, ıslahhâne, medrese 
ve kütüphanenin sayılarıyla ilgili kısımların tamamı boş bırakılmıştır. Bu da 
bu tarihte Diyadin’de bu kurumların olmadığına işaret etmektedir.24 

Diyadin’de daha sonraki yıllarda ibtidâiye mektebi ve rüşdiye mektebi 
açılmıştır. 3 Nisan 1318/16 Nisan 1901 tarihli belgede Diyadin’deki ibtidâiye 
mektebi talebelerine ait devam ve imtihan cetvellerinden bahsedilmiş ve bu 
cetvellerin 1317 Şubatı/1902 Şubatı sonuna kadar gönderilmesi talep edilmiş-
tir.25 Bu belge 1901 yılında Diyadin’de ibtidâiye mektebinin olduğunu ve 
burada aktif eğitimin yapıldığını göstermesi açısından önem arz etmektedir. 
1318/1902 yılına ait bir belgede Diyadin’deki mektebin adı “Hamidiye Mek-
teb-i İbtidâiyye” olarak geçmiştir.26 4 Muharrem 1320/13 Nisan 1902 tarihli 
belgede ise Diyadin merkezindeki ibtidâiye mektebinde Muallim Hafız Hasan 
Efendi’nin öğretmenlik yaptığı, birinci sınıfta 7, ikinci sınıfta 5 ve üçüncü sınıfta 
11 olmak üzere toplam 24 öğrencinin bulunduğu ifade edilmiştir. Birinci sınıf 
öğrencilerine Kur’ân-ı Kerim, tecvid, ilmihal, maksûd, gülistan, sarf, kavâid-i 
Osmânî, medhal-i kavâid (kaidelere giriş), kısas (hikâyeler), vezâif (vazifeler), 
hesap, imla, hüsn-i hat ve sülüs hattı dersleri okutulmuştur. İkinci sınıf öğren-
cilerine, Kur’ân-ı Kerim, tecvid, ilmihal, emsile, ahlak risalesi, hesap, kıraat 
(okuma), imla ve hüsn-i hat dersleri verilmiştir. Üçüncü sınıf öğrencileri ise 
daha çok Kur’ân-ı Kerîm’den ez-Zâriyât, el-Mücâdele, el-Mülk ve en-Nebe’ 
gibi çeşitli surelerin okutulması ve ezberlenmesinden sorumlu tutulmuştur.27 
Konuyla ilgili 23 Cemâziyelâhir 1326/23 Temmuz 1908 tarihli belgede ise 
Diyadin’deki ibtidâiye mektebinin birinci sınıfsında 15 öğrenci, ikinci sınıfında 
10 öğrenci, üçüncü sınıfında 10 öğrenci ve dördüncü sınıfında 10 öğrencinin 
öğrenim gördüğü ifade edilmiştir. Bu yılda birinci sınıflar elifbâ-yı Osmânî, 
eczâ-yı şerîf ve hecâ derslerini; ikinci sınıf öğrencileri Kur’ân-ı Kerim, tecvid, 
muhtasar ilmihal, sarf-ı Osmânî, muhtasar coğrafya, muhtasar hesap, ahlak 
risalesi, kıraat, imla ve hat derslerini; üçüncü sınıf öğrencileri Kur’ân-ı Kerim, 
tecvid, muhtasar ilmihal, sarf-ı Osmânî, ahlak risalesi, coğrafya, muhtasar 
hesap, imla, kıraat ve hüsn-i hat derslerini ve dördüncü sınıf öğrencileri ise 
Kur’ân-ı Kerim, tecvid, mufassal ilmihal, sarf-ı Osmânî, coğrafya-i umûmî, 
hesap, ahlak risalesi, muhtasar tarih, imla, kıraat, sülüs, nesih ve rik‘a ders-
lerini görmüşlerdir.28

24 BOA, MF.MKT, Gömlek No. 219/57.
25 BOA, Maarif Nezareti Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi (MF.İBT), Gömlek No. 118.78; 120.103.
26 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 125.15.
27 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 117/34
28 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 211/110



Hasan TELLİ   375

Bayezid mebusu Süleyman Sudi Efendi, 9 Haziran 1325/22 Haziran 1909 
tarihinde Maarif Nezaretine bir yazı yazarak rüşdiyesi bulunmayan Karakilise 
ve Diyadin kazalarında birer rüşdiye mektebinin açılmasını talep etmiştir.29 3 
Zilkade 1329/26 Ekim 1911 tarihli belgede Bayezid Rüşdiyesi’nin muallimi 
Abdülhamid Efendi’nin talebi üzerine Diyadin Rüşdiyesi’ne naklinin uygun 
görüldüğü,30 1 Zilkade 1330/12 Ekim 1912 tarihli belgede ise Karakilise ve 
Diyadin kazalarında teşkili kararlaştırılan rüşdiye mektebi binalarının mevcut 
olduğu ifade edilmiştir.31 Bu belgeler de Diyadin Rüşdiye Mektebi’nin 1911 
yılından itibaren eğitime başladığını ortaya koymaktadır.

Diyadin, Doğu Karadeniz’in en önemli liman kentlerinden olan Trabzon’u, 
Erzurum ve Bayezid üzerinden Tebriz’e bağlayan ticaret yolunun üzerinde 
bulunmaktadır.32 Bu ticaret güzergâhını gösteren 21 Ramazan 1301/14 Temmuz 
1884 tarihli bir belgede Diyadin’in ismi ve konumu açıkça görülmektedir. Söz 
konusu belgede bu ticaret yolunun ıslahına/tamirine ve Osmanlı-İran arasındaki 
uluslararası ticaretin güçlendirilmesine yönelik yapılan çeşitli çalışmalardan 
bahsedilmektedir. Bu anlamda Trabzon-Erzurum arasındaki yolun tamamlandığı, 
Erzurum-Bayezid arasındaki mevcut yolun ise tamirine ve tesviyesine başlan-
dığı ifade edilmektedir.33 Bu husus ise bölgenin ticareti ve ulaşımı açısından 
Diyadin’in stratejik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. 

Resim-1: Trabzon-Erzurum-Diyadin-Bayezid-Tebriz arasındaki ticaret güzergâhını gös-
teren harita (1884)34

29 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 236/58.
30 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 345/14.
31 BOA, MF.İBT, Gömlek No. 396/48.
32 Hakan Kaya, Osmanlı-İran Sınırında Bir Serhad Sancağı: Bayezid (1578-1848), (Ankara: Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018), 20-21; Metin Tuncel, “Doğubayazıt”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/492.

33 BOA, İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS), Gömlek No. 78/3421.
34 BOA, İ.MMS, Gömlek No. 78/3421.
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Arşiv kayıtlarında 29 Rebîülâhir 1313/19 Ekim 1895 tarihli bir belgede 
Bitlis’te postnişin Şeyh Mehmed Şirvâni Hazretleri’nin halifelerinden Şeyh 
Mehmed Efendi’nin Diyadin’de bir tekke açtığı, kendisine münasip bir maaşın 
tahsis edilmesi hakkında Diyadin kazası idare meclisi tarafından bir mazbata-
nın verildiği ve bu konuda Şakir Paşa’nın Evkaf Nezaretine göndermek üzere 
bir tahrir müsveddesi yazdığı görülmektedir.35 Belge Diyadin’deki tasavvufi 
hayata dair önemli bir ipucu vermektedir. 

Resim-2: Diyadin ve Bayezid köylerini gösteren h. 1333/1915 yılına ait harita36

Diyadin, 1828, 1854-1856, 1877-1878 ve 1914-1918 yıllarında Rusların 
işgaline uğramıştır. Ruslarla birlikte hareket eden Ermeni çeteleri Diyadin’de 
Müslüman halka zulümler yapmıştır. 29 Rebîülahir 1322/23 Haziran 1904 ta-
rihli bir belgede ifade edildiğine göre Erzurum Valisi Nazım, Yıldız Sarayı’na 
gönderdiği yazıda Diyadin kazası cihetinden yirmi üç kadar Ermeni eşkıyasının 
tecavüz etmeleri sebebiyle tenkil edildiğini haber vermiştir.37

2. Meşihat Arşivine Göre Diyadin Uleması

Osmanlı Devleti, Tanzimat’ın ilanından sonra devlet idaresinde yeni yapı-
lanmalara gitmiş ve devlet memurlarının biyografik bilgileri ve özlük hakları 
konusunda birçok yenilikler getirmiştir. Bu kapsamda 1879 yılında Sicill-i 
Ahvâl Komisyonu kurulmuş, bu komisyonun amaçları ve çalışma esasları 
ile ilgili irâde-i seniyye yayınlanmıştır. Ardından nezaretlerde Sicill-i Ahvâl 
35 BOA, Yıldız Esas Evrakı (Y.EE), Gömlek No. 133/19.
36 BOA, Haritalar (HRT.h.), Gömlek No. 2330.
37 BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV). Gömlek No. 262/173.
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Müdürlükleri açılmış ve devlet memurlarının prosografik bilgileri kayıt altına 
alınmıştır. Devlet memurlarının doğum tarihi, nesebi, aldığı eğitimleri, ica-
zetnameleri, şahadetnameleri, görevleri, görev yerleri,  görevi konusundaki 
liyakat ve sadakati, telif ettiği eserleri, aldıkları rütbeleri gibi birçok konuda 
bilgiler bir araya getirilerek sicil kayıtları oluşturulmuştur. Devlet memurlarının 
sicil kayıtları sicill-i ahvâl defterlerinde ve dosyalarında muhafaza edilmiştir. 
1879’dan 1922 yılına kadar devam eden süreçte 200 bini aşan devlet me-
murunun biyografileri kaydedilmiş ve böylece zengin bir arşiv oluşmuştur.38 
Böylelikle daha merkeziyetçi bir yapı oluşturulmaya, sivil bürokrasiyi daha 
etkin biçimde kontrol altına almaya, devlet kadrolarının denetim ve etkinli-
ğini güçlendirmeye, tayin, terfi ve emeklilik işlemlerini daha düzenli bir hale 
getirmeye ve iltimasa yönelik usullerin kaldırılıp ehliyet ve liyakate öncelik 
vermeye yönelik adımlar atılmıştır.39 Sicilli ahvâl defterlerinin ve dosyalarının 
düzenli bir şekilde doldurulması için matbu sicil varakaları hazırlanmış ve 
bunlar merkez taşradaki görevlilere doldurulması için gönderilmiştir. Her bir 
memura sicil numarası verilmiş ve memurlar tarafından doldurulan varakalar 
sicil numaralarına göre dosyalarına konulmuştur. Varakalardaki es’ile (sorular) 
kısmının karşısında bulunan ecvibe (cevaplar) bölümünü her devlet memuru 
kendi el yazısı ile doldurmuştur.40 

2. Abdülhamid Han döneminde ilmiye sınıfına ait görevlilerin biyografik 
bilgileri ise Bâb-ı Meşîhat’ta toplanarak arşivlenmiştir. Günümüzde İstanbul 
Müftülüğü bünyesinde bulunan ve Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter 
Kataloğu adıyla tasnifi yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulan Meşihat 
Arşivi, Osmanlı son dönemi ulemasının biyografileri ve sicil kayıtları açısın-
dan oldukça önemli bilgileri içermektedir.41 Söz konusu dönemde Meşihat 
38 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi (MŞH), Ulema Sicil Dosyaları (USD). 0298.02. s.1-25;  Gülden 

Sarıyıldız, Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun Kuruluşu ve İşlevi (1879-1909), (İstanbul: Der Yayınları, 
2004), 4-28; Bilgin Aydın- İlhami Yurdakul, “Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) Arşivi Defterleri”, 
İstanbul. Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi, 24, (2015), 105; Atilla Çetin, “Sicill-i Ahvâl Defterleri ve 
Dosyaları Hakkında Bir Araştırma”, Vakıflar Dergisi 29 (2005), 89-94;  Esra Yıldız, “Bâb-ı Fetvâ 
Sicill-i Ahvâl İdaresi Belgelerinin Ensâb İlmi Açısından Önemi”, Apjir 5/2 (2021), 270-302; 

39 Yakup Karataş, “Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bayezidli Devlet Memurları”, Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4/1, (2018), 1-4; Carter V. Findley, “19. Yüzyılda 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Gelişme”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 1985), I/262; Carter V. Findley, Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik 
Reform (Babıali, 1789-1922). çev. Ercan Ertürk (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014), 316.

40 MŞH, USD, No. 0598/02, s.1; MŞH, USD, No. 0298.02. s.1; MŞH, USD, No. 0358.01. s. 1; MŞH, USD, 
No. 0357.01, s.1; Kemal Gurulkan, “Türk Arşiv Belgeleri Işığında Bosna Uleması ve Hizmetleri”, 
Prilozi Za Orijentalnu Filologiju Br 60 (2011), 360; Ahmet Ali Gazel, “Sicill-i Ahvâl Defterlerine 
Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, 32 (2007), 204.

41 Recep Kankal, “Meşihat Arşivine Göre Son Devir Palu Uleması”, Uluslararası Palu Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı, Cilt 2 (Elazığ: Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 
2018), 2/127; Rümeysa Şensoy, Meşihat Arşivi Belgelerine Göre Hüdavendigâr Vilâyeti Kütahya 
Sancağı Uleması (1850-1923)”, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2019), 13.
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arşivindeki ulema sicil dosyalarında sicilleri kayıt altına alınan ve Diyadin 
merkezinde nâib, müftü, müderris, eytam müdürü ve mahkeme-i şer‘iyye kâtibi 
olarak görev alan Diyadin uleması hakkında birçok bilgiler bulunmaktadır. Buna 
göre ulema sınıfından kabul edilen Diyadin’deki devlet görevlileri hakkında 
şu isimleri zikredebiliriz.

2.1. Diyadin Müftüsü Molla Ömer Efendi 

Diyadin Müftüsünün ismi Molla Ömer Efendi, mahlası Şemsülfaruk’tur. 
Babası Van vilayetine tabi Vastan (Gevaş-Vestan) kazası Müküs (Bahçesa-
ray-Miks) nahiyesinin Tinis köyü ahalisinden Murad Ağa’dır. Molla Ömer Efendi, 
ebeveyni cihetinden tanınmış bir sülaleye mensup değildir. Rumi 1285/1869 
ortalarında Tinis köyünün Pervez mahallesinde doğmuştur.42 İlk ilim tahsilini 
Müküs nahiyesinde bulunan Emir (Mir) Hasan Veli Medresesi’nde tamamla-
mıştır. Sonra Suad kasabası merkezindeki Şeyh Hulefa Medresesi’ne girmiş ve 
burada bir müddet öğrenim görmüştür. Akabinde Bitlis vilayetindeki Haliliye 
Medresesi’nde, Van merkezdeki İskenderiye Medresesi’nde Arapça ve Farsça 
ilimlerini tahsil etmiştir. Bu ilimlerle ilgili birçok kitap ve risale okumuştur. 
Arapçadan icazetname almıştır. Bayezid müftüsü ve müderrisi olan zattan bir kıta 
icazetname almaya muvaffak olmuştur. Medreselerde okurken Türkçe okuyup 
yazma konusunda da kendisini geliştirmiştir. Anadili Kürtçedir. Türkçe, Arapça 
ve Farsça konuşup yazabilmektedir. Telif bir eseri yoktur. Rumi 1326/1910 
yılında Bayezid kasabasına evini taşıyıncaya kadar memuriyete giriş yapmamış 
ve medreselerde ilim tahsiliyle meşgul olmuştur. Bayezid sancağına taşındıktan 
sonra girdiği imtihanda başarılı olmuş ve 25 Eylül 1326/8 Ekim 1910 tarihinde 
250 kuruş maaşla Bayezid sancağı merkez kasabası müderrisliğine tayin edil-
miştir. Bu zamana kadar aidat ve harcırah almamıştır. Rütbe ve nişana haiz 
değildir. Hademât-ı husûsiyyede bulunmamıştır. Vukuat ve kabahat sebebiyle 
hiçbir ceza almamış ve mahkemeye dahi çıkmamıştır.43

Molla Ömer Efendi, Bayezid sancağı merkez kasabası müderrisi olarak 11 
Teşrînisâni 1326/24 Ocak 1911 tarihinde sicill-i ahvâl kaydını bizzat kendisi 
doldurup mühürlemiştir. Bir sayfadan oluşan sicill-i ahvâl kaydını aynı tarihte 
Bayezid sancağı müftüsü Seyyid Mehmed Efendi tasdik etmiş ve onun hak-
kında şu kaydı düşmüştür. “Sâhib-i tercüme Molla Ömer Efendi’nin ehliyet ve 
iktidârı me’mûrîn-i hâzırasını îfâya kâfi ve hüsn-i hâli meşkûr idüğünü tasdik 
42 MŞH, USD, No. 0598/02, s.1; Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 2017), 81, 568, 755.
43 MŞH, USD, No. 0598/02, s.1.
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ederim.”44 Bayezid mutasarrıfı Mehmed Ali Ulvi45, Molla Ömer hakkında 
“Mûmâ ileyh Bayezid müderrisliğinde müstahdem ve ilim ve irfan ve hüsn-i 
ahlak ile muttasıf bulunduğu tasdik olunur. 13 Teşrînisâni 1326/26 Ocak 1911”46 
diyerek onun ilim, irfan ve güzel ahlak sahibi olduğunu üst mercilerine bil-
dirmiş ve sicilinin güzel olduğunu tasdik etmiştir. 

Molla Ömer’in tezkiresinde onun hakkında bazı bilgilere yer verilmiştir. 
Buna göre Molla Ömer’in babasının adı Murad’dır. Molla Ömer, 1285/1869-
1870 yılında Pervez mahallesinde doğmuştur. Hizmet ve intihap salahiyeti 
bölümünde talebe olarak kaydedilmiştir. Evli olup bir eşi vardır. Askeri sınıfa 
mensubiyeti yoktur. Orta boylu ve ela gözlüdür. Nüfusu Van vilayeti Müküs 
kazası Tunis (Tinis) köyüne kayıtlı olup mesken numarası üçtür. Tezkiresi 20 
Temmuz 1322/2 Ağustos 1906 tarihinde verilmiştir. Tezkire daha sonra 13 
Teşrînisâni 1326/26 Kasım 1910 tarihinde mühürlenip damgalanmıştır.47

Van vilayeti Müküs kazasındaki ilim tahsilinden sonra Bayezid sancağına 
taşınan Ömer Efendi burada merkez kaza müderrisliğine tayin edilmiştir. Baye-
zid merkez kazası müderrisliğine tayin edilen İbrahim Hakkı Efendi vazifesine 
gelmeyince Van vilayeti, mahallinden münasip birinin imtihan edilerek tayin 
edilmesini emretmiş, bunun üzerine Ömer Efendi müderrislik için imtihana 
girmiştir. Meclis-i İdare-i Liva tarafından yapılan sınavı kazanmış ve ehliyetli 
olduğuna karar verilmiştir. İmtihan sonrasında tercüme-i hal varakası tanzim 
edilmiştir. Bayezid livası nâibi tarafından Bayezid merkez kazası müderrisliğine 
atanması için Meşihat makamına 16 Teşrînisâni 1326/29 Kasım 1910 tarihinde 
bir yazı yazılmıştır.48 Erzurum vilayeti de Ömer Efendi’nin mezkûr müder-
risliğe tayin edildiğini bu makama bildirmiştir. Meşihata gönderilen tahrirât 
ve melfûfât (zarf içinde tezkereye ilişkin yazılar ve ekler) 20 Zilhicce 1328/23 
Aralık 1910 tarihinde Meclis-i İntihâb ve Sicill-i Me’mûrîn-i İlmiyye birimine 
44 MŞH, USD, No. 0598/02, s.1.
45 1865’te İstanbul’da dünyaya gelen Mehmed Ali Ulvi, 1885’te Mülkiye’den mezun olmuştur. 1886 yılında 

Ticaret ve Ziraat Nezareti’nde, 1888 yılında Rüsumat Emâneti’nde 1889 yılında Mâliye Nezareti’nde 
aynı sene Nezâret Muhasabat Umûm Müdürlüğü’nde kâtip olarak görev yapmıştır. 1891’de Bursa 
vilayetinde üç yıl maiyyet memurluğu yapmıştır. Akabinde kaymakam olarak atanmıştır. 1894’de 
kaymakamlık stajı yapmış daha sonra Sivas’ın Azîziye, Afyon’un Sandıklı, Aydın’ın Tavas, Yanya’nın 
Avlonya, Laros ve Hınıs kazalarında kaymakam olarak görev yapmıştır. 1912 yılında Bitlis Valiliğine 
vekâlet etmiştir. Aynı sene Bâyezid mutasarrıflığı görevine geri dönmüştür. 1914’de Kerbelâ, iki ay 
kadar sonra da Çankırı mutasarrıflığına atanmıştır. 25 Mart 1919 tarihinde Kayseri ve 23 Nisan 
1919 tarihinde Burdur sancaklarına mutasarrıf olarak tayin edilmiştir. 13 Mart 1920’de görevinden 
azledilmiştir. Aynı yıl Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Erçin 
soyadını almış ve Mehmed Ali Erçin olarak anılmıştır. 16 Ekim 1922 tarihinde milletvekili iken 
Ankara’da vefat etmiştir. Mehmet Ali Ulvi’nin 1885 yılından sonra birçok dergide yazıları,  şiirleri 
ve Fransızcadan çevirileri yayınlanmıştır. 1886 yılında “Gel Keyfim Gel”, 1887 yılında “Büyük 
Çocuklar” adlı eserler telif etmiştir. Hakan Soydaş, “Mehmet Ali Ulvi”, Türk Edebiyatı Sözlüğü, 
(Erişim tarihi 27 Ağustos 2021). http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/mehmet-ali-ulvi

46 MŞH, USD, No. 0598/02, s.1.
47 MŞH, USD, No. 0598/02, s.2.
48 MŞH, USD, No. 0598/02, s.3.
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tevdi kılınmış, böylece Ömer Efendi’nin sicil dosyası Meşihat makamındaki 
yerini almıştır.49

Ömer Efendi Bayezid merkez kazası müderrisliği vazifesinden sonra 1327/1911 
yılında Diyadin müftüsü olarak tayin edilmiştir. Tayin yazısı Erzurum vila-
yetinden vali adına nâib tarafından 3 Mayıs 1327/16 Mayıs 1911 tarihinde 
Meşihat makamına gönderilmiştir. Yazıda Diyadin müftülüğüne seçilen Ömer 
Efendi’nin Türkçeye aşina ve güzel ahlak sahibi olduğu, livanın müderrisliğini 
de uhdesinde bulundurduğu, tercüme-i hâl varakasının liva nâibliğinden 26 
Teşrînisâni tarihli ve 80 numaralı tahriratla takdim edildiği, nimet-i tahsilden 
mahrum olan ve hâiz-i ehemmiyet bulunan bu kazaya bir an evvel bir müftü 
tayininin elzem olduğu ve atama emrinin Meşihat makamında bulunduğu ifade 
edilmiştir.50

Erzurum vilayetinden gelen bu yazı üzerine Meşihat makamı öncelikle 
Ömer Efendi’nin evraklarını değerlendirmeye almış, gönderilen seçim/imti-
han evraklarını (evrâk-ı intihâbiyyeyi) incelemiş ve müftülük seçim/imtihan 
işlemlerinin uygulanagelen usule (usûl-ı mer’iyyeye) uygun olduğunu tespit 
etmiştir. 29 Haziran 1327/12 Temmuz 1911 tarihinde Ömer Efendi’nin tayini 
tensip edilmiştir.51 

Taşradaki müftüler izin kullanmak istediklerinde Meşihat makamından izin 
almaları gerekiyordu. Diyadin Müftüsü Ömer Efendi, 19 Mayıs 1328/1 Haziran 
1912 tarihinde Meşihat makamına bir telgraf göndermiş ve yaz mevsiminden 
istifade ederek ailesini götürmek için bir ay izin talep etmiştir. Gönderdiği 
telgraf kâğıdının arkasına şu not düşülmüştür. 

“Diyadin kazası niyabetinden keşide olunub havale buyurulan iş bu telg-
rafname mütalaa olundu. Kaza-i mezkûr müftüsü Ömer Efendiye ber-mûceb-i 
nizâm-ı mahsus bir mah me’zûniyet i’tası tensib edilmekle tasvîb-i ‘âlî buyu-
rulduğu takdirde ol veçhile me’zûniyetinin mumâ ileyhe tebliği ve ba’dehû 
infikâk ve ‘avdeti tarihlerinin inbâsı lüzumunun niyâbet-i mezkûreye cevaben 
izbârından sonra sicil ve muhasebât müdîriyyet-i behiyyelerine havale buyu-
rulması bâbında emr u fermân hazreti veliyyü’l-emrindir. 28 Mayıs 1328/10 
Haziran 1911”52

Bu nottan anlaşıldığına göre bir ay izin isteyen Ömer Efendi’nin talebi 
on gün sonra Meşihat makamı tarafından değerlendirilmiş, kendisine bir ay 
izin verilmiş ve iznin başlangıç ve bitiş tarihinin bildirilmesi istenmiştir. İzin 
bilgileri Sicil ve Muhâsebât Müdürlüğü’ne havale edilmiştir. Diyadin kazası 
49 MŞH, USD, No. 0598/02, s.3.
50 MŞH, USD, No. 0598/02, s.4.
51 MŞH, USD, No. 0598/02, s.4.
52 MŞH, USD, No. 0598/02, s.5.
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nâibinin, 12 Eylül 1328/25 Eylül 1912 tarihinde Meşihat makamına gönder-
diği yazıda, Ömer Efendi’nin 16 Temmuz 1328/29 Temmuz 1912 tarihinde 
izne çıktığı ve 17 Ağustos 1328/30 Ağustos 1912 tarihinde vazifesinin başına 
geldiği ifade edilmiştir.53

Ömer Efendi, 18 Temmuz 1330/31 Temmuz 1914 tarihinde Meşihat maka-
mına bir telgraf daha göndererek ailesini götürmek için bir aylık izin istemiştir. 
Altı gün sonra izin talebi değerlendirilmiş ve izin hakkı olmamasına rağmen 
istirhamına binaen kendisine izin verilmiştir. Erzurum vilayetine iznin başlangıç 
ve bitiş tarihinin bildirilmesi ve sonrasında Sicil ve Muhâsebât Müdürlüğü’ne 
havale olunması istenmiştir. Bu izin yazışmalarında dikkat çeken bir detay 
daha vardır. O da Ömer Efendi’nin Diyadin müftülüğüne 29 Haziran 1327/12 
Temmuz 1911 tarihinde tayin edildiğinin ifade edilmiş olmasıdır. Bu da daha 
önceki tayin yazısıyla uyumlu olduğunu göstermektedir.54

1915 yılında Meşihat makamı tarafından İstanbul’da Ceride-i İlmiyye’nin 
bir ilavesi olarak İlmiye Salnâmesi yayınlanmıştır. Bu Salnâmede Meşihat ma-
kamı ve bağlı birimleri ve bunların faaliyetleri tanıtılmıştır. Salnâmede namaz 
takvimi, Kanûn-ı Esâsî, teşrifât cetveli, ashâb-ı merâtib-i ilmiye, Meşihat-ı 
Celile-i İslamiyye, mahkemeler,  Huzûr-ı Hümayun ders heyeti, medreseler 
ile taşradaki yapılanmalar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu Salnâmede vi-
layetlerdeki ilmiye sınıfına ait kadı ve müftülerin isimlerine de yer verilmiştir. 
Buna göre 1915 yılında Diyadin kazasında Hasan Fehmi Efendi kadı, Ömer 
Efendi ise müftü olarak kaydedilmiştir.55 

Ömer Efendi 1332/1917 yılında yine izin kullanmıştır. İznini Diyarbakır’ın 
Cizre kazasında geçirmiştir. Ömer Efendi izindeyken maaşını Diyarbakır vilaye-
tinden alması için Meşihat makamına bir telgraf göndermiştir 26 Kânunuevvel 
1332/8 Ocak 1917 tarihinde gelen talep değerlendirmeye alınmış ve beş gün 
sonra şöyle bir cevabî yazı gönderilmiştir. 

“Mevâki‘-i harbiyye me’murûnun memâlik-i şâhânenin her hangi bir mahal-
linde me’zûnen ikâmeti tensîb buyurulduğu takdirde maaşının kable’l-havâle 
tesviye edileceği Maliye Nezâretinin ol-bâbdaki tebligâtı iktizâsından bulunan 
mûmâ ilehin maaşâtı hakkında Diyarbakır vilayetine şimdiden havâle irsâline 
lüzûm olmadığı cihetle iş bu telfgrafnâmenin sicil müdîriyetine emr u havâle 
buyurulması bâbında emr u fermân hazret-i men lehu’l-emrindir.”56

Bu yazıyla Ömer Efendi’nin izindeyken maaşının Diyarbakır vilayetinden 
almasına lüzum görülmediği beyan edilmiştir.
53 MŞH, USD, No. 0598/02, s.7.
54 MŞH, USD, No. 0598/02, s.6.
55 Meşîhat-ı Celile-i İslamiyye, İlmiyye Salnamesi, (İstanbul: Matba‘a-i Âmire, 1334), 200.
56 MŞH, USD, No. 0598/02, s.8.
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2.2. Diyadin Müderrisi Osman Efendi

Meşihat Arşivinde Diyadin müderrisinin ismi Osman Efendi olarak geç-
mektedir. Osman Efendi’nin sicil dosyası ile ilgili bir adet zarf vardır. “Erzu-
rum 599” kodlu ve “Diyadin müderrisi Osman Efendi kulları” başlıklı zarfın 
içinde ise her hangi bir evrak bulunmamaktadır. Belgenin üzerinde tarihe de 
yer verilmemiştir.57 

2.3. Diyadin Nâibi Ahmed Faik Efendi

Dâire-i Meşîhat-ı İslamiyye’ye sicil bilgileri gönderilen ulemadan birisi de 
Diyadin nâibi Ahmed Faik Efendi’dir. Babasının adı Hacı Süleyman Ağa’dır. 
Pederi memur sınıfından değildir. Nişanı yoktur. Ahmed Faik Efendi, 1261 
yılında Trabzon’a bağlı Hemşin nahiyesinin Makarviş köyünde doğmuştur. 
Tercüme-i hal varakasında belirttiğine göre Ahmed Faik Efendi, ilköğreni-
mini köyündeki mektepte görmüştür. Burada Kur’an-ı Kerim ve resâil-i kıraat 
dersleri almıştır. Hemşin Müftüsü Ömer Efendi’den sarf ve nahiv derslerini 
layıkıyla talim etmiştir. Oradan Erzurum’a geçmiş ve Kağızmanî Medresesi’nde 
ders görmüştür. Müderrisîn-i benâmdan Erzurum vilayeti müfettişi Hacı Ali 
Efendi ile Hacı Osman Efendi hocaların derslerine devam etmiştir. Nahiv, 
mantık, meânî, âdâb, tefsir, ahvâl-i hadis, akaid, ilm-i fıkıh ve ferâiz dersle-
rini görmüştür. Hacı Ali Efendi Hoca’dan ferâiz icâzetnâmesi almıştır. Hicri 
1296/1878-1879 senesinde İstanbul’a gelmiştir. Fatih Bahr-i siyah canibinde 
Çiftebaş Kurşûnî Medresesi’ne kayıt olmuştur. Kelamdan akaid ve hikmete 
kadar Amasyavî Abdülkerim ve Receb Efendi hocalardan ders talim etmiştir. Bir 
taraftan da Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne’ye dâhil olmuş ve devam etmiştir. Burada 
fazla kalmamış sadece birkaç ay tahsîl-i ulûm ve funûn etmiştir. Abdülkerim 
Efendi’den icazetnâme almaya hak kazanmıştır. İcazetnamesi hazırlanırken bu 
arada hocası vefat etmiştir. Buna binaen icazetnâmesini alamamıştır. Türkçe 
ve Arapça konuşup yazmaktadır. Herhangi bir eseri veya telifi yoktur. Mektep 
şehâdetnamesi alamamıştır.58

Ahmed Faik Efendi, kırk yaşındayken 1301/1884 yılı Ramazan ayında devlet 
hizmetine girmiştir. Trablusgarp vilayeti şer‘iye mahkemesinde iki ay kadar 
mülâzemetle devam etmiştir. Bu yılın zilhicce ayında aynı vilayetin Zuvara 
nahiyesinin nâibliğine tayin edilmiştir. Burada sekiz ay çalışmıştır. Meclis-i 
İntihâb-ı Hukkâm tarafından seçilmesi ve Trablusgarp Valisi Ahmed Rasim 
Paşa’nın arzı üzerine Meşihatın onayıyla 15 Receb 1302/30 Nisan 1885 tarihinde 
57 MŞH, USD, No. 0599/01.
58 MŞH, USD, No. 0298.02. s.1.
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Trablusgarp’ın Terhûne kazasına nâib olarak atanmıştır. Burada 1500 kuruş 
maaşla çalışmış ve 33 ay hüsn-i hizmet etmiştir. 15 Cemâziyelâhir 1306/16 Şubat 
1889 tarihinde yine aynı maaşla Trabzon vilayeti dâhilindeki Atina (Pazar)59 
kazasına naip olarak tayin edilmiştir. Burada 29 ay 10 gün görev yaptıktan 
sonra 25 Zilhicce 1309/21 Temmuz 1892 tarihinde 1250 kuruş maaşla Bayezid 
sancağına tabi Diyadin kazasına naip olarak atanmıştır. Ahmed Faik Efendi 
temiz bir sicile sahip olmuştur. 1892 yılına kadar hakkında herhangi bir şikâyet 
olmamıştır. Ceza almadığı gibi herhangi bir töhmet altında da kalmamıştır.  
Görevini güzelce hakkıyla ifa etmeye çalışmıştır. Tercüme-i hal varakasını 8 
Rebîülâhir 1310/30 Ekim 1892 tarihinde tanzim etmiştir.60

Ahmed Fâik Efendi Zuvara, Terhûne, Atina, Diyadin, Hopa, Lâdik, Atina 
ve Hınıs kazalarında nâib olarak görev yapmıştır. En son Hınıs’tan emekliliğe 
ayrılmıştır. Ahmed Fâik Efendi’nin görev çizelgesi şu şekildedir.

Görev yeri Tayin tarihi Görevden ayrılış tarihi Aldığı maaş 
(kuruş)Vilayeti Kazası

Trablusgarp Merkez 1301 Ramazan Şevval 1301 mülâzemet
Trablusgarp Zuvara 1301 Zilhicce Receb 1302 -
Trablusgarp Terhûne 15 Receb 1302 Muharrem 1305 1500
Trabzon Atina 15 Cemâziyelâhir 1306 25 Zilkade 1308 500
Erzurum Diyadin 30 Zilhicce 1309 20 Cemâziyelâhir 1312 1250
Trabzon Hopa 20 Rebîülâhir 1314 20 Rebîülâhir 1316 675
Sivas Ladik 20 Muharrem 1319 20 Muharrem 1321 675
Trabzon Atina 10 Receb 1322 10 Receb 1324 675
Erzurum Hınıs 22 Receb 1327 16 Muharrem 1328 1350

Tablo- 1: Ahmed Fâik Efendi’nin görev çizelgesi61

Meşihat arşivinde Ahmed Faik Efendi hakkında daha önceki görev yaptığı 
yerler tarafından gönderilen ve “mazbata” olarak ifadelendirilen çeşitli belgeler 
de bulunmaktadır. Bu mazbatalarda görev mahallindeki resmi ve gayri resmi 
şahsiyetlerin Ahmed Fâik Efendi’nin şahsiyeti, ahlakı, davranışları, hangi gö-
revleri ne kadar ve ne şekilde yaptığı, ehliyeti, vukûfiyeti, sadakati ve üzerinde 
bulunan zimmetin devredilmesi gibi hususlardaki kanaatlerine yer verilmiştir. 
Toplam altı adetten oluşan mazbatalarda kazanın kaymakamı, nâibi, müftüsü, 
mal müdürü, bidayet mahkemesi reisi, ticaret mahkemesi reisi, istinaf mahke-
mesi reisi, mudde-i umûmî (savcısı), müstantik muavini, tahrîrât kâtibi, sandık 
emini ve azalar gibi resmi görevlilerin isimleri ile görev mahallindeki kabile 
şeyhlerinin ve şehrin önde gelen şahsiyetlerinin adları da bulunmaktadır.
59 Atina kazası XIX. yüzyılda Trabzon eyaletinin Gönye sancağına bağlı bir kazadır. Günümüzde 

Pazar ilçesi olarak anılmaktadır. Atina/Pazar kazasıyla ilgili geniş bilgi için bk. Süleyman Demirci-
Hüseyin Saraç, “XIX. Yüzyılda Trabzon Eyâleti’nin İdarî Birimi Olarak Atina/Pazar Kazâsı”, SDÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (2012) 1-14.

60 MŞH, USD, No. 0298.02. s.1.
61 MŞH, USD, No. 0298.02. s.18,19.
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Birinci mazbata Terhûne kazası kaymakamı ve on bir kişiden oluşan kazanın 
önde gelen resmi şahsiyetleri, ikinci mazbata ise bu kazanın istinaf mahkeme 
reisi ve diğer mahkeme üyeleri tarafından tanzim edilmiştir. Bu mazbatalarda 
daha önce Terhûne kazası naipliği yapan Ahmed Fâik Efendi’nin dirayet, ik-
tidar, sadakat ve istikamet sahibi bir kişi olduğunu, döneminde kazada vuku 
bulan müracaat, muhakeme ve davaları şer-i şerîf ve nizâm-ı münîf ile tatbik 
ettiği, gayretiyle umumun hoşnutluğunu kazandığı ve mahkeme-i şer‘iyye ve 
nizâmiyye hasılatı ile hukuk-ı şahsiyye ve eytâm akçeleri konusunda üzerinde 
herhangi bir zimmetin bulunmadığı, bidayet mahkemesi reisliği görevi sırasında 
ise görevini hüsn-i hal ile ifa ettiği, üzerinde zimmet-i mîriyye bulunmadığı 
ve hakkında herhangi bir şikâyet ve iddia olmadığı ifade edilmiştir. Birinci 
mazbata 10 Teşrînievvel 1303/22 Ekim 1887, ikinci mazbata ise 28 Şubat 
1303/11 Mart 1888 tarihinde takdim kılınmıştır.62 

Üçüncü mazbata Terhûne kazasındaki kabile şeyhlerinin, ayanlarının ve 
önde gelen şahsiyetlerin Arapça olarak tanzim ettiği mazbatadır. Mazbatada 
ismi yer alan 38 şahıs, Ahmed Fâik Efendi’nin fıkıh, dirayet ve istikamet sahibi 
olduğunu, görevini kemâl-i adalet ve insaf üzere güzel bir şekilde ifa ettiğini, 
kanun, hukuk ve adaletten ayrılmadığını, herkesin ondan memnun olduğunu 
ve memuriyet işleri ve davranışları hususunda aykırı bir hareketinin olmadığını 
beyan etmiş ve Cenab-ı Hakk’ın onu başarılı kılması ve yardımcısı olması 
konusunda ona dualar etmiştir.63

Dördüncü, beşinci ve altınca mazbata, Atina kazasındaki kaymakamı, mah-
keme reisi ve diğer resmi görevliler tarafından tanzim edilmiştir. Bu mazba-
talarda Atina kazası naipliği yapan Ahmed Fâik Efendi’nin vazifesini gereği 
üzere güzel bir şekilde yaptığı, kötü bir ahvâli bulunmadığı, Allah katından 
güzel ahlak, iffet, hüsn-i siret ve istikamet sahibi bir tabiatta olduğu, herkesin 
hoşnutluğunu kazandığı, seleflerine uygun olarak başarılı bir şekilde hizmet 
sunduğu, üzerinde zimmetin olmadığı, işlerini kanunlara ve şer’i- şerîfe uygun 
olarak ifa ettiği,  kazadan güzel bir surette ayrıldığı ve devir teslim işlerini 
usulüne göre yaptığı beyan edilmiştir.64

Arşiv kayıtlarında Ahmed Fâik Efendi’ye ait 4 Mayıs 1305/16 Mayıs 1889 
tarihli bir Devlet-i Aliyye-i Osmaniye tezkiresi bulunmaktadır. Kendisi 44 
yaşında iken Dâhiliye Nezareti tarafından tanzim edilen bu tezkirede; şöhreti 
Veli Ahmedzâde, doğum yeri Hemşin, doğum tarihi 1261, mezhebi İslam, sanat 
ve maişeti niyabetlik, intihâb ve salâhiyeti hâiz olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 
62 MŞH, USD, No. 0298.02. s.4.
63 MŞH, USD, No. 0298.02. s.4.
64 MŞH, USD, No. 0298.02. s.4.
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uzun boylu, ela gözlü, kumral sakallı ve bıyıklı olduğu ve Hemşin nahiyesinde 
57 no’lu meskende ve 44 no’lu hanede ikamet ettiği ifade edilmiştir. 65

Ahmed Fâik Efendi’nin Kağızmanî Medresesi Müderrisi Ali Avni’den aldığı 
ferâiz ilminde bir icazetnamesi vardır. 12 sayfalık Arapça icazetnamenin bir 
sureti 17 Teşrînisâni  1307/29 Kasım 1891 tarihinde tasdik edilmiştir.66

Ahmed Fâik Efendi tercüme-i hâl varakasında Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne’ye 
dâhil olduğunu ve bir müddet sonra terk ettiğini ifade etmiş ancak buna dair 
bir belge sunmamıştır. Maarif nazırının 18 Teşrînisâni 1310/30 Kasım 1894 
tarihinde Meşihat makamına gönderdiği yazıda, Ahmed Fâik Efendi’nin söz 
konusu mektebe hangi tarihte girdiği ve neden burayı terk ettiği konusunda bir 
tahkikat yapıldığını ve 27 Rebîülevvel 1312/28 Eylül 1894 tarihli 50 numaralı 
tezkire üzerine mektebin müdürlüğüne bu konunun sorulduğu beyan edilmiştir. 
Alınan cevapta mezkûr şahsın kaydına ulaşılamadığı, şahsın bizzat kendisinin 
müracaat etmesi, şöhretini, takriben mektebe giriş tarihini ve o sırada hangi 
memuriyette bulunduğunu bildirmesi gerektiği ifade edilmiştir.67

2.4. Diyadin Eytam Müdürü Mehmed Said Efendi

Arşivlerde sicili bulunan Diyadin ulemasından birisi de Mehmed Said 
Efendi’dir. Mehmed Said Efendi’nin hem Meşihat arşivinde hem de Osmanlı 
arşivinde tanzim edilmiş iki ayrı sicili bulunmaktadır. Aynı yıla ait bu siciller-
deki bilgilerin bazı ufak farklılıklar olsa da genel anlamda birbiriyle örtüştüğü 
görülmektedir. Ufak farklılıkların ise genelde tarihlendirme kısımlarında olduğu 
tespit edilmiştir.

Mehmed Said Efendi’nin babasının adı İsa Fehmi Ağa’dır. Dereceklizâde 
namıyla meşhurdur. Babası Diyadin kaymakamlığında kâtip olarak görev yap-
mış ve vefat etmiştir. Mehmed Said Efendi 1 Haziran 1279/13 Haziran 1863 
tarihinde Erzurum vilayetinin Bayezid kasabasında doğmuştur. İlköğrenimine 
Diyadin’in sıbyan mektebinde orta öğrenimine Bâyezid’in rüşdiye mektebinde 
başlamıştır. Mektepte Arapça, Farsça, hesap ilmi, hendese ve coğrafya derslerini 
okumuştur. Babasının Diyadin kasabasına nakli nedeniyle rüşdiye mektebin-
den şahadetname alamamıştır. Türkçe, Kürtçe ve cüzi olarak da Ermenice 
konuşabilmektedir.68 

Mehmed Said Efendi hicri 1295/1878 yılında on beş yaşında iken mülâ-
zemetle Diyadin’in vergi ve tahrîrât ve mahkeme kalemlerinde göreve başla-
65 MŞH, USD, No. 0298.02. s.5.
66 MŞH, USD, No. 0298.02. s.7-12.
67 MŞH, USD, No. 0298.02. s.14, 16; BOA, Mektubi Kalemi (MF.MKT), Gömlek No. 239/21; 502/3.
68 MŞH, USD, No. 0358.01. s. 1.
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mıştır. 20 Zilhicce 1296/5 Aralık 1879 tarihinde livanın Encümen Adliyesince 
yapılan imtihanda başarılı olmuş ve 400 kuruş maaşla Diyadin kazası Bidayet 
Mahkemesi başkatipliğine tayin edilmiştir. Burada 8 Şevval 1308/17 Mayıs 
1891 tarihine kadar on bir yıl beş ay kemâl-i iffet ve istikametle görevini ifa 
etmiştir. Bu dönemde vazifesiyle meşgulken Erzurum Valisi Ferik Hasan Hayri 
Paşa Bayezid sancağına oradan da Diyadin’e geldiğinde art niyetli bazı kişiler 
asılsız bir takım iddia ve ifadelerle hakkında şikâyetlerde bulunmuşlardır. Er-
zurum vilayeti Encümen Adliyesince derhal görevinden azledilmiş ve 5 sene 
7 ay ve 27 gün açıkta kalmıştır. Mehmed Said Efendi Bayezid sancağı Polis 
Komiserliğine müracaat ederek göreve atanmak istemiştir. Komisyon tarafın-
dan yapılan imtihanda başarılı bulunarak 1 Şaban 1314/5 Ocak 1897 tarihinde 
Diyadin Polis Komiserliğinde aylık 350 kuruş maaşla göreve başlamıştır. 11 
Safer 1325/26 Mart 1907 tarihinde maaşına 50 kuruş zam yapılmıştır. 21 Zil-
hicce 1326/14 Ocak 1909 tarihi itibariyle 11 yıl 10 ay burada görev yapmıştır. 
Daha sonra münhal bulunan Kara Kilise Polis Komiserliğine tayin edilmiştir. 
Burada yaklaşık 11 ay çalıştıktan sonra 22 Zilkade 1327/5 Aralık 1909 tari-
hinde Erzurum vilayetinde Tensikât Komisyonuna celb edilmiş ve yapılan 
muayenede bünyesi ve bedeni zayıf denilerek bir doktor raporu verilmiştir. 
Bu rapor üzerine tensik talimatının beşinci maddesi ahkâmınca kâdir haricine 
çıkarılmıştır. Ancak iki ay sekiz günlük bir fark (eksiklik) kalmıştır. Diyadin 
Mahkeme-i Şer‘iyyesi’nin icra kılınan tensikatında 400 kuruş maaşla eytam 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 3 Safer 1328/14 Şubat 1910 tarihinde eytam 
müdürlüğü görevine başlamıştır. Sahip olduğu herhangi bir rütbe veya nişanı 
yoktur. Mahkemeye çıkıp yargılanmamış ve ceza almamıştır. 1 Receb 1328/9 
Temmuz 1910 tarihinde kendi eliyle tercüme-i hâl varakasını hazırlamıştır. 
İki gün sonra da söz konusu varakası Diyadin kazası nâibi tarafından tasdik 
edilmiştir.69 

Meşihat arşivindeki bu bilgilere ek olarak Osmanlı arşivindeki sicill-i umûmî 
kaydında, Mehmed Said Efendi’nin; babasının Diyadin kazası kaymakam vekâleti 
görevinde bulunduğu, 16 Muharrem 1294/ tarihinde 140 kuruş maaşla Diyadin 
kazası tahrîrât ve meclis-i idâre kitabetine tayin edildiği, 26 Zilhicce 1296/31 
Ocak 1877 tarihinde 400 kuruş maaşla bidayet mahkemesi başkâtipliğine nak-
ledildiği, Erzurum vilayeti encümen-i adliyesince Şevval 1308/1891 tarihinde 
azledildiği, 6 Şaban 1314/10 Ocak 1897 tarihinde 350 kuruş maaşla Erzurum 
vilayeti üçüncü sınıf polis komiserliğine atandığı, 13 Safer 1325/28 Mart 1907 
tarihinde maaşının 400 kuruşa çıkartıldığı, Diyadin kazası kaymakamlığı ta-
69 MŞH, USD, No. 0358.01. s. 1.



Hasan TELLİ   387

rafından tercüme-i hâl varakasının hakikate uygunluğunun ve kendisinin de 
liyakat ve ehliyet sahibi bir kişi olduğunun tasdik edildiği ifade edilmiştir.70

Said Efendi’nin nüfuz kaydı bilgilerini içeren bir tezkire de bulunmaktadır. 
1 Eylül 1321/14 Eylül 1905 tarihli bu tezkirede babası İsa Ağa’nın vefat etmiş 
olduğu, evli olup Diyadin’de ikamet ettiği ifade edilmiş ve orta boylu, ela 
gözlü, buğday tenli, çiçek bozuğu yüzlü (çiçek hastalığından dolayı yüzünde 
izler olan) bir kişi olarak vasıflandırılmıştır.71

Meşihat arşivinde Said Efendi hakkında iki adet berâet-i zimmet mazbatası 
bulunmaktadır. 5 Ağustos 1308/17 Ağustos 1892 tarihli ve 4 numaralı birinci 
mazbatada Diyadin mahkeme reisi Süleyman Hayri, başkâtip Ali Mazhar, 
müstantik muavini Ahmed Fevzi, kâtip Ahmed Mustafa ve mahkeme azaları 
Abdurrahman ve Timur’un görüşlerine yer verilmiştir. Bu mazbatada Diyadin 
kazası Bidayet Mahkemesi Başkâtipliğinde 400 kuruş maaşla görevli olan ve 
vilayet Encümen Adliyesince görevinden ayrılan Mehmed Said Efendi’nin 
görevli olduğu 28 Teşrînisâni 1295/10 Aralık 1897 tarihinden itibaren 5 Ma-
yıs 1307/17 Mayıs 1891 tarihine kadar on bir sene beş ay zarfında iffet ve 
istikametle görevini ifa ettiği, memuriyetiyle ilgili olarak üzerinde zimmet ve 
ilişiğin bulunmadığı ve herkesin hoşnutluğunu kazandığı için kendisine berâet-i 
zimmet mazbatası tanzim edildiği ifade edilmiştir.72

26 Haziran 1326/9 Temmuz 1910 tarihli ve 71 numaralı ikinci mazbata ise 
Diyadin kaymakamı Hilmi, nâibi Musa Kazım, mal müdürü Mehmed Şükrü, 
tahrîrât kâtibi Sadeddin, azalar Hamid, Ali Haydar, Cafer ve Haco tarafından 
tanzim edilmiştir. Bu mazbatada Mehmed Said Efendi’nin Diyadin kazası 
polis komiserliğinde görevli iken Meşihatın emriyle Kara Kilise kazasına tayin 
edildiği, burada 29 Kânunuevvel 1312/10 Ocak 1897 tarihinden 1 Kânunusâni 
1324/14 Kasım 1908 tarihine kadar on bir sene on ay kadar müdde-i umûmî 
muavinliği vekâleti vazifesini kanunlar çerçevesinde güzel bir şekilde ifa ettiği 
ve liyakat erbabından olduğu ifade edilmiştir. Bu vesileyle kendisine mazbata 
tanzim edildiği belirtilmiştir.73

2.5. Diyadin Mahkeme-i Şer‘iyye Kâtibi Hafız Mehmed Efendi

Diyadin ulemalarından birisi de Hafız Mehmed Efendi’dir. Babasının adı 
Ali Rıza Efendi’dir. Aslen Erzurum’un Sultan Melek mahallesinden olan babası 
Kaymakam Süleyman Bey-zâde demekle meşhurdur. Vefat etmiş olan babasının 
70 BOA, Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Komisyonu Defterleri (DH.SAİDd), Gömlek No. 174/297.
71 MŞH, USD, No. 0358.01. s. 3.
72 MŞH, USD, No. 0358.01. s. 3.
73 MŞH, USD, No. 0358.01. s. 3.
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son memuriyeti Bayezid sancağı Diyadin kazası mal müdürü muavinliğidir. 
Hafız Mehmed Efendi hicri 1308/1890 yılının başlarında Erzurum’un Sultan 
Melek Mahallesinde doğmuştur. Erzurum’da Namirvân (Narman) Cami-i Şerifi 
Medresesinde ve idadi mektebinde eğitim görmüş ve burada Arapça, Farsça, 
ilm-i hesâb, hendese, coğrafya derslerini okumuştur. Kur’an-ı Kerim’i hıfzet-
miştir. Babasının memuriyeti dolayısıyla taşrada pek çok kazada bulunmak 
durumunda kalmış ve bu sebeple şahadetname almaya muvaffak olamamıştır. 
Türkçe ve Kürtçe konuşmakta ve Türkçe okuyup yazmaktadır. Telif ettiği bir 
eseri bulunmamaktadır. 

Hafız Mehmed Efendi on altı yaşında iken Diyadin kazasının mahkeme-i 
şer‘iyyesine mülâzemetle dâhil olmuştur. İki se ne buradaki görevine devam 
ettikten sonra 250 kuruş maaşla ikinci kâtip olarak tayin edilmiştir. 1910 yılı 
itibariyle görevine halen devam ettiği görülmektedir. Görev süresi boyunca 
herhangi bir konuda muhakeme olmamış ve ceza da almamıştır. Diyadin kazası 
nâibi Musa b. Mehmed Kazım tarafından 19 Receb 1328/27 Temmuz 1910 
tarihinde tercüme-i hâl varakası tanzim edilmiş ve Hafız Mehmed Efendi’nin 
erbâb-ı liyâkat ve istihkaktan olduğu ifade edilmiştir.74

Arşiv kaynaklarında Hafız Mehmed Efendi’ye ait 14 Haziran 1326/27 Ha-
ziran 1910 tarihli bir “Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Tezkiresi” de mevcuttur. 
Bu tezkire de kendisinin orta boylu, buğday benizli olduğu, Rıza Efendi’nin 
oğlu olarak şöhret bulduğu, babasının vefat ettiği, annesinin hayatta olduğu, 
Diyadin’de ikamet ettiği ve nüfuz kaydının burada bulunduğu, Diyadin Mah-
keme-i şer‘iyye ikinci kâtipliği görevini ifa ettiği ifade edilmiştir.75

2.6. Diyadinli Bekir Fevzi Efendi Samsun Şer‘iyye Mahkeme-i Şer‘iyye 
Kâtibi

Diyadin ulemasından birisi de Bekir Fevzi Efendi’dir. Babasının ismi Os-
man Ağa, annesinin adı Fatıma’dır. Aslen Kars muhacirlerindendir. 15 Zilhicce 
1301 tarihinde Erzurum vilayetinin Diyadin kazasında doğmuştur. Öncelikli 
olarak dini ve şer‘î ilimleri köy medreselerinde tedris etmiştir. Şahadetnamesi 
ve icazetnamesi yoktur. Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerini konuşabilmekte ve 
yazabilmektedir. Telif ettiği her hangi bir eseri yoktur.  1323/1905 yılı Safer 
ayından itibaren üç ay kadar Bitlis vilayeti polis dairesinde mülâzemetle görev 
ifa etmiştir. 2 Cemâziyelevvel 1323/5 Temmuz 1905 tarihinde aylık 150 kuruş 
maaşla Genç sancağının Valir nahiyesine polis memuru olarak tayin edilmiştir. 
Beş sene burada görev yapmış, akabinde sekiz ay kadar açıkta kalmıştır. 29 
74 MŞH, USD, No. 0357.01, s.1.
75 MŞH, USD, No. 0357.01, s.3.
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Receb 1328/6 Ağustos 1910 tarihinde Muş mahkeme-i şer‘iyyesince yapılan 
imtihanda başarılı olarak 400 kuruş maaşla Samsun Mahkeme-i Şer‘iyye baş-
kâtipliğine atanmıştır. 1911 yılı itibariyle halen bu görevini sürdürmektedir. 
Resmi bir mertebe nişanı bulunmamaktadır. Bu vakte kadar muhakeme altına 
alınmamıştır. Ancak 1911 yılı Eylül ayında ev sahibi ile bir sözlü münakaşaya 
girdiğinden dolayı nakdî bir altın ceza ile mahkûm olunmuştur. 18 Zilhicce 
1329/10 Aralık 1911 tarihinde Samsun kazası mahkeme-i şer‘iyye başkâtipliği 
tarafından tezkire-i Osmaniyesinin bir sureti tanzim ve tasdik olunmuştur.76 

16 Rebîülevvel 1327/7 Nisan 1909 tarihli Devlet-i Aliyye-i Osmaniye tez-
kiresinde Bekir Efendi’nin orta boylu, ela gözlü, esmer tenli, evli ve anne 
babasının merhum olduğu ve Diyadin’de ikamet ettiği ifade edilmiştir.77

Sonuç ve Değerlendirme
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilatında önemli 

mevkilerde bulunan ilmiye sınıfı; idari, dini, ilmi ve adli birçok alanda mü-
him hizmetler ifa etmiştir. 2. Abdülhamid Han döneminde ilmiye sınıfına ait 
görevlilerin prosopografik bilgileri kayıt altına alınmış ve Bâb-ı Meşîhat’ta 
toplanarak arşivlenmiştir. Günümüzde İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan 
Meşihat Arşivi, Osmanlı son dönemi ulemasının biyografileri ve sicil kayıtları 
açısından oldukça önemli verileri içermektedir. Meşihat Arşivindeki ulema 
sicil dosyalarında sicilleri kayıt altına alınan ve Diyadin merkezinde nâib, 
müftü, müderris, eytam müdürü ve mahkeme-i şeriyye kâtibi olarak görev 
alan Diyadin uleması da bulunmaktadır. 

Ağrı iline bağlı bir ilçe konumunda olan Diyadin; Urartu, Kimmer, İskit, 
Med, Pers, Part, Sasani, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Moğol, Harezm, İlhanlı, 
Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Osmanlı ve Rus hâkimiyetinde yaşamıştır. 
Belâzuri ve İbnü’l-Esîr’in eserleri incelendiğinde Diyadin bölgesinin Hz. Os-
man döneminde hicri 25 (miladi 645/646) yılında Habîb b. Mesleme tarafından 
İslam topraklarına dâhil edildiğini söylemek mümkündür. Tuğrul Bey 1040 
yılında Bizans’a bağlı olan Ağrı ve çevresini Selçuklu topraklarına katmıştır. 
1071 Malazgirt zaferinden sonra Diyadin bölgesi Selçukluların hâkimiyetinde 
kalmıştır. Diyadin’in Osmanlı topraklarına katılması ise Sultan 1. Selim zama-
nında gerçekleşmiştir. Diyadin Osmanlı idaresinde önce Van vilayetine bağlan-
mıştır. Daha sonra ise Erzurum vilayetinin Bayezid sancağına bağlı bağlı bir 
kaza olarak idari taksimatta yerini almıştır. Trabzon-Erzurum-Ağrı-Bayezid ve 
Tebriz arasındaki ticaret hattında stratejik bir öneme sahip olmuştur. 
76 MŞH, USD, No. 0936.01, s.1.
77 MŞH, USD, No. 0936.01, s.3.
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Meşihat Arşivinde sicil kayıtları olan Osmanlı’nın son dönemi Diyadin 
uleması içinde Diyadin’de doğmuş ancak farklı şehir ve coğrafyalarda gö-
rev yapmış ismin yanında, Osmanlı’nın farklı coğrafyaların doğmuş ancak 
Diyadin’de görev yapmış isimler de bulunmaktadır. Diyadin Müftüsü Molla 
Ömer Efendi Van Bahçesaray’da, Diyadin nâibi Ahmed Faik Efendi Trabzon 
Hemşin’de, Diyadin eytam müdürü Mehmed Said Efendi Bayezid’de, Diya-
din mahkeme-i şer‘iyye kâtibi Hafız Mehmed Efendi Erzurum’da, Samsun 
Şer‘iyye Mahkeme-i Şer‘iyye Kâtibi Bekir Fevzi Efendi Diyadin’de doğmuştur. 
Diyadin müderrisi Osman Efendi’nin doğum yeri ise bilinmemektedir. Buna 
göre Meşihat arşivindeki sicil kayıtlarına göre ulema sınıfında Diyadin’de 
doğup da Diyadin’de görev yapan kimse bulunmamaktadır. Diyadin’e tayin 
edilen görevlilerin Bayezid, Erzurum, Van ve Trabzon gibi Diyadin’e yakın 
bölgelerden geldiği ve eğitimlerini Diyadin haricindeki şehirlerde tamamla-
dıkları görülmüştür. Bunda görevlilerin başka memleketten olmaları önemli 
bir etki oluşturmuştur. Diyadin müftüsü Van ve Bitlis medreselerinde, Diyadin 
nâibi Erzurum ve İstanbul medreselerinde, Diyadin mahkeme-i şer‘iyye kâtibi 
Erzurum medreselerinde, Samsun mahkeme-i şer‘iyye kâtibi ise Diyadin köy 
medreselerinde eğitim görmüştür. Bunlar nahiv, mantık, meânî, âdâb, tefsir, 
ahvâl-i hadis, akaid, ilm-i fıkıh, ferâiz, Arapça ve Farsça gibi dersler almışlardır. 

Görevlilerden sadece Diyadin müftüsü icazetname almayı başarmış,  diğer-
leri ise icazetnamelerini alamamıştır. Diyadin müftüsü Arapçadan icazetname 
almıştır. Bayezid müftüsünden bir kıta icazetname almaya muvaffak olmuştur. 
Diyadin nâibi ise Abdülkerim Efendi’den icazetnâme almaya hak kazanmış,  
tam icazetnamesi hazırlanırken bu arada hocası vefat etmiş, bu sebeple icazetnâ-
mesini alamamıştır. Diyadin eytam müdürü ise dönemin modern mekteplerinde 
eğitim almış, sıbyan mektebini bitirmiş, rüşdiye mektebine başlamış ancak bu-
rasını tamamlayamamıştır. İçlerinden sadece Diyadin mahkeme-i şer‘iyye kâtibi 
Mehmed Efendi hafızlık yapmış ve diğerlerinden farklı olarak hem medrese 
hem de idadi mektebi okumuştur. Bu mektepte Arapça, Farsça, ilm-i hesâb, 
hendese ve coğrafya derslerini görmüştür. Diyadin müftüsü, Türkçe, Kürtçe, 
Arapça ve Farsça; Diyadin nâibi, Türkçe ve Arapça; Diyadin eytam müdürü, 
Türkçe, Kürtçe ve cüzi olarak da Ermenice; Diyadin mahkeme-i şer‘iyye kâtibi, 
Türkçe ve Kürtçe; Samsun mahkeme-i şer‘iyye kâtibi ise Türkçe, Kürtçe ve 
Arapça dillerini konuşabilmekte ve yazabilmektedir.

Meşihat arşivinde Diyadin nâibi Ahmed Faik Efendi hakkında altı adet ve 
Diyadin eytam müdürü Said Efendi hakkında iki adet berâet-i zimmet maz-
batası düzenlenmiştir. Diğerlerinin mazbata evrakları bulunmamaktadır. Bu 
mazbatalarda görevlilerin şahsiyeti, ahlakı, davranışları, görevi, görevine olan 
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ehliyeti, sadakati ve üzerinde bulunan zimmetin devredilmesi gibi hususlarda 
amirlerinin kanaatlerine yer verilmiştir.

Diyadin müderrisi Ömer Efendi hariç diğer tüm görevlilerin “Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye tezkiresi” denilen ve günümüzdeki nüfus cüzdanı konumunda olan 
belgeleri bulunmaktadır. Bu tezkirelerde görevlilerin ismi, anne ve babasının 
adı, doğum tarihi, doğum yeri, milleti (dini), sıfatı, hizmet ve intihab salahi-
yeti, medeni hali, askerlik durumu, boyu, göz rengi, alamet-i fârikası, eşkâli 
ve nüfusa kayıtlı olduğu yer hakkında bilgiler verilmiştir.

Diyadin müftüsü Ömer Efendi, Bayezid müderrisliği ve Diyadin müftülüğü 
yapmıştır. Diyadin nâibi Ahmed Fâik Efendi, Terhûne, Atina, Diyadin, Hopa, 
Lâdik, Atina ve Hınıs kazalarında nâib olarak görev almıştır. Diyadin eytam 
müdürü Mehmed Said Efendi, Diyadin’in vergi ve tahrîrât ve mahkeme ka-
lemlerinde, bidayet mahkemesi başkâtipliğinde,  polis komiserliğinde, Kara 
Kilise polis komiserliğinde görev almış ve en son Diyadin eytam müdürü 
olmuştur. Hafız Mehmed Efendi, Diyadin mahkeme-i şer‘iyye kâtibi olarak 
çalışmıştır. Diyadinli Bekir Fevzi Efendi ise Genç sancağının Valir nahiyesine 
polis memurluğu ve Samsun Mahkeme-i Şer‘iyye başkâtipliği yapmıştır. 
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YILLAR” ESERİNDE AZERBAYCANDA VE 
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19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar ve günümüze kadar 
Ermenilerin Müslüman Türklere ve Azerbaycanlılara karşı işledikleri soykı-
rımlar, katliamlar, trajediler, ihanetler ilk sırada yer aldı. Tarihimiz için bu 
kadar önemli ve gerekli olan sorunlar, geçmiş Sovyet zamanlarında ya hiç 
araştırılmamış ya da birçok durumda bu fenomenleri sessizce bir tarafça atla-
mışlardır ve en iyi ihtimalle sözde incelenmişler ve en kötüsü çarpıtılmıştır. 
Bugün, bu sorunları Sovyet ideolojisinin kurbanları arasına atmalı ve bunları 
çok ciddiye almalı ve sahip olduğumuz kaynaklara dayanarak savunmalıyız, 
çünkü zaman olayların aynı şekilde tekrarlandığını, ancak zamanın taleplerine 
göre uyarlanmış yeni senaryolara göre olduğunu göstermektedir. Gelecekte bu 
tür tekrarlardan kaçınmak için olayların tarihsel köklerini, özlerini, nedenlerini 
ve etkilerini bilmemiz önemlidir. Bu bağlamda, tarihsel ve edebi eserlerin geç-
mişin olaylarını anlatan, onları aydınlatan, tanımlayan ve analiz eden tarihsel 
kaynaklar olarak önemi, son derece yüksektir. 

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti top-
raklarında da bir Ermeni devleti kurmayı hayal eden Ermeniler kitlesel ola-
rak Güney Kafkasya’ya göçürülmeye başladılar. 19. yüzyılın sonunda Avrupa 
devletlerinin desteği ve maddi yardımı ile kurulan Taşnaksutyun, Hncak ve 
diğer Ermeni örgütleri, Ermenilerin gelecekte bu topraklarda büyük bir devlet 
kurma hayalini gerçekleştirmeleri için çeşitli planlar geliştirdiler. Rusya’nın 
iktidar çevreleri her şeyi biliyordu. Bazı üst düzey kraliyet yetkililerinin bile 
konuyla ilgili bazı endişeleri vardı.

19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar tanınmış bir Azerbay-
can yazarı ve sosyal aktivisti olan Memmed Said Ordubadi’nin (1872-1950) 
çalışmalarında, Avrupa, Doğu ve Azerbaycan tarihindeki birçok tarihi olayı 
yansıtan tarihi romanlar özel bir yer tutmaktadır. Aralarında “Kanlı Yıllar” 
*  Doç. Dr. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe ve sosyoloji Enstitüsü asgarov_rashad@

mail.ru Tel: +994 50 378 99 29 
**  Doç. Dr. Nahçıvan Devlet Üniversitesi baqirbabayev59@mail.ru +994 60 220 93 94 
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(1911) eseri hem gerçek kaynaklara hem de gerçek tarihsel gerçeklere dayanarak 
yazıldığından, bir kaynak olarak önemliydi ve tarihsel çalışmalara araştırılması 
ve dahil edilmesi gerekiyordu. Bu eserde Ermeni Taşnak haydutlarının Bakü, 
Gence, Nahçıvan, Karabağ, Gazah bölgesi, Zangezur, Göyçe, Mehri mahalle-
rinde, Rus iktidar çevrelerinin provokasyonu altında Azerbaycan halkına karşı 
işledikleri soykırım gerçeklere ve belgelere dayanmaktadır.

Bu olayları incelemek için eserin tarihi bir kaynak olarak analiz edilmesine 
geçmeden önce, bunun nasıl ortaya çıktığına dikkat etmek isterim. Bu konuda 
yazar şöyle yazıyor: “İrşad” ve “Taze Hayat” gazeteleri aracılığıyla, çevremde-
kilerden bilgi istediğim sırada tarafsız bir şekilde yazdıklarından emin olduğumu 
herkes bilmeli. Yine, bilgi almak için, editörlere özel mektuplar gönderdim 
ve bölge hükümetinin isyan günlerinde her iki tarafa karşı tutumunu sordum. 
Bu koleksiyonda, herhangi bir kişisel önyargıdan, herhangi bir bencil amaçtan 
uzak olan mektupları aldığımdan ve yayınladığımdan gurur duyuyorum.”

Yazarın iki yıl boyunca yarattığı eser ilk olarak 1911 yılında Azerbaycan 
burjuvazisinin önde gelen temsilcisi Ağa Murtuza Muhtarov tarafından “Kanlı 
Yıllar” adı altında yayınlandı ve dağıtıldı.

20. yüzyılın başlarında ve sonunda Ermeniler Azerbaycan’ın Karabağ böl-
gesinde Azerbaycan halkının katliamlarını gerçekleştirdiler. Ermenilerin amacı 
sadece savaşı kazanmak değil, aynı zamanda Karabağ topraklarında yaşayan 
Müslüman nüfusun tamamen yok edilmesiydi. Bu aynı zamanda bir suç ve 
soykırımdır. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine Azerbaycan halkına karşı gelen 
bu Ermenilerin aşağıda belirtilen zulümleri insanlığa karşı yöneltilen terördür.

Rus araştırmacılar N.N. Şavrov ve V. Veliçko, Ermenilerin, aralarında Ka-
rabağ da dahil olmak üzere 19.- 20. yüzyılın başlarında Ruslar tarafından 
Kafkasya’ya getirildiklerini ve yerleştiklerini yazıyor.

Rusya’nın Ermenilerin bu bölgeye yerleştirilmesi daha sonra Ermeni terö-
rünün başlangıcına yol açtı. Ermeniler ilk olarak 1905-1906 yıllarında aşağılık 
niyetlerini açıkça ifade etmeye başladılar. Çarlık Rusyası, Türkiye, İran ve 
diğer ülkelerden Kafkasya’ya göçürdüyü Ermenileri Azerbaycan halkına karşı 
silahlandırdı ve savaşa yükseltti.

“Kanlı Yıllar” adlı eserinde M. S. Ordubadi Şuşa’daki olaylar hakkında şöyle 
yazıyor: 8 Ağustos 1905’te gece saat ikide Ermeniler, Kerbelayı Memmedhüseyin 
adında şehir fenerleriyle yakılmış bir Müslümanı keserek ve vahşice öldürerek 
Ermeniler ve Müslümanlar arasında yeni bir çatışmanın tohumlarını ektiler.

Mir Möhsün Nevvab ”1905-1906 Ermeni-Müslüman Davası” eserinde Er-
menilerin baştan aşağı silahlandığını belirtiyor. Ermeni Taşnaklar böyle bir 
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hileyi Müslümanlardan silah almak için kullandılar. Sonuç olarak, Ermenilerin 
Müslümanlardan bu kadar yüksek bir fiyata silah satın almaları, Müslüman-
ların evlerinde ne kadar mühimmat olursa olsun tamamen Ermenilerin eline 
geçmesine neden oldu.

“Kanlı Yıllar” adlı eserinde M.S. Ordubadi, 17 Ağustos’ta Taşnak Erme-
nilerinin “Koçarlı Mahallesi’nde” 8 evi yaktığını ve nüfusunu öldürdüğünü 
yazıyor. Müslümanların Halfalı adı verilen bölgede 10 evin soyulmasıyla ilgili 
haberler üzücü hale geldi. Şiddetli Ermeni Taşnaklarının bu tür saldırganlık-
larını gördükten sonra, artık din adamlarının ve üstlerinin tavsiyelerine aldırış 
etmeyen İslami gençler Ermenilere karşı ortak bir saldırı başlatıyorlar....18 
Ağustos’ta Taşnak Ermenileri yıkılan güçlerini yeniden inşa ettiler ve tekrar 
savaşa girdiler... Ermeniler, geçmiş günün kargaşasından gerçekten çıkmak 
istemelerine rağmen, ağır kayıplar verdikten sonra, kendi paylarını Müslü-
manlara verdiler” dedi.

İsmail Özçelik, ”Karabağ’ın Tarihi ve Karabağ’daki Ermeni Olayları” adlı 
eserinde, 16-20 Ağustos’ta Şuşa’da Ermenilerden kanlı çatışmaların devam 
ettiğini, Rus Kazaklarının ve Rus piyadelerinin Ermeni Taşnaklarla birlikte 
Azerbaycanlıların evlerine baskın düzenlediklerini, ancak Azerbaycanlıların 
koruması altında geri çekilmek zorunda kaldıklarını yazıyor.

“Kanlı Yıllar” adlı eserinde M.S. Ordubadi, Taşnak Ermenilerinin savaşa 
başladıklarını gördükten sonra tuzaklara başvurmaya başladıklarını yazıyor. 19 
Ağustos’ta Ermeni Arhimandriti ve Vali Baranovskiy caminin mahkemesine 
geldiler ve Arhimandrit Müslümanlara yalvarmaya başladı, ağladı ve barış teklif 
etti. Müslümanlar barış sözünü duyduklarında, mermileri ateşlemeyi bıraktılar 
ve sakinleştiler. Ermeniler eve dönen valiyi ateşe verdiler.

Taşnaklar, gerçek okulun onarımında çalışan 17 İranlı işçinin kafasını kes-
tiler. Böylece 16 Ağustos 1905’te başlayan savaş, 21 Ağustos’ta barış ilanıyla 
sona erdi. Bu savaşta yüzlerce Azerbaycanlı öldürüldü.

“Ermeni Terörizmi ve Suçları: Azerbaycan, Türkiye ve Dünyada” kitabında 
Ermenilerin 1905 yılından bu yana “Ermeni-Müslüman davası” adı altında 
tarihe geçen kanlı katliam gerçekleştirdikleri, bu savaşın sadece Karabağ’da 
değil, Bakü’de, Nahçıvan’da, Erivan eyaletinde, tekrar Bakü’de, Cavanşir’de, 
Gence’de, Tiflis, Gazah ve diğer yerlerde binlerce Azeri Türkünün trajik ölü-
müyle sonuçlandı. 

Türk tarihçi Taha Akil, ”Azerbaycan Konseyleri ve Babaları” adlı çalışma-
sında Ermeni rahiplerin 1906’da Şuşa’da bulunan Ermeni kiliselerini Azerbay-
canlılara karşı gerçek mühimmat depolarına dönüştürdüklerini ve kiliselerin 
mahzenlerine büyük miktarda mühimmat sakladıklarını belirtti. O zamanlar 
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şehir yönetimi tarafından Tanrı’nın Evi’ni hain niyetlerinde kullanmak için, 
rahipler Şuşa’dan cezalandırıldı ve sınır dışı edildi. Aynı zamanda Müslüman-
ları sakinleştirmek için bir oyundu. Çünkü Çarlık Rusya’nın himayesinde olan 
zengin Ermeniler 1905-1906 yıllarında Türkiye’den ve İran’dan paralı Ermeni 
savaşçıları getirdiler ve Azerbaycan Türklerine karşı savaştılar. Bu konuda 
tarihi literatürde yeterli bilgi var.

Şubat 1906’da Kafkasya Valisi Vorontsov-Daşkov’un inisiyatifiyle Tiflis’te 
Ermeni-Müslüman katliamına son vermek amacıyla barış konferansı (Meclis) 
düzenleniyor. Bu konferansta Müslüman temsilciler Ahmed bey Agaoğlu, Ali-
mardan bey Topçubaşev, Adil Han Ziyadhanov ve diğerleri Taşnaksutyun parti-
sinin niyetlerini açığa vuruyorlar, Kafkasya’da toplu katliamların ve terörizmin 
organizatörü ve faili olduğuna işaret ediyorlar, resmi hükümet çevrelerinin bu 
örgütün eylemlerine göz yumduğunu kanıtlıyorlar. Ancak bu konferanstan kısa 
bir süre sonra Ermeni silahlı birlikleri tekrar katliama başladı.

8 Haziran 1906’da, 40 kişiden oluşan bir Taşnak terörist grubu, sulama ka-
nalını temizlemek için çıkan Cavanshir ilçesindeki Hıdırlı, Giyaslı, Şuhumahlı 
köy topluluğunu vurdu. 3 kişi ölüyor. 12 Temmuz 1906’da, Cebrail ilçesinin 
Hozaberd köyünde kılık değiştirmiş Taşnak teröristleri, köy sakinlerine Topagaç 
Dağı’nın eteklerinde boya yapmak için ağaç kabuğu ve bitki kökleri tedarik 
eden Kazançılarla saldırıyorlar. Boyacı kardeşlerin ikisi de rehin tutuluyor. 
Boyacı kardeşler ölüme işkence edilir, uzuvları kesilir ve vahşice öldürülür.

Mir Möhsün Nevvab, Müslümanların öldürülmesinde Karabağ ve Şuşa’dan 
Rusya tarafından atanan generallerin de aktif rol aldıklarını belirtti. Onlardan 
General Goloşapov daha acımasızdı. Goloşapov Şuşa’ya varır varmaz, Ermeni 
mahallesinde, milletten bir Ermeni tarafından hazırlanan, Duma Milletvekili 
Kiki Kalantarov’un hazırladığı bir rezidansa yerleştirildi. Her gece Kiki Kalan-
tarov’un önderliğinde, General Goloşapov’un dairesinde Ermenilerin parasına 
keyf toplantıları düzenlenmektedir. Gündüz ve gece ona Kalantarov’un seçtiği 
ve generalin hizmetine atadığı 2-3 yardımsever Ermeni kadın hizmet etti. Bir 
gece Kalantarov’dan bir Ermeni, Goloscşapov’a 10 bin ruble rüşvet verdi ve 
generalden Rusların Ermeni-Müslüman davasında onlara açıkça yardım etmesini 
istedi. Goloşapov’un emriyle çevredeki köylerden, Erivan’dan, Gence’den ve 
diğer yerlerden 7.000 Ermeni milis, 850 Rus Kazak, Şuşa’da bulunan birkaç 
bin Ermeninin yanı sıra 11 top seferber edildi.

M. S. Ordubadi, Ermenilerin, Golosşapov’un Müslümanlara karşı şeytani 
bir tutum sergilediğini fark ederek, her an  rus generalini Müslümanlara karşı 
koymak için bir bahane aradıklarını yazıyor.
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12 Temmuz 1906’da, birkaç gün önce öldürülen bir Ermeninin cesedinin 
general’e “işte, bu saatte sizin mahallenizde Müslümanlar öldürüldü” diyerek 
teslim edilmesi için bahane arayan General Goloşapov, derine inmedi, ancak 
Koçarlı mahallesini top mermisiyle ele geçirme emrini verdi. Bundan sonra 
10 bine kadar Taşnak müfrezesi, Kazak birlikleriyle birlikte Azerbaycanlılara 
karşı saldırıya geçti. Kavga başladığında, bunlar Müslüman cesur adamlardı 
ve Ermenilere ve Ruslara karşı savaşan ancak kalede yaşayan genç insanlardı. 
Onlara yardım sadece 3 gün sonra geldi.

Ruslar ve Ermeniler, kendilerine doğru gelen insanları vurdular, onları ölü 
ya da diri ateşe attılar ve yaktılar. Şuşa’da top ateşi sonucu binlerce ev yıkıldı, 
yüzlerce insan öldürüldü. 1905-1906 yıllarında Ermenilerin yaptığı katliam 
sonucunda Karabağ’da yüzlerce Azeri vahşice öldürüldü.

Taşnak Ermenileri tarafından kasıtlı olarak yaratılan 1905-1906 Ermeni-Müs-
lüman çatışması ve Güney Kafkasya’nın tüm guberniyelerinde ve ilçelerinde 
yaptıkları keyfiliğin, bu dönemde kazançlı bir alan olan pamuk yetiştiricili-
ğinin gelişimi üzerinde de çok ciddi bir olumsuz etkisi oldu. Böylece birçok 
fabrika tahrip edilirken, bu fabrikalarda çalışan nüfus hayatlarını kurtarmak 
için yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. İktidar çevreleri tarafın-
dan yaşananlara yönelik bu maksatlı ihmaller, bölgede yaşayan Azerbaycan 
nüfusunun durumunu daha da kötüleştirdi.

“Taze Hayat” gazetesinin sayfalarında Zengezur ve Cavanşir ilçelerinin 
köylerinin sıkıntılarından bahsedildi: “Zengezur ilçesi sakinleri koltuklarından 
ayrılıyor ve özellikle Bakü’deki diğer şehirlere, katlara duyulan ihtiyaç nede-
niyle taşınıyorlar. Bu göçmenler, herhangi bir maniye, hatta soğuk’a rağmen, 
bir şekilde açlıktan kurtulmak için evlerinden ayrılıyorlar.” Cavanşir ilçesinin 
Deller, Surof, Galaeraz, Şahavend, Hacı Garvend ve Papravend köyleri sakinleri 
de açlıktan ölmemek için diğer köylere dağıldılar.

Aygün Attar (Haşimzade), “Karabağ geçidinde Ermeniler ve Ermeni siya-
ceti” adlı eserinde, bu savaşta Azerbaycanlıların ve Azerilerin korunmasında 
Ahmed-Bey Ağaoğlu’nun 1905 yılının sonlarına doğru kurduğu “Difayi” ör-
gütünün çok değerli olduğunu belirtti.

V.M. Guliyev “Azerbaycan’da Ermeni baskısı” adlı eserinde, Polonyalı 
asıllı Amerikalı araştırmacı T. Svyatokhovski’nin haklı olarak dünya basının 
1905-1906 yıllarındaki olayları Ermeni yanlısı bir konumdan ele aldığını yaz-
dığını yazıyor. Yazar ayrıca Taşnak birlikleri tarafından yapılan darbelerden 
kaynaklanan acının, Azerbaycan Müslüman toplumunun birleşmesi yolunda 
bir tür katalizör olarak hizmet ettiğini de belirtmektedir. T. Svyatokhovsky, 
1905 yılının sonlarında Gence’de kurulan Difayi partisinin Rus-Ermeni birli-
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ğine yönelik gerçek tehdidin üstesinden gelmek amacıyla gizli bir siyasi yapı 
olarak ortaya çıktığını belirtti.

1905-1906 yıllarında Ermenilerin yaptığı katliam sırasında Karabağ’da 
yüzlerce Azeri vahşice öldürüldü. Buna rağmen burada yaşayan Azerbaycan 
halkı, cesur Azeri oğullarıyla birlikte Karabağ’ı korumak için ayağa kalktı ve 
bölgeyi düşmanların saldırılarına karşı korudu.

Karabağ ile birlikte Bakü’de Ermeni terörizmi ve barbarlığı da devam etti. 
20. yüzyılın başlarında Bakü’de yoğun bir dönemde Taşnaksutyun Partisi, sosyal 
Demokratlarla bağlantı kurarak Bakü’de Taşnaksutyun işçi örgütlerini sosyal 
Demokratlar ve sosyal devrimciler adıyla kurdu. Asıl ilgileri ise ayaklanmalar, 
provokasyonlar düzenlemek, yerel halk arasında kanlı eylemler gerçekleştir-
mekti. Profesör Atahan Paşayev “1905-1907 yıllarında Azerbaycan halkına karşı 
Ermeni zulümleri” başlıklı makalesinde Taşnaksutyun partisinin liderlerinin 
planlarını yürütmek için tüm araçları kullandıklarını yazıyor. Ermenilerini bile 
büyük meblağlar talep ettiler, vermeyenleri fiziksel olarak yok ettiler. Taşnak-
sutyun provokatif-terör örgütleri, 1904’ten 1905’in başlarına kadar, hedeflerine 
ulaşmak için halk arasında hoşnutsuzluk ve huzursuzluk yaratmaya teşebbüs 
ettiler. Bu girişimler başarısız oldu.

6 Şubat 1905’te saat 12 civarında Bakü’de meydana gelen korkunç olay, 
şovenist fikirli Ermeni milliyetçilerinin etnik zeminde önceden planlanmış 
büyük bir katliama yol açtı. Aynı gün kent merkezinde Ermeni komitesi tara-
fından Ermeni kilisesi’nin yanındaki sözde “Parapet” de zengin ve etkili bir 
kariyer sahibi Agarza Babayev öldürüldü. İncelemede, kurbanın vücudunda hem 
ateşli silah hem de soğuk silah izleri bulundu. Şehrin her yerinde Agarza’nın 
cesedinin kirletildiği ve yaklaşık 200 yaranın yaralandığı bir ses duyuldu. 
Olanların farkında olan Bakü halkı cinayetten çok etkilendiler ve bundan önce 
Ermenilerin bir dizi suç işlemiş olmaları nedeniyle halk arasında büyük bir 
hoşnutsuzluk ve huzursuzluk yaşandı. M.S.Ordubadi ”Kanlı yıllar”ında şöyle 
yazdı: “Her iki ülkenin gözünde yapay ve gecikmiş bir karışıklık bombası 
nihayet patladı ve Kafkasya’nın tüm dünyası bu bombanın etkisinin şidde-
tiyle yandı... Bu bomba, 6 Şubat’ta Kafkasya’nın her yerinde ateş açıldığında 
meydana gelen Bakü trajedisidir. Bugün ayaklanmalar her taraftan, yani Ba-
kü’nün her yerinde bekleniyordu. Babayev ismiyle bir Müslümanın ölümünün 
farkına vardıktan sonra Müslümanlar da açıkça Ermenilere kamp yapmaya 
başladılar... Ermeniler ise tam ciddiyetle çalışmaya başladılar” dedi. Aynı gün, 
Agarza Babayev’in öldürülmesinden yarım saat sonra, Konki’nin kondüktörü 
Artyom Şinkov, Vorontsovskaya Caddesi’nde öldürüldü ve Tsitsianovskaya 
ve Çadrovskaya sokaklarında kimliği belirsiz bir Rus, bir kurşunla vurularak 
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öldürüldüğü sırada öldürüldü. Ermeniler gerçek okul ve teknik okulun yedinci 
sınıf öğrencilerini Yakov Lebedev ve Ivan Volkov’u öldürüyorlar. Şehrin her 
yerinde şiddetli bir çatışma başlıyor, sabaha kadar sürekli olarak her iki taraf-
tan silah sesleri duyuluyor, gök gürültüsü, vurma, insanların tükürük çığlıkları 
duramıyor. Mikhailov Hastanesinin belgelerine göre, katliamın başladığı gün 
Ermeni milyonerler Balabek Lalayev, Artem Babayans, Esay Ter-Osipov ve 
diğer işadamlarının himayesinde bulunan bir terörist grup 18 kişiyi ölü ve 33 
yaralı olarak kaybetti. Bunlardan 34’ü Azeriler, 6’sı Rus, 6’sı Ermeni, 5’i diğer 
milletlerden temsilcilerdi.

7 Şubat’ta durum daha da kötüleşti. Bu kez bu Ermeni terör örgütü yaklaşık 
yüz sivili yaraladı. Çatılara, pencerelere, Müslümanlara ve gelip giden “bütün 
kabilelere” durdurmadan ateş açtılar. Krasilnikov, Milov, Korsakov’un evlerin-
den, Madrid’deki bir otelden yerel halk - Azeriler-aniden mermi yağmuruna 
tutuldular. Kalabalık kargaşa içindeydi ve silah kullanıyordu. Yaşlılar, kadınlar 
çocukları ellerinden tutup geldikleri her yere kaçarlardı, ancak her iki taraf da 
kurtarılmadı. Huzursuzluk sonucunda birçok Müslümanın şehirleri ve dükkanları 
yıkıldı ve yağmalandı. Çünkü Azerbaycanlılar bu olaydan çok habersizdiler. 
Ermeniler silahlı birliklerle birlikte Müslüman mahallelerde dolaşıp masum 
insanları ölüyorlardı.

8 Şubat’ta ihtişamıyla ünlü olan Bakü cehenneme dönüştü. Bir yandan 
bomba patlamaları, diğer yandan yüksek şehirlerin iniş ve çıkışları, rafineri-
lerin, kulübelerin yangınlarından gökyüzüne yükselen alevler insanları şaşırttı. 
O gece hiçbir muhafız birliği olmadığı için şehir korumasız kaldı. Ermeniler 
birçok işletmeyi ve fabrikayı yakıp yıktılar, her yerde cinayetler ve soygunlar 
meydana geldi. “Çekim gittikçe şiddetlendikçe, Müslüman iki kişi öldürüldü. 
Aynı zamanda, icra memurlarının, Polis şefinin emriyle, Dağıstan Alayı müf-
rezesi ile birlikte itfaiye ekiplerine yardım etmeleri gerekiyordu. İtfaiye ekibi 
girişimde biraz geciktiği için, dördüncü bölge emniyet müdürü birliklerini alıp 
Aslanov’un evinin avlusuna giriyor. İcra memurları ve askerler eve giriyorlar-ev 
bilinmeyenler tarafından acımasızca ateşleniyor. Mübaşir beyefendiler, her-
hangi bir eylemde bulunmadan müfrezelerini alıp yerine geri dönmek zorunda 
kalıyorlar... Bugün Bakü’deki durum o kadar tehlikeliydi ki o kadar karışıktı 
ki, ateşin şiddetli etkisi altında, yanan mermiler ölüleri toplamak ve yaralıları 
hastane’ye götürmek imkansızdı... Ayın 10’una kadar Bakü’de kesintisiz suç-
lar yaşandı. Balahan’daki rafinerilerdeki ayaklanmalar yasaldı ve kundaklama 
uygulamaları da şiddet buldu.” (M.S.Ordubadi. “Kanlı yıllar”).

Katliamlardan sonra katiller zengin Ermenilerin evlerinde toplandılar - Ba-
labek Lalayev, Artem Babayants, Esay Ter-Osipov, Hakop Muradyan, Gregory 
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Sarkisyan, Karen Sahakyants, önümüzdeki günlerde provokasyon planlarını 
tartıştılar. Taşnaksutyun’un seçkin Ermeni işadamlarının yanı sıra programla-
rını uygulamaya başlayan üyeleri ve sponsorları Mantaşev, Ter-Gukasov ve 
Melikyanlardı.

11 Mayıs 1905’te Bakü’de Kafkasya halkları arasında dostane bir konumda 
bulunan beş Ermeni terörist tarafından Prens M.A.Nakaşidze ve G.Takaşvili 
öldürüldü. Tanık P.P.Şubinsky bunu anılarında doğruladı. Aynı gün General 
Alihanov da öldürüldü. Cinayetlerle ilgili yaygın haberlerde, Ermeni terör 
örgütü Taşnaksutyun tarafından işlendikleri kaydedildi. Bazı hesaplara göre, 
katillerden biri Drastamat Kanayan’dı (Dro lakaplıydı). Bu olaylardan önce Dro, 
başta Türkler, Kürtler ve Azeriler olmak üzere sivil nüfusa karşı çeşitli Ermeni 
çetelerinin bir parçası olarak Zengezur bölgesinde kanlı operasyonlara katıldı. 
Buna ek olarak, aralarında Pavlov’un şefleri, Neshansky, Boguslavsky, Vali 
Yardımcısı Andreev, Albay Bykov ve diğerleri Ermeni teröristleri tarafından 
öldürülenler arasındaydı.”  (“Insanlığa karşı Ermeni terörist ve çete örgütlerinin 
suçları (19.- XXI yüzyıllar), AMBA İnsan Hakları Enstitüsü, Bakü, 2003).

Şubat olaylarından sonra, Ermenilerin ve Azerilerin nefreti birbirlerine o 
kadar arttı ki her dakika yeni çatışmalar beklenebiliyordu. En yaygın mazeret 
katliamın başlamasına yol açabilirdi. 20 Ağustos 1905’te Bakü’de beklenmedik 
bir şekilde ikinci bir Ermeni-Müslüman çatışması patlak verdi. Görgü tanıkla-
rına göre, Eylül ortasına kadar süren bu katliam, Şubat olaylarını acımasızlığı, 
dehşeti ve kitleselliği ile gölgede bıraktı. M.S. Ordubadi “Kanlı yıllar” adlı 
eserinde, huzursuzluğu şöyle anlattı: “İkinci Bakü trajedisinden birkaç gün önce 
hastanelerde çalışanlar tatildeydiler. Bu görevin nedeni işçilerin durumlarından 
memnuniyetsizliğiydi. Ve hükümet, onlarla anlaşmaya varmak yerine, askerleri 
yerlerine yerleştirdi, atları başlattı, onları daha da üzdü.

Grevcilerin ve katiplerinin çoğu Ermeniydi. Cumartesi günü Konkan’ı bom-
balayan hükümetin eylemlerinden memnun değillerdi. Bu çatışma sırasında 
Konka’daki askerler ve birkaç Müslüman yolcu öldürüldü ve yaralandı. Bu 
fırsatı değerlendirmek için kentteki Ermeni kilisesinde çan sesi duyulur. Ermeni 
gençleri, Ermeni esnafın karışıklık yarattığına dair bir işaret olarak dükkanların 
önünde ellerini birbirlerine vuruyorlar. Esnaflar da bundan sonra Müslüman-
ları ateşe verirler, her taraftan yürüyen, yollarda barakalar ve sular taşıyan bir 
kalabalığı parçalayıp kesmeye başlarlar, trafik cezası gibi işlerle uğraşırlar.” 

İyi silahlı Ermeni çeteleri şehrin yoğun nüfuslu Müslüman mahallelerine 
baskın düzenleyerek çok sayıda insanı vahşice öldürdüler. Erkeklerin başlarını 
kestiler, hamile kadınların karınları yırtıldı, çocuklar ateşte yakıldı, kuyularda 
suyla boğuldu. Cesetlerin çoğu denize atıldı. O sırada Bakü Polis Şefi Genel 
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Müdürünün raporunda, Ermeni halkının ayrılıkçı hareketi amacıyla uzun za-
mandır Kafkasya’da faaliyet gösteren Ermeni devrimci komitesinin, esas olarak 
ulusun aydınları ve işçilerinin önderliğinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Çeşitli 
içeriklerin beyanlarını yayınlıyorlar ve Kafkasya’daki tüm ulusları iktidara 
karşı mücadelede birleşmeye çağırıyorlar. Bu komite hükümet karşıtı gösteriler, 
grevler, polis ve orduya karşı silahlı direnişin düzenleyicisidir. Bu hareketin 
kurbanları idari yönetimin üst düzey çalışanları, Bakü Valisi Prens Nakaşidze, 
Yelizavetpol Valisi, sivil Danışman Andreev ve daha birçoklarıydı. Aslında, 
Ermenilerin eylemlerinde sadece ulusal ayrılıkçı niyetleri takip ettiler. Görünüşe 
göre Bakü Polis Şefinin raporunda hem Şubat hem de Ağustos 1905’te toplu 
cinayetlerin faillerinin Ermenilerin olduğu açıkça vurgulanmaktadır.

Rus arşivlerine göre, 1905-1906 yıllarında Ermeni terör örgütü Taşnaksut-
yun”un çifte oyun oynamıştı: Birincisi, en azından kısmen Müslümanlardan 
intikam alınmış, ikincisi ise basın ve propaganda yoluyla tüm olaylardan Rus 
hükümeti alınmış, böylece sadece Ermenileri değil Kafkasya’daki diğer sakinleri 
de devrim yaratacak yeni güçlü bir kampanya malzemesi oluşturulmuştur... 
Bunun sonucunda Ermenilerin beğenmediği birçok Rus subay ve sivil hayatını 
kaybetti” (“Ermeni terörist ve çete örgütlerinin insanlığa karşı işlediği suçlar 
(19.- XXI yüzyıllar)”, NANA İnsan Hakları Enstitüsü, Bakü. 2003).

11 Ekim 1905 tarihli Bakü Polis şefinin Geçici Vali Generaline verdiği ra-
porda, Ağustos katliamı sırasında evlerin, balkonların, pencerelerin çatılarından 
sivillere ateş açıldığı, 49 Ermeni evinin sahiplerinin adreslerinin ve isimlerinin 
keşfedildiği ve listelendiği belirtildi. Aralarında Ermeni kilise figürlerinin isim-
leri belirtilmiştir. Dağıstan Alayı Tkaçenko astsubayının Geodakov’un evinde 
askerlerle birlikte pencerelerden ve balkonlardan ateş açan 47 Ermeni gözal-
tına alındı. Ayrıca Mikhailov Ermeni Hayırseverlik Derneği’nin bulunduğu ev, 
Osipova, Yegizarov, Avakov, Mailova, Antonov ve Adamov’un dairelerinin 
bulunduğu tabanca ve tüfeklerden ateş edildi. Raporda ayrıca bireysel polis 
karakollarındaki ölümlerin listeleri de yer alıyor. Ancak bu listede yer alan-
lar, ölenlerin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Birçok ceset çelik 
неузнаваемыми. Başlarını, bacaklarını, ellerini kestikleri, diğer bacaklarını 
kestikleri, akrabalarını buldukları ve vücutlarında lekeler bulunan insanları 
gömdükleri insanları. Kimliği bilinmeyen Müslüman cenazeler ise doğrudan 
mezarlığa götürüldü. 22 Ağustos’ta dördüncü çeyrekte Ermeniler saraydan 15’e 
kadar İranlı Müslüman marketi soydular. 23-25 Ağustos’ta Bakü’nün petrol 
endüstrilerinde ve fabrikalarında meydana gelen yangınlar birçok işçiyi işsiz 
bıraktı. En büyük yangın Balahan petrol endüstrisinde meydana geldi. Kısacası, 
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20 Ağustos’tan 10 Eylül’e kadar süren toplu cinayetler sırasında Bakü’de ve 
çevresinde birçok suç meydana geldi.

10 Eylül 1905’te Kafkasya Valisi I.I.Vorontsov-Daşkov, Azerbaycanlılar 
ve Ermeniler arasında barış ve huzur tesis etmek için Bakü’ye geliyor. Onun 
önderliğinde 14 Eylül’de saat 12 civarında Duma Meydanı’nda binden fazla 
Müslüman ve Ermeni, ileri aydınlar ve dini figürlerle birlikte uzlaşma için 
toplanıyor. Bakü il Gazi Mir Muhammedkerim ağa Mircafarzade halkı barışa 
çağırıyor. Ardından Ermeni rahip ve Vali General S.A.Fadeev konuşuyor ve 
uzlaşmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Müzakereleri yürütmek için her iki 
taraftaki etkileyicilerden oluşan özel bir komisyon oluşturulur. 

“Kanlı Yıllar” adlı eserinin önsözünde Ordubadi, Ermeni-Müslüman çatış-
masının dört nedenini kaydetti. Taşnaksutyun Ermeni komitesini yönetmenin 
despotik bir yolunu organize ederek, Kafkasya’daki kanlı tiyatronun rolüne 
ilk işaret eden kişi oldu. Bu bağlamda yazı masasında 245 mektup vardı, suç 
partisinin faaliyetleri hakkında 400’den fazla rapor vardı.

İkinci sebep olarak, hükümet yetkililerinin, yani Rus yerel yetkililerinin 
bu davaya karşı küçümseyici tutumlarına işaret etti: “Büyük Rus devrimi ne-
deniyle merkezi hükümet başkanı buna müdahale ettiğinden, küçük yetkililer 
keyfiliğin neden olduğu Ermeni-Müslüman huzursuzluğunu hafifletmek için 
hiçbir önlem almadılar. Yakalanmış olmalarına rağmen, bir yandan Ermeniler 
terör korkusu nedeniyle ellerinde tuttular, diğer yandan da dürüst olmayan 
eylemler gerçekleştirdiler... İşte bu, Kafkasya’nın güzel şehirlerinin yıkılıp 
yakılması ve evlerimizin bir bardak kan haline getirilmesidir” dedi.

Üçüncü sebep ve ayaklanmalar söz konusu olduğunda, Müslümanların cahil 
olmaları ve modern işlere takıntılı olmalarıdır. Yazar şöyle yazdı: “Müslümanlar, 
bilim ve siyasete takıntılı olduklarında, Kafkasya’da hükümet yetkililerinin 
tuttuğu inancı ve Ermenilerin bu inancı nasıl kullandıklarını düşünmediler. 
Bakü trajedisinden sonra Ermeni-Müslüman olayların bu kadar uzun süren 
gelişmesinin nedeni Müslümanların bilim dışı olması, ancak Müslümanların 
silahsız olmaları ve modern meselelerden habersiz olmaları olan bir başka 
taraf daha var. Burada Ermenilerin Bakü’deki Müslümanları test etmek için 
askerlerine belli bir işaret verdiklerini düşünmeliyiz. Eğer o zaman Müslüman 
topluluğu hazırlayıp neşeyle hareket etseydi, Ermenileri uyanışa, tembelliğe 
sürükleseydi Kafkasya trajedileri sona erecekti ve Müslümanların doğal ce-
saretini ve azimliliğini bileceklerdi” dedi.

Dördüncü sebep Ermenilerin özerklik arzusudur. Burada yazar, ideologlarının 
aradıkları yolları, Ermeni yazar Arsroni’nin talimatlarını anlatıyor, özellikle 
Azerbaycanlıların atalarının ülkesinden zorla uzaklaştırılması ve bu yerlerde 
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kendi krallıklarının yaratılması gibi ulusal arzularına ulaşmak için tüm araçları 
kullanacaklarını vurguluyorlar.

1905-1906 yıllarında Bakü’de başlayan katliam, Erivan, Nahçıvan, Gence, 
Karabağ, Zangezur ve diğer bölgelerde devam etti, Ermeni ayrılıkçılar kitlesel 
olarak Azerilere hitap ettiler, şehirleri ve köyleri yaktılar, çocukları, yaşlıları ve 
kadınları vahşetle ve vahşetle öldürdüler. O dönemde sadece Şuşa, Cavanşir, 
Cebrail ve Zengezur ilçelerinde 75 Azerbaycan köyü yıkıldı, Erivan ve Gence 
Guberniyelerinde 200’den fazla yerleşim yeri yıkıldı. Ermeni zulmünden kur-
tulabilen on binlerce Azerbaycanlıdan kendi topraklarından ayrılmak zorunda 
kaldılar, böylece Azerbaycan’da göçgünlük geleneğinin temeli atıldı.
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المتقين. وأصحابه  الطاهرين  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اللهم  وصّل  والتوفيق،  اإلعانة    ولي 

العلمیة: وسیرته  حیاته  الول:  المبحث 
ومولده: نسبه  الول:  المطلب 

قد التراجم  كتب  في  له  المترجمين  أن  لحظت  األرموي  اإلمام  ترجمة  عن  البحث  أثناء     
اليسير. النزر  إل  سيرته  في  يٌكتب  فلم  شديد،  باختصار  حياته  سيرة     ذكروا 

    وهو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد بن حامد األرموي (1) األذربيجاني
وهي أذربيجان  أعمال  من  أُرمية  مدينة  في  هـ   594 سنة  ميالده  كان  ولقد  الشافعي.   الدمشقي 

.(2) إيران  لدولة  تابعة   اآلن 
وتربى، نشأ  وبها  وترعرع  نما  وعليها  ولد  فيها  رأسه.  ومسقط  األرموي  اإلمام  بلد  فأرمية      

ووصفها، البلدان  معجم  كتابه  في  وذكرها  وزارها،  الحموي  ياقوت  المدينة  بهذه  مر   وقد 
أربعة، أو  أميال  ثالثة  نحو  البحيرة  وبين  بينها  بأذربيجان،  قديمة  عظيمة  مدينة  »هي   فقال: 
حسنة مدينة  وهي  هـ.   617 سنة  رأيتها  المجوس.  نبي  زرادشت  مدينة  يزعمون  فيما   وهي 
إليها أيام...ونسب  سبعة  أربيل  وبين  وبينها  أيام،  ثالثة  تبريز  وبين  وبينها  الماء...   كثيرة 
بن محمد  الفضل  وأبو  الشويخ.  محمد  بن  الله  عبد  بن  الحسين  الله  عبد  أبو  منهم:   جماعة 

.(3) األرموي«  يوسف  بن  ومظفر  األرموي  يوسف  بن    عمر 
العلم: طلب  في  ورحلته  نشأته  الثاني:  المطلب      

(4) بلده  في  للعلوم  تلقيه  بداية  عن  أكثر  تفاصيل  ول  بلده،  في  األولية  علومه  وتلقى  نشأ         
يونس بن  موسى  الدين  كمال  المعارف  موسوعة  تلقاء  متوجهاً  للعلم،  طلباً  بلده  من  هاجر   ثم 
وعشرين أربعةً  يتقن  كان  والذي   ،(5) هـ   639 عام  المتوفى  الموصل،  في  الكردي  منعة   بن 
* Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

(1) نسبة إلى أُرمية بضم الهمزة وسكون الثاني وميم مكسورة وياء مفتوحة خفيفة وهاء. الحموي، ياقوت بن عبد 
الله، معجم البلدان، ج1، ص159، دار الفكر، بيروت.

العلوم، ج1، ص792، مطبعة  في موضوعات  السيادة  السعادة ومصباح  مفتاح  بن مصطفى،  أحمد  زادة،  كبري  (2) طاش 
الستقالل الكبرى. 

(3) الحموي، معجم البلدان، ج1، ص951، مرجع سابق.
(4) البغدادي، إسماعيل باشا، هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج2، 604، وكالة المعارف، إستانبول، 

1951. والزركلي، خير الدين بن محمود، األعالم، ج:7، ص661، دار العلم للماليين.
(5) يأتي الحديث عنه عند التكلم عن شيوخ السراج األرموي.
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القاضي وغرف  األرموي.  الدين  سراج  القاضي  ولزمه  السبكي،  ابن  طبقات  في  ما  على   فناً 
شاء ما  والشرعية  العقلية  يونس  بن  الدين  كمال  معارف  بحور  من  الله-  رحمه   األرموي- 

.(6) يغرف  أن  له  الله 
نهاية وكانت  مصر،  إلى  غادرها  ثم  هناك،  التحصيل  كتاب  وألف  دمشق  إلى  رحل  ثم        

.(7) فيها  استقر  إليها  رحل  التي  قونية  في  مقامه 
العلماء: بین  ومنزلته  علومه  الثالث:  المطلب 

تعج بيئة  إلى  وهاجر  المعرفة،  ربع  في  وشب  العلم،  عش  في  األرموي  اإلمام  درج       
الحكماء وفطاحل  العلماء،  بجهابذة 

في وخاصة  العقلية  العلوم  عليه  تغلب  األرموي  القاضي  فيه  عاش  الذي  العصر  كان        
بها. العلم  بسالح  يتسلح  أن  له  لبد  كان  فلذا  المشرق،   بالد 

المصنفات، أنفع  فيها  وصنف  والجدل،  والحكمة  المنطق  في  أجاد  األرموي  والقاضي       
ذكر فإذا  بالبنان.  لمؤلفاته  يشار  أصبح  حتى  السبق،  قصب  وحاز  الذروة،  ذلك  في  بلغ   وقد 
وباإلضافة والتعليق،  بالشرح  العلماء  تلقته  الذي  األنوار  مطالع  للذهن  تبادر  المنطق   علم 

والحكمة. المنطق  في  الحق  بيان  كتاب  وهو  المنطق  في  الثاني  كتابه  إلى 
النكت تهذيب  كتاب  وله  بالفارسية،  وضعه  وقد  الحكمة  لطائف  كتاب  لديه  الحكمة  وفي      

في والمناهج  سينا،  لبن  والتنبيهات  اإلشارات  شرح  كتاب  له  كذلك  الجدل.  في   للشيرازي 
.(8) الحكمة  ولطائف  والحكمة،  المنطق 

األرموي القاضي  براعة  مدى  عن  عظيما  انطباعا  تعطينا  وراءه  خلفها  التي  الكنوز   هذه 
الفنون. هذه  عرش  على  تربع  وقد  حلبتها  فارس  كان  فقد  العموم،  على  العقلية  العلوم  في 

من أصوليًا  األرموي  القاضي  كان  فقد  الثالثة،  العلوم  هذه  في  عبقريته  إلى  وإضافة       
الختصارات، أفضل  أحد  الرازي  لإلمام  المحصول  لكتاب  اختصاره  ويعد  األول،   الطراز 

الفن. هذا  في  مكانته  علو  على  الكتاب  هذا  في  وترتيبه  تصنيفه  ويدل 
لإلمام األربعين  لكتاب  مختصره  خالل  من  ظهرت  فقد  الكالم  علم  في  العلمية  جهوده  أما        

في الكتب  أمهات  من  أيضاً  وهو   ،(9) اللباب  وسماه  الذروة  فيه  بلغ  وقد  الرازي،  الدين   فخر 
الفن. هذا 

يدل الضخم  العلمي  وتراثه  األرموي،  الدين  سراج  القاضي  فيها  برع  التي  العلوم  هي   هذه 
كل في  السبق  قصب  وحيازة  بالفضل  له  ويشهد  الدعوى،  صحة  على  الحجة  ويقيم   بالبرهان 

ر.  مضما

َوفَاتُهُ: الرابع:  المطلب 
حتى بالتدريس،  مملوءة  بالرحالت،  زاخرة  حياة  األرموي  الدين  سراج  القاضي  مضى      

أودع بما  القضاة  قاضي  منصب  ارتقى  ثم  الروم،  بالد  في  ومدرساً  قاضياً  المقام  به   استقر 
(6) السبكي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج5، ص851، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، ط1، مطبعة 

عيسى البابي الحلبي، 1392هـ.
(7) األرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر، التحصيل من المحصول، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، تحقيقه لكتاب، 

ج1، ص72، مؤسسة الرسالة 1988.
(8) األرموي، التحصيل من المحصول، تحقيق: أبو زنيد، مرجع سابق، ص29.

(9) األرموي، أبي الثناء محمود بن أبي بكر، لباب األربعين في أصول الدين، تحقيق: محمد يوسف إدريس وبهاء الخاليلة، 
ط: 1، األصلين للدراسات والنشر، األردن. 
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متوفاه وكان  الجاه،  من  إليه  وصل  ما  إلى  فوصل  والنفسية  العلمية  المؤهالت  من  فيه   الله 
.(10) قونية  مدينة  في  هـ   682

شیُوخه: الخامس:  المطلب 
العلم تلقى  أنه  شك  من  وما  واحداً،  شيخاً  إل  له  نجد  ل  األرموي  ترجمة  إلى  الرجوع  عند      

األخبار. من  كثيًرا  يخفي  التاريخ  ولكن  األكابر،  العلماء  من  العديد  يد  على 
فيها ولد  التي  بلده  في  دراسته  بدأ  قد  الله-  رحمه  األرموي-  بكر  أبي  بن  محمود  القاضي    

شيخ له  يكن  لم  لو  ولكن  الموصل  في  شيخه  اسم  إلَّ  لنا  تذكر  ولم  العمر.  مقتبل  في   أرمية، 
لكفى الموصلي-  الفتح  أبا  منعة-  بن  محمد  بن  يونس  الفضل  أبي  بن  موسى  الدين  كمال   إل 
ولكن والكثرة،  بالعدد  ليست  العبرة  ألن  بمنزلته،  والعتراف  األرموي  بعلم  للثقة  دافعاً   ذلك 

بها. واإِللمام  العلوم  بإتقان  العبرة 
الكردي، الموصلي  منعة  بن  محمد  بن  يونس  الفضل  أبي  بن  موسى  الفتح  أبو  الدين  كمال        

بالمدرسة فتفقه  بغداد  إلى  توجه  ثم  والده  على  وتفقه  بالموصل،  هـ   551 سنة  صفر  في   ولد 
الكمال على  وببغداد   ،(11) سعدون  بن  يحيى  اإِلمام  على  بالموصل  العربية  وقرأ   النظامية 

.(12) األنباري  الرحمن  عبد 
بالذكاء موصوفاً  العلم  فنون  من  كثير  في  متبحراً  رجالً  وكان  بها.  مقيماً  الموصل  إلى  عاد   ثم 

كثيراً. يعظمونه  وأصحابه  الفتوى.  في  والها  وما  الموصل  أهل  مرجع  إليه  المفرط، 
الرياضة فنون  ويعرف  الطب  وكذلك  واإللهي.  والطبيعي  والمنطق  الحكمة  فن  يدري   وكان 
والمساحة. والموسيقى  والمقابلة،  والجبر  منه،  المفتوح  الحساب  وأنواع  والهيئة،  إقليدس  من 

شرحاً الكتابين  هذين  لهم  ويشرح  واإلنجيل،  التوراة  عليه  يقرؤون  الذمة  أهل  وكان       
ل كأنه  الفنون،  هذه  من  فٍن  كل  في  وكان  مثله.  لهم  يوضحهما  من  يجدون  ل  أنهم   يعترفون 
أحد عن  نسمع  لم  الفنون  من  يعلمه  كان  ما  مجموع  فإن  وبالجملة:  فيه.  لقوته  سواه   يعرف 

(13) جمعه.  قد  كان  أنه  تقدمه   ممن 
تلمیذهُ: السادس:  المطلب 

تصانيفه وبراعة  علومه  سعة  في  األرموي  الدين  سراج  كالقاضي  عالما  أن  فيه  شك  ل   مما 
المصادر تسعفنا  لم  ولكن  الطلبة  من  كبير  جم  يديه  على  تتلمذ  وأن  بد  ل  اتقانه،   وحسن 
عليه تتلمذ  أنه  إلى    (14) المحصول  من  التحصيل  تحقيق  صاحب  توصل  وقد  تالميذه،   بمعرفة 

وهما: العلماء  من  عالمان 
الرموي: الهندي  الدین  صفي  الشیخ  محمد  بن  الرحیم  عبد  بن  محمد   -  1

ببالد ولد  الحسن.  أبي  الشيخ  بمذهب  الناس  أعلم  من  كان  األشعري،  مذهب  على  المتكلم    
إلى سار  ثم  مصر،  إلى  وقدم  حجَّ  ثم  هـ،   766 سنة  اليمن  إلى  ورحل  هـ،   446 سنة   الهند 

(10) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، مرجع سابق، ج5، ص158،
(11) يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد األزدي، عالم بالقرآن والحديث واللغة، ولد بقرطبة سنة 486هـ، وأقام بدمشق ثم 
استوطن في الموصل. ابن خلكان، شمس الدين، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج2، ص226، تحقيق: د. إحسان عباس، 

طبع دار صادر، بيروت، 1971.
(12) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله كمال الدين أبو البركات ابن النباري النحوي، سكن بغداد، وأخذ اللغة عن أبي 
الهداية.  المذاهب، وبداية  الذهب في معرفة  الرزاز، وله تصانيف منها هداية  أبي منصور  الجواليقي، والفقه على  منصور 

السبكي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج7، ص155.
(13) السبكي تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج5، ص158.

(14) محقق كتاب التحصيل من المحصول لإلمام سراج الدين األرموي، هو د. عبد الحميد علي أبو زنيد، وقد طبع هذا الكتاب 
في مؤسسة الرسالة طبعة أولى عام 1988.
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586 سنة  دمشق  قدم  ثم  العلم.  في  حباً  وخدمه  عليه  وقرأ  الدين  بسراج  واجتمع  الروم،   بالد 
بالعلم. الناس  وشغل  الجوانية،  والظاهرية  باألتابكية  س  ودرَّ واستوطنها  هـ، 

في والزبدة  الفقه،  أصول  في  والفائق  األصول،  علم  إلى  الوصول  نهاية  المصنفات:  من   وله 
الدينية. األصول  في  التسعينية  والرسالة  الكالم،  علم 

الكردي: الدین  تاج   -  2
المطالع األرموي صاحب  الدين  سراج  الفاضل  العالم  منهم  علماء عصره  على  الله  رحمه   قرأ 
واشتهرت الفقه  في  وتمهر  جميعها  في  وبرع  كثيراً  شيئاً  العلوم  من  وحصل  الحكمة.   وبيان 

.(15) اآلفاق  في   فضائله 
الرموي: الدین  سراج  القاضي  مؤلفات  أهم  عن  لمحة  سابًعا: 

في تراثًا ضخًما  خلف  فقد  التأليف،  في  المكثرين  األئمة  من  األرموي  الدين  سراج  القاضي      
على يدل  تصانيفه  من  وصلنا  وما   ،(16) كاماًل  إلينا  يصل  لم  كان  وإن  والفنون،  العلوم   شتى 

واألصول. والكالم  المنطق  علم  في  وخاصة  وفضله  علمه  وجودة  كعبه  علو 
مؤلفاته: ومن    

والحكمة: المنطق  في  النوار  مطالع   -  1
اعتنى »كتاب   :(17) األنوار)  مطالع  (عن  خليفة:  حاجي  الظنون  كشف  صاحب  قال        

آلئك، من  والحمد  نحمدك  إنَّا  اللهمَّ  أوله:  وتدريسه  ودرسه  ببحثه  واهتموا  الفضالء،   بشأنه 
الحق إعالم  منك  ونبتغي  والغواية،  الغباوة  من  بك  ونعوذ  نعمائك،  من  والشكر   ونشكرك 
الحكيم العليم  أَْنَت  إنك  ألهمت،  ما  إلَّ  دراية  ول  علَّمت،  ما  إلَّ  علم  ل  فإنَّه  الصدق،   وإلهام 
وعلى النبيين  وخاتم  المرسلين  سيد  د  محمَّ على  تصلي  أن  في  إليك  ونبتهل  الكريم   والجواد 

اإِللهية«. والمعارف  الحقيقية  العلوم  في  مختصر  فهذا  وبعد:  الطاهرين  الطيبين  آله 
أقسام: أربعة  على  والثاني  المنطق،  في  األول  فصلين:  يضم  الكتاب  وهذا     

العامة األمور  في  األول:     
الخاصة الجواهر  في  الثاني:     

الخاصة األعراض  في  الثالث:      
.(18) اإللهي  العلم  في  الرابع:     

حاشية وواضع  وناقد  شارح  بين  ما  والحكماء  العلماء  خيرة  من  طائفة  به  اعتنى  وقد         
على شيء دلَّ  إن  وهذا  الحصر  ل  المثال  سبيل  على  منهم  طائفةً  وسنذكر  الثالثين.  عن   زادوا 

الفن. هذا  كتب  بين  ومنزلته  الكتاب  هذا  أهمية  مدى  على  يدل  فإنما 
قطب شرحه  ما  منها:  حواشي،  لها  الشروح  هذه  أن  ثم  شرًحا  لها  وضع  العلماء  من  وكثير      

.(19) األسرار  لوامع  وسماه  هـ،   607 سنة  المتوفى  التحتاني  ازّي  الرَّ د  محمَّ بن  د  محمَّ الدين 
الدین: أصول  في  الربعین  لباب   .2

(15) أبو زنيد، عبد الحميد علي، تحقيقه لكتاب التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر األرموي، ج1، 
ص48، مؤسسة الرسالة 1988.

(16) أبو زنيد، تحقيقه لكتاب التحصيل من المحصول، ج1، ص50.
(17) حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص: 1715، ط3، المطبعة اإلسالمية، 

طهران، 1387. واألرموي، مطالع األنوار، مرجع سابق، ج1، ص5.
(18) األرموي، مطالع األنوار، مرجع سابق، ج1، ص5.

(19) القطب التحتاني، محمد بن محمد، لوامع األسرار في شرح مطالع األنوار، مطبعة الحاج محرم أفندي، إستانبول.
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اإلمام فيه  اختصر  وقد  الكالم،  علم  في  الله-  -رحمه  مساهماته  من  الكتاب  هذا  يعتبر    
على الكبير  األثر  له  كان  الذي  الرازي،  لإلمام  الدين  أصول  في  األربعين  كتاب   األرموي 
في وجدوا  الذين  من  واحًدا  األرموي  اإلمام  فكان  بعده،  أتت  التي  واألجيال  عصره   علماء 

الدينية. اإلسالم  عقائد  على  الحفاظ  في  والزاد  البغية  الرازي  اإلمام 
أصول في  األربعين  كتاب  على  مختصرا  كتب  من  أبرز  من  األرموي  اإلمام  ويٌعد         

الرازي لإلمام  الدين  في أصول  األربعين  لكتاب  تهذيب  الرازي، وهو عبارة عن  لإلمام   الدين 
عبارته. بطول  المتميز 

في فيعرض  إضافة،  فيه  وإنما  الرازي،  اإلمام  لكتاب  اختصار  مجرد  ليس  الكتاب  وهذا       
العلماء شأن  هو  وهذا  أخرى،  مرة  العبارات  بعض  على  ويعترض  تارة،  اإلشكالت   الكتاب 

. لمحققين ا
المنعم وشكر  األنبياء،  وعصمة  العقليان،  والتقبيح  التحسين  مسائل  كتابه  في  بحث  وقد        

من ذلك  وغير  يطاق،  ل  ما  وتكليف  غيره  أم  الموصوف  ذات  هي  هل  والصفة  وشرعاً،   عقالً 
وخاصة المذاهب  أدلة  ونقاش  المسائل  هذ  بحث  في  فائقةً  قدرة  ذلك  كل  في  وأظهر   المسائل. 
حيث العقليين  والتقبيح  التحسين  المشهورة  قاعدتهم  من  شديداً  احترازاً  وأظهر   المعتزلة، 

الخمسة. الشرعية  األحكام  حدود  جميع  في  شرعاً  كلمة  أدخل 
الدارس بيد  يأخذ  بحيث  المهمة،  العقدية  الكتب  من  الدين  في أصول  األربعين  لباب  وكتاب       

القائمة العقلية  األدلة  إلى  باإلضافة  الحنيف،  الشرع  من  بأدلة  اإلسالمية  العقيدة  إثبات   إلى 
والبرهان. والستدلل  الستنتاج   على 

الكتاب: في  الرموي  اإلمام  طریقة    
هذه في  والتعمق  عليها،  األجوبة  واستقصاء  ترد،  قد  التي  اإلشكالت  كافة  عن   1-البحث 

وضبطها. لحلها  السليم  والتوجيه  اإلشكالت 
والطناب. الحشو  عن  والبتعاد  الكتاب،  مادة  عرض  في  2-الترتيب 

كتاب وهو  وغزيرة.  دقيقة  مادة  من  الكتاب  يحتويه  لما  عظيمة  فائدة  فيه  الكتاب  هذ  وختاًما      
في ما  جمع  أنه  مع  الدراسية،  الكتب  خصائص  وفيه  درسيًا،  كتابًا  يكون  أن  يصلح   تحقيقي، 
الطالب بها  يتمرن  التي  وإيراداته  فناقله  إلى  إضافة  رشيقة  متينة  موجزة  بألفاظ   األربعين 

العظيم. الكتاب  هذا  مميزات  من  وهي  دربة،  له   وتكون 
المحصول: من  3.التحصیل 

،606 سنة  المتوفى  الرازي  الفخر  لإلمام  األصول  في  المحصول  لكتاب  اختصار  وهو        
وايراد ألفاظها،  وتحقيق  وتنقيحها،  وتحريرها  اختصارها  إلى  األرموي  اإلمام  عمل   حيث 
فاشتغل النظير،  منقطع  إقباًل  العلماء  عليها  أقبل  التي  الكتب  من  والمحصول  عليها.   األسئلة 
وتوضيحه الفن  هذا  بدقائق  وإحاطته  وتنسيقه  ترتيبه  لحسن  وذلك  العلماء،  من  جمهرة   به 

المسائل. لعويصات 
أثناء اختصره  وقد  المختصرات،  أفضل  من  الكتاب  لهذا  األرموي  السراج  اختصار  ويُعد       

الِهمم كانت  قد   « فقال  للكتاب،  اختصاره  سبب  كتابه  مقدمة  في  بين  وقد  قونية،  في   إقامته 
المراتب إلى  الوصول  دون  تفتر  ول  القاصية،  المراتب  إلى  الرتقاء  عن  تقصر  ل  قبل   فيما 
واستكبروا اليسير،  استكثروا  أن  إلى  الِهمم  تقصير  في  باألُمم  الحال  أفضى  فقد  واآلن   العالية، 
حجة والدين،  الملة  فخر  العاّلمة  العالم  اإِلمام  صنّفه  الذي  الكتاب  أن  حتى  الحقير،   النذر 
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ضريحه، الله  ر  نوَّ الرازي،  عمر  بن  محمد  الخلق  مغيث  الحق  ناصر  والمسلمين،   اإِلسالم 
ول أكثرهم  يستكثره  حجمه،  ولطافة  نظمه  نظافة  مع  بالمحصول،  وسّماه  الفقه  أُصول   في 
على الفرائد  من  ويحتوي  كافية،  جمٍل  على  الفوائد  من  يشتمل  أنه  على  أيسرهم.  عليه   يقبل 
التمس محبته  يحتويه  فيما  وتكاملت  رغبته  فيه  صدقت  َمن  بعض  إن  ثم  متوافية،   قوانين 
مع دلئله،  وفنون  مسائله،  بأنواع  باإِلتيان  ملتزماً  لفظه  بإيجاز  حفظه  طريق  أُسهّل  أن   مني 
الفكر استيفاء  سبيل  على  ل  مشكلة،  منه  مواضع  على  وتنبيهات  مكملة،  قبلنا  من   زياداٍت 
ومتوكالً بالله  مستعيناً  إليه  وأجبته  المختصر،  هذا  من  بالمقصود  إِلخالله  النظر   واستكمال 
ومعناه. لفظه  ويتطابق  اسمه  ليتوافق  المحصول  كتاب  من  األُصول  بتحصيل  وسّميته   عليه، 

.(20) أستعين«  وبه  أتوكل  وعليه  والمعين  التوفيق  ولّي   والله 
في عجيبًا  غريبًا  وتنظيًما  دقيقًا  ثاقبًا  ونظًرا  غزيًرا  علًما  يجد  التحصيل  كتابه  في  والناظر      

ول األصول.  علم  لخدمة  المنطق  علم  بذلك  فذلَّل  عليها،  والرد  اإلشكالت  وإيراد   التصنيف 
التحصيل كتابه  في  مسائله  من  الكثير  أورد  فقد  الكالم،  علم  رائحة  التحصيل  تفارق   تكاد 
مصيب، واجتهاد  سديد  رأي  ذا  بارًعا  أصوليًا  الله-  -رحمه  كان  فقد  الحاجة،  له  تمس   مما 
ابن د  محمَّ الدين  فخر  منازع  بال  الهجري  السادس  القرن  وعاّلمة  الزمان  إمام  على   فاستدرك 
وصاحب المستنير،  والعقل  الغزيرة  العلوم  صاحب  هـ،   606 سنة  المتوفى  ازّي  الرَّ  عمر 

والعلماء. للحكماء  عذبًا  منهاًل  يزال  ول  الركبان  بذكره  سارت  الذي  التفسير 
أن (ولقائل  بقوله:  ابتدأها  الكتاب،  على  مالحظة  تدوين  أراد  ما  إذا  األرموي  والسراج       

بل وتنبيهات،  اعتراضات  من  أورده  ما  عن  األرموي  الدين  سراج  القاضي  يجب  ولم   يقول)، 
خارق. ذكاء  عنده  من  إل  إليها  يتنبه  ل  لطيفة  نكات  عن  عبارة  فهي  الحاذق،  للناظر  تركها 

كان ما  فكثيًرا  الكتاب،  تقسيمات  في  يتصرف  األرموي  السراج  جعلت  الختصار  وطبيعة       
الواردة. األفكار  يحافظ على  كان  هذا  مسائل، ومع  إلى  والفصول  إلى فصول،  األبواب  يحول 

رسمه منهجاً  التزم  بأنه  المختصرات،  من  غيره  عن  متميزاً  مختصراً  كان  فقد  ولذا        
التصنيف في  والبراعة  الفهم  في  الدقة  على  تدل  وضوابط،  بقوانين  مقيداً  كتابه  صدر   في 
ما المالحظات  من  يبدي  وكان  وفروع،  ومسائل  وفصول  أبواب  إلى  والتقسيم   والترتيب 
سائر المحصول  مختصره  فاق  ولذا  األصول،  فن  فِي  قدمه  ورسوخ  كعبه  علو  على   يدل 
يرد قد  إليهام  ودفعاً  لعويصات  وحالً  مشكالٍت،  على  وتنبيهاً  وترتيباً  تنظيماً   المختصرات 

بذلك. له  تشهد  فيه  الواردة  وأسئلته  والحدود.  األدلة  بعض  على 
عدد اختصره  فقد  المحصول،  التحصيل  لكتاب  األرموي  السراج  اختصار  إلى  إضافة       

هناك وكذلك  المنتخب،  وسماه  الرازي  اإلمام  نفسه  التحصيل  مصنف  منهم  العلماء  من   كبير 
شيخ يونس  بن  موسى  الدين  كمال  أخو  األربيلي،  منعة  بن  يونس  بن  الدين  عماد   اختصره 
الرحيم عبد  الدين  تاج  اختصره  وكذلك  التحصيل،  سماه  كتاب  في  األرموي،  الدين   سراج 
األرموي، السراج  شيخ  موسى  بن  الدين  كمال  تلميذ  الموصي،  منعة  بن  يونس  بن  محمد   بن 
في المحصول  اختصار  في  الفصول  تنقيح  وسماه  القرافي  الشهاب  أيًضا  اختصره   وممن 

.(21) الكثير  وغيرهم      األصول، 
والحكمة المنطق  في  والتنبیهات  اإِلشارات  شرح   -  4

(20) األرموي، التحصيل من المحصول، مرجع سابق، ج1، ص130.
(21) األرموي، التحصيل من المحصول، مرجع سابق، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، ج1، ص130.
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الحسين بن  علي  أبي  الرئيس  للشيخ  والحكمة،  المنطق  كتب  من    (22) اإلشارات  كتاب        
هـ.  824 سنة  المتوفى  سينا  بابن  الشهير  الله،  عبد  بن 

حاشيةً عليها  وضع  أو  اإِلشارات،  شرح  ممن  جماعة    (23) الظنون  كشف  صاحب  ذكر  وقد     
األرموي. القاضي  بينهم  من  وكان  فيها،  سينا  ابن  الرئيس  الشيخ  على  رد  أو 

:(24) أخرى  كتب   وله 
التحصيل في  1-أسئلة 

والحكمة المنطق  في  الحق   2-بيان 
الجدل علم  في  3-رسائل 

الفروع في  للغزالي  الوجيز  4-شرح 
للبغوي السنة  شرح   5-مختصر 

الربعین: لباب  كتابه  خلل  من  الكلم  علم  في  جهوده  من  لطائف  الثاني:  المبحث 
التي الكتب  أهم  من  الدين  أصول  في  األربعين  لباب  كتاب  فإن  سبق  فيما  عرضنا  كما       

في البحث  ويتضمن  األشاعرة  السادة  طريقة  على  والكتاب  األرموي،  السراج  بها   ٌعرف 
اإلمام. عرضها  التي  المسائل  بعض  من  لطائف  نعرض  وههنا  والسمعيات،  اإللهيات  مسائل 

مرئي: تعالى  أنه  الول:  المطلب 
أهل بها  تميز  التي  الكالم،  علم  في  المعروفة  المسائل  من  اآلخرة  في  تعالى  الله  رؤية       

تضاربت األخرى  اإلسالمية  الفرق  آراء  فإن  األخرى،  اإلسالمية  الفرق  سائر  عن   السنة 
والمقدار الحد  تلزم  الرؤية  إثبات  كون  ذلك  في  والسبب  السنة،  أهل  منهج  عن   وابتعدت 

قولهم. حد  على  الجسمية،  لوازم  وسائر 
أحكام أنها  إذ  لوازمها  عن  الله  وتنزيه  بالشرع  الرؤية  إثبات  السنة  أهل  منهج  أن  حين   في 

األخرى. الفرق  سائر  إليه  تصل  لم  ما  وهذا  عادية، 
النكشاف في  حالة  تعالى:  رؤيته  من  »والمعنى  األربعين:  لباب  في  األرموي  اإلمام  قال       

والباري المرئيات،  هذه  إلى  قبل  من  المذكور  اإلبصار  كنسبة  المخصوصة  ذاته  إلى   نسبتها 
الفرق. لجميع  خالفًا  رؤيته  يمكن  بالحيز  والختصاص  الجسمية  عن  تنزهه  مع  سبحانه 

ليس وما  مكان،  كل  وفي  جسم  أنه  فالعتقادهم  رؤيته  جوزوا  وإن  والمجسمة  الكرامية  فإن      
رؤيته. عن  فضاًل  عندهم  وجوده  يمتنع  كذلك 

تختلف ل  العقالء  ألن  باطلة،  شأنه  هذا  موجود  رؤية  امتناع  في  البديهة  دعوى  أن  واعلم      
والخيال الوهم  حكم  وألن  الثنين،  نصف  الواحد  قولنا  قوة  في  ليست  وألنها  البديهيات،   في 
يقبلوه لم  والمعتزلة  رؤيته،  امتناع  في  يقبل  لم  شأنه  هذا  موجود  وجود  امتناع  في  يقبل  لم   إذا 
تمشية عن  العجز  عند  المعتزلة  ألن  المقدمة  هذه  قدمنا  وإنما  الثاني،  في  وقبلوه  األول،   في 

.(25) الضرورة«  ادعوا   الدليل 
الرؤیة: منع  على  العقل  من  المعتزلة  استدالالت  الرموي  اإلمام  ذكر  وقد      

(22) ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، تحقيق: سليمان دنيا، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
(23) حاجي خليفة، كشف الظنون، مرجع سابق، ص95.

(24) األرموي، التحصيل من المحصول، مرجع سابق، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، ج1، ص133.
(25) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 191.
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الشيء، رؤية  وجواز  الحاسة،  أمور: سالمة  ثمانية  الشاهد  في  اإلبصار  لحصول  يُشترط  »أ:    
المقابل، أو في حكم  مقاباًل  الرائي  الغاية، وكون  في  والبعد  والقرب،  واللطافة،  الصغر،   وعدم 
وشموس جبال  بحضرتنا  يكون  أن  لجاز  وإل  البصار،  يجب  حصولها  وعند  الحجاب،   وعدم 
رؤيته وجوزا  الحواس  سالمة  إل  تعالى  الله  حق  في  منها  شيء  اعتبار  يمكن  ول  نراها،   ل 

اآلن. لرأيناه  رؤيته  جواز  حصل  فلو  تعالى، 
حكم في  ول  مقاباًل  يكون  ل  ما  بأن  الضروريَّ  العلم  البصري  الحسين  أبو  أدعى  ب:     

رؤيته... يمتنع  المقابل 
العين في  ينطبع  فإنه  مرئي  كل  ج:      

.(26) رؤيته«  يمتنع  كذلك  يكون  ل  فما  بالستقراء،  وشكاًل  لونًا  له  فإن  مرئي  كل  أن  د:       
والحيز، الجسمية  يلزم  ل  بالرؤية  القول  أن  في  وفصل  األرموي  اإلمام  عليهم  رد  وقد   هذا 

الشاهد. على  الغائب  قياس  على  مبني  الرؤية  ومنكري  المعتزلة  دليل  أن   فالتحقيق 
السنة أهل  عند  منكر  المعنى  وهذ  للجسمية،  المستلزمة  الرؤية  هنا  المعتزلة  أنكرته   فالذي 

األرموي. القاضي  بينه   كما 
بمسلكین: عقل  الرؤیة  إمكانیة  الرموي  اإلمام  بنى  وقد 

الوجود مجرد  أن  بمعنى  يُرى،  أن  يصح  موجود  كل  أن  قاعدة  على  بناء  األول:   المسلك 
من ل،  أم  تعالى  لله  نقص  فيه  شيئا  تستلزم  الرؤية  هل  بعد،  فيما  يُنظر  ثم  للرؤية،   مصحح 
الرؤية تبقى  تلزمه،  لم  وإذا  باطلة،  الرؤية  كانت  لزمته  فإذا  والحدوث،  والمكان   الجسمية 

.(27) الجواز  وهي  أصلها  على 
موجود في  النزاع  »إن  واحد  بجواب  الستدللت  هذه  عن  األرموي  القاضي  أجاب  وقد       

باطلة، شأنه  هذا  ما  رؤية  امتناع  في  الضرورة  دعوى  أن  تقدم  وقد  والجهة،  المكان  عن   منزه 
.(28) الدليل«   فما 

فقولهم جهة،  في  وكان  إل  شيئاً،  اآلن  إلى  يروا  لم  أنهم  هو  المعتزلة،  إليه  وصل  ما   فمنتهى 
الشاهد. على  الغائب  قياس  على  قائم  هنا  الرؤية  بمنع 

الثاني: المسلك 
ظنوا وربما  بالرؤية،  المقصود  ما  يفهموا  لم  ألنهم  الرؤية،  أنكروا  إنما  المعتزلة  أن  وهو       

وهذا واأللوان،  األجسام  إلى  النظر  عند  الرائي  يدركها  التي  الحالة  تساوي  حالة  بها  نريد   أنا 
تعالى. الباري  حق  في  محال   المعنى 

وإنكار الشرع،  بدليل  الرؤية  إثبات  كان  فإنما  الشكال،  زال  الرؤية  معنى  شرح  تحقق   وإذا 
العقل. بدليل  الجسمية  معاني 

النكشاف في  حالة  تعالى:  رؤيته  من  »والمعنى  األربعين:  لباب  في  األرموي  اإلمام   قال 
والباري المرئيات،  هذه  إلى  قبل  من  المذكور  اإلبصار  كنسبة  المخصوصة  ذاته  إلى   نسبتها 
.(29) الفرق«  لجميع  خالفًا  رؤيته  يمكن  بالحيز  والختصاص  الجسمية  عن  تنزهه  مع  سبحانه 

تعالى: الله  حقیقة  معرفة  إلى  الوصول  یمكن  هل  الثاني:   المطلب 
(26) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 211.
(27) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 215.
(28) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 215.
(29) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 191.
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المحققين، وجمهور  عندنا  للبشر  معلومة  غير  تعالى  الله  »حقيقة  األرموي:  السراج  قال       
.(30) المتكلمين«  من  لكثير  خالفًا 

حاصلة اإلله  بحقيقة  العلم  بأن  المتكلمين  بعض  قال  فقد  عليه،  متفقاً  األمر  فليس      
بوجوه: تعالى  الله  حقيقة  إلى  الوصول  استحالة  بيان  في  األرموي  اإلمام  استدل  ثم      

ليس أبديًا،  أزليًا  العدم،  يقبل  ل  أي  واجبًا-  ككونه  والسلوب  الوجود  منه  المعلوم  »أ:        
مريًدا، عالًما  قادًرا  ككونه  والضافات  ند،  ول  له ضد  وليس  مكان،  في  ول  جوهر  ول   بجسم 

المخصوصة... بالحقيقة  العلم  يقتضي  ل  األمور  بهذه  والعلم 
واألضواء، كاأللوان  بحواسنا  أو  واللذة،  كاأللم  أنفسنا  من  نجده  ما  إل  نتصور  ل  أنا   ب: 

.(31) القبيل«  هذا  من  ليس  سبحانه  الحق   وماهية 
علًما ليس  تعالى  لله  الصفات  بعض  بآثار  العلم  أن  هنا  األرموي  السراج  اإلمام  فبين       

محال. بالمتناهي  المتناهي  غير  وإدراك  متناه،  والعقل  متناهية،  غير  تعالى  فحقيقته   بالحقيقة، 
ومقوماته ذاته  حقيقة  إلى  الوصول  استحالة  هي  تعالى  الله  حقيقة  معرفة  عدم   فمعنى 

معلومة؟ تصير  أن  يمكن  »هل  األرموي:  السراج  طرحه  الذي  السؤال  لكن      
وإذا تفصيليًا،  ل  إجمالًي  بالتتبع  علمنا  محرقًا،  له  أن  علمنا  جسم  احتراق  علمنا  إذا  أنا  واعلم    

األولى، من  أقوى  المرتبة  وهذه  تفصيليًا،  بالذات  علًم  علمناه  لذة  أو  ألًما  أنفسنا  من   وجدنا 
التفاوت وذلك  للحالين،  العلم  شمول  مع  تفاوتًا  الحالتين  بين  وجدنا  غمضنا  ثم  شيئًا  رأينا   وإذا 

بالرؤية. يسمى 
فقد والثالثة  الثانية  وأما  تعالى،  الله  حق  في  حصولها  في  شك  فال  األولى  المرتبة  وأما      

محال. بالمتناهي  المتناهي  غير  وإدراك  متناه،  العقل  ألن  إمكانها  بعضهم 
معرفة إلى  للعقول  سبيل  ل  ألنه  وامتناعهما؛  جوازهما  في  توقف  من  المحققين  ومن       

من الله  جعلنا  منهما،  أشرف  للبشر  حال  ول  إمكانها،  على  دل  السمع  لكن  المضائق،   هذه 
.(32)  أهلهما« 

على يدل  ما  ذلك  في  وليس  الممكنات،  وجود  هو  إنما  الوجود،  واجب  معرفة  طريق  إذن       
الخارجة الصفات  عن  يخرج  فال  ذلك؛  بعد  منه  ندركه  ما  وكل  ماهيته،  ومعرفة  حقيقته،   كنه 
ومبدأ خالقاً  ككونه  اإلضافية  الصفات  أو  ونحوه،  والقدرة  العلم  من  النفس  كصفات  الذات   عن 
ذلك وكل  نحوه،  ول  عرض  ول  جسم  ول  بجوهر  ليس  ككونه  السلبية،  الصفات  أو   ونحوه، 

معلومة. غير  فكانت  الحقيقة؛  كنه  على  يدل  ل 
التعرف يمكنه  وإنما  تعالى،  الله  كمال  يدرك  أن  له  يمكن  ل  محدود  البشري  والعقل       

(  } ٱۡلبَِصيُر  ِميُع  ٱلسَّ َوهَُو  َشۡيء  َكِمۡثلِهِۦ  لَۡيَس   } تعالى:  يقوله  جالله،  جل  وصفاته  آثاره  على 
إمكانية قدم  نفسه  الوقت  في  لكن  الله،  حقيقة  معرفة  عن  الحديث  استبعد  فقد   ،)11  الشورى: 

وأفعاله. صفاته  آثار  طريق  عن  الله  على  اإلنسان  تعرف 
والتقبیح: التحسین  الثالث:  المطلب 

(30) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 217.

(31) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 217.
(32)األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص219.
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قالوا المعتزلة  وأن  شرعيان  والقبح  الحسن  بأن  قالوا  األشاعرة  السادة  أن  يقال  ما  عادة       
بثالث يأتي  والقبح  الحسن  إلى  ونبه  وضح  األرموي  القاضي  لكن  عقليان،  والقبح  الحسن   بأن 

واحدة. في  والخالف  المعتزلة  مع  بها  مع  اتفاق  على  السنة  أهل  منها  اثنان  معان، 
كون وبمعنى  ومنافرته،  الطبع  مالئمة  بمعنى  والقبح  »الحسن  األرموي:  السراج  قال        

والثواب المدح عاجاًل  متعلق  الفعل  والنزاع في كون   الشيء صفة كمال وصفة نقص، عقليان، 
آجاًل. والعقاب  الذم  متعلق  أو  آجاًل، 

.(33) الشرع«  حكم  مجرد  هو  وعندنا  الفعل،  إلى  عائدة  صفة  ألجل  هو  المعتزلة  فعند        
عديدة معاني  له  األرموي:  القاضي  بين  كما  والقبح  فالحسن        

بين وكما  نقص:  والجهل  كمال  فالعلم  قبح،  فهو  نقصا  كان  وما  حسن،  فهو  كمال  كان  1-ما     
سواء بالعقل،  تدرك  التي  المعاني  من  وهي  عليه،  متفق  المعنى  هذا  أن  األرموي   القاضي 

قاطبة. الخلق  أغلب  وعند  المعتزلة  أو  الماتريدية  أو  الشاعرة  عند 
اإلنسانية: الخلقة  ينافر  ما  أو  يالئمه  أو  الطبع  ينافر  ما  هو  والقبيح:  للحسن  الثاني  2-المعنى    

الظلم مثال  قبيح،  عليها  تطلق  فأنت  منها،  ينفر  نفسك  قبيحة،  رائحة  شممت  إذا  مثال   يعني 
كما نزاع  محل  وليس  الشريعة  على  يتوقفان  ل  فهذان  الجميع،  عند  عقلي  أيضا  هذا   قبيح، 

األرموي. القاضي  بينه 
أو واآلخرة،  الدنيا  في  المدح  استحقاق  عليها  يترتب  قد  األفعال  بعض  المختلف:   3-المعنى 

شرعيان. المعنى  بهذا  اآلخرة،  أو  الدنيا  في  الذم  استحقاق 
فنزاع الشريعة،  بحكم  إل  شيئا  يوجب  أن  لحد  وليس  أحد،  يعاقب  أن  لحد  ليس  انه   بمعنى 

النقطة. هذه  في  السنة  أهل  مع  المعتزلة 
المعتزلة عند  أما  بالشرع،  إل  يدرك  ل  والعقاب  الثواب  استحقاق  السنة  أهل  عند  يعني       

بالعقل. والعقاب  الثواب  يدرك  قد 
بالعقل، إليه  يتوصل  أن  يمكن  الثواب  معرفة  بمعنى  والقبح  الحسن  أن  تزعم  فالمعتزلة       

بذاته. عنه  يكشف  العقل  وأن  لذاته  حسن  هو  أمر  هناك  أن  بمعنى 
تمة: لخا  ا

التالية: النتائج  إلى  توصلت  البحث  إتمام  بعد   
تسعفنا لم  أرمية،  في  بلده  في  األولية  علومه  وتلقى  ولد  األرموي،  الدين  سراج   1-القاضي 
الشيء إل  سيرته  عن  ورد  فما  األرموي،  الدين  سراج  الشيخ  عن  وافية  بترجمة  التاريخ   كتب 

موسى. بن  الدين  كمال  الشيخ  وهو  له،  واحد  شيخ  اسم  إل  ورد  وما  القليل، 
أرمية بلده  من  هاجر  حيث  العلم،  طلب  سبيل  في  الترحال  كثير  األرموي  القاي   2-كان 
قونية في  استقراره  كان  ثم  مصر،  إلى  ثم  دمشق،  إلى  هاجر  ثم  الموصل،  في  العلم   لطلب 

بها. توفي  التي 
الحكمة في  به  أشتهر  ما  وأكثر  الفنون،  متعدد  كبير  عالم  األرموي  الدين  سراج   3-القاضي 

وتبويبه. تنظيمه  لحسن  للدرس  تصلح  وكتبه  والفلسفة،  والكالم 
الشافعي. وفقهه  السنية،  األشعرية  بعقديته  األرموي  الدين  سراج  القاضي   4-عرف 

(33) األرموي، لباب األربعين، مرجع سابق، ص 244.
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الدين لباب األربعين في أصول  الدين األرموي مصنفات هامة جًدا، أهمها كتاب   5-قدم سراج 
بشروح وحواشي. الكتب  هذه  وُخدمت  األنوار،  مطالع  وكتاب  المحصول  من  التحصيل  وكتاب 
معاني بثالث  يرد  والتقبيح  التحسين  ان  األرموي  القاضي  يبين  والتقبيح  التحسين  مسألة   6-في 

معهم. اختالف  على  وواحد  المعتزلة،  مع  موافقة  منها  اثنان  السنة  أهل  عند 

والمراجع المصادر  قائمة 
محمد تحقيق:  الدين،  أصول  في  األربعين  لباب  بكر،  أبي  بن  محمود  الثناء  أبي   1-األرموي، 

األردن. والنشر،  للدراسات  األصلين  الخاليلة،  وبهاء  إدريس  يوسف 
الحميد عبد  تحقيق:  المحصول،  من  التحصيل  بكر،  أبي  بن  محمود  الدين  سراج   2-األرموي، 

.1988 الرسالة  مؤسسة  لكتاب،  تحقيقه  زنيد،  أبو  علي 
وكالة المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  في  العارفين  هداية  باشا،  إسماعيل   3-البغدادي، 

.1951 إستانبول،  المعارف، 
المطبعة والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  الله،  عبد  بن  مصطفى  خليفة،   4-حاجي 

طهران. اإلسالمية، 
بيروت. الفكر،  دار  البلدان،  معجم  الله،  عبد  بن  ياقوت  5-الحموي، 

عباس، إحسان  د.  تحقيق:  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  الدين،  شمس  خلكان،   6-ابن 
.1971 بيروت،  صادر،  دار  طبع 

للماليين. العلم  دار  األعالم،  محمود،  بن  الدين  خير  7-الزركلي، 
الطناحي، ومحمود  الحلو  الفتاح  عبد  تحقيق:  الكبرى،  الشافعية  طبقات  الدين،  تاج   8-السبكي 

1392هـ. الحلبي،  البابي  عيسى  مطبعة  ط1، 
موضوعات في  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح  مصطفى،  بن  أحمد  زادة،  كبري   9-طاش 

الكبرى. الستقالل  مطبعة  العلوم، 
األنوار،  مطالع  شرح  في  األسرار  لوامع  محمد،  بن  محمد  التحتاني،  القطب   10 

إستانبول. أفندي،  محرم  الحاج  مطبعة 



مل موسى الجللي وخدمته في مجال النحو والصرف

 * أحمد الخلیل
**عدنان یوسف

مة لمقد  ا
وعلى المتكلمين  وأفصح  المرسلين  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله   الحمد 

بعد: أما  أجمعين  وصحبه  أله 
بهم تحتف  األمة  مازالت  التي  النادرة  القلة  من  يعتبر  الجاللي  موسى  مال  الجليل  العالم   إن 
باع وله  إل  علما  تجد  ل  أنك  حتى  العلوم  جميع  في  ذاته  بحد  موسوعة  يعتبر  حيث  بيننا   وهم 
على الضوء  أسلط  البحث  هذا  وفي  وغيرها  اإلسالمية  العلوم  ومن  المطق  ومن  اللغة  من   فيه 
من الشرقية  الشمالية  المناطق  في  للطلبة  خدمة  من  قدمه  وما  والصرف  النحو  علم  في   دوره 
في منهجه  على  الضوء  سلطت  وقد  رأسه  ومسقط  مدينته  في  مدرسته  لدور  يخفى  ول   تركيا 

العربية اللغة  قوام  يعتبران  اللذان  العلمين  هذين 
البحث أهمية 

جلب في  به  ونتصل  بيننا  مازال  الجاللي  موسى  الجليل  العالم  كون  البحث  أهمية   تكمن 
ومنهجية ودور  عالمنا  عن  وحية  ثابة  وثيقة  تكون  وحتى  العلمية  مسيرته  وعن  عنه   المعلومات 

ومجتمعها. العربية  اللغة  عن  بعيد  مجتمع  لتعليم  منهجيته  في  موسى  مال  سلكها  التي 
وآثاره نشأته  الجاللي  موسى  مال  األول:  الفصل 

وشيوخه ونشأته  ومولده  ونسبته  اسمه  األول:  المبحث 
( Telçeker)هو مال موسى بن حسن بن عبيد الجاللي1 ولد في قرية سبحان  ببيازيد2 سنة 1938م درس  
 اإلبتدائية سنة 1944 أنهى اإلبتدائية سنة 1949. وبدأ بدراسته الدينية سنة 1950م بـ»كوب (بالنق)«
 التي هي من مناطق محافظة موش3 بقرية »ترتوپ« لدى األستاذ العالم الفاضل مال رشيد4 أخو األستاذ
 العالمة الشيخ مال محمد صادق المشهور5 من كتب السلسلة، من كتاب »العزي« في الصرف إلى كتاب
 »شرح المغنى« للفاضل الجيالني6 المقرر في مدارس األكراد للمبتدئين، ثم رجع إلى مدينة »إغدر7«

 * دكتور مساعد في جامعة إغدير كلية الشريعة.
 ** باحث في جامعة وان كلية الشريعة، ومدرس سابق في كلية إغدير كلية الشريعة.

الدكتور محمد صالح الجاللي والمال  المدارك ، اعتنى بها  المسالك على تفسير  الواضح  1 - مال موسى الجاللي ،حاشية 
محمد فريد الجاللي، ط1، س7102، دار الروضة إسطنبول، ج1، ص12-81.

2 - مدينة تتبع لمحافظة أغري ولد فيها السلطان بيازيد، فيها ولد ودفن الشاعر الكبير أحمدي خاني صاحب ملحمة ممو 
https://gezimanya.com/turkiye/dogubeyazit ،زين وفيها قصر إسحاق باشا

3 - محافظة تقع في شمال شرقي تركيا، تحمل المحافظة رقم (40)،تشتهر ببرودتها شهدت حضارات كثيرة منها األشورية 
https://modernyurtlar. ،والفارسية ثم اإلسالمية، فيها مناطق أثرية مثل قلعة الحمراء وقصر إسحاق باشا، وقلعة ضياء الدين

com/sehirler
4 - إمام وعالم في قرية تل توق التابعة لمحافظة موش كانت له مدرسة شرقية في القرية  يدرس فيها العلوم الدينية والعربية.

5 - عالم كبير تخرج من مدرسته كبار العلماء في المنطقة الشرقية أسس مدرسته في تل توق التابعة لمحافظة موش.
6 - محمد بن عبد الرحيم بن محمد بدر الدين العمري الجيالني، وقيل الميالني ، نحوي من تالميذ أحمد بن حسن الجاربردي، 

وشرح كتابه المغني في النحو توفي سنة 8041م، الزركلي، األعالم، ج6، ص102.
7 - محافظة  تقع في شمال شرق تركيا على حدود إيران وأرمينيا ونهجوان، تحمل المحافظة رقم (67)، اسم Iğdır. قيل واحد 
ـ جنكيزخان، شهدت المنطقة حضارات كثيرة مثل: أورتارانس والمغول والساسانيين  من أبناء أوغوز خان الستة ، البن األكبر ل
والسالجقيين والعثمانيين، وفي 41 أكتوبر 0291 حررها الجيش التركي تحت قيادة كاظم كارابيكير من الحتالل األرمني، 

https://modernyurtlar.com/sehirler
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 سنة (1952-1951) ليقرأ على األستاذ خليفة إبراهيم اإلغدري8 إمام مسجد خوشخبر - التابعة لمدينة
 إغدير- الكتب المقررة فقرأ عليه كتب السلسلة من كتاب »شرح المغنى« إلى كتاب »البهجة المرضية
 على األلفية« لإلمام السيوطي9 ثم تابع دراسته في المدارس على بعض األساتذة األجالء األفذاذ األعالم
الشيخ بن  والشيخ عبدالرحيم  األغدادي11 (1953-1954)  إبراهيم  ُدّره10 ومال   منهم: مال عبدالرحمن 

يحيى الجوغرشي12 (1957-1956) والسيد عبدالوهاب الديرزبيني13.
الهاويلي14 الدين  محي  الشيخ  الجليل  األستاذ  عند  المقررة  الكتب  من  دراسته  أكمل            

مثل بيازيد  قرى  مختلف  في  يدرس  أخذ  1957م  سنة  وفي  العامة،  العلمية  إجازته  أخذ   ومنه 
ألداء ماردين15  ولية  إلى  ذهب  ثم  لدغوبيازيد،  تتبع  وكلها  وجفتلك  ونيجو  شين  نوره   قرية 
العسكرية الخدمة  من  رجوعه  وبعد  ونصف  سنتين  خالل   1961 سنة  العسكرية   الخدمة 
التابعتان أشهر  ثالثة  جوخ  قره  ثم  كيربران  قرية  في  سنوات   أربع  قرابة  اإلمامة   استلم 
رجع ثم  قرص16  لولية  التابع  شعبان  قرية  في  اإلمامة  استلم   1968 سنة  وفي   لدغوبيازيد. 
قرية (1975-1969)في  سنة  الدينية  العلوم  تدريس  مع  بيازيد  في  اإلمامة  استلم  بلدته   إلى 
خاريك قرية  في   (1977-1982) وسنة  شين  نوره  قرية  في   1975-1976 وسنة   زورافا 
القرآن معهد  في  ودّرس  المركزي  المسجد  في  الوعظ  وظيفة  استلم  ثم  لبايزيد.  تابعة   وكلها 
اإلمامة بوظيفة  اشتغل   (1986-1988) سنة  وفي   (1982-1984) سنة  بيازيد  مركز   في 
لها التابعة  زر  شانه  قرية  إلى  هاجر  ثم  ألغري17  التابع  أوغلي  حيدر  قرية  في  التدريس   مع 
لوظيفة استالمه  مع  كورم  قرية  في  الدينية  العلوم  ودرس  بيازيد  بلدته  إلى  رجع  ثم   أيضاً. 
أسس ثم  الرسمية  الوظيفة  عن  متقاعداً  أصبح  القرية  هذه  وفي   (1989-1991) سنة   اإلمامة 
المال المرجع  األستاذ  يراجع  كان  تدريسه  وخالل   ،1996 سنة  ببايزيد  إسالمية  مدرسة   بعدها 
استفادة منه  استفاد  ولقد  التدريس  في  بمنهجه  فتأثر  المعضالت  في  البدليسي18  الدين   صدر 

المسلمين. وعن  عنه  خيرا  الله  جزاه  استفادة  أي 
8 - إمام وعالم دّرس في مسجد خوش خبر العلوم الشرعية والعربية، وقصده كثير من طلبة العلوم الشرعية في المنطقة الشرقية .
9 - السيوطي : هو الحافظ عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان السيوطي ، ويلقب 
َل بالعلم من ِصَغرِه ،  َغ تَ يماً ، وحفظ القرآن دون سن الثامنة ، واْش تِ َشأَ يَ بجالل الدين وكنيته أبو الفضل ولد سنة 948 هـ ، ونَ
ثُرَت رحالته في طلب العلم ، فرحل إلى بالد الشام والحجاز والهند والمغرب ، وله مصنفات كثيرة في شتى الفنون فألف  َوَك
في التفسير والحديث والفقه والسير والتاريخ وقد اشتغل بالجمع والتأليف ولكثرة جمعه يوجد في كتبه الصحيح والضعيف 
والموضوع والحق والباطل ويقال إن مصنفاته تقارب006 كتاب تقريبا ، وكانت وفاته رحمه الله سنة 119 ه، مصطفى عبدالله 
القسطنطيني العماني المعروف بالكاتب جلبي وحاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق عبد الله األرناؤوط، 
طبعت س0102، مكتبة إرسيكا إسطنبول، ج2، ص842، نجم الدين بن محمد بن محمد الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المائة 

العاشرة، وضع حواشيه خليل منصور، ط1، س7991، دار الكتب العلمية بيروت، ج1،ص722.
10 - عالم من قرية كيرانليك التابعة لمالزكر، دّرس العلوم الشرعية والعربية.

التابعة لمحافظة موش تنقل بين قرى كثيرة في محافظة موش ولكنه اشتهر اسمة بقرية  11 - عالم دّرس في قرية أغداد 
أغداد لطول مكوثه فيها. 

12 - عالم من قرية جوق رشي التابعة لمحافظة أرضروم، دّرس العلوم الشرعية والعربية.
13 - عالم كان يتقن العربية والتركية والكردية من مدينة مدياد التابعة لمحافظة ماردين، دّرس العلوم الشرعية والعربية. 

14 - عالم من قرية هاويل التابعة لمحافظة سيرت انتقل إلى أويس القرني واستقر فيها وهناك دّرس العلوم الشرعية والعربية. 
15 - محافظة ماردين تقع جنوب شرق تركية قريبة من الحدود السورية، تحمل المحافظة رقم (47)، التاريخها يعود إلى 
3000 سنة مضت. بقيت منطقة ماردين خارج حدود اإلمبراطورية الحيثية التي أسست أول اتحاد سياسي في األناضول. في 
وقت الحثيين ، كانت هذه المنطقة في يد مملكة هوري ميتاني. استولى ميديون على ماردين ، التي كانت تحت حكم بابل 
وآشور لفترة طويلة. في عام 1507 ، استولى الصفويون في إيران على ماردين. وعندما انتصر السلطان يافوز سليم خان 

على الصفويين في جالديران 1517، ضمها إلى الدولة العثمانية،
 https://modernyurtlar.com/sehirler

16 - محافطة في شمال شرق تركيا، اشتهرت ببرودتها تحمل المحافظة رقم (36)، فيها كنائس أثرية ،والجسر الحجري، 
 https://modernyurtlar.com/sehirler ،ويعتبر مدينة ترفهية لرياضة التزلج

17 - مدينة تقع شمال شرق تركيا على الحدود اإليرانية، اشتهرت ببردها القارص ، فيها جبل أغري (األرارات) وفيها قصر 
    https://modernyurtlar.com/sehirler،إسحاق باشا وتشتهر بحمامات الكبريتية والمعدنية الحارة

18 - عالم من ألجواز تنقل بين مدن كثيرة لطلب العلم مثل قونيا ثم نورشين في بتليس وفيها تزوج من ابنة شيخه ثم انتهى 
به المطاف في إسطنبول.  
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من وله  بيازيد  في  بتأسيسها  قام  التي  مدرسته  في  تدريسه  يتابع  األستاذ  ومازال             
والتركية العربية  (الكردية)  األصلية  لغته  غير  اللغات  من  ويعرف  وبنت،  ذكور  ستة   األولد 

آمين. اللهم  أفاده  بما  ونفعنا  خيره  علينا  وأفاد  عمره  سبحانه  ه  اللّٰ أطال  الفارسية، 
خه شیو

في العلماء  كبار  من  عدد  على  وتتلمذ  العلوم  من  العديد  في  موسى  مال  نبغ  لقد             
وهم: التركيا  في  الشرقية  المدارس 

أغدادي، إبراهيم  مال  الدّره،  الرحمن  عبد  مال   ،20 اللتفي  الكريم  عبد  مال  نديم19،  د  محمَّ  مال 
ين الدِّ محي  مال  ُدْرزبينِي،  الوهَّاب  عبد  سيِّد  ُجْغَرِشي،   يحيى  مال  ابن  الرحيم  عبد   الشيخ 

. يلِي ِو لها ا
العلمیة آثاره  الثاني:   المبحث 

العلوم: مختلف  فى  مؤلفات  وله 
والثاني الصرف  علم  األول  علما  عشر  خمسة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  العلوم:  مجموعة   -1 
علم والسادس  البيان  علم  والخامس  الوضع  علم  والرابع  المنطق  علم  والثالث  النحو   علم 
بيان علم  والعاشر  العقائد  علم  والتاسع  البديع  علم  والثامن  المعاني  علم  والسابع   المناظرة 
عشر والثالث  الحديث  أصول  علم  عشر  والثانى  التفسير  علم  عشر  والحادي  اإلسالمية   الفرق 

التجويد علم  عشر  والخامس  التصوف  علم  عشر  والرابع  الفقه  أصول  علم 
النبوية السيرة  في  األولى  فائدة  عشرة  ست  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  الفوائد:   مجموعة   -2 
اعتراضات عن  الجواب  في  والثالثة  الشرعية  النصوص  بعض  عن  الشبه  رد  في   والثانية 
معجزات شرح  في  والخامسة  األنبياء  قصص  في  والرابعة  والمبشرين  المستشرقين   بعض 
على ادعى  من  رد  في  والغطاء  الشبه  كشف  رسالة  في  والسادسة  السالم  عليهم   الرسل 
في والتاسعة  المختلفة  الملل  بيان  في  والثامنة  الخلفاء  تاريخ  في  والسابعة  الخطاء   األنبياء 
المصحف كتابة  في  عشرة  والحادية  الخط  فن  في  والعاشرة  المتنوعة  المذاهب  الحركات   بيان 
والرابعة الطالب  مغني  على  حواش  بعض  في  عشرة  والثالثة  العروض  فن  في  عشرة   والثانية 
حواش بعض  في  عشرة  والخامسة  الوضعية  الرسالة  شرح  على  حواش  بعض  في   عشرة 
الولدية. الرسالة  على  حواش  بعض  في  عشرة  والسادسة  البيان  علم  في  العصام  شرح  على 
بعض شرح  فى  األول  الفصل  فصول  ثالثة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  القصائد:  مجموعة   -3 
الهمزية والقصيدة  البردة  قصيدة  وهي  وسلم  عليه  ه  اللّٰ صلى  نبينا  بها  ُمِدَح  التي   القصائد 
بعض شرح  فى  الثالث  والفصل  (المعلقات)  الجاهلية  القصائد  بعض  شرح  في  الثاني   والفصل 

اإلسالمية.  القصائد 
فتاوى على  مشتمل  فصال،  عشر  أربعة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  الفتاوى:  مجموعة   -4 

والمحدثين. القدامة  العلماء  كبار 
بعض ذكر  في  األول  المقصد  مقاصد:  سبعة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  المقاصد:  مجموعة   -5 
كتاب من  المأخوذ  األحاديث  بعض  شرح  في  الثاني  والمقصد  والمنذرة،  المبشرة   المواعظ 
لإلمام الصغير  الجامع  كتاب  من  الماخوذ  األحاديث  بعض  شرح  في  الثالث  والمقصد   ،  النهاية 
والمقصد البخاري،  من صحيح  المأخوذ  األحاديث  بعض  شرح  في  الرابع  والمقصد   السيوطي، 

19 - عالم درس في المدارس الشرقية من قرية بتر قاضي التابعة لمالزكر.
20 - عالم من بتليس دّرس في قرية لتف التابعة لبتليس حيث كان يتردد عليه الطلبة لتعلم العلوم الشرعية والعربية.
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بعض في  السادس  والمقصد  مسلم،  صحيح  من  المأخوذ  األحاديث  بعض  شرح  في   الخامس 
المسائل بعض  في  السابع  والمقصد   ، الدين  علوم  إحياء  كتاب  من  المأخوذة  المهمة   المسائل 

الشافعي. مذهب  على  الفقه  في  النوار  كتاب  من  الماخوذة       المهمة 
اإليجاز. مظان  في  اإلعجاز  إشارات  على  حاشية   -6

كردية. والقصائد  الشريف  المولد   -7
األبصار. نور  أبيات  شرح  و  الخلفاء  تاريخ  أبيات  شرح   -8

األسرار. بدر  المسمى  المهمل  التفسير  على  حاشية   -9 
األنام. نهج  شرح  العالم  القدير  فيض   -10

األربعة. الخلفاء  على  الواردة  اإلعتراضات  عن  األجوبة  في  الساطع  نور   -11
(تركي) الشبهات  بعض  فى  كتاب   -12

(عربي) الوضعية  الرسالة  شرح  على  الملخصة  الحواشى  بعض   -13
لعصام الفريدة  شرح  على  الملخصة  الحواشى  بعض   -15

األبصار نور  كتاب  فى  ذكرت  التى  األبيات  شرح   -16
الخلفاء تاريخ  كتاب  فى  ذكرت  التى  األبيات  شرح   -17

المحاكمات. على  تعليقات   -81
(كردي) وسلم  عليه  الله  صلى  النبى  مولود   -19

(كردي) األبيات  ديوان   -20
األنبياء عصمة  حق  فى  رسالة   -21

والخالفة. اإلمامة  حق  فى  رسالة   -22
نوبهار شرح  الرحمن  قدير  فيض   -23

المدارك21. تفسير  على  المسالك  الواضح  حاشية   -24

والصرف النحو  في  الجللي  موسى  مل  منهجیة  الثاني:  الفصل 
الصرف في  الجللي  منهجیة  الول:  المبحث 

العلوم: مجموعة  كتابه  في  الصرف  علم  في  الجللي  موسى  مل  منهجیة     -1 
بعلم مبتدأ  علما،  عشر  خمسة  على  مشتمال  جاء  العلوم  مجموعة  كتاب  إّن  بداية             

ثم البديع،  ثم  المعاني،  ثم  المناظرة،  ثم  البيان،  ثم  الوضع،  ثم  المنطق،  ثم  النحو،  ثم   الصرف، 
التصوف،ثم ثم  الفقه،  أصول  ثم  الحديث،  أصول  ثم  التفسير،  ثم  اإلسالمية،  الفرق  ثم   العقائد، 

التجويد. بفن  الكتاب  ختم 
المستطرف كتاب  ذلك:  من  تختلف،  كانت  الغاية  أن  غير  القدماء،  سلكه  المنهج  هذا             

كتبه موسى  ومال  الفكاهة،  سبيل  على  كتبه  فاألبشيهي  لألبشيهي22،  مستظرف  فن  كل   في 
والتدريس. للفائدة 

21 - التفاصيل الدقيقة من حياة مال موسى الجاللي أخذتها من الشيخ نفسه ومن ابنه الدكتور محمد سعيد. 
د بن أحمد الخطيب بن منصور بن أحمد ابن عيسى المحلّي األبشيهي، ولد في أبشويه قرب  22 - هو بهاء الدين أبو الفتح محّم
ة الكبرى فقرأ فيها القرآن و درس شيئا من الفقه و من النحو. و قد زار القاهرة  الفيّوم، قضى األبشيهّي أكثر أيام حياته في المحلّ
ّما توفّي والده أحمد تولّى هو الخطابة بعده، كما  مرارا، بعد ذلك استقّر حينا في القاهرة و سمع من جالل الدين البلقيني ، و ل
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علم وهما  بحثنا،  مناط  حيث  الثاني  والعلم  األول  العلم  الكتاب  هذا  من  يهمنا  والذي             
اقتضت الحاجة  23أن  المؤلف  لبن  الكتاب  هذا  تقريض  في  جاء  ولقد  النحو،  علم  و   الصرف 
قصيرة، مدة  في  تدرس  الكثيرة  العلوم  على  تحوي  قصيرة  ورسائل  صغيرة  كتب  كتابة   إلى 
الكتاب هذا  فجاء  العلوم،  لتحصيل  الكافي  الوقت  توفر  وعدم  الدنيوية  بأمور  الناس   لشتغال 
 ليلبي حاجة الناس الذين يشتهون العلم وليس لهم الوقت الكافي لدراست المجلدات والموسوعات
عن الحياة  مشاغل  شغلتهم  الذين  الطلبة  ألولئك  الشافي  المرهم  بمثابة  فكان  الكتب   وأمهات 
في المبرد  مسلك  سالكا  النحو  علم  على  الصرف  علم  الجاللي  قدم  ولقد  والمعرفة،  العلم   طلب 
القدماء فهم  »فلقد  الجملة،  سياق  على  مقدمة  الكلمة  بنية  دراسة  أن  بذلك  مفيدا  المقتضب   كتابه 
إلى بعضهم  أشار  حين  أو  واحدا،  علما  النحو  مع  جعلوه  حين  صحيحا  فهما  الصرف   درس 
عثمان24«.25 أبي  تصريف  على  شرحه  في  جني  ابن  قرر  ما  على  النحو  قبل  دراسته  ضرورة 

إبراهيم بن  الوهاب  عبد  الدين  لعز  العزي  تصريف  كتابه  في  الجاللي  تعهد  لقد             
مختصر، بتعريف  واصطالحا  لغة  الصرف  بتعرف  الجاللي  فبدأ  الصرف  في   الزنجاني26 
أبواب ذكر  ثم  السيوطي،  ذكره  ما  مرجحا  الهراء،  معاذ  بأنه  التصريف  علم  واضع   وذكر 
على لتسهيل  سلسا  بسيطا  تفصيال  ومفصلة  جميلة  جداول  في  وثالثون  الخمسة   التصريف 
أبدع الجاللي  أن  غير  العزي،  تصريف  كتابه  في  الزنجاني   مسلك  سلك  ذلك  وفي   الطلبة، 
الحفظ سلس  الكتاب  فجاء  للماده،  العرض  للمنهجية  وترتيبه   ، منسقة  جداول  في  تقديمه   في 

يلي: كما  المادة  عرض  في  منطقي  وبتسلسل 
المجرد27: للثالثي  منها  ستة            

الباب الول : فََعَل يَْفُعُل بفتح عين الماضي وضم عين المضارع نحو

 نََصَر يَْنُصُر
الباب الثانى : فعل يَْفِعل بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع نحو َضَرَب يَْضِرُب

الباب الثالث : فعل يَْفَعُل بفتح عين الماضي والمضارع نحو فَتََح يَْفتَُح 
الباب الرابع : فَِعَل يَْفَعُل بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع  نحو َعلَِم يَْعلَُم 

الباب الخامس : فَُعَل يَْفُعُل بضم عين  الماضي والمضارع نحو َحُسَن يَْحُسُن
الباب السادس: فَِعَل يَْفِعُل بكسر عين الماضي والمضارع نحو َحِسَب يَْحِسُب

إطالة، غير  من  الفائدة  لزيادة  النحو  لعلم  تتطرق  تنبهات  من  شروحه  يخُل  لم             
مثال ذكر  مع  ولزم  متعّد  إلى  الفعل  تقسيم  إلى  هنا  نبّه  كما  ماهيته،  الشرح  يفقد  ل   حتى 
به المفعول  الى  الفاعل  من  يتجاوز  الذى  وهو  متعّد  إما  »الفعل  كقوله:  للتوضيح،   بسيط 

كان يشتغل باألدب، اكتسب الشهرة بعد كتابه المستطرف، و كانت وفاته نحو سنة 852 ه ، الزركلي، األعالم، ج5، ص332، 
وشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ط1، س1992،  دار الجيل بيروت، ج7، ص109.

23 - الدكتور محمد صالح بن مال موسى الجاللي ، دكتور مشارك في جامعة أغري كلية الشريعة .
24 - أبو عثمان المازني

25 - عبده الراجحي، التطبيق الصرفي،ط1، س1973،دار النهضة العربية بيروت،ص5.
26 - عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني: من علما العربية. يقال له العزي (عز الدين)، له  تصريف 
العزي في الصرف، و  معيار النظار في علوم األشعار والهادي في النحو، قال السيوطي: وقفت عليه بخطه وذكر في آخره 
الدين عبد الوهاب بن علي بن  أنه فرغ منه ببغداد في العشرين من ذي الحجة سنة 654، توفي ببغداد سنة 655 هـ، تاج 
عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، ط6، س1964، دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة، ج8، ص119، ومحمود حسن التونكي، معجم المصنفين، ط1، س1925، مطبعة وزنكو غراف طباره بيروت، 

ج3، ص229-231.
27 - مال موسى الجاللي، مجموعة العلوم جمعها على سبيل اإلختصار هدية للطالب بعناية الله الملك الوهاب، تصحيح 

وتدقيق مال عبد السالم البيجرماني، دون طبعة وتاريخ، مطبعة األخوان إسطنبول، ص13-16.
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ويقال زيد.  حسن  نحو:  الفاعل  من  يتجاوز  لم  الذى  وهو  متعّد  غير  زيدا،وإما  ضربت   نحو: 
أيضا«28. الالزم  له 

تصيبها والتي   ، األخيرة  الفصول  في  التمثيل  من  أكثر  الجاللي  أن  الواضح  ومن             
األمثلة فأكثر  المبتدئ،  على  أشكال  من  ذلك  في  لما  مضعفة  تأتي  والتي  والحذف   اإلعالل 
كسجع تقرأ  حتى  ذلك،  في  الجداول  وتجنب  القارئ  ذهن  في  القاعدة  ترسخ  حتى  نوع   لكل 

واحد. نمط  على  األمثلة  لورود 
المعتل الفعل  لتسمية  كتعليله  تلزم،  التي  المواضع  في  التعليل  الجاللي  أحسن  ولقد            

وحركته الجزم  حالة  حرفه  لنقصان  الناقص  له  ويقال  الالِم  بقوله:«المعتل  بالناقص   األخر 
ورَمى يَْغُزو   غزا  نحو  أبواب  خمسة  من  المجرد  الثالثي  فى  الناقص  ويجىء  الرفع   حالة 
فعلوا مثال  فى  الماضى  من  الالم  وتحذف  يَْسُرو  وَسُرَو  يَْرَضى  وَرِضَى  يَأْبِى  وأَبَى   يَْرِمى 
َغَزْون َغَزتا  َغَزْت  َغَزْوا  َغَزَوا  َغَزا  فتقول:  العين  انفتح  إذا  فعلَتَا  و  فعلَْت  مثال  وفى   مطلقا 
َرِضيَن َرِضيَتا  َرِضيَْت  َرُضوا  َرِضيا  وَرِضَى  الخ.  َرَمْيَن  َرَمتَا  َرَمْت  َرَمْوا  َرَميا  وَرَمى   الخ. 
أُْغِزى أْغُزوا  أُْغُزَوا  أُْغُز  واألمر  الخ.  َسُروَن  سُرَوتا   سُرَوْت   َسُروا   َسُرَوا  وَسُرَو   إلخ. 
الضمير واو  وحذفت  المحذوفة  الالم  اعيدت  التأكيد  نون  عليه  ادخل  وإذا  أُْغُزوَن.    أُْغُزَوا 

.29» اُْغُزْونَانِّ اغزوانِّ  اْغِزنَّ  اغُزنَّ  اغُزَوانِّ  اْغُزَونَّ  فتقول:  وياءه 
تجاوز وقد  للمبتدئ  فائدة  فيه  ما  على  فيه  واقتصر  الصرف  علم  الجاللي  أنهى            

. الصرف  في  المختص  غير  المبتدئ  الطالب  ذهن  يشتت  ل  حتى  المصادر  مثل  أبواب  ذكر 
العلوم: مجموعة  كتاب  في  الصرفي  الجللي  منهج  في  الكلم  خلصة 

وكذلك النحو،  على  الصرف  علم  قدم  حيث  من  التقديم  في  األولى  بمسألة  البداية  منذ  أهتّم   -1 
وترابط الفهم  لتسهيل  واألولوية،  األهمية  حيث  من  غيرها  على  الصرف  أبواب  تقديم   في 

الثمانية. األقسام  طور  في  يكون  الفعل  بأن  ذكر  عندما  وكذلك  بعضها   مع  األبحاث 
فاكتفى العلمية  ألهميتها  فقدها  دون  من  المادة  عرض  في  اإلختصار  منهج  على  اعتمد   -2 

الحفظ. وتسهل  لتخفيف  الجدولي  التقسيم  على  واعتمد  بسيط  مثال  ذكر  مع  القاعدة  بذكر 
إطالة غير  من  التنبيه  جاء  حيث  الصرفية،  القاعدة  يفيد  أمر  على  بتنبه  النحو  لعلم  تطرق   -3 

األصل. من  القارئ  يتشتت  ل  حتى 
بالناقص. المعتل  الفعل  تسمية  كتعليل  للبيان،  تحتاج  كانت  التي  المصطلحات  تعليل  أحسن   -4
األشعار من  التمثيل  وتجنب  سلسة  سهلة  بكلمات  التمثيل  في  البسيطة  األمثلة  على  اعتمد   -5 

القارئ. ذهن  في  المعلومة  لترسيخ  واألحاديث  واآليات 
تصريفه في  المثال  في  فصل  حيث  المعتل  كفصل  المشكلة  األبواب  في  والتفصيل  التوضيح   -6 

المبتدئ. عند  لتشكل  حتى  الضمائر  مع 
غاية 7- ألن  األبحاث  بعض  ذكر  وعدم  أولى  هو  ما  وعرض  التخفيف  مبدأ  على   اعتمد 
والجزئيات الصرفية  الخالفات  في  الخوض  وعدم  العلم  كل  وليس  بالعلم  فقط  اإللمام   الكتاب 

. سلسة  سهلة  المادة    لتكون 
القزلجي30 حاشیة  على  تعلیقات  كتاب  في  الجللي  منهجیة   –  2

28 - الجاللي، مجموعة العلوم،ص16.
29 - الجاللي، مجموعة العلوم، ص22.

30 - أبو الحسن محمد بن حسين بن محمد بن علي القزلجي، وأصله من قرية قزلجة المتاخمة للحدود اإليرانية، من جهة 
م المال حسين القزلجي المشهور  شمال العراق، وولد في مدينة سابالق في شهر محرم الحرام من عام 1895م، وكان أبوه العالِ
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حواشي على  أو  المتون،  على  وإيضاحات  شروح  الحواشي  أن  المعلوم  من  بداية           
يذكر لم  ما  استدراك  أو  فهمه،  صعب  ما  وتسهيل  تيسير  هدفها  يدينا،  بين  التي  كما   لمتون 

خالفية. أو  خاطئة،  أمور  على  تنبيه  أو  وأقسام،  وتعاريف  أمثلة  من 
كمتن وسهال  سلسا  كان  الذي  األشنوي  متن  على  حاشيته  القزلجي  وضع  لقد             

ووضعها، الكلمة،  بنية  وتقصد  األشنوي،  كلمات  بشرح  قام  بحاشيته  القزلجي  أن  إل   الزنجاني 
على هذه  قدم  ولماذا  الكلمة،  هذه  قال  ولماذا  والعبارة،  للكلمة  ذكره  حيث  من  أسبابها   وعلل 
أن أراد  بذلك  وكأنه  الغموض  من  شيئا  المتن  ألبس  أنه  إل  المقدمة،  في  واضح  وهذا   هذه، 
خصوصا شرحها،  في  ويسترسلوا  فيها  غمض  ما  ليسهلوا  حاشيته  على  العلماء  بعض   يوقف 
حاشية لشرح  الجاللي  حاشية  جاءت  هذا  أجل  ومن  الحواشي،  شرح  زمن  كان  زمنهم   أن 
مقدمته:« في  البداية  منذ  الهدف  هذا  إلى  الجاللي  نبه  وقد  عنها،  الغموض  ويزيل   القزلجي 
الشيخ بن  علي  العالمة  تصريف  على  القزلجي  علي  حاشية  على  شريفة  تعليقات  هذه   ان 
األولي الصفحات  ومن  معانيها«،  وتوضيح  مبانيها  بشرح  وافية  لطيفة  ونكت  الشنوي   حامد 
واسترسل الكلمات  على  وقف  حيث  األشنوي  متن  على  حاشيته  في  القزلجي  به  قام  ما   يتضح 
رب لله  الحمد  األشنوي:   قال  حيث  الغموض،  من  بشيء  اإلعراب  من  وموقعها  معانيها   في 
(الحمد) القزلجي:«  فقال  أجمعين31...  وآله  محمد  خلقه  خير  على  والسالم  والصالة   العالمين  
النقصان الشيء من  تبليغ  التربية  تأمل  (رب)  لكنه هو األصل  مقدم عليه   هو األصل واألصل 
أي (والسالم)  تأمل   فقط  لفظا  أو  ومعنى  لفظا  جمع  هو  (العالمين)  فشيئا  شيئا  الكمال   إلى 

تأمل«32. التقليد  فروعيات  من 
ومن والمعنى  النحو  حيث  من  الكلمة  على  وقوفه  من  القزلجي  به  قام  ما  واضح  فهنا           

الغموض كثيرا من  أن عبارته حملت  إل  والتأخير،  التقديم  العبارة ومن حيث  في   حيث األصل 
الجاللي فجاء  عنها،  الغموض  يزال  حتى  عبارته  تشرح  أن  المستحسن  من  فكان   للقارئ 
في ومسترسال  الدقيق  بنظمه  بساطتها  لها  فأعاد  للطلبة،  غموض  من  فيها  ما  مدركا   بحاشيته 
اإلسمية بالجملة  الحمد  إيراد  أي  هو  الخ)  األصل  هو  (الحمد  فقال:«  وافي  بشرح   العبارة 
الفعلية الجملة  وهو  اإلسمية  الجملة  أصل  أي  واألصل  والدوام  الثبوت  على  تدل  ألنها   األصل 
الجملة وهو  السابق  األصل  على  أي  عليه  العلماء  بعض  عند  مقدم  حمدا  الله  حمدت   أعنى 
لكالم لموافقته  األصل  هو  السابق  األصل  أي  لكنه  الفعلية  بالجملة  الحمد  أوردوا  بأن   اإلسمية 
الله لفظ  أي  هو  هكذا  العبارة  هذه  معنى  يكون  أن  ويحتمل  الكريم  القرآن  فى  تعالى   الله 
أي عليه  مقدم  المذكور  األصل  أي  واألصل  الوجود  الواجب  الذات  على  يدل  لنه   األصل 
المقام أن  إلى  نظرا  األصل  هو  الحمد  أي  لكنه  الحمد  لله  قالوا  بأن  بعض  عند  الحمد   على 
لكونه التقديم  في  أي  األصل  الحمد  أي  هو  هكذا  معناها  يكون  أن  أيضا  ويحتمل  الحمد   مقام 
أي األصل  هو  الحمد  أي  لكنه  الذات  إلى  نظرا  بالله  أي  عليه  مقدم  الحمد  أي  واألصل   مبتدأ 
بها«33. اإلطالة  إلى  حاجة  فال  أخر  معانى  ويحتمل  الحمد  مقام  المقام  لن  المقام  إلى  نظرا 

في وشرع  واألوزان  القاعة  ترك  والمزيد  المجرد  لشرح  القزلجي  تطرق  عندما             
شرح العربية  باللغة  للكلمة  شرحة  بجانب  أنه  إل  الكلمات  معاني  بشرح  وبدأ  أشنوي   شواهد 

صاحب التصانيف والحواشي بين علماء أهل السنة من الكراد في شمال العراق توفي سنة 1956م، جانا موسى، صحيفة 
http://altaakhipress.com ،التأخي

31 - الجاللي، تعليقات على حاشية القزلجي، ص5.
32 - المصدر السابق نفسه ، ص6.
33 - المصدر السابق نفسه ،ص8.
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الذي للطالب  إشكال  بذلك  فكان  العربية،  باللغة  معناها  يبين  أن  دون  الفارسية  باللغة   بعضها 
الكدرة (وكدرة)  خواستن  ودر  كردن  ُجْستَجو  يعنى  (ونشدة)  بقوله:«  الفارسية  اللغة  يتقن   ل 

الدين34«. عن  منع  أي  مطل  إذا  (وليان)  اللون  في  الصفاء  ضد 
وذكر مصدرها،  وبين  وشرحها  وغيرها  العجمية  الكلمات  هذه  علي  الجاللي  وقف             

خواستن) ودر  كردن  جستجو  بقوله:«(يعنى  وأصلها  الكلمات  شرح  في  العلماء  أقوال   بعض 
(وليان) الستدعاء  بمعنى  خواستن  ودر  العمل  بمعنى  وكردن  الطلب  بمعنى  فارسية   جستجو 
المماطلة الليان  السيوطي  على  طالب  أبى  وفي  مطله  أي  دينه  صاحبه  الرجل  لوى   يقال 
ماده) بر  نر  (جستن  المطل  كسرها  من  أكثر  الالم  بفتح  الليان  الصبان  وفي  الدين  أداء   فى 
اإلنسان من  انثى  أي  ماده  على  أي  بر  الحيوان  أو  اإلنسان  من  ذكر  أي  نر  طلب  أي   جستن 

الحيوان«35. أو 
لتقوية المصدر  ذكر  مع  العلماء  من  قالها  من  إلى  التعاليل  بعض  الجاللي  أسند  لقد             

هذا نقض  الخ)  جميع  فى  تثبت  بقوله:«(التى  والمزيد  المجرد  شرح  في  ومن  إليه  ذهب   ما 
المزيد بأن  واجيب  زائدة  أنها  مع  تصاريفه  من  شيء  في  يسقط  ل  إذ  النطالق  فى   بالنون 
فى جماعة36  ابن  قاله  التصاريف  جميع  فى  تثبت  أنها  تصدق  ل  فحينئذ  المجرد  من   مأخوذ 

للجاربردي37«.38 الشافية  شرح  على   حاشيته 
في سيبويه  بقول  كاستشهاده  العبارة  لدعم  لطيفة  بنكت  العلماء  بقول  واستشهد             

نازعنى يقولون  ل  أنهم  ترى  أل  المغالبة  باب  شيء  كل  فى  وليس  سيبويه:  »قال   المغالبة: 
.39 بغلبته«  عنه  استغناء    فنزعته 

في معتمدا  اللغوي  مصدرها  بذكر  الغريبة  الكلمات  معاني  في  تفصيال  ذكر  كما             
بيان في  عليها  اعتمد  التي  المصادر  بذكر  ذلك  أردف  ثم  المعاني  وكتب  المعاجم  إلى   ذلك 
العرب لسان  فى  كما  الخاثر  بمعنى  وكلها  وعلبط)  وعذلط  عثلط  (ومثله  كقوله:«   المعنى 
إلى الهادي  رائبا   يصير  اللبن  مثل  واشتد  غلظ  ثم  مائعا  كان  الذي  الشيء  وهو   (للخاثر) 
الناس تضل  أي  مضلة  فتنة  يقال  فتحها  أو  الضاد  وكسر  الميم  بفتح  (للمضلة)  العرب    لغة 

الوسيط«40.  المعجم 
المدارس القواعد  مع  التوافق  حيث  من  حاشيته  في  التعليل  الجاللي  أحسن  ولقد             

إليه:« (اتحاد المصدرين الـ التي تدخل على المضاف  اللغة ومن ذلك قوله في   النحوية ومنطق 
المصدرين (أو  الكوفيين  مذهب  على  إليه  المضاف  عن  عوض  فالالم  الفريقين)  مصدر   أي 
الفريقين باعتبار  اما  المصدرين  تثنية  بعض  قال  البصريين  مذهب  على  للعهد  فالالم   للفريقين) 
فيكون المصدرين  باعتبار  أو  إليه  المضاف  عن  عوضا  الالم  فيكون  به  والملحق  الملحق   أي 

مقدر«41. بنعت  منعوتا  المصدرين 
34 - المصدر السابق نفسه ،ص24.

35 - المصدر السابق نفسه ،ص25-26.
36 - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين، أبو عبد الله: قاض، من العلماء بالحديث 
وسائر علوم الدين، من تصانيفه: المنهل الروي في الحديث النبوي، ولد في حماة، وولي الحكم والخطابة بالقدس، ثم القضاء 

بمصر، من خيار القضاة. وتوفي بمصر سنة 733 هـ.الزركلي، األعالم،ج5، ص297.
37 - أحمد بن حسن بن يوسف فخر الدين الجاربردي، فقيه شافعي، له شرح منهاج البيضاوي، وشرح شافية ابن الحاجب، 

أشتهر في تبريز وتوفي فيها سنة746هـ. الزركلي، األعالم، ج1، ص111.
38 - الجاللي ، تعليقات على القزلجي، ص21.

39 - المصدر السابق نفسه ، ص27.
40 - الجاللي ، تعليقات على القزلجي، ص35.

41 - الجاللي ، تعليقات على القزلجي، ص35-36.



426   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

شابه وما  وأفضل  أحسن،  بأنه  فذكر  األراء،  في  الترجيح  الجاللي على  اعتمد  وكذلك            
أن إلى  إشارة  المجرد  مصادر  (أي  قوله:«  في  كما  الرأي  الترجيح  على  للدللة  الكلمات   هذه 
لهذه المجرد  مصادر  تصريف  من  المعنى  فيكون  الال صريح)  المفعول  إلى  مضاف   التصريف 
إلى (أو  األفعال  هذه  مجرد  مصادر  تصريف  من  أي  محذوف)  المضاف  أن  إلى  (أو   األفعال 
مصادر والمعهود  للعهد  والالم  المصادر  بمعنى  األفعال  أن  يعنى  فافهم)  فعل  جمع  األفعال   أن 
داغى42«43. القره  ابن  قاله  كذا  أحسن  وهذا  المجرد  مصادر  تصريف  من  قال  فكأنه  المجرد 

ويونس الكسائي  مثل  آرائهم  ذكر  عند  ذكرهم  الذين  األعالم  لبعض  الجاللي  ترجم             
الفاعل حذف  يجّوز  فانه  الكسائى)  مذهب  الكسائي:«(على  عن  كقوله  وغيرهما  حبيب،    بن 
المين44 مؤدب  الخليل  على  تعلم  السبعة  القراء  واحد  كوفي  نحوي  الحسن  أبو   الكسائى 

الرشيد46«. ولدي  والمأمون45 
ل حتى  غامضة  كانت  والتي  القزلجي  عند  المصطلحات  بعض  الجاللي  شرح              

بـ وكذلك   ، الكافية  شرح  في  العصام  أي  (عصمش)  معنى  أبان  أنه  منها  القارئ  عند   تشكل 
الحاجب47. ابن  هو  منه  القصد  بأن  و(المصنف)  العزي،  شرح  السعدني  أي  (الشرح) 

القزلجي: حاشیة  على  تعلیقات  في  الجللي  منهج  في  الكلم  خلصة 
ولطيفة. سهلة  بكلمات  معنى  وتوضيح  الشرح  في  السالسة   -1
المتن. في  وردت  التي  (الفارسية)  العجمية  الكلمات  شرح   -2

ورجحه. إليه  ذهب  ما  لتقوية  العلماء  بأقوال  استشهاد   -3
المعاجم. تلك  إلى  وأشار  المعاجم،  إلى  الغريبة  الكلمات  شرح  في  اعتمد   -4

والمنطق. الفهم  حيث  من  العبارة  شرح  في  التعليل  الجاللي  أحسن   -5
وحسنها. العلماء  آراء  بعض  الجاللي  رجح  لقد   -6

آرائهم. ذكر  عند  العلماء،  لبعض  تراجم  الجاللي  ذكر   -7
الخاصة. القزلجي  مصطلحات  بعض  الجاللي  شرح   -8

النحو في  الجاللي  منهجية  الثاني:   المبحث 
العلوم: مجموعة  كتابه  في  النحو  علم  في  الجاللي  منهجية   1-    

النحو علم  في  شرع  العلوم  مجموعة  كتابه  في  الصرف  علم  الجاللي  أتّم  أن  بعد             
بأن ورجح  والكالم  بالكلمة  متعلق  بأنه  النحو  موضوع  وذكر  وإصطالحا  لغة  بتعريفه   فبدأ 
»اعلم فقال:  المادة  عرض  في  وبدأ  وجهه،  الله  كرم  طالب  أبي  بن  علي  هو  النحو   واضع 

والصرف. والمثل  والجانب  والمقدار  والنوع  القصد  منها:  معان  على  اللغة:  فى  النحو  أن 
42 - عمر بن محمد أمين الغفاري المروخي المعروف بابن القره داغي، كردي األصل، من السليمانية، له نحو عشرين تصنيفا 
منها: البدر العالة في كشف غوامض المقولت، تعليق على رسالة المقولت لمال علي القزلجي، الزركلي، األعالم، ج5، ص65.

43 - الجاللي ، تعليقات على القزلجي، ص49.
44 - األمين محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس، وهو سادس الخلفاء العباسيين، 
تولى الخالفة بين عامي 193 إلى 198 للهجرة، ودامت فترة حكمه خمس سنوات تقريبا وأهم ما ميز عهده هو النزاع الذي 

قام بينه وبين أخيه المأمون،الزركلي، األعالم، ج7، ص127.
45 - المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس، شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية والفكرية في 
العصر العباسي األول وذلك ألنه شارك فيها بنفسه، توفي غازيا في سنة 218 هـ بطرسوس، الزركلي، األعالم، ج4، ص142.

46 - الجاللي ، تعليقات على القزلجي، ص52.
47 - المصدر السابق نفسه ، ص58، 96، 115.
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اإلعراب جهة  من  الكلمات  أواخر  أحوال  بها  تعرف  بأصول  علم  اإلصطالح:  وفى             
لبناء.  وا

والكالم. الكلمة  وموضوعه:            
وجهه. ه  اللّٰ كرم  على  اإلمام  وواضعه:            

»لفظ فقال:  بالكلمة  فبدأ  للزمخشري  النحو  في  األنموذج  كتاب  الجاللي  تعهد  لقد             
وإما كرجل  إسم  إما  وهي  لذلك:«  مثل  ثم  النحاة  جميع  تبناه  ما  وهو  مفرد«  لمعنى   وضع 

الثالث. هذه  من  تخرج  ل  العربية  فالكلمات  كقد«  حرف  وإما  كضرب  فعل 
جملة على  يشتمل  لم  ما  كالما  الكالم   على  يطلق  ل  حيث  الكالم،  بيان  في  ثم شرع             

باإلسناد. كلمتين  تضمن  ما  الكالم  بقوله:  أشار  كما  فعلية  أو  اسمية  جملة  كانت  سواء   مفيدة 
زيد. ضرب  نحو  وإسم  فعل  من  او  قائم  زيد  نحو:  إسمين  من  إل  الكالم  يَُرّكب  ول 

عليه، هو  ما  على  أبقى  باختصار،  المعنى  أوفى  الزمخشري  رأى  إذا  الجاللي  إن             
كقوله شرحه  في  استرسل  الطالب  يغني  ل  اختصارا  مختصرا  رأه  وإذا  شيئا  عليه  يزد   ولم 
عن ينقل  وقد  كجعفر،  جنس  اسم  عن  ينقل  أن  الغالب   : »العلم  الزمخشي:  قال  حيث  الَعلَِم   في 
فى أشبهه  ما  ولكل  لشيء  وضع  ما  الجاللي:«هو  فقال  كغطفان«،  يرتجل  وقد  كيزيد،   فعل 
الصغير النهر  اللغة:  فى  فإنه  كجعفر  الجنس  اسم  عن  منقول  إما  وهو  واحد  بوضع   الحقيقة 
كإِْصِمْت أمر  أو  كيزيد  مضارع  فعل  أو  كشّمر  ماض  فعل  عن  او  لرجل  َعلَما  وجعل  منه   فنقل 

رجل. إسم  كَغطَفَان  مرتجل    وإما 
ذكر مع  حدة  على  قسم  كل  بذكر  جميلة  مرقمة  بطريقة  اإلعراب  في  فصل  الجاللي  إن   ثم 
كما بمثال  بالتلميح  اكتفى  بل  يفصل  ولم  يرقم  لم  الذي  الزمخشري  بخالف  توضيحية،   أمثلة 

أقسام: على  وهو  العوامل  بإختالف  الكلمة  آخر  إختالف  »اإلعراب:  قوله:   في 
بزيٍد ومررت  زيًدا  ورأيت  زيٌد  جائني  نحو:  اللفظية  الحركات  بتمام  يكون  أن  الول: 

بأحمَد ومررت  أحمَد  ورئيت  أحمُد  جائني  نحو:  اللفظية  الحركات  ببعض  يكون  أن   الثانى: 
بمسلماٍت. ومررت  مسلماٍت  ورأيت  مسلماٌت   وجائني 

أن بعد  التنوين  في  بفصل  الزمخشري  على  زاد  أنه  إل  والجزاء،  الجواب  حروف  يذكر  لم   و 
بقوله:« النحو  علم  ختم  وبه  الحروف  من   انتهى 

األنموذج في كتاب  به  تعهد  الذي  العلوم  كتابه مجموعة  في  النحو  الجاللي علم  أنهى             
الزمخشري ومنهج  المبتدئ  الطالب  يؤرق  ل  الذي  الكتاب  اختيار  الجاللي  أحسن  فقد   النحو 
رجحوا فبعضهم  المنهج  اتباع  حيث  من  خالف  على  فيه  والنحويون  متكامل،  منهج  النحو   في 
فيه يميل  بغدادي  منهجه  أن  غير  بغدادي49،  مذهبه  أن  رجحوا  وبعضهم  بصري48،  مذهبه   أن 
ترجيح في  الخليل  قول  رجح  ما  ومنه  الكتاب  في  جلي  وهذا  أرجحه  ما  وهذا  البصري   إلى 

به. ملحق  والمبتدأ  الفاعل  بأنه  المرفوعات  أصل 
العربية، للغة  وخدمة  وبيان  وشرح  تسهيل  من  هذا  كتابه  في  الجاللي  فضل  ينكر  ل             

الصرف علم  ناحية  من  دراسته  في  عليه  اعتمد  الذي  الكتاب  ذكر  عدم  عليه  يؤخذ  أنه   غير 
النحو. علم   وكذلك 

48 - أحمد محمد الحوفي، الزمخشري، ط1، س1966، دار الفكر العربي مصر، ص268.
العربية  النهضة  دار  ط1، س1975،  النحو،  كتاب  في  دروس  الراجحي،  وعبده  النحوية، ص283،  المدارس  شوقي،   -  49

بيروت، ص106.
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العلوم: مجموعة  كتاب  في  النحوي  الجللي  منهج  في  الكلم  خلصة 
البصرية. المدرسة  إلى  الزمخشري  فيه  يميل  الذي  البغدادي  المنهج  اختار  الجاللي  إن   -1

الطالب ألولئك  كافيا  يعتبر  الذي  النحو،  في  األنموذج  كتاب  اختيار  الجاللي  أحسن  لقد   -2 
قليل. بكّم  العربي،  النحو  بعصب  ألّم  حيث  العربية،  العلوم  طلب  عن  الدنيا  شغلتهم    الذين 

يدرسه. الذي  العلم  أبعاد  الطالب  يدرك  حتى  األبحاث  عناوين  الجاللي  عرف  لقد   -3
للتوضيح. األمثلة  ذكر  مع  لإلبانة  بحاجة  كان  ما  وأبان  ورقمها  األقسام  رتب  رقد   -4

المبتدئ. الطالب  ذهن  في  القاعدة  لترسيخ  سهلة  وكلمات  بسيطة  بجمل  التمثيل  في  اعتمد   -5
دون بالعلم  التعريف  وهو  الكتاب  غاية  عن  الطالب  يبتعد  ل  حتى  الجمل  إعراب  تجنب   -6 

والخالفات. التفاصيل  في  الخوض 
النحو. من  المبتدئ  ينفر  ل  حتى  العلم  في  العلماء  اختالف  تجنب   -7

ما وأسقط  له،  يتعرض  لم  الذي  الزمخشري  خالف  التفصيل  من  بشيء  التنوين  باب  ذكر   -8 
والجزاء. الجواب  وحروف  الصلة  حروف  كتابه  من  الزمخشري  ذكره 

القواعد شرح  في  المعاقد  حل  على  المقاصد  جامع  حاشية  في  الجاللي  منهجية   –  2
لما والتصحيح  والتدقيق  بالتحقيق  يكون  ما  أشبه  منهجا  الحاشية  هذه  في  الجاللي  اتبع   لقد 
السيواسي50، محمد  بن  أحمد  لألستاذ  المعاقد  حل  أن  به  التنبه  يجدر  ومما  المعاقد،  حل   في 
قد المعاقد)  (حل  الكتاب  اسم  أن  غير  األنصاري،  هشام  لبن  اإلعراب  قواعد  لمتن   شرح 
القواعد)، كتاب  شرح  في  المعاقد  (حل  هشام  ابن  قواعد  على  السيواسي  قبل  التفتازاني   تبناه 
في المعاقد  (حل  السم  من  كتاب  كلمة  حذف  مع  لنفسه  وتبناه  ذاته  بالسم  السيواسي   فجاء 
القواعد، شرح  في  المعاقد  حل  على  المقاصد  جامع  بحاشيته  الجاللي  فجاء  القواعد)   شرح 

المقاصد). (جامع  حاشيته  في  الجاللي  منهج  هنا  يهمنا  والذي 
غير للمقدمة،  مفصل  بشرح  فبدأ  المعاقد،  حل  مقدمة  على  الجاللي  وقف  بداية             

ذلك في  السبب  إلى  ونبه  فيها  يشرع  ولم  تجنبها  الكتب  في  شرحا  أشبعت  التي  الجمل   أن 
في فصل  من  وكثرة  لشهرتها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  على  والصالة  والحمدلة   كالبسملة 
البسملة حق  في  الكالم  الحمدلله)  الرحيم،  الرحمن  الله  (بسم  تعبيره:«  حد  على  فيها   الحديث 

اإلطالة«51. إلى  المقام  هذا  في  حاجة  فال  ومشهور  كثير  والصالة  والحمدلة 
سواء الكلمات  مفرد  وذكر  الكلمات،  بعض  تصريف  ذكر  الجاللي  شرح  تضمن  لقد             

إعراب ذكر  كذلك  معناها،  ذكر  مع  سالم  مؤنث  أوجمع  تكسير  جمع  أو  سالم  مذكر  جمع   كانت 
قلوب الكافية  معارفهم  بمصابيح  ونّور  قوله:«(  في  كما  المعنى  لتوضيح  المفردات   بعض 
إلى وإضافته  مصباح  جمع  والمصابيح  نور،  ذا  جعل  أي  التفعيل  باب  من  نّور  نحوه)   الطالبين 
معارفهم، صفة  والكافية  معرفة،  جمع  والمعارف  المشبه  إلى  به  المشبه  إضافة  من   معارفهم 
مفعول الكافية  وقيل  تعالى،  رضاه  جانب  أي  الطالبين،  مفعول  ونحوه  نّور  مفعول   وقلوب 

الكافية«52. مفعول  وقلوب  الكافية،  الشريعة  أي  موصوف  بتقدير  نّور، 
50 - أحمد بن محمد بن عارف شمس الدين أبو الثناء الزيلي الرومي السيواسي الحنفي الصوفي له من التصانيف إرشاد 

العوام وحل المعاقد، توفي سنة 1006، إسماعيل باشا البغدادي، هداية العارفين، ج6، ص136.
51 - مال موسى الجاللي، حاشية جامع المقاصد على حل المعاقد في شرح القواعد، ط2، س2015، دار الشفقة اسطنبول، ص6.
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المقدمة في  اإلعراب  وأوجه  الكلمات  وإعراب  شرح  من  الجاللي  انتهى  إن  فما             
فيه الصواب  وجه  وبين  الكتاب،  في  الضعف  أماكن  إلى  فأشار  الكتاب،  أبواب  في  باشر   حتى 
أن العبارة  في  الصواب  أو  يقول،  أن  والصواب  األحيان  بعض  في  قال  بأن  مرادفة   بعبارات 
أو كذا،  العبارة  حق  أو  كذا،  األولى  أو  يقول،  أن  األولى  أو  كذا،  العبارة  صواب  أو   يقول، 
األيات رأوا  ما  بعد  من  لهم  بدا  ثم   } يقول:  أن  الصواب  قوله  فمن  األحسن،  أو  كذا،   الظاهر 
العبارة في  الصواب  الجاللي:  قال  بالالم،  عنها  معلقة  (ليسجننه)  فجملة   [53  ليسجننه{[يوسف 
محل ل  التي  الجملة  من   ( (السابعة  السيواسي:  قول  في  وكذلك  العامل53،  عنها  معلق  يقول   أن 
له) موضع  ل  (لما  بدل  أو  بيانا  أو  تأكيدا  أو  أو صفة  (التابعة) عطفا  الجملة  اإلعراب  من   لها 
محل ل  وكذا  ابتدائية،  لكونها  لها  محل  ل  زيد)  (قام  فجملة  عمر)  وقعد  زيد  قام  (نحو   فاألول 
وغيرها الصفة  من  البواقي  وقس  حالية،  ل  عاطفة  الواو  قدرت  إذا  هذا  اإلعراب،  من   لها 
السيواسي: قول  وغيره54،وكذلك  البدل  من  الصواب  وغيرها)  الصفة  (من  الجاللي  قال   عليه، 
عليك مايتلى  األولى  عليك)  يتلى  (فيما  الجاللي:  قال  عليك،  يتلى  فيما  الثاني  الباب  مسائل   من 
وجه على  جاءت  التي  األربعة  الكلمات  من  (والثالث)  السيواسي:  قول  وكذلك  في55،   بال 
السيواسي: قول  وكذلك  األربع56،  العبارة:  حق  األربعة)  الكلمات  (من  الجاللي:  قال   واحد... 
لكل ولنجعل  والشرطية،  والستقبالية  الظرف  من  كل  من  تخرج  قد  (إذا)  كلمة  أن  اعلم   ثم 
الظاهر (والستقبالية)  الجاللي:  قال  الستقبالية...  عن  خروجها  باب  للطالبين:  إفادة  بابا   منها 
السيواسي: (ظرف قول  المصدرية57، وكذا  ياء  إلى  يحتاج  فال  الستقبال مصدر   الستقبال ألن 
يسيرة بعبارتة  أفاد  ألنه  فظاهرة  وجازته  أما  غالبا)  الشرط  معنى  وفيه  الزمان  من  يستقبل   لما 
كونه بجوابه  منصوب  لشرطه  خافض  مستقبل  ظرف  بقوله  أفاد  أنه  يرى  أل  كثيرة،   أحكاما 
فيه جزائه  الجروعمل  عمل  الشرط  في  وعمله  الشرط  معنى  وتضمنه  مستقبال  ومعناه   ظرفا، 
انفع المصنف  لقول  أوجزيته  األحسن  وجازته)  (أما  الجاللي:  قال   ، أنفعيته...  وأما   النصب 

أنفعيته58 وأما  بعد  فيما  الشارح  ولقول  وأوجز، 
والشارح رحمه فيه:  قال  في عبارته، حتى  الجاللي  إل وصحح  تجد صحيفة  تكاد             ل 

فيه وقال  والجزالة59،  الستقامة  عن  عبارته  خرجت  المغني  عبارة  عن  عدل  كلما  تعالى   الله 
كما منتظمة،  وغير  ومتنافرة  فغلقة  تعالى  الله  رحمه  الشارح  عبارة  وأما  آخر:  موضع   في 

المصنف60. الناظر  على  يخفى  ل 
يذكر كان  ما  وقليال  الجمل،  من  كثير  في  اإلعراب  األوجه  على  الجاللي  وقف             

العلماء، من  أصحابه  إلى  الكالم  من  كثير  وأسند  أصحها  وربما رجح  ذلك  في  العلماء   اختالف 
السيواسي: قول  ذلك  ومن  مقاصدها،  وبيان  العبارة  شرح  في  التعليل  الجاللي  أحسن   لقد 
الله: رحمه  مالك  ابن  قال  وآخركم)  أولكم  قوموا  لهم  (قلُت  قولك:  الباب  هذا  غرائب   ومن 
حيث المفرد،  من  المفرد  بدل  ل  جملة  من  جملة  بدل  وإنه  وآخركم)  أولكم  (ليقم  التقدير:   إن 
من محل  لها  التي  جملة  من  جملة  بدل  باب  أي  الباب)  هذا  غرائب  (ومن  الجاللي:   قال 
عليه يتسلط  لم  وإن  المفرد  من  المفرد  بدل  المثال  في  المتبادر  أن  غرابته  ووجه   اإلعراب 

- المصدر السابق نفسه ، ص39.  53

- المصدر السابق نفسه ،ص 81.  54

- المصدر السابق نفسه ، ص99.  55
- المصدر السابق نفسه ص112.  56

- المصدر السابق نفسه ، ص118.  57
- المصدر السابق نفسه ، ص121-122.  58

- المصدر السابق نفسه ، ص31.  59
- المصدر السابق نفسه ، ص109.  60



430   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

شيء أنه  غرابته  وجه  وقيل  األوائل،  في  يغتفر  ل  ما  التوابع  في  يغتفر  ألنه  األول،   عامل 
الجمهور61. عن  مالك  ابن  به  تفرد 

المعاقد بشيء بسيط كقوله الذين مّر ذكرهم في حل  لقد ترجم الجاللي لبعض األعالم             
1329م63. سنة  في  توفي  متصّوف  السمرقندي62  الرزاق  عبد  هو  الكاشي)  في شرح  (كذا  في: 
خلصة الكلم في منهج الجللي في حاشیة جامع المقاصد على حل المعاقد في شرح القواعد:

العلماء. قبل  من  وإعرابا  شرحا  إشبع  ما  وإعراب  شرح  تجنب   -1
. جمعا  كانت  إن  مفردها  ذكر  مع  شرح  إلى  تحتاج  التي  الكلمات  شرح   -2

ذلك. في  األراء  بعض  ورجح  إعرابها،  في  العلماء  وقول  الجمل  بعض  إعراب  ذكر   -3
وصححه. عباراته  في  الصواب  بيّن  السيواسي  عبارات  على  وقف   -4 

كبير. بشكل  الدسوقي  آراء  على  الجاللي  اعتمد  لقد   -5
العبارة. شرح  في  التعليل  الجاللي  أحسن  لقد   -6

وفاتهم. تاريخ  ذكر  مع  كاملة  أسماءهم  بذكر  العلماء  لبعض  ترجم   -7
المغني شرح  على  الجاللي  موسى  مال  تعليقات   -3

لكتاب شرح  هو  الجيالني  الرحيم  عبد  بن  لمحمد  المغني  شرح  كتاب  أن  بداية             
بمثابة المغني  شرح  على  الجاللي  تعليقات  فكانت  النحو،  فن  في  المغني  المسمى   الجاربردي 
الكلمات بعض  وإعراب  الكالم،  لبعض  وتصحيح  العبارات  لبعض  بسيط  وشرح  لطيفة   نكت 
بمنهجه شبيه  المغني  شرح  على  تعليقاته  في  منهجهم  العلماء  أقوال  لبعض  ذكر  مع   والجمل 

الشارح عبارات  لبعض  تصحيحا  تضمن  كما  المعاقد  حل  على  الجامع  حاشية  كتابه   في 
( الكلمة   ) قوله:   ) المغني:«  شرح  في  جاء  حيث  المتن  لكلمات  شرحه  ومن             

على أي  الشيء  ماهية  على  دال  قول  والحد  حدها  مفرد)  لمعنى  وضع  (لفظ  وقوله:   محدودة 
العربية أرباب  إن  الشريف64:  السيد  قال  التعريف  بالحد  والمراد  الجاللي:  فيه  قال   حقيقته) 
الراء بكسر  المعّرف  المنطق:  علماء  وعند  اه،  المعروف  بمعنى  الحد  يستعملون   واألصول 
: والرسم  لإلنسان،  الناطق  كالحيوان  بالذاتيات،  كان  ما  هو  فالحد:  ورسم؛  حّد  قسمين:   على 
مركب، لمفهوم  اإلصطالح  أو  اللغة  في  وضع  إذا  واللفظ  له،  كالضاحك  بالعروضيات  كان   ما 

له«65. عريضا  كان  عنه  خارجا  كان  وما  له،  ذاتيا  كان  فيه  داخال  كان   فما 
الشيء ذكر  الصطالح:  وفي  القصر،  اللغة  في  الحصر  الحصر:«  كلمة  في  الجاللي   وقول 

غيره«66. ونفي 
أنه أستعمل حرف بل، أي بل كذا، وكذلك قوله: الشارح             ومن تصحيح الجاللي لقول 

فاه، الشارح: (هذا فوه، ورأيت  الصواب كذا، كقول  أو  الظاهر كذا،  أو  يقول كذا،  أن   األولى 
فيه)67. إلى  نظرت   ) بدله:  يقول  أن  األولى  الجاللي:  قال  بفيه)،  ومررت 

- المصدر السابق نفسه ، ص59.  61
- عبد الرزاق بن جالل الدين إسحاق كمال الدين السمرقندي نزيل هراة من تصانيفه شرح رسالة العضدية في   62
معنى الحروف واإلشارات وقد اختلف في وفاته فقيل1482م وقيل1402م إسماعيل باشا البغدادي، هداية العارفين،ج1، ص567، 

وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ج2، ص139.
- مال موسى الجاللي، حاشية جامع المقاصد على حل المعاقد في شرح القواعد، ص112.  63

- المقصود به الجرجاني .  64
- محمد بن عبد الرحيم العمري الجيالني، شرح المغني، تحقيق محمد جان، ط4، س2018، دار الشفقة إسطنبول،   65

ص16. 
- المصدر السابق نفسه ، ص19.  66
- المصدر السابق نفسه ، ص49.  67
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(نحو: الشارح:  قال  ذلك  ومن  العبارة  شرح  في  التعليل  الجاللي  أحسن  لقد                   
الجاللي: قال  حيث  العرب،  كالم  في  كثير  غير  الجنس  اسم  نداء  ألن  ؛  يرخم  فال  فارس،   يا 

ظاهرا68. التفريع  ليكون  قليل،  أنه  مع  قليل،  يقل  لم  وإنما 
المغني: شرح  كتاب  على  تعلیقاته  في  الجللي  منهج  في  الكلم  خلصة 

المتن. في  الجملة  فهم  لتسهيل  الكلمات  بعض  لشرح  تطرق   -1
إعرابها. في  العلماء  وقول  المفردات   بعض  إعراب  ذكر   -2

بعضها. وصحح  عباراته،  في  الصواب  بيّن  الجيالني  عبارات  على  وقف   -3
العبارة. شرح  في  التعليل  الجاللي  أحسن  لقد   -4

وفاتهم. وتاريخ  أسماءهم  بذكر  العلماء  لبعض  ترجم   -5
تمة لخا ا

سيدنا والمرسلين  األنبياء  خاتم  على  والسالم  والصالة  الصالحات،  تتم  به  الذي  لله   الحمد 
وبعد: أجمعين  وصحبه  آله  وعلى  محمد 

أستخلص والصرف،  النحو  في  الجاللي  موسى  مال  منهج  شملة  التي  الجادة  الدراسة  هذه   بعد 
إليها: توصلت  التي  النتائج  أهم  الجهد  هذا  من 

تركيا. من  الشرقية  الشمالية  المدارس  في  العربية  اللغة  إحياء  عاتقه  على  حمل  الجاللي،  إن   - 
القواعد على  معتمدا  عقلي  بمنطق  التعليل  في  يحسن  أن  واستطاع  الشروحات  في  توسع   - 

والراجحة. الثابتة 
المؤدية لبعض األوجه اإلعرابية  النحو وذلك من خالل ترجيحه  له ذوق خاص في علم   - كان 

. اللغة  علماء  وضعها  التي  الثابتة  والقواعد  األصول  عن  يبتعد  ولم  المعنى،  اختالف  إلى 
ما وغالبا  علمائها،  آراء  إلى  ويميل  البصرية  النحوية  المصطلحات  يستعمل  ما  غالباً  كان   - 

البصريين. آراء  يرجح   كان 
أصحاب عنها  غفل  التي  األبواب  بعض  أضاف  والتعهد  الشرح  في  الكتب  لبعض  تناوله  عند   - 

. الكتاب  فائدة  لستكمال  وذلك  الكتب، 
وعباراته. كلماته  في  الغموض  وتجنب  والوضوح،  السالسة  منهجة  على  غلب   -

. وحواشيه  شروحاته  في  والمنهج  الكتب  اختيار  في  أحسن   -
والمراجع المصادر 

مصر. العربي  الفكر  دار  س1966،  ط1،  الزمخشري،  الحوفي،  محمد  أحمد 
تحقيق الكبرى،  الشافعية  طبقات  السبكي،  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين   تاج 

القاهرة. العربية  الكتب  إحياء  دار  س1964،  ط6،  الطناحي،  ومحمود  الحلو  الفتاح  عبد 
التاسع، ط1، س1992، القرن  الالمع ألهل  السخاوي، الضوء  الرحمن  الدين محمد عبد    شمس 

بيروت. الجيل  دار 
بيروت. العربية  النهضة  س1973،دار  الصرفي،ط1،  التطبيق  الراجحي،  عبده 

بيروت. العربية  النهضة  دار  س1975،  ط1،  النحو،  كتاب  في  دروس  الراجحي،  عبده 
- المصدر السابق نفسه ، ص119.  68
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س2018، ط4،  جان،  محمد  تحقيق  المغني،  شرح  الجيالني،  العمري  الرحيم  عبد  بن   محمد 
إسطنبول. الشفقة  دار 

الدكتور بها  اعتنى   ، المدارك  تفسير  على  المسالك  الواضح  ،حاشية  الجاللي  موسى   مال 
إسطنبول. الروضة  دار  س2017،  ط1،  الجاللي،  فريد  محمد  والمال  الجاللي  صالح  محمد 
 مال موسى الجاللي، حاشية جامع المقاصد على حل المعاقد في شرح القواعد، ط2، س2015،

اسطنبول. الشفقة  دار 
الله بعناية  للطالب  هدية  اإلختصار  سبيل  على  جمعها  العلوم  مجموعة  الجاللي،  موسى   مال 
مطبعة وتاريخ،  طبعة  دون  البيجرماني،  السالم  عبد  مال  وتدقيق  تصحيح  الوهاب،   الملك 

إسطنبول. األخوان 



نعمة الله بن محمود النخجیواني؛ حیاته وآراؤه

Hasan El-HAFİDİ*

مة مقد
مجالت عدة  تهم  كبيرة  بأهمية  األولى  القرون  منذ  أراس  نهر  حوض  منطقة  حظيت   لطالما 
أنها كما  الحرير،  طريق  على  تموقعها  بسبب  وذلك  التجارية  األهمية  رأسها  وعلى   ونواحي، 
المهم، الستراتيجي  موقعها  بسبب  كبيرة  وثقافية  ودينية  واجتماعية  سياسية  أهمية   تكتسي 
والمعرفة، والعلم  الثقافة  حيث  من  ومتقدم  عال  مستوى  في  تكون  أن  لها  خّول  ما   وهذا 
اإلسالمي الحكم  فيها  ساد  التي  التاريخية  الفترات  فخالل  الحضارة؛  قمة  تعتلي  جعلها   مما 
وكانت نشيطة،  ومعرفية  وثقافية  علمية  حركة  هناك  كانت  وساق  قدم  على  قائما   وأضحى 
ويرحل البالد  أرجاء  تعم  ومتنوعة  كثيرة  المدارس  أصبحت  حيث  مزدهرة،  معارف   هناك 
تغص المدارس  كانت  وكما  وصوب،  حدب  كل  من  بالعلم  الشغوفين  الطالب  آلف   إليها 
المدارس في  العلوم  سائر  يدّرسون  فهم  بها،  يستهان  ل  أيضا  العلماء  أعداد  كانت   بالطالب 
األهمية وأعطيت  العلم،  تدريس  أماكن  وتنوعت  العلمية  المراكز  وتعددت  بانتظام،   الدينية 
كما والزوايا  التكايا  في  والمتصوفون  العلماء  واشتهر  الحوض،  ربوع  في  والعلماء   للعلم 
أولئك وساهم  كبرى،  علمية  أهمية  المنطقة  أكسب  مما  والدراويش،  والزهاد  الُعباد   اشتهر 
المنطقة، في  العلمي  الزدهار  مستوى  من  رفعت  للمعرفة  جليلة  خدمات  تقديم  في   العلماء 
للحوض، الهامة  المراكز  وفي  الدينية  المدارس  في  يتخرجون  الذين  الطالب  بكثرة   وذلك 
المؤلفات من  بالعديد  أيضا  ساهموا  كما  الجهل،  ويمحوا  العلم  لينشروا  األمصار  في   فيتفرقون 

سطّروها التي  واألسفار  دّونوها،  ..التي 
عقيدة وعلماء  وفقهاء  ومحدثين  مفسرين  من  كبار  علماء  أراس  حوض  منطقة  في  اشتهر   وقد 
حركاني الحسن  أبو  الدين  وشيخ  موسى  مال  وساعاتلي  روشيني  عمر  دده  خاني  أحمدي   أمثال 
شعراء اشتهر  كما  النخجيواني.  محمود  بن  الله  نعمة  رأسهم  وعلى  يلدرم   الدين   وحسام 
وبروين الجيالني  القادر  وعبد  وشهريار  التبريزي  وصائب  التبريزي  شمس  أمثال:   عظماء 

وغيرهم ميرزا  وإريج  .إعتصامي 
الكبير والعالم  المفسر  حياة  من  والعلمية  الشخصية  الجوانب  بعض  البحث  هذا  في   وسنتناول 
والمطبوع المشهور  تفسيره  على  خاطفة  نظرة  سنلقي  كما  النخجيواني،  محمود  بن  الله   نعمة 
التصوف، طابع  عليه  يغلب  علمي  منهج  وفق  ألفه  والذي  الغيبية«،  والمفاتح  اإللهية   »الفواتح 
الكتب، في خزانات  غالبها مركونة  في  مازالت  التي  أعماله  باقي  إلى  اإلشارة  كذلك   وسنحاول 
حصلنا التي  القليلة  للمعلومات  ونظرا  بعد.  تطبع  ولم  تُحقق  لم  مخطوطة  مازالت  إنها   بل 
على نعثر  أن  أمل  على  إليه،  توصلنا  بما  لالكتفاء  مضطرين  فسنكون  األنفس،  بشق   عليها 

الله بإذن  أخرى  .معلومات 
ونشأته مولده  العالم؛  عن  شخصیة  :بطاقة 

بالعديد واشتُهر  ُعرف  أنه  كما  علوان،1  بالشيخ  النخجيواني  محمود  بن  الله  نعمة   يعرف 
وبابا سلطان،  الله  ونعمة  الله،2  نعمة  وبابا  األقشهري،  علوان  مثل  واأللقاب  األسماء   من 
* Öğretim Görevlisi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض، ط: 3، س: 1409 – 1988، ص: 703.  1
الشقائق النعمانية، بهامش ابن خلكان، ج: 1، ص: 398. وسماه »بابا نعمة الله« ولم يذكر وفاته.  2
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حاليا أما  سابقا،  قرمان  لولية   التابعة  أقشهير  أهل  ومن  كبير،  وصوفي  مفسر  وهو   نعمت،3 
بالد حدود  على  نخجيوان  منطقة  إلى  فنسبة  بالنخجيواني  لقبه  وأما  قونية،  لولية  تابعة   فهي 
شهرته، ذاعت  وفيها  بها  واستقر  األناضول  إلى  منها  رحل  وموطنه،  أصله  وهي   القفقاس، 

بأقشهير 4.وتوفي 

بها، الدقيق  ولدته  تاريخ  يعرف  ول  أذربيجان،  بالد  من  ناخجيوان  بمنطقة  الله  نعمة   ولد 
توجد ل  كما  م،   1514  – ه   920 فهو  وفاته  تاريخ  أما  النخجيواني،  محمود  الشيخ  نجل   وهو 
في تركيا  كان  أنه  القول  يمكن  لكن  وعائلته،  أسالفه  يُعرف  ل  حيث  نسبه؛  عن   معلومات 
 األصل، مع األخذ بعين العتبار أنه عاش في مناطق ذات كثافة سكانية عالية من األتراك مثل
األناضول إلى  رحل  أنه  كما  المناطق،  هذه  في  تجول  إنه  حيث  وأقشهير؛  وتبريز   ناخجيوان 

بأقشهير وتوفي  اشتهر  وفيها  م.   1499  - هـ   905 عام  فيها  5.واستقر 

الدراسي وتحصلیه  :تعلیمه 
من فإنه  ذلك  مع  لكن  الدراسي،  وتحصيله  تعليمه  مراحل  عن  المعلومات  من  الكثير   ينقصنا 
في مبكرة  سن  منذ  األولي  وتعليمه  الدراسي  تحصيله  تلقى  قد  الله  نعمة  يكون  أن   المحتمل 
وابنه حسن(1453-1478)6  أوزون  السلطان  عهد  في  علمية  مدينة  أصبحت  التي   ناخجيوان 
من الدروس  أخذ  في  بدأ  وقد  كويونلو8  أق  منطقة  في   ،(1478-1490) يعقوب7   السلطان 
السلطانين عهد  في  التعليم  تلقى  وقد  ناخجيوان.  بمدارس  رأسه  مسقط  في  العلماء   مختلف 
مدارس في  التدريس  بدأ  اإلجازة  على  حصوله  وبعد  يعقوب،  السلطان  وابنه  حسن   أوزون 
ثم الصوفية.  إلى  اتجه  والدنيوية  الدينية  العلوم  مدارس  من  تخرجه  بعد  أنه  كما   نخجيوان، 
خواجه،9 الدين  نصر  وفاة  مكان  قونية،  ولية  في  أقشهير  بلدة  في  واستقر  رأسه  مسقط   غادر 

العثمانية الدولة  إلى  جاء  أن  10.بعد 

الروحیة :حالته 
والحكمة، والعلم  والفضيلة  األخالق  في  للجميع  مثال  أقشهير  في  هناك  واشتهر   عرف 
الظاهرية العلوم  في  جدا  بارعا  كان  فقد  مؤلفاته،  خالل  منها  انعكس  ما  أو  سلوكه  في   سواء 
غواصا أصبح  بالتصوف،  المتعلقة  المعنوية  العلوم  في  الواسعة  معرفته  وبفضل   والباطنية، 
المسار هذا  في  درجته  كانت  لقد  أخرى  وبعبارة  الصوفية،  في  اإللهية  األسرار  بحر   في 
ببساطة يعيش  أن  يحب  وكان  التواضع،  ويظهر  حالته  يخفي  كان  فقد  ذلك  ومع  جدا،   عالية 

الغنى على  الفقر  مفضال  11.شديدة، 

3 Hüsamettin M. KARAMANLI, Nahcivan; Azerbaycan’da tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu 
özerk cumhuriyet. Tarih: 20 – 08 – 2021.

 https: //islamansiklopedisi.org.tr/nahcivan
بورصلي محمد طاهر أفندي، عثمانلي مؤلفلري، ج: 1، ص: 40.  4

إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، مؤسسة التاريخ العربي، ج: 2، ص: 497.  5
.وانظر أيضا عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. ج: 3، ص: 509، ط: 1، س: 1993، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان

6  أوزون حسن (1423 هـ / 1478 م) كان حاكم أق كويونلو وحكم بين 1453 حتى وفاته سنة 1478 في جغرافيا تغطي 
اليوم إيران والعراق وأذربيجان وأرمينيا وأجزاء من تركيا. أما أوزون وتعني الطويل بالتركية، فهو لقب غلب عليه لطول 
مَّ فإن المؤرخين العرب كانوا يدعونه بـ »حسن الطويل«، وهو ابن علي بك بن عثمان قره يولك، وجده قره  قامته، ومن ث

عثمان هو المؤسس الفعلي لتحاد األق كويونلو، والمنظم له في دولة.
هو ابن حسن الطويل، حكم أق كويونلو من 1478 إلى 1490.  7

منطقة أق كويونلو هي منطقة كان يحكمها األتراك، وهي اليوم أراضي شرق األناضول وإيران والعراق وأذربيجان وأرمينيا،   8
حكمتها دولة أق كويونلو، ومؤسسها هو قرايولوك عثمان بك، وهو عضو في قبيلة بايندر من أتراك األوغوز.

له  وتنسب  ُدفن،  وفيها  عام 1284  أق شهير  بمدينة  وتوفي  بتركيا  بمدينة سيوري حصار  عام 1208  الدين  ولد نصر   9
شخصية جحا المعروفة.

10 Konya Velîleri, Hasan Özönder. s.169-171.
11 Konya Velîleri; s.169-171.
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الصوفيين المؤلفين  بين  من  ويعتبر  العثماني،  العهد  في  نشأوا  الذين  المسلمين  العلماء  أحد   وهو 
النقشبندية الطريقة  في  العظماء  األولياء  من  واحدا  يعتبر  أنه  كما  .المشهورين، 

يعرف ل  أنه  إل  العلمية،  وأعماله  آثاره  في  واضح  الصوفي  جانبه  أن  من  الرغم   وعلى 
أتباع بين  اسمه  ورد  إذ  المؤلف،  مجهولة  رسالة  في  ذلك  ورد  حيث  ينتمي،  طائفة  أي   إلى 
على وبناء  النقشبندية13  للسلسلة  المهمة  األسماء  أحد  وهو  أحرار12  الله  عبيد  الشيخ   ومريدي 

آخر »نْخِجيٌّ  عنوان  يحمل  الذي  القسم  في  الدراسات  بعض  أدرجته  المعلومات،  14.»هذه 

المفسر الله  :نعمة 
النخجيواني الله  ونعمة  علوان  الشيخ  باسم  المعروف  العظيم،  والولي  الكبير  العالم  هذا  كان   لقد 
سكان بين  وخاصة  الحاضر،  يومنا  وفي  الماضي  في  عصره.  في  واألولياء  العلماء  أبرز   من 
 أقشهير؛ حيث إنه خدم العلوم في مدينته لسنوات عديدة وقام بتدريس العديد من الطالب. وكان
األم لغته  كانت  التي  التركية  للغة  معرفته  عن  فضال  جيدا  والفارسية  العربية  اللغة  .يعرف 

موضوع في  دينية  مؤلفات  كتب   ، عصره  في  المهمين  الدين  وعلماء  المفسرين  أحد   وهو 
لديه والمؤلف  التركية.  المكتبات  في  موجودة  األعمال  هذه  ومعظم  وغيره،  والتفسير   التصوف 
بتفسيره يشتهر  حيث  التفسير،  مجال  في  وخاصة  اإلسالمية،  العلوم  جميع  في  معرفة   كذلك 
المشهور البيضاوي  القاضي  تفسير  على  وحاشيته  الغيبية  المفاتيح  في  اإللهية  الفواتح  15.في 

حلته :ر
الشيخ أن  علم  وبعدما  النقشبندية،  من  الخلوتية  الطريقة  إلى  ينتمي  النخجيواني  الله  نعمة   كان 
وذهب نخجيوان  من  انتقل  مريضا،  كان  تبريز  في  يعيش  كان  الذي  روشيني،16  عمر   دده 
العام في  وفاته  من  قصير  وقت  قبل  زيارته  بهدف  م   1487  / هـ   892 عام  تبريز  إلى   إليه 
م.  1495 عام  الشهير  تفسيره  كتب  وهناك  سنوات  عشر  حوالي  تبريز  في  فبقي   نفسه،17. 
لألحداث مسرحا  كانت  التي  تبريز  وغادر  م،   1499 عام  األناضول  إلى  الله  نعمة  عاد   ثم 
وشهد فعاصرها  الوقت  ذلك  في  الطاحنة  العرش  معارك  فيها  تدار  وكانت  آنذاك،   السياسية 
إلى توجه  أن  وبعد  م.   1490  / هـ   895 عام  يعقوب  السلطان  وفاة  بعد  الصفوية   الهجمات 
توفي أن  إلى  هناك  وبقي  م.   1499  / هـ   905 عام  أقشهير  مدينة  في  مجددا  استقر   األناضول 

م  1514 .عام 
:وفاته

الله نعمة  بأن  تقول  شيوعا  األكثر  فالرواية  محمود؛  بن  الله  نعمة  وفاة  تاريخ  في  اختُلف   لقد 
لوفاته، مختلفة  لتواريخ  روايات  عدة  وردت  كما  م،   1514  / هـ   920 عام  أقشهير  في   توفي 
تقول إحداها  وردت  حيث  التاريخ؛  هذا  قبل  مات  أنه  يّدعي  ما  األخرى  الروايات  تلك   فمن 
1495 م، وإحداها تقول: 902 901 هـ /  1482 م، واألخرى تقول:   إنه توفي في 887 هـ / 

م  1499  / هـ   905 فتقول:  األخيرة  الرواية  أما  م،18   1496  / .هـ 
ولد عام 806 هـ / 1404 م في قرية باغستان في طشقند وتوفي عام 895 هـ / 1490 م، ويعرف بحاجي أحرار، وهو أحد   12

كبار الطريقة النقشبندية.
المذهب المنسوب إلى بهاء الدين نقشبند (ت: 791 هـ / 1389 م). سلسلة الطرق في التصوف، ورق رقم 606.  13

طوسون ، ص 482.  14
15 İslâm Meşhûrları Ansiklopedisi; c.1, s.401-402

روشيني عمر دده هو شيخ طائفة الروشينية، اسمه الحقيقي هو عمر علي، وهناك احتمالن حول مكان ولدته؛ فإما أنه   16
ولد في قرية روشن في كوزل حصار أو في قرية ينيجه في مدينة آيدن.

17 Lâmiî Çelebi,  s. 567.
بورصلي محمد طاهر أفندي، عثمانلي مؤلفلري، ج: 1، ص: 40 وفيه: وفاته سنة 902. والتيمورية (معجم الفوائد ونوادر   18
المسائل)، خير الدين الزركلي، األعالم، ج: 3، ص: 303، وفيه: » ترجمته وبها وفاته - 920 - في أول تفسيره«. وحاجي 
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ه :قبر
الطريق يمين  على  يقع  أقشهير.  في  تكه  باش  طريق  على  النخشواني،  الله  نعمة  بابا  قبر   ويقع 
مسبح ويوجد  مرات.  عدة  إصالحه  تم  وقد  أقشهير،  منحدر  يسار  وعلى  النزل  إلى   المؤدي 
زيارة فيمكنه  الكبير  والعالم  العظيم  الشيخ  لذلك  مباركا  دعاء  يدعو  أن  يحب  ومن  القبر.   أمام 
نعمت، بابا  قبر  منحدر  جانب  على  وصغيرة،  كبيرة  مختلفة،  أحجار  أربعة  توجد  هناك،   قبره 

يلي ما  كتب  الثاني  الحجر  نقش  :وعلى 
كبار« من  واحد  سره،  قدس  الله  نعمة  حسن  الشيخ  األستاذ  الله  ولي  المنور  مرقد  هو   هذا 

المنور المبارك  (قبره  العظيمين«  والمفسرين  الله  19.(أهل 

نعمة بابا  زاوية  »أوقاف  المسماة:  المؤسسة  في  الواردة  للمعلومات  ووفقا   ،1584 عام   وفي 
علي حاجي  مولنا  عين  الثالث،20  مراد  السلطان  عهد  في  إعدادها  تم  والتي  النخجيواني«   الله 
الالزمة والتجديدات  اإلصالحات  إجراء  وتم  للزاوية،  وشيخا  وصيا  النخجيواني  ابَن   الجلبي 

اليوم الزاوية  لهذه  أثر  أو  بقايا  أي  هناك  يعد  لم  لكن  رأيه.  وحسب  21.بأمره 

ذلك في  يعرف  ما  وهو  السكاني)  (التعداد  أو  اإلحصاء  بإجراء  الثالث  مراد  السلطان   أمر 
إنشاء تم  أنه  والملفات  الوثائق  تلك  في  يظهر  حيث  م   1584  / هـ   992 سنة  بالتحرير   الوقت 

النخشواني الله  نعمة  تسمى  ومؤسسات  .زاوية 
حي في  أقشهير  مجرى  على  يطل  منحدر  على  قبره،  محيط  ترميم  إعادة  تم   1995 عام   وفي 
أن ذلك له  خة  المؤرِّ النقوش  ويُفهم من  بأقشهير.  الخير والخدمة  قبل فرع مؤسسة   كويجيز، من 
قبل من  مرتين  ُرمم  القبر  وأن  م   1889  / هـ   1307 و  م   1852  / هـ   1268 سنوات  في  .تم 
السبب فإن  المؤلفات  من  العديد  إلى  باإلضافة  مهم  تفسير  لديه  الله  نعمة  أن  من  الرغم   على 
هو وغيرها  وتنقالته  العلمية  حياته  يخص  فيما  ندرتها  بل  حوله،  المعلومات  ورود  قلة   في 
والشهرة.22 المجد  بالهروب من  نفسه  الثروة، ويخفي  وامتالك  الغنى  الفقر على  يفضل  كان   أنه 
ولم اهتمام،  أي  للدنيا  يُعر  يُكن  لم  أنه  على  دليل  وهناك  الدنيا.  في  زاهدا  صوفيا  كان   فقد 
الناس أفتوا  الذين  الفقهاء  مؤلفاته  في  الجليل  العالم  هذا  اتهم  فقد  الفتوى؛  في  يتساهل   يكن 
بأنهم الدنيوية  األمور  وراء  يسعون  كانوا  والذين  الرشوة،  مقابل  الشرعية  الحيل  إلى   باللجوء 
تستحق ل  هو  يعتبرها  أمور  في  للناس  رخصوا  الذين  المشايخ  على  غضب  كما   سيئون، 
وزعموا الباطلة،  والشهوات  البدع  إلى  المسلمين  قادوا  الذين  بالمزيفين  ووصفهم   الرخصة، 

الدين به  أمر  ما  وتحريم  حالل  المحرمات  بجعل  شيوخ  .أنهم 
ومؤلفاته  :أعماله 

إن حيث  التفسير؛  علم  في  سيما  ول  النقلية  العلوم  في  وخبيرا  متخصصا  الله  نعمة  كان   لقد 
البيضاوي تفسير  على  وشرحه  تعليقه  وكذا  الغيبية،  والمفاتيح  اإللهية  الفواتح  المسمى   تفسيره 
فصوص المسمى  عربي  بن  الدين  محي  مؤلف  على  شروحا  أيضا  لديه  أن  كما  للغاية.   قيّمة 

خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ، ص: 1292، وفي هامشه عند ذكر الفواتح اإللهية: قيل: هو لمحيي 
الدين بن عربي.

كاظم عبود الفتالوي، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف، ص: 317 – 318، ط: 1، س: 2006، منشورات   19
الجتهاد.

السلطان مراد بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم األول، السلطان الثاني عشر من سالطين الدولة العثمانية،   20
ولد عام 953 هـ / 1546 م، وتوفي عام1595 م، وتولى الخالفة  عام 982 هـ / 1574 م، بعد وفاة أبيه حتى وفاته عام 

1595 م.
21 Tosun 2005. s.109. – Doç. Dr. Parvana Bayram, Madde Yazım Bilgileri, Yayın Tarihi: 13.12.2014 

Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
22 Konya Velîleri; s.169-171.



Hasan El-HAFİDİ   437

وهو الشبوستري24  محمود  مؤلف  على  راز«  كولشان  »شرح  الله  نعمة  وللمؤلف   الحكم23 
الفارسي للشعر  شرح  وهو  ضخم.25  كتاب  في  راز«  »كولشان  عنوان:  تحت  شعرية   منظومة 
السليمانية، مكتبة  في  مسجل  المؤلَّف  وهذا  راز،26  كولشان  إلى  الشبوستَري  محمود  كتبه   الذي 
رسالتين لديه  فإن  المؤلفات،  هذه  عن  النظر  بصرف   .168 العدد  باشا،  إسماعيل  لل   بجناح 

الوجود ورسالة  اإلخوان  هدية  تسمى:  الصوفية  27.عن 

نسخة ففيه  الله«  نعمة  »تفسير  باسم:  أيضا  المعروف  اإللهية،  الفواتح  المسمى  تفسيره   أما 
نفسه. المؤلف  يد  بخط  توبكابي  قصر  في  الثالث  خان  أحمد  مكتبة  في  موجودة  وهي   خطية 
العثمانية، المطبعة  في  م.   1908  / هـ   1326 عام  ونُشر  مجلدين  في  التفسير  هذا  طُبع   وقد 

م  1498 عام  رمضان  شهر  منتصف  في  هذا  كتابه  تأليف  النخجيواني  أكمل  .وقد 
مع اإلخوان  وهدية  القرآن  تفسير  من  أعماله  جميع  النخشواني  محمود  بن  الله  نعمة  كتب   لقد 
اللغة واستخدم  الفارسية،  باللغة  ألفها  فقد  األخرى  أعماله  سائر  أما  العربية،  باللغة   شرحها 

األعمال هذه  في  آلخر  وقت  من  .العربية 
أيضا تطرق  أنه  إل  والتصوف،  الصوفية  حول  تدور  أعماله  معظم  أن  من  الرغم   وعلى 
والعقيدة والكالم  والفلسفة  والحديث  الفقه  مثل  المختلفة  العلوم  بفروع  المتعلقة  القضايا  .إلى 

الجليل العالم  هذا  دونها  التي  المؤلفات  باسم  قائمة  يلي  :وفيما 
1. 28،« الفرقانية  والحكمة  القرآنية  للحكمة  الموّضحة  الغيبية  والمفاتح  اإللهية   »الفواتح 
كوبري طاش  عنه  قال  مجلدين،  في  مطبوع  وهو  التفسير  في  هذا  المشهور  بكتابه  ُعرف   وقد 
للتفاسير، مراجعة  بال  »كتبه  األعالم:  في  الزركلي  عنه  ونقله  النعمانية،  الشقائق  في   زاده 
في الفصاحة  مع  الناس،  من  كثير  إدراكه  عن  يعجز  ما  والدقائق  الحقائق  من  فيه   وأدرج 
له أن  كما  مخطوط،  وهو  الفارسية  باللغة  كتبه  راز«  كولشان  كتاب:  »شرح  وله   عبارته«، 

كذلك.29 مخطوط  وهو  التصوف  في  اإلخوان«  »هداية 
بما بأكمله  الكريم  القرآن  هذا  كتابه  في  المؤلف  فسر  وقد  الله.  نعمة  تفسير  كذلك   ويسمى 
أي على  العتماد  أو  مرجع  أي  إلى  اللجوء  دون  مرة  ألول  الصوفية  مبادئ  مع   يتماشى 
لدى معاصري للقرآن، وقد كان شائعا جدا  فلسفي  تفسير  أول  العمل، وهو   مصادر إلنجاز هذا 

منهم. الصوفيين  وخاصة  المؤلف، 
الثاني المجلد  من  انتهى  أنه  أي  تفسيره  أكمل  قد  المؤلف  أن  القرائن  بعض  خالل  من   ويظهر 
الثاني، المجلد  نسخة  على  ذلك  عن  معبرا  يده  بخط  وكتب   1495  - هـ   901 عام  تبريز   في 
في الثالث)  خان  أحمد  (بجناح  توبكابي  قصر  متحف  مكتبة  في  محفوظة  النسخة   وتلك 

.61 برقم  تسجيلها  تم  وقد  إسطنبول. 
في األزهرية، ج: 1، ص: 253، وكشف الظنون، ص: 1292. وفي هامشه عند ذكر الفواتح اإللهية، قيل: »هو لمحيي   23

الدين بن عربي«، ومعجم المطبوعات، ص: 1849.
المؤلف الذي قام بشرحه كولشان راز الشبوستري توفي عام 720 هـ / 1320 م صوفي المثنوي.  24

25 Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, Numara. 168.
26 Baba Nimetullah Nahcivanî Şerh-i Gülşen-i Râz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. Numara: 907.
27 İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.14, s.292

نعمة الله بن محمود النخجيواني، الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، دار ركابي   28
للنشر – الغورية - مصر الطبعة: 1، س: 1419 هـ - 1999.

ه« و لم يذكر وفاته.  لّٰ طاش كوبري زاده، الشقائق النعمانية، بهامش ابن خلكان، ج: 1، ص: 398، وسماه »بابا نعمة ال  29
Osmanlı Müellifleri; c.1, s.40 :وانظر خير الدين الزركلي، األعالم، ج: 8، ص: 39، وانظر
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تم وقد  صفحة.   045 من  الثاني  المجلد  يتكون  بينما   ، صفحة   579 من  األول  المجلد   ويتكون 
الغورية  – للنشر  ركابي  دار  ونشرته  م   1999  - هـ   1419 سنة  األولى  الطبعة  الكتاب   طبع 

. بمصر
بالفارسية مكتوبة  حاشية  وهي  الحكم:  فصوص  على  حاشية  أو  الفصوص  نقش  ترجمة   -2 
لفصوص الحكم لمحيي الدين بن عربي، وهو الترجمة الفارسية لكتاب محيي الدين بن عربي.30
في مسجلة  الصوفية  قضايا  تتناول  التي  المؤلف  من  الوحيدة  النسخة  اإلخوان:  هدية   -3 
ترجمته تمت  ثم  العربية  باللغة  الصوفي  العمل  هذا  المؤلف  كتب  وقد  عثمانية.31،  نور   مكتبة 

التركية. إلى 
للقاضي التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار  تفسير  على  كتبه  البيضاوي:  تفسير  على  حاشية   -3 

التفسير. على  توضيحي  تعليق  وهو  البيضاوي: 
القضايا فيها  ناقش  والتي  الرسائل،  حجم  في  أخرى  مؤلفات  للمؤلف  أن  المصادر  في   يذكر 

يلي: كما  وهي  الوجود،  وحدة  سياق  في  الصوفية 
الوجود). (رسالة  وجودية  تحقيقات   -

المكاشفة.32 رسالة   -
اآليات.33 لبعض  إشارية  تفسيرات  على  وتحتوي  اللطائف:  مجموعة   -

الصوفية.34 اصطالحات   -
36 بهداية.  المعروفة  وهي  التحقيقات35:  رسالة  هداية   -

النكات.37 رسالة   -
المطلق.38 الوجود  رسالة   -

واألجوبة.39 األسئلة  رسالة   -
بعض تسجيل  تم  وقد  المؤلفات،  من  العديد  النخجيواني  ولي  الله  نعمة  للعالمة  أن   ويتضح 
علماء أسماء  مع  اسمه  تشابه  بسبب  نخجيواني  الله  نعمة  باسم  المكتبات  في  الكتب   هذه 
الله نعمة  إلى  تعود  التي  األعمال  من  العديد  نُسبت  حيث  نفسه.  السم  يحملون  آخرين   ومؤلفين 
الله.40 نعمة  طريقة  مؤسس  الكرماني،  ولي  الله  نعمة  الشاه  إلى  الخطأ  طريق  عن  النخجيواني 

التفسیر في  :منهجه 
30 (Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, Numara. 615, varak. 32b-48a; Râşit Efendi, Numara. 1041, 

varak. 53b-58b).
31 (Numara. 1972).
32 Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa, Numara. 615, varak. 60b-71a)
33 (Nuru Osmaniye Kütüphanesi., Numara. 4899, varak. 23b-44b).
34 (Millet Kütüphanesi., Ali Emîrî, Arapça, Numara. 4339/4, varak. 28b-34a);
35 (Süleymaniye Kütüphanesi., Pertev Paşa, Numara. 615, varak. 78b-82a);
36 (Millet Kütüphanesi., Ali Emîrî, Farsça, Numara. 1028/22, varak. 177a-183a);
37 (Süleymaniye Kütüphanesi., Pertev Paşa, Numara. 615, varak. 75b-78a);
38 (Süleymaniye Kütüphanesi., Pertev Paşa, Numara. 615, varak. 59b-60a; Nuru Osmaniye Kütüphanesi, 

Numara. 4899, varak. 13b-14b)
39 (Nuru Osmaniye Kütüphanesi., Numara. 4940, varak. 92b-93a); Risâle-i Ẕikriyye (Nuru Osmaniye 

Kütüphanesi., Numara. 4899, varak. 12b-13a).
40 Tosun, 2005: 109. Yaşar Kurt 2013: 133.
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كل مؤلفه  فيه  يفسر  صوفي  تفسير  أول  الغيبية«  والمفاتح  اإللهية  »الفواتح  تفسير   يعتبر 
هذا كتب  ولقد  الشهود.  ووحدة  الوجود  وحدة  عن  بمقدمة  تفسيره  المؤلف  ويبدأ  القرآن،   آيات 

آخر تفسير  أي  إلى  اللجوء  دون  .المؤلف، 
الدرس تلخص  بخاتمة  السورة  واختتم  محتواها،  مع  تتوافق  بمقدمة  سورة  كل  المؤلف   بدأ 
(الحرفي) الظاهري  التفسير  ميول  بين  يجمع  منهجا  واتبع  السورة،  تلك  من  تعلمه  يجب   الذي 
من للتفسير  مصدر  الجبار  العمل  هذا  إن  القول  ويمكن  مؤلفه.  في  (اإلشاري)41   والصوفي 
المصدر مرتبة  إلى  يرقى  التفسير  هذا  أن  يعني  اآليات.  بين  للعالقات  مكانة  إعطاء   حيث 
واجتهادات مسبوقة  غير  معلومات  ففيه  العلماء،  من  بعده  يأتي  من  منه  يستفيد  أن  يمكن   الذي 

كذلك قبله  مذكورة  .(غير 
والتفسير بالرواية  التفسير  ألمثلة  مكانا  يخصص  لم  ألنه  المؤلَّف  انتقاد  تم  فقد  ذلك،   ومع 
كذلك انتُقد  كم  التفسير،  في  لهما  صغيرة  مساحة  وتخصيص  بإعطاء  اكتفى  بل   بالدراية، 
عنها للحديث  الفرصة  له  أتيحت  كلما  أي  فرصة،  كل  في  الوجود  وحدة  نظرية   لستخدامه 

عنها .تحدث 
في الراغبين  على  وأن  صوفي،  بأسلوب  تفسيرا  كتب  أنه  مؤلفه  مقدمة  في  المؤلف   يذكر 
بعض في  الحواشي  استخدم  قد  المؤلف  أن  كما  العتبار.  في  ذلك  بأخذ  تقييمه  منه   الستفادة 
دعت كلما  الحواشي  ذكر  عن  يستغني  يكاد  ل  أنه  أي  التفسير؛  امتيازات  كأحد   الصفحات 

ذلك إلى  .الحاجة 
خاصة بصورة  القرآنية  العلوم  لباحثي  القيمة  الكتب  من  يعتبر  اإللهية  الفواتح  كتاب  أن   كما 
المطبعة منشورات  من  وهو  عام،  بشكل  اإلسالمية  العلوم  في  المتخصصين  من   وغيرهم 
بها يتصل  وما  الكريم  القرآن  علوم  دراسات  نطاق  في  يقع  الفواتح  كتاب  أن  ذلك   العثمانية؛ 

العظيم القرآن  بتفسير  تتعلق  تخصصات  .من 

والمراجع :المصادر 
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Bursalı Mehmet Tarih Efendi, Osmanlı Müellifleri.
Bağdatlı İsmail Paşa, Esmâ-ül-Müellifîn.
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İslâm Âlimleri Ansiklopedisi.

التفسير اإلشاري أو ما يطلق عليه التفسير باإلشارة، ويسمى كذلك التفسير الفيضي أو التفسير الصوفي، ويعرف به   41
أهل التصوف وأهل الكشف الذين يفهمون جيدا في معاني القرآن، وهو نوع من تفسير القرآن الكريم يعتمد فيه صاحبه 

تاح إل ألرباب السلوك وأولي العلم. على التدبر والتأمل لستخراج اإلشارات المخفية في اآليات، وهذا ل يُ
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مل موسى الجللي وجهوده في البلغة العربیة

Avin YOUSSEF*

وآثاره نشأته  الجاللي  موسى  مال   : األول  الفصل 
حياته عن  لمحة  األول:  المبحث 

المسمات           سبحان  قرية  في  1938م  مواليد   من  الجاللي1  عبيد  حسن  موسى   هو 
وأنهاها (Telçeker) بالتركية  1944 عام  البتدائية  بالمدرسة  التحق  ببيازيد  لمدينة   التابعة 
لمحافظة التابعة  »ترتوپ«  بقرية  1950م  عام  الدينية  بالكتاتيب  التحق  حيث   .1949  عام 
في المعروفة  العلمية  السلسلة  كتب  عنده  درس  حيث  رشيد  مال  الجليل   العالم  عند   موش 
النحو، في  المغنى  شرح  كتاب  إلى  بالعزي  المعروف  الصرف  كتاب  من  الشرقية،   مناطق 
عامين(1951-1952) بين  سنتين  قرابة  إغدير  لمحافظة  التابعة   خبر  ناحية خوش  في   ودرس 
السيوطي اإلمام  كتاب  إلى  المغنى  شرح  كتاب  معه  درس  حيث  اإلغدري  إبراهيم  مال   عند 
من الشرقية  المنطقة  في  أخرى  مدارس  على  تردد  وبعدها  األلفية   على  المرضية   البهجة 
عامين بين  األغدادي  إبراهيم  ومال  ُدّره  عبدالرحمن  مال  عند  فدرس  العلمي  تحصيله   أجل 
والسيد الجوغرشي  يحيى  الشيخ  بن  عبدالرحيم  الشيخ  ضيافة  في  أقام  وكذلك   (1953-1954) 
ثم قبلهم  من  أخذ  قد  ما  عندهما  وتابع   ،(1956-1957) عامين  بين  الديرزبيني   عبدالوهاب 
العلمية بإجازته  الشيخ  أكرمه  حيث  الهاويلي  الدين  محي  الفاضل  العالم  عند  الحال  به   استقر 
في درس  حيث  1957م  عام   من  بالتدريس  بدأ  وبعدها  والعربية،  الشرعية  العلوم  في   العامة 
طلب  1961 عام  وفي  وجفتلك  ونيجو  شين  نوره  كقرية  بيازيد  لمدينة  التابعة  قرى   مختلف 
ونصف سنتين  قرابة  العسكرية  خدم  حيث  ماردين  مدينة  في  (العسكرية)  العلم  الخدمة   ألداء 
بيازيد لدغو  التابعة  كيربران  قرية  في  اإلمامة  وظيفة  استلم  حتى  العلم  خدمة  انهى  إن   وما 
تدم لم  أنها  غير  لدغوبيازيد  أيضا  التابعة  جوخ  قره  قرية  إلى  انتقل  ثم  سنوات   أربع   قرابة 
ثم  1968 عام  قرص  لمحافظة  التابعة  شعبان  قرية  في  تعينه  تم  ما  أشهروسرعان  ثالثة   إل 
تدريس اإلمامة  جانب  إلى  مارس  حيث  بيازيد  لبلده  التابعة  زورافا  قرية  في  إماما  تعينه   تم 
قرية في  1975و1976  عام   بين  ما  درس  وكذلك   1975 إلى   1969 عام  من  الدينية   العلوم 
مدينة تتبع  القرى  وكلقذه  خاريك  في  الدينية  1977و1982العلوم  عام  بين  وما  شين   نوره 
القرآن معهد  في  الدروس  ألقى  و  ببيازيد  المركزي  المسجد  في  لتدريس  وظف  وبعدها   بايزيد. 
قرية ثم  ومن  أوغلي   حيدر  قرية   في  بعدها  لإلمامة  اتصدر  أنه  غير    984 إلى   1982  من 
قرية في  المطاف  به  استقر  ثم  أغري  لمدينة  التابعتان  1986إلى1988  عام  من  زر   شانه 
األثناء للدولة من عام 1989إلى1991 وفي هذه  الرسمية  الوظيفة  تقاعد عن  إماما وبها   كورم 
البدليسي الدين  صدر  أستاذه  مراجعة   عن  ينقطع  لم  أنه   غير  ببايزيد،  دينية  مدرسة   أسس 

وتدريسه منهجيته  في  كبير  أثر  له  كان  فلقد  المعضلة  المسائل  . في 
 *باحثة في جامعة وان تركيا.

- الجاللي مال موسى ،حاشية الواضح المسالك على تفسير المدارك ، اعتنى بها الدكتور محمد صالح الجاللي   1
والمال محمد فريد الجاللي، ط1، س2017، دار الروضة إسطنبول، ج1، ص18-21.
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يتابع تدريسه في مدينته  وفي نفس مدرسته           فإن األستاذ مال موسى   وحتى يومنا هذا 
والفارسية والعربية  التركية  يتقن  فهو  األم  لغته  فبجانب  لغات  بأربع  إلمام  ولالستاذ   بيازيد 
سلك وأغلبهم  واحدة  وبنت  ستة  األبناء  من  وله  والتركية،  والكردية  بالعربية  مولفات   وله 
وينفعنا عمره  يطيل  أن  تعال  ه  اللّٰ نسأل  الشرعية،  العلوم  والتدريس  العلم  في  والده   منهج 

آمين اللهم  علمه  .من 
خه شيو

وتتلمذ           العلوم  من  كثير  في  الجاللي   موسى  مال  األستاذ  نبغ  فلقد  الله  من   بفضل 
وهم التركيا  في  الشرقية  المدارس  في  العلماء  كبار  من  عدد  كثيرمن  يد  :على 

نديم. د  محمَّ 1-األستاذ 
باللتفي. الملقب  الكريم  عبد  األستاذ   -2

الدّره. الرحمن  عبد  مال   -3
(األغدادي). أغداد  إلى  المنسوب  إبراهيم  مال   -4

بالُجْغَرِشي. الملقب  يحيى  الرحيم  عبد  مال   -5
الُدْرزبينِي. الوهَّاب  عبد  مال   -6

الهاِويلِي. ين  الدِّ محي  األستاذ   -7
العلمية الجاللي  موسى  مال  آثار  الثاني:   المبحث 

العلوم: مختلف  فى  مؤلفات  وله 
علما. عشر  خمسة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  العلوم:  مجموعة   -10

. عشرة  ست  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  الفوائد:   مجموعة   -11
القصائد. مجموعة   -12 

. عشر  أربعة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  الفتاوى:  مجموعة   -13
مقاصد. سبعة  على  مشتمل  الكتاب  وهذا  المقاصد:  مجموعة   -14

اإليجاز. مظان  في  اإلعجاز  إشارات  على  حاشية   -15
كردية. والقصائد  الشريف  المولد   -16

األبصار. نور  أبيات  شرح  و  الخلفاء  تاريخ  أبيات  شرح   -17
األسرار. بدر  المسمى  المهمل  التفسير  على  حاشية   -18 

األنام. نهج  شرح  العالم  القدير  فيض   -10
األربعة. الخلفاء  على  الواردة  اإلعتراضات  عن  األجوبة  في  الساطع  نور   -11

(تركي) الشبهات  بعض  فى  كتاب   -12
(عربي) الوضعية  الرسالة  شرح  على  الملخصة  الحواشى  بعض   -13

لعصام الفريدة  شرح  على  الملخصة  الحواشى  بعض   -15
األبصار نور  كتاب  فى  ذكرت  التى  األبيات  شرح   -16
الخلفاء تاريخ  كتاب  فى  ذكرت  التى  األبيات  شرح   -17

المحاكمات. على  تعليقات   -18
(كردي) وسلم  عليه  الله  صلى  النبى  مولود   -19
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(كردي) األبيات  ديوان   -20
األنبياء عصمة  حق  فى  رسالة   -21

والخالفة. اإلمامة  حق  فى  رسالة   -22
نوبهار شرح  الرحمن  قدير  فيض   -23

المدارك. تفسير  على  المسالك  الواضح  حاشية   -24
الجللي موسى  مل  عند  البلغة  الثالث:  الفصل 

العلوم مجموعة  كتابه  في  البالغة  األول:  المبحث 
البیان علم  أوالً: 

بدأ ثم  العلوم  لكل  افتتاحه  طريقة  هي  وهذه  والحمدلة  بالبسملة  البيان  علم  موسى  مال  بدأ   لقد 
وحكمته وشرفه  وواضعه  واستمداده  البيان  علم  غاية  وبين  وإصطالحا  لغة  العلم   بتعريف 

الرحـــيم الرحمن  ه  اللّٰ قال:«بســـم  حيث  وموضوعه 
ذوى العلية  وأصحابه  آله  وعلى  البرية  خير  على  والسالم  والصالة  العطية  لواهب   الحمد 

الزكية .النفوس 
الواحد المعنى  اراد  به  يعرف  علم  اإلصطالح:  وفى  الفصيح  المنطق  اللغة:  فى  البيان  أن   إعلم 
وتعريض وكناية  ومجاز  وتشبيه  حقيقة  المعنى  ذلك  على  الدللة  وضوح  فى  مختلفة   .بطرق 

البشر طَْوق  عن  خارجة  بالغته  وأن  معجز  القرآن  أن  معرفة   .وغايته: 
البلغاء وتراكيب  ورسوله  الله  كالم  من  .وإستمداده: 

والسكاكى الجرجانى  القاهر  عبد  كالشيخ  البلغاء  لكالم  الُمتّبعون  البيان  علماء   وواضعه: 
الجرجانى القاهر  عبد  الشيخ  فيه  ألف  من  أول  قيل  والزمجشرى.  الدمشقى  ...والخطيب 

وبذلك وتعريض،  وكناية  والمجاز  التشبيه  وهي  أقسام  أربعة  في  منحصر  البيان  علم  أن   بين 
والكناية حيث والمجاز  التشبيه  وهي  أقسام  ثالثة  في  البيان  علم  أعد  الذي  التفتازاني  على   أزاد 
فبدأ والكناية«  والمجاز  التشبيه  الثالثة:  في  البيان  علم  من  المقصود  فانحصر  التفتازاني:«   قال 
يتطرق لم  أنه  غير  التشبيه  على  األمثلة  وذكر  أركانه  وذكر  هو  ما  فبين  بالتشبيه  موسى   مال 
والحصر التلخيص  مبدأ  على  كله  ذلك  في  واعتمد  األمثلة  ذكر  بل  بالسم  التشبيه   ألنواع 
كله هذا  في  غايته  ل  المختص  ل  للمبتدأ  بالعلم  التعريف  سبيل  على  ومغني  مفيد  هو  ما   في 
القارئ على  تشكل  ل  حتى  بسيطة  أمثلة  استخدم  وقد  به،  التعريف  سبيل  على  بالعلم   اللمام 
بالسم وتحديدها  ذكرها  دون  باألمثلة  التشبيه  أنوأع  وبين  الجرأة)  في  كاألسد  (زيد   بجملة 
وكأن بالكاف  معنى  فى  آلَخر  أمر  مشاركة  على  الدللة  التشبیه:وهو  فى  الول   فقال:«القسم 
الَشبَه ووجه  التشبيه  وأداة  به  والمشبه  الُمَشبَّه  فأركانه  اإلستعارة.  سبيل  على  ل  ونحوها   ومثل 

الجرأة فى  كاألسد  »زيد  فى  كما  تحقيقا  بينهما  مشتركا  كان  ما   »وهو 
أطال الذي  التفتازاني  عكس  على  وموجز  مختصر  بشكل  التشبيه  الجاللي  موسى  مال   أنهى 
أن وبين  لغة  فعرفه  المجاز  وهو  الثاني  القسم  إلى  موسى  مال  انتقل  ثم  واألمثلة،  الشرح   في 
اللغوي أما  غيره  إلى  األمر  اسناد  المجازالعقلي  غاية  وأن  ولغوي  عقلي  إلى  ينقسم   المجاز 
 فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له فذكر أمثلة على ذلك فقال:« القسم الثانى فى المجاز:وهو
الجائزة الكلمة  الى  نقل  تعداه  إذا  المكاَن  جاز  من  َمْفَعل  وزن  على  ميمى  مصدر  اللغة:   فى 

والمجاز األصلّى.  مكانها  المتعدية   أى 
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البیان علم  في  الجللي  موسى  مل  منهج  خلصة 
لعلم كتابته  فجاءت  إطالة  دون  من  بالعلم  التعرف  من  القارئ  يغني  ما  طياتها  في   تحمل 

ومبسطا وسها  سلسا  .االبيان 
،فعرف-1 للتفتازاني  البديع  علم  كتاب  تعهد  قد  موسى  مال  أن  نجد  معنا  تقدم  ما  كل  من    

رتبته وذكر  واضعه  وذكر  مصادره  ذكر  ثم  العلم  هذا  من  الغاية  ذكر  واصطالحاثم  لغة   البيان 
البواب. بعض  أسقطى  أنه  ال  وموضوعه  نسبته  ذكر  ثم  وحكمه 

 2- بدأ مال موسى على رأس كل علم وكل نوع بتعريفه لغة واصطالحا وكثيرا ما كان يقتصر
من أنه  إل  توضحية،  أمثلة  ذكر  مع  الصطالحي  تعرف  في  ويسترسل  اللغوي  تعريفه   في 
وأبانها. اإلسناد  أقسام  في  شرع  بل  لتعريفه  يتطرق  لم  اإلسناد  لباب  تطرق  عندما  عادته  غير 
يغني بما  واكتفى  الفروع  من  تحتها  وما  األبواب  أقسام  في  التوسع  موسى  مال  تجنب   -3 

به. التخصص  وجه  على  ل  به  التعرف  وجه  على  بالعلم  لإللمام  القارئ 
اكتفى بل  يكثر  لم  أنه  غير  والنثرية  الشعرية  بالشواهد  التمثيل  في  موسى  مال  تنوع   -4 

البحث. تغني  التي  الكافية  بالشواهد  بالتمثيل 
إلفادة إعرابية  لقواعد  يتطرق  كان  ما  نادرا  أنه  غير  الشواهد  إعراب  موسى   مال  تجنب   -5 

الشواهد. إعراب  دون  من  الصحيحة  النحوية  الناحية  من  مجيئها  حيث  من  المقصد 
اقتصر أنه  إل  التفتازاني  والتبويب  التقسيم  إلى  البيان  لعلم  عرضه  في  موسى  مال  مال   -6 

وغايتها. أهميتها  المادة  تفقد  ل  بحيث  شواهده  من  وقلل  التفتازاني  شرح  من 
ل حتى  اإلطالة  ويتجنب  القارئ  يجزب  حتى  مادته  عرض  في  والسهولة  البساطة  اعتمد   -7 

كتابه. من  القارئ  يمّل 
الخالفية للمسائل  موسى  مال  يتطرق  لم   -8.

المعاني علم  ثانیا: 
فقال لغة  الفصاحة  موسى  مال  عرف  :لقد 

مثل      والمتكلم  الفصيح  الكالم  بها  ويوصف  والبيان  الظهور  اللغة:  في  الفصاحة  أن   اعلم 
الظهور بكلمة  بمعناه  واكتفوا  قبله  جاء  من  عرفها  كما  موسى  مال  عرفها  لقد  فصيح2   شاعر 
العرب لسان  في  جاء  كما  اللغة  في  عديدة  معاني  لها  اللغة  في  الفصاحة  أن  رغم   والبيان 
فصيح3،وكذلك فهو   ، فصاحة  الرجل  فصح  البيان،   : الفصاحة  فصح،  من  هي  الفصاحة   بأن 
تعريف لنا  لخص  حيث  تعريفه  في  والبيان  المعاني  مائة  شرح  كتاب  صاحب  بالتعريف   وافقه 
الكلمات أختار  أيضا  الحنفي  أن  العلم  مع  الغموض  من  خالي  وسهل  سلسل  بإسلوب   الفصاحة 
اللغة في  تأتي  الفصاحة  فقال:  التعريف  في  قليال  أطال  أنه  إل  فهمها  تسهل  التي   السهلة 
التعريف أعضى  قد  موسى  مال  وأن  فعالة،4  وزن  على  أي  فََعالَة،  فالفصاحة   ، اإلبانة   بمعنى 
اللغة: في  البالغة  »وأن  نقص،  دون  اإلبانة  التعريف  يعضي  الذي  الوجه  على  ولخصه   حقه 
أما بليغة«5.  كلمة  يسمع  لم  إذ  المفرد  دون  والمتكلم  الكالم  بها  ويوصف  والنتهاء   الوصول 
الدسوقي أن  غير  الدسوقي6  حاشية  و  المعاني  مختصر  على  أعتمد  فقد  البالغة  لتعريف   بالنسبة 

الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ط1، س2011، دار الشفقة إسطنبول،ص103.   2
ابن منصور جمال الدين بن مكرم،لسان العرب، ط3، دون تاريخ، دارصادر بيروت، ج2، ص545.  3

الحنفي ابن الشحنه ، شرح  مائة المعاني والبيان ، تحقيق أحمد بن عمر الحازمي، دون طبعة وتاريخ، ص8-9.  4
الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ص103.  5

التفتازاني مسعود بن عمر، مختصر المعاني، مع حاشية الشيخ الهندي محمود حسن، ط1، س2010، مكتبة   6
البشرى باكستان، 1/31.
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وأن والنتهاء  الوصول  عن  تنبئ  البالغة   : بقوله  البالغة  عرف  حيث  بالمثلة  تعريفه   أشبع 
عرفها الذي  موسى  مال  عكس  بليغة.7على  كلمة  يسمع  لم  إذا  المفرد،  دون  والمتكلم   الكالم 
جيد بشكال  فهمه  القارئ   على  يسهل  كي  المثلة  بعض  الى  يحتاج  تعريفه  كان  ربما  .بسطرين 
ومثل التعريف  فذكر  التعريفات  في  قبله  كتب  من  فعلها  كما  اإلطالة  موسى  مال  تجنب   لقد 
قلل أنه  غير  الغريبة  للكلمات  بسيط  شرح  مع  البالغة  علم  كتابة  في  سبقه  من  بأمثلة   للتعريف 
موسى مال  أبانه  الذي  أن  حتى  سبقه  من  بذلك  فخالف  الشواهد  إعراب  وتجنب  األمثلة   من 
موسى مال  تعمده  الذي  الختصار  ورغم  صفحات،  بضع  في  غيره  أبانه  أسطر  بضع   في 
بالبساطة كتابه  موسى  مال  كسا  فبذلك  أبانها  التي  المادة  قيمة  من  ينقص  لم  أنه  إل  كتابه   في 
الجملة تكون  أن  والتنافر  قال:  التنافر،  موسى  مال  ذكر  عندما  المثال  سبيل  فعلى    والتخفيف 

كقوله تغادرها  ل  الفصاحة  ولوكانت  اللسان.  على  كلماتها  في   :ثقيلة 
قَْفـر  بمكـاٍن  َحـْرٍب  8 وقَْبــُر  قَْبُر  َحْرٍب  قَْبـر  قُـْرَب   وليس 
منها كل  كان  وإن   ، اللسان  على  ثقيلة  الكلمات  تكون  أن  والتنافر   : التفتازاني  قال   حيث 

وكقوله : حرب)  قبر  قرب  وليس  (كقوله  فصيحا 
يدحو هتمل هتمل ام اذإو يعم . ىرولاو هحدمأ هحدمأ ىتم ميرك

فصاحة فرغم   ، واحدة   جملة  في  ومتباعدة  متتالية  ذاتها  الكلمات  تكرار  هو  هنا  الثقل  مبدأ   إن 
األبيات أنشد  عندما  أنه  عباد  بن  إسماعيل  الصاحب  ذكر  بها   أخل  موضعها  أن  إل    الكلمات 
البيت هذا  في  تعلم   هل   : األستاذ  له  قال  البيت  هذا  عند  العماد  ابن  أوقفه  العميد  ابن    لألستاذ 
إل  : األستاذ  فقال  الوقت،  نفس  في  واللوم  المدح  اجتماع  بأنها:   فأجابه    ، التنافر  من   شيئا 
« بكلمة  البيت  فى  التكرير  على  األستاذ  فنبه   ، ذلك  غير  أعلم  ل   : فقال   ، أريد  ه  غير   أني 
وبذلك شديدة،  حلقية  وهما  ؛  والهاء  الحاء  الحرفين   بين  وجمع  ومقابلتها  أمدحه«   أمدحه 

9. السامع  على  مألوفة  غير  مستهجة  وأهبحة  الكلمة  تنافرت 
كقوله: والتنافر  للقزويني:  العلوم  مفتاح  تلخيص  في   وجاء 

قَْبُر 10 َحْرٍب  قَْبـر  قُـْرَب  وليس            ......................
يعرفه لم  التنافر  ذكر  عند  الذي  القزويني  بين  وسطا  كان  موسى  مال  به  جاء  ما  أن  نرى   حيث 
يكتفي ولم  األمثلة  من  وأكثر  التنافر  عرف  الذي  التفتازاني  وبين  عليه  باألمثلة  اكتفى   وإنما 
مثال وذكر  التنافر  شرح  موسى  فمال  بها،  استشهد  التي  األمثلة  إلعراب  تطرق  بل  فقط   بذلك 
بدأه. الذي  األساسي  الموضوع  وينس  القارئ  يتيه  ل  حتي  يطل  ولم  التنافر  على  توضيحيا 

اإلدغام بفّك  »اأِلْجلَل«  نحو  الواضع  عن  ثبت  ما  خالف  على  الكلمة  تكون  أن   والمخالفة:  
قوله:  في 

األَْجـلَْل  العلـي  لله  فاْقبـَْل الحمـد  ربًّا  النـاس  ملـيك  أنـَت 
كذلك. 11 الوضع  عن  ثبت  ألنه  فصيح  يَْعَور  عِور  و  يأبى  أبى  فنحو  حمدي.  فاقبل  ربي  يا  أي 
والبساطة المنهج  في  الوسطية  حيث  من  المنهجية  نفس  على  به  بدأ  ما  موسى  مال  تابع   لقد 
واألولى األهم  مبدأ  على  اعتمد  حيث  وحفظها  تلقيها  في  والسهولة  البالغية  مادته  عرض   في 

ودل قّل  ما  الكالم  غير  مبدأ  على  اإلطالة  عدم   . مع 
محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصرالسعدي شرح تلخيص المفتاح،ص45  7

الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ص10  8
التفتازاني، مختصر المعاني،1/41-44  9

القزويني، تلخيص مفتاح العلوم، ص26  10
الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ص104.  11
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المعاني علم  في  بالتعريف حتى شرع  يتعلق  وما  والبالغة  الفصاحة  تعاريف  من  انتهى  إن   وما 
فقال وأبحاث  علوم  من  العلم  هذا  تحت  يندرج   :وما 

المسند وتقديم  الكالم  هذا  كتأكيد  العربي  اللفظ  أحوال  بها  تعرف  علم  المعانى  علم  أن   واعلم 
الحال مقتضى  اللفظ  بها  يطابق  إنها  حيث  من  وتأخيره   .فيه 

أحوال إليه  المسند  أحوال  الخبري  اإلسناد  أحوال  أبواب:  ثمانية  في  المعانى  علم   وينحصر 
اإليجاز واإلطناب والوصل  الفصل  اإلنشاء  القصر  معناه  في  الفعل وما  متعلقات  أحوال   المسند 

والمساواة.12
 لقد قسم السكاكي علم المعاني إلى ثمانية أبواب وهي: الخبر واإلنشاء، اإلسناد الخبري،اإلسناد
واإلطناب، اإليجاز  والوصل،  ومتعلقاته،الفصل  الفعل  والمسند،  إليه  المسند  أحوال   وبيان 
الشكل على  وهي  أبواب  ثمانية  إلى  المعاني  علم  التفتنازي  قسم  وكذلك   القصر،الطلب13، 
الفعل متعلقات  وأحوال  المسند  وأحوال  إليه،  المسند  وأحوال  الخبري،  اإلسناد  أحوال   التالي: 
فكان والمساواة14،  واإلطناب  واإليجاز  والوصل  والفصل  واإلنشاء  والقصر  معناه  في   وما 
الجاللي أن  غير  تبناه  الذي  الترتيب  نفس  وعلى  ظاهرا  التفتازاني  قسمه  ما  إلى  الجاللي   ميل 
لمال الخبري:  اإلسناد  أحوال  من  األول  الباب  في  جاء  حيث  المادة،  عرض  منهجية  في   خالفه 
الخبري هو األسناد  أن  يقول  لألمثلة حيث  وافيا مع مراعاته  بدأ بشرحها شرحا  والذي  :موسى 
الثانية الكلمة  لمفهوم  ثابت  األولى  الكلمة  غاية   بأن  ويدرك  الحكم  تفيد  حتى  لغيرها  كلمة   ضم 
المخاطب إفادة  بخبره  واإلعالم  اإلخبار  بصدد  يكون  من  مقصود  أن  شك  ل  عنها.   أومنفي 
لمن كقوله  به  عالما  المخبر  كون  أو  قائم  أنه  يعلم  ل  لمن  قائم«  »زيد  كقوله:  الحكم   إما 
وقد الخبر  فائدة  لزم  والثاني  الخبر  فائدة  األول  ويسمى  التوراة«  حفظت  »قد  التوراة:   حفِظ 
عالما كان  وإن  الخبر  له  فيأتي   العلم   غير  مرتبة  ولزمها  الخبر  بفائدة  العالم   يغدوالمخاطب 

الجاهل حكم  في  فهو  بعلمه  الفائدة  يكن  لم  فمن  العلم  موَجب  على  جريه  لعدم  ... بالفائدة 
وقوعها ل  أو  النسبة  بوقوع  عالما  ليكون  بأن  الحكم  من  الذهن  خالي  المخاطب  كان   فإن 

الحكم مؤكدات  عن   .أستغني 
د. بمؤكِّ تقويته  حسن  الحكم  في  مترددا  المخاطب  كان   وإن 

اإلنكار. بحسب  توكيده  وجب  له  منكرا  كان   وإن 
 ويسمى القسم األول ابتدائيا لكونه غير مسبوق بطلب ول إنكار والثاني طلبيا والثالث إنكاريا.15
التوضيحي الشرح  على  معتمدا  الدسوقي   حاشية  في  جاء  ما  وافق  قد  موسى  مال  أن   ونجد 

كالتالي: مفصل  مطول  بشرح  الخبري  األسناد  شرح  الدسوقي  أن  إل 
األول: يسمى  إماالحكم  الخاطب:  إفادة  بخبره  قصدالمخبر  أن  شك  الخبري:ل  األسناد   أحوال 

والثاني:لزمها. الخبر.  فائدة 
يقتصرمن أن  فينبغي  بالفائدة،  علمه  لعدم   ، العالم  غير  رتبة  إلى  بالفائدة  العالم  يغدو   وقد 
مؤكدات وجود  يلزم  لم  فيه  والتنكير   ، الذهن  خالي  كان  فإن  الحاجة،  قدر  على   التركيب 
إلى الشبهة  تجاوز  أن  أما  الشبهة،  إلزالة  بمؤكد  وجود   لزم  مشتبها،  كان  وان   للحكم، 

المصدر السابق نفسه، ص105-106.  12
عتيق عبد العزيز، علم المعاني، ط1، س2009، دار النهضة العربية بيروت، ص29.  13

التفتازاني مسعود بن عمر ، مختصر المعاني، مع حواشي محمود حسن، ط1، س2010، مكتبة البشرى باكستان،   14
.1/77

الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ص106.  15
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المرة ففي  ياسين  سورة  في  الحال  هو  كما  للحكم،  اإلنكار  بقدر  ويكون  التوكيد  لزم   اإلنكار 
القوم إلنكار  توكيدا  أشد  بجملة  أعقبها  ثم  مرسلون{يس14  إليكم  بقوله:{إنا  خاطبهم   األولى 

لمرسلون{.يس16 إليكم  للرسل:{إنا 
احتاج إذا  طلبيا  الثاني:  الضرب  ويسمى  ابتدائيا،   : التواكيد  من  الخالي  األول  الضرب   يسمى 
أكثر من مؤكد واحد16 إلى  األمر  إنكارياإذا غحتاج  الثالث:  الضرب  ، ويسمى  إلى مؤكد واحد 
وشرحها بأقسامه  فبدأ  وتجاوزه  اإلسناد  لتعريف   يتطرق  لم  باإلسناد  موسى  مال  بدأ   عندما 
الخالف الجاللي  تجاهل  أيضا  وهنا  العقلي  والمجازي  العقلي  الحقيقي  السناد  فمنه   باألمثلة 
في ليس  قال  الذي  السكاكي  كأمثال  والمتكلمين  اللغويين  من  العقلي  المجاز  أنكر  من   في 
يسمى ل  فهو  الكذب،  عن  به  ليحترز  التأويل،  من  ضرب  هو  إنما  عقلي،  مجاز  العرب   كالم 

المتكلم عند  ما  خالف  مفيدا  كالما  كونه  17.مجازا 

اإلسناد  :ثم 
شيء الى  الفعل  معنى  بما  أو  الفاعل  إلى  الفعل  إسناد  وهي  عقلية  حقيقة  الإلسناد  من   ويكون 
المفعول اسناد  وكذلك  عمرا«  زيد  »ضرب  نحو:  له  بني  فيما  الفاعل  بمثابة  الشيء  لذلك   هو 
المضروبية وتكون  زيد  وهو  لألول  تكون  الضاربية  فإن  عمرو«  »ُضِرَب  نحو:  له  بني   لما 

عمرو وهو  الفعل  عليه  وقع  الذي   .للثاني 
الفعل - ذلك  الذى  المالبس  غير  له  ُمالبس  إلى  معناه  أو  الفعل  إسناد  وهو  عقلي  مجاز   ومنه 
للمفعول المبني  في  به  المفعول  وغير  للفاعل  المبني  في  الفاعل  غير  يعني  له  مبني  معناه   أو 

للبناء سبب  ألنه  األمير  الى  الفعل  أسند  المدينة«  األمير  »بنى   18.نحو: 
موسى مال  جمع  حيث  والتفتازاني  القزويني  عند  المنهج  نفس  موسى  مال  اتبع  كله  هذا   وفي 
الباب ذكر  وعندما  وواضح  ضروري  هو  بما  واكتفى  واإلضاح  العبارة  حيث  من   بينهما 
حيث من  أخر  مسلك  من  والحذف  الذكر  حيث  من  ألحواله  تطرق  المسند)  (أحوال   الثالث 

اسما أو  فعال  كونه 
التفريعات وتحاشى  أولى  هو  ما  وقدم  وإطناب  إطالة  دون  من  المعاني  علم  موسى  مال   أنهى 
على كتابته  في  األكبر  اعتماده  وكان  المعاني  لعلم  كتابته  في  الوسطي  المنهج  فاعتمد   الكثيرة 
القارئ يغني  ما  طياتها  في  تحمل  ومختصرة  موجزة  بصورة  قدمه  أنه  إل  التفتازاني   كتاب 

ومبسطا وسها  سلسا  المعاني  لعلم  كتابته  فجاءت  إطالة  دون  من  بالعلم  التعرف  .من 

المعاني علم  في  الجللي  موسى  مل  منهج  خلصة 
للتفتازاني -1 المعاني  مختصر  كتاب  تعهد  قد  موسى  مال  أن  نجد  معنا  تقدم  ما  كل   من 

كالتالي: وهو  األول  الباب  أسقطى  أنه   ال 
المعاني علم  تعريف   • 

أبواب ثمانية  في  المعاني  علم  انحصار  وجه   •
الكالم تقسيم   •

العلمية  الكتب  دار  ج1،  خليل،  اباهيم  خليل  الدسوقي،تحقيق  حاشية  عرفة  بن  أحمد  بن  الدسوقي،محمد   -  16
بيروت،ص19

السكاكي يوسف ابن أبي بكر محمد بن بن علي، مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، ط2، 1987، دار الكتب   17
العلمية بيروت، ص394.

الجاللي مال موسى، مجموعة العلوم، ص107.  18
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والكذب الصدق  تفسير  على  تنبيه   •
الخبري األسناد  بتعريف  فبدأ  التفتازاني  ترتيب  موسى  مال  وافق  فقد  الثاني  بالباب   فبدأ 

والمساواة. واإلطناب  اإليجاز  الثامن:  الباب  في  المعاني  بعلم  وانتهى 
 2- بدأ مال موسى على رأس كل علم وكل نوع بتعريفه لغة واصطالحا وكثيرا ما كان يقتصر
من أنه  إل  توضحية،  أمثلة  ذكر  مع  الصطالحي  تعرف  في  ويسترسل  اللغوي  تعريفه   في 
وأبانها. اإلسناد  أقسام  في  شرع  بل  لتعريفه  يتطرق  لم  اإلسناد  لباب  تطرق  عندما  عادته  غير 
يغني بما  واكتفى  الفروع  من  تحتها  وما  األبواب  أقسام  في  التوسع  موسى  مال  تجنب   -3 
الكتاب ليخرج  حتى  به  التخصص  وجه  على  ل  به  التعرف  وجه  على  بالعلم  لإللمام   القارئ 

. بالعلوم  التعريف  وهي  أجلها  من  وضع  التي  غايته  عن 
اكتفى بل  يكثر  لم  أنه  غير  والنثرية  الشعرية  بالشواهد  التمثيل  في  موسى  مال  تنوع   -4 

. التمثيل  حيث  من  والقرآن  الشعر  بين  ونوع  البحث  تغني  التي  الكافية  بالشواهد  بالتمثيل 
إلفادة إعرابية  لقواعد  يتطرق  كان  ما  نادرا  أنه  غير  الشواهد  إعراب  موسى   مال  تجنب    -5 
كان الشواهدوما  إعراب  دون  من  الصحيحة  النحوية  الناحية  من  مجيئها  حيث  من   المقصد 

. كثيرا  فيها  شرح  في  يطيل 
اقتصر أنه  إل  التفتازاني  والتبويب  التقسيم  إلى  المعاني  لعلم  عرضه  في  موسى  مال  مال   -6 
بمثابة فكان  وغايتها  أهميتها  المادة  تفقد  ل  بحيث  شواهده  من  وقلل  التفتازاني  شرح   من 

بذلك. التفتنازي  على  مختصر 
ل حتى  اإلطالة  ويتجنب  القارئ  يجزب  حتى  مادته  عرض  في  والسهولة  البساطة  اعتمد   -7 

كتابه. من  القارئ  يمّل 
الفريق أدلة  يقدم  كان  األمور  لتلك  التعرض  وعند  الخالفية،  للمسائل  موسى  مال  يتطرق  لم   -8 
العقلي المجاز  لباب  المنكرين  بعض  على  الرد  في  فعل  كما  بالشواهد  التمثيل  مع   المرّجح 

لها بسيط  شرح  مع  القرآن  من  وشواهد  بأمثلة  القرآن    .في 
البدیع علم  ثالثاً: 

 لقد عرف الجاللي البديع لغة فقال:«فالبدیع فى اللغة: هو الشيء المستحسن لظرافته وغرابته
 وعدم وجود مثاله من جنسه »وهذا التعريف اعتمده صاحب اإلكليل على مدارك التنزيل ولم أجده
 في معاجم اللغة19، وقد جاء في اللسان بأنها من مادة (بدع) و بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه:
  أنشأه وبدأه، والبديع: الشيء الذي يكون أول، والبديع: المحدث العجيب، وأبدعت الشيء: اخترعته
البديع األول من كل شيء. إياها، وهو  الله تعالى إلبداعه األشياء وإحداثه   والبديع: من أسماء 
ومبدعها، خالقها  أي   101 األنعام:  َواأْلَْرِض{  السَّماواِت  بَِديُع  الكريم:{  القرآن  في   وجاء 

واإلبداع20 الخلق  إذا    .فالبديع 
مطابقته  رعاية  بعد  حسنا  الكالم  بها  يصير  التى  المور  به  يعرف  علم  اإلصطلح:   وفى 
المعنوى التعقيد  عن  والخلو  الدللة  وضوح  رعاية  وبعد  المعانى  بعلم  المعلومة  الحال   لمقتضى 
العلماء بين  اإلصطالحية  تعاريف  بين  يجمع  أن  أراد  الجاللي  وكأن  البيان.  بعلم   المعلومة 
فيه يخالف  ما  بين  وخصوصا  ما  شيئا  طويال  يكون  أن  به  أدى  مما  التعريف  في   فاسترسل 

والبيان المعاني  .علم 
بن شاه الهندي محمد بن عبد الحق، اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي، تحقيق محي   19

الدين البيرقدار، ط1، س2012، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/11.
ابن منصور جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، س1993، دار صادر بيروت، 8/6.  20
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اربع سنة  ذلك  وكان  العباسى  المعتز  بن  ه  اللّٰ عبد  اإلسم  بهذا  وسماه  البديع  إخترع  من   وأول 
ومأتين .وسبعين 

قواعد وضع  من  هو  المعتز  بن  الله  عبد  العباسي  الخليفة  بأن  الروايات  عليه  اجتمعت  ما   هذا 
أضاف الذي  جعفر  بن  قدامة  تاله  ثم  الشعر  نقد  في  البديع  كتابه  في  فنونه  وجمع  العلم   هذا 
محسنات إضافة  في  يتنافسون  األدباء  أصبح  بعدهما  الشعر،  نقد  كتابه  في  أخرى   محسنات 

نوعا وستين  مائة  المتأخرين  عند  العدد  بهم  بلغ  حتى   .بديعية 
اللفظ تحسين  الى  راجع  ولفظى:  المعنى،  تحسين  الى  راجع  معنوى:  ضربان:  .وهو 

بتحسين متعلق  بأنه  وبين  بالمعنوي  الجاللي  بدأ  ومعنوي  لفظي  قسمين  إلى  ينقسم   فالبديع 
قسم كل  بتعريف  فاكتفى  المعنوي  القسم  تحت  يندرج  مما  نوعا  عشر  أربعة  وذكر   المعنى 
بين بالجناس  فاكتفى  اللفظي  إلى  تطرق  ثم  لذلك،  توضحية  أمثلة  ذكر  مع  موجز   بشكل 
أن المتكلم  على  ينبغي  فيما  بفصل  الباب  أنهى  ثم  والقلب  الصدر  على  العجز  ورد   اللفظين 
المعاني علم  في  سابقا  بينت  وكما  واإلنتهاء،  والتخلص  البتداء  حيث  من  الكالم  في   يراعيه 
قام ثم  العلوم«،  »مفتاح  كتاب  ووضع  العلم  هذا  إلى  عمد  السكاكي  يوسف  يعقوب  أبو   بأن 
عبد وضعه  ما  إليه  وضّم  السكاكي  وضعه  ما  فهّذب  الخطيب  القزويني  محمد  الدين   جالل 
التفتازاني أيضا  عليه  سار  و   ، المفتاح  »تلخيص  سماه  كتاباً  للناس  وأخرج  الجرجاني،   القاهر 
مثل األبواب  بعض  أسقط  أنه  إل  الترتيب  بنفس  الجاللي  جاء  ثم  المعاني  مختصر  كتابه   في 
والمذهب والمبالغة  والتجريد  والتقسيم  والرجوع  المزاوجة  يلي:   ما  المعنوي  القسم  من   أسقط 
بالموجب ووالقبول  والهزل  والستتباع  المدح  يشبه  بما  الزم  وتأكيد  التعليل  وحسن   الكالمي 
والموازنة والسجع  والمستوفي  المماثل  الجناس  يلي:  ما  اللفظي  القسم  من  وأسقط   واإلطراد، 

يلزم21 ما  ولزوم  التشريع   و   .والمماثلة 
في تريد  عما  التعبير  حسن  على  النفس  وقوة  البيان  ملكة  إل  ليست  البالغة  أن  المعروف   من 
العلوم«، »مفتاح  كتاب  ووضع  العلم  هذا  إلى  السكاكي  يوسف  يعقوب  أبو  عمد  وقد   المعنى، 
وضعه ما  إليه  وضّم  السكاكي  وضعه  ما  فهّذب  الخطيب  القزويني  محمد  الدين  جالل  قام   ثم 
مفتاح في  ما  يتضمن  المفتاح«  »تلخيص  سماه  كتاباً  للناس  وأخرج  الجرجاني،  القاهر   عبد 
الكتاب هذا  وهو  والشواهد.  األمثلة  من  إليه  يُحتاج  ما  على  ويشتمل  القواعد  من   العلوم 

البالغة علوم  في  »التلخيص  .”المسمى 
الجاللي :فقال 
المعنوى أما 

الُمطابَقة فمنه 
بلفظين الجمع  ذلك  ويكون  متقابلين  معنيين  بين  الجمع  وهى:  ايضا  والتضاّد  الطِّباق   وتسمى 
نحو: فعلين  أو  رقود«  وهم  أيقاظا  »وتحسبهم  نحو:  اسمين  الكلمة  أنواع  من  واحد  نوع   من 
نحو: نوعين  من  أو  مااكتسبت«  وعليها  كسبت  ما  »لها  نحو:  حرفين  أو  ويميت«   »يحيى 

فأحييناه ميتا  كان  .»»أومن 
للتبعيض فمن  معلوم  هو  فكما  كل  من  جزء  ذكره  الذي  أن  على  دللة  منه  بقوله  الجاللي    ذكر 
أنه ذكر ما هو مهم  ويغني يبين  أن  أراد  بذلك  النقد عليه وكأنه  يتالفى    أي بعض من كل حتى 

القزويني الخطيب جالل الدين محمد بن عبد الرحمن، التلخيص في علوم البالغة، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي،   21
ط2، س1932، دار الفكر العربي بيروت، ص348-408.
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كتب العلوم  مجموعة  الجاللي  كتاب  أن  من  معلوم  هو  وكما  المختص  غير  المبتدئ   الدارس 
والدينية العربية  العلوم  عن  الحياة  مطالب  أشغلهم  والذين  المتفرغين  الغير  .للطلبة 

ورقود، بأيقاظ  فمثل  اسمين  في  وقوعها  حيث  من  الجملة  في  مواضعها  بين  ثم  المطابقة   عرف 
ثم وعليها  بلها  فمثل  بحرفين  وقوعها  ذكر  ثم  ويميت،  بيحيي  فمثل  بفعلين  وقوعها  ذكر   ثم 
السلب طباق  ذكر  عن  أغفل  أنه  أحييناه،غير  و  ميتا  بكلمة  فمثل  وفعل  باسم  وقوعها   ذكر 
المائدة واخشون{22  الناس  تخشوا  {فال  تعالى:  قوله  نحو:  السلب  القزويني:«وطباق   كقول 
ممن أخذ  الكل  أن  يدلنا  فهذا  األمثلة  نفس  تراها  القدامة  كتب  في  األمثلة  هذه  تتبعت  ولو   44 
إتبع لألقسام  عرضه  عند  الجاللي  أن  غير  والعرض  الشرح  في  بسيط  إختالف  مع   فوقه 
األعدادية المدارس  لطالب  العربية  الدول  أغلب  في  متبع  وهذا  الحديث  المدرسي   المنهج 
ذكر مع  واألنواع  للباب  وتقسيم  بسيط  تعريف  ذكر  من   ، العربية  الدول  عموم  في   والثانوية 
واحدة بصيغة  آخر  ألمر  أمر  مشاركة  على  يدل  أسلوب  بأنه  التشبيه  في  جاء  كما  بسط،   مثال 
منها أقوى  به  المشبه  في  المشتركة  الصفة  وتكون  ملفوظة،  أو  ملحوظة  تشبيه  بأداة  أكثر   أو 

الشبه وجه  التشبيه،  أداة  به،  المشبه  المشبه،  التشبيه:  أركان  المشبه،  .في 
كالبحر زيد  األربعة،  أركانه  ذكرت  الذي  التشبيه  هو  األركان:  التام  التشبيه:-1   أنواع   من 

الكرم .في 
األداة -2 وحذفت  به)  والمشبه  (المشبه  التشبيه  طرفا  فيه  ذكر  الذي  هوالتشبيه  البليغ:   التشبيه 

بحر زيد  الشبه:   23 .ووجه 
النظیر مراعاة  ومنه 

جمع بحسبان«  والقمر  »الشمس  نحو:  يناسبه  وما  أمر  جمع  وهى  والتوفیق  التناسب   وتسمى 
سماويا نورانيا  جسما  منهما  كل  لكون  الَخيال  فى  تقارنهما  حيث  من  متناسبين  أمرين   بين 
التوفيق, شعيبى  الوعد,  إسماعيلى  الوزير,  أيها  »أنت  الُمهَلَّبِى:  للوزير  بعضهم  قول   ونحو 

مناسبة وفيه  األربعة  األنبياء  بين  فجمع  الخلق«  محمدى  العفو,  .يوسفى 
الغالب في  لغة واصطالحا ولكن  األقسام  لتعريف بعض  يتعرض  الجاللي  أحيان كان   في بعص 
أن غير  موجز،  شرح  مع  قسم  لكل  التوضحية  األمثلة  يذكر  ثم  فقط  اصطالحا  يعرفها   كان 
إلى اآليات  تلك  اسناد  وتجنب   ، قرآنية  آيات  كانت  الجاللي  بها  استشهد  التي  األمثلة   أغلب 
الله كتاب  من  عليها  واستشهد  إل  قسما  ترى  تكاد  فال  قليل  بالشعر  استشهاده  وكان   سورها، 

اإلرصاد في  :كقوله 
اإلرصاد ومنه 

من العجز  قبل  يجعل  ان  هو  اإلصطلح:  وفى  الطريق  فى  الرقيب  نصب  اللغة:  فى   وهو 
عليه يدل  ما  البيت  من  او   .الفقرة 

فـ»يظلمهم« يظلمون«  انفسهم  كانوا  ولكن  ليظلمهم  ه  اللّٰ كان  »وما  نحو:  الفقرة:  فى   فاإلرصاد 
ه اللّٰ كان  »وما  مثال:  لقولنا  معنى  ل  إذ  الظلم  مادة  من  العجز  مادة  أن  على  يدل  ألنه   إرصاد 

ذلك نحو  أو  ينفعون«  انفسهم  كانوا  ولكن  .ليظلمهم 
قوله  نحو  البیت  فى   :واإلرصاد 

فََدْعـه« شيـئا  تَْستطـِْع  لـم  تَْستَطـيُِع  إذا  مـا  الـى   »وجـاِوْزه 
المصدر السابق نفسه، ص350  22

التاسع األساسي، الفصل األول، ط8، س2018، مؤسسة  اللغة العربية الصف  اللغويين،  فئة من المختصيين   23
العامة للطباعة دمشق، ص48.
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المثبة األستطاعة  مادة  من  العجز  مادة  أن  على  يدل  ألنه  إرصاد  تستطع«  لم  »إذا  .فقوله 
الشرح في  والإلفراط  الشح  وتجنب  قبله  بمن  مقارنة  منهجه  في  الوسطية  الجاللي   اختار 
يكثر ولم  الشرح  في  يطل  فلم  موجز  بشرح  المثال  غاية  أبان  التوضحية  األمثلة  ذكر   فعند 
الذي الدسوقي  خالف  فبذلك  المعنى  إلى  الطالب  لهداية  كافيا  يكون  بما  اكتفى  بل  أمثلة   من 
وفي القزويني،  عند  الحال  هو  كما  العبارة  شرح  في  الشح  وتجنب  واألمثلة  الشرح  من   أكثر 
إلى وإشارة  توسع  التعريف  في  كان  إذا  التعريف  في  يقصر  الجاللي  كان  األحيان   بعض 
في التعريف  من  حذف  حيث  المشاكلة  باب  في  فعل  كما  شرحه  صدد  في  الذي  للنوع   تقسيم 
في يدخل  ل  وحتى  واألمثلة،  الشرح  في  يتوسع  ل  حتى  تقديرا)24  أو  (تحقيقا  كلمتا   آخره 
إلمام وهي  أجلها  من  ألف  التي  غايته  من  الكتاب  تخرج  التي  الدقيقة  والتقسيمات   التفرعات 
من له  ليس  الذي   - المبتدئ  يشمئذ  ل  حتى  وسهل  بسيط  بشكل  وتقديمه  العلم  بهذا   القارئ 

تحتويه التي  والعلوم  الكتاب  من  اإلطالع-  إل  .العلوم 
والتبدیل العكس  ومنه 

»عادات نحو:  قدمت  ما  وتـؤّخر  أخرت  ما  وتقدم  تعكس  ثم  جزأ  الكالم  فى  تقدم  أن   وهو 
ونحو: الحى«  من  الميت  ويخرج  الميت  من  الحى  »يخرج  ونحو:  العادات«  سادات   السادات 

لهن يحلون  هم  ول  لهم  حل  هن  .»»ل 
من به  بدأ  الذي  الباب  تحت  يندرج  الذي  التقسيم  إلى  يلمح  الجاللي  كان  أحيان  بعض   وفي 
يتفرع التي  وأشكاله  التقسيم  يذكر  أن  غير  من  ولكن  التقسيم  على  تدل  التي  األمثلة  تنوع   حيث 
العكس تفرعات  على  يدل  الذي  بالترتيب  األمثلة  ذكر  حيث  العكس  باب  في  فعل  ما  وهذا   إليها 
إليه، أضيف  ما  أو  جملة  طرفي  بين  وقعها  حيث  من  العكس  فذكر  التفرعات  ذكر  غير   من 
فعلين متعلقي  بين  يقع  الذي  مثال  ذكر  وكذلك  العادات،  سادات  السادات  عادات   فذكرمثال: 
بين يقع  أن  أيضا  ومثل  الحي،  من  الميت  ويخرج  الميت  من  الحي  يخرج  نحو:  جملتين،   في 

لهن يحلون  هم  ول  لهم  حل  هن  ل  نحو:  جملتين،  طرفي  في  25.لفظتين 

التوریة ومنه 
البعيد المعنى  ستر  فيها  ألن  غيره  وأظهر  ستره  إذا  الخبر«  ٰى  »َورَّ مصدر  من  منقولة   وهى 
له لفظ  يطلق  أن  وهى  خالفه.  وإيهام  المراد  خفاء  فيه  ألن  ايضا  اإليهام  ويسمى   بالقريب. 
معناها بـ»األيدى«  أراد  بأيد«  بنيناها  »والسماء  نحو:  البعيد  ويراد  وبعيد  قريب   معنيان 

تعالى حقه  فى  الجارحة  إلستحالة  القدرة  وهو  .البعيد 
قدم الجاللي  أن  لوجدنا  هذا  زماننا  في  والمتأخرين  الجاللي  بين  بسيطة  مقارنة  أجرينا   ولو 
استرسلوا المتأخرين  أن  غير  المتأخرون  به  قام  ما  مستوفيا  حديث  باسلوب  البالغية   المادة 
ثم اصطالحا،  الباب  تعريف  في  شرعوا  ثم  األمثلة  فقدموا  والتمارين  واألمثلة  الشرح   في 
إلشباع أخرى  أمثلة  أضافوا  وكذلك  الباب  أول  في  ذكروها  التي  األمثلة  مع  الباب  القاعة   ذكر 
في الحال  هو  كما  النثرية  األمثلة  من  قليل  مع  الشعرية  باألمثلة  تمثلهم  كان  ما  وكثيرا   الباب 
شرع ثم  األمثلة  ذكر  حيث  صفحات  خمس  في  التورية  جاءت  الواضحة)حيث  (البالغة   كتاب 
بتمارين اتبعها  ثم  بالباب  التعريف  في  القاعدة  ذكر  ثم  األمثلة  في  الغامضة  الكلمات  شرح   في 

الوراق الدين  سراج  قال  األمثلة:  التورية  فيه:  جاء  حيث  للطلبة،  :تعليمية 
مطلوب أحمد، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، ط1، س1987، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،   24

.3/258
25  القزويني الخطيب جالل الدين محمد بن عبد الرحمن، التلخيص في علوم البالغة، ص358-359.
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حبيُب لهم  وافىبه  ولو  بغيٌض     عندهم  الشعر  ورّب 
القريب ... المعنى  وهو  المحبوب  أحدها  معنيان:  لها  األول  المثال  في  (حبيب)  كلمة   البحث: 
وهو الشاعر  تمام  أبي  اسم  والثاني  (بغيض)  بكلمة  له  التمهيد  بسبب  الذهن  إلى  يتبادر   الذي 
بالمعنى وستره  فورىعنه  تلطف  ولكنه  الشاعر  أراده  وقد  بعيد  المعنى  وهذا  أوس،  بن   حبيب 
مراد، غير  ظاهر  قريب  معنيان،  له  مفردا  لفظا  المتكلم  يذكر  أن  التورية   القريب...القاعدة: 
أسطر أربعة  تتجاوز  لم  الجاللي  عند  التورية  أن  غير  المراد...التمارين...26،  هو  خفي   وبعيد 
دون غاية  على  مشمال  موضوعه  فجاء  العلمية  قيمته  الموضوع  من  الجاللي  يفقد  أن   دون 
من والتضجر  الملل  إلى  تؤدي  التي  الستطالة  تجافى  وكذلك  للموضوع  فهمه  من  يقلص   أن 

والكتاب . العلم 
لتخلص :ا

رعاية مع  المقصود  الى  الكالم  به  أفتتح  مما  الخروج  بأنه   : الجاللي  موسى  مال  فيه   قال 
وهو اإلقتضاب  اإلنتقال  ذلك  ويسمى  يناسبه  ل  مقصود  الى  منه  ينقل  وقد  بينهما.   المناسبة 

واإلرتجال اإلقتطاع  اللغة:   .فى 
األول ومن غير عيب من  التخلص  مع حسن  إلى غيره  النتقال من كالم  اإلقتضاب وهو   ومن 
وكذا« كذا  كان  فإنه  بعد  »أما  ه:  اللّٰ حمد  بعد  كقولك  الخلل  شيء  يشوبه  ل  بحيث  تنقيص   أو 
يشبه لكنه  مناسبة  غير  من  آخر  كالم  الى  الحمد  من  اإلنتقال  وجهة   من  إقتضاب  يعتبر   فهنا 
نوع قصد  بل  قبله  بما  إرتباط  الى  قصد  غير  من  فجأة  اآلخر  بالكالم  يؤت  لم  حيث   التخلص 
القائل وكقول  وكذا«  كذا  كان  فإنه  الحمد  بعد  شيء  من  يكن  »مهما  معنى  على  الربط   من 
الحديث يبتدئ  لم  حيث  إرتباط  نوَع  فيه  فإن  باب«  »هذا  آخر:  الى  حديث  من  اإلنتقال   عند 
من أستمد  وقد  بمثاله  مشبعا  مختصرا  جميال  شرحا  التخلص  موسى  مال  شرح  بغتة.   اآلَخر 
بأنه عرفا  التخلص  عرف  أنه  حتى  شرحه  في  الشيء  بعض  طال  الذي  التفتازاني   كتاب 
التخلص حسن  مرعات  ويجب   ، الموافقة  اتباه  مع  غيره  إلى  الحديث   بدأ   ما  من   :األنتقال 

بعده ما  إلى  والنتقال  المناسب  للتخلص  متعقب  المخاطب   27. لكون 
بأن  : موسى  مال  فيها  قال  اإلنتهاء:حيث 

المقطع براعة  ويسمى  ورائه  ما  الى  إنتظار  للنفس  يبقى  ل  حتى  الكالم  بإنتهاء  آذن  ما   أحسنه 
الختام« حسن  »نسأله  او  »كُمل«  أو  »تم«  أو  »إنتهى«  لفظ  نحو:  الكالم  بإنتهاء  يؤذن   والذى 
التفتازاني  وما أشبه ذلك. عرف مال موسى األنتهاء بشكال مختصرا  سلس وقداستمد من كتاب 
بانتهاء ماآذن  فقال:  الكلمات  بعض  معنى  حاشيته  في  وشارحا  معرفا  التفتازاني  جاء    حيث 
بانتهاء يؤذن  والذي  المقطع  براعة  ويسمى  ورائه  ما  إنتظارإلى  للتنفس  يبقى  ل  حتى   الكالم 
وشرح الحاشيه  إلى  التفتازاني  فأنتقل  الختام.  حسن  ،نسأله  ،كمل  إنتهى  لفظ  نحو   الكالم 
بالوضع يدل  لفظ  إما  باألنتهاء  يعلم  ،والذي  أنتهى  قد  الكالم  بأن  أعلم  ما  أي  ماآذن:   معنى 

،كمل تم  انتهى،  كلفظ  الختم  . على 
البدیع علم  في  الجللي  موسى  مل  منهج  خلصة 

كتاب منها  عده  كتبا  من  القسم  هذا  كتابة  في  استمد  الجاللي  موسى  مال  بأن  نالحظ   حيث 
البالغة علوم  في  التلخيص  وكتاب  النسفي  لإلمام  التاؤيل  وحقائق  التنزيل  مدارك  على   األكليل 
الواضحة البالغة  وكتاب  للدسوقي  السعدي   مختصر  على  الدسوقي  حاشية  وكتاب   للقزويني 

الجارم علي وأمين مصطفى، البالغة الواضحة، دون طبعة وتاريخ، دار المعارف القاهرة، ص276-280.  26
-نفس المصدر السابق، ص338.  27
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شرحه في  متسعا  الحيان  بعض  في  فكان   ، الثاني  المجلد  التفتازاني  وأخيركتاب   للقزويني 
وأخيرا السلس  المدرسي  السلوب  إلى  كتابته  في  يلجا  وأحيانا  الشرح  في  مختصرا   وأحيانا 
يسهل سلسة  بطريقة  البديع  قسم  فشرح  أفادنا  قد  الجاللي  موسى  مال  أن  نجد  ماتقدم  كل   من 
يغني ما  طياتها  في  تحمل  أوإطنابا  أوتعقيد  تكليف  دون  منها  والستفادة  فهمها  القارء   على 

ومبسطا وسها  سلسا  البديع  لعلم  كتابته  فجاءت  إطالة  دون  من  بالعلم  التعرف  من  .القارئ 
،فعرف للتفتازاني  البديع  علم  كتاب  تعهد  قد  موسى  مال  أن  نجد  معنا  تقدم  ما  كل  من   -1 

واصطالحا. لغة  االبديع 
بتحسين متعلق  بأنه  وبين  بالمعنوي  الجاللي  بدأ  ومعنوي  لفظي  قسمين  إلى  ينقسم  فالبديع   -2 
قسم كل  بتعريف  فاكتفى  المعنوي  القسم  تحت  يندرج  مما  نوعا  عشر  أربعة  وذكر   المعنى 
بين بالجناس  فاكتفى  اللفظي  إلى  تطرق  ثم  لذلك،  توضحية  أمثلة  ذكر  مع  موجز   بشكل 
أن المتكلم  على  ينبغي  فيما  بفصل  الباب  أنهى  ثم  والقلب  الصدر  على  العجز  ورد   اللفظين 
أقسام في  التوسع  موسى  مال  واإلنتهاءتجنب  والتخلص  البتداء  حيث  من  الكالم  في   يراعيه 
التعرف وجه  على  بالعلم  لإللمام  القارئ  يغني  بما  واكتفى  الفروع  من  تحتها  وما   األبواب 

به. التخصص  وجه  على  ل  به 
في ولكن  واصطالحا  لغة  األقسام  بعض  لتعريف  يتعرض  الجاللي  كان  الحيان  بعض  في   -3 
غير موجز،  شرح  مع  قسم  لكل  التوضحية  األمثلة  يذكر  ثم  فقط  اصطالحا  يعرفها  كان   الغالب 
إلى اآليات  تلك  اسناد  وتجنب   ، قرآنية  آيات  كانت  الجاللي  بها  استشهد  التي  األمثلة  أغلب   أن 
الله كتاب  من  عليها  واستشهد  إل  قسما  ترى  تكاد  فال  قليل  بالشعر  استشهاده  وكان   سورها، 
إلفادة إعرابية  لقواعد  يتطرق  كان  ما  نادرا  أنه  غير  الشواهد  إعراب  موسى   مال  تجنب   -4 

الشواهد. إعراب  دون  من  الصحيحة  النحوية  الناحية  من  مجيئها  حيث  من  المقصد 
اقتصر أنه  إل  التفتازاني  والتبويب  التقسيم  إلى  البديع  لعلم  عرضه  في  موسى  مال  مال   -5 

وغايتها. أهميتها  المادة  تفقد  ل  بحيث  شواهده  من  وقلل  التفتازاني  شرح  من 
ل حتى  اإلطالة  ويتجنب  القارئ  يجزب  حتى  مادته  عرض  في  والسهولة  البساطة  اعتمد   -6 

كتابه. من  القارئ  يمّل 
الخالفية للمسائل  موسى  مال  يتطرق  لم   -7      

العصام شرح  على  الجللي  موسى  مل  حاشیة  الثاني:  المبحث 
في السمرقندي  متن  على  شرح  األسفراييني  إبراهيم  الدين  لعصام  العصام  شرح  إن   بداية 
مجموعة كتابه  في  الشرح  هذا  على  الحواشي  ببعض  الجاللي  موسى  مال  فجاء  البيان،   علم 
لطالب شتى  كتب  من  موسى  مال  جمعها  فائدة  عشرة  خمس  عن  عبارة  الكتاب  وهذا   الفوائد، 
لطالب كتب  إنما  لطالب عرب  يكتب  لم  الكتاب  فهذا  لتركيا  الشرقية  الشمالة  المناطق  في   العلم 
التاريخ ففيها  ومختلفة  متنوعة  لعلوم  تطرق  هذا  كتابه  وفي   ، العلوم  على  للتعرف  عرب   غير 
كتابه موسى  مال  وختم  والعروض  الخط  وفن  المتنوعة  والمذاهب  المختلفة  والملل   والقصص 
البيان علم  في  العصام  شرح  على  الحواشي  ببعض  عشرة  الخامسة  بالفائدة  الفوائد   مجموعة 

التالية المنهجية  الحاشية  هذه  في  موسى  مال  اتبع   :ولقد 
حيث من  جميلة  لفتات  شرح  في  وذكر  العصام  شرح  وعبارات  كلمات  بشرح  موسى  مال   قام 
(العبد) والمفتقر  العبد  ذكر  الى  ليتوصل  الغيبة  الى  التكلم  من  إلتفات  فيه  (يقول)  فقال:«   اللغة 
أخص فهو  شديدا  المحتاج  اى  (المفتقر)  األسماء  إستعمال  أستعمل  صفة  األصل  فى   هو 
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الرفق اللغة  فى  وهو  لطف  جمع  ألطاف)  (الى  الفقير  وعلى  عليه  آثره  ولهذا  المحتاج   من 
(ربه) للتوفيق  عندهم  مساو  فهو  الطاعة  على  اإلقدار  المتكلمين  إصطالح  وفى   واإلحسان 
(الخفية) موله  تربية  الى  محتاج  وأنه  بأمره  مستقل  غير  بأنه  إلشعاره  الرب  عنوان   إختار 
ظهر عما  وإعراضا  خفى  لما  إظهارا  ايضا  الظاهرة  الى  مفتقر  أنه  مع  »الخفية«  قال   إنما 
الشيء به  يحفظ  ما  أى  الِحفاظ  اللغة  فى  والعصام  إبراهيم  وإسمه  لقبه  هذا  الدين)   (عصام 
العلمى معناه  بإعتبار  أما  وتخييلية  مكنية  إستعارة  اإلضافى  معناه  بإعتبار  التركيب  هذا   وفى 
بالباء فعداه  خص  أو  إتحف  معنى  »حبا«  وضمن  أعطاهما  أى  بمغفرته)  الله  (حباهما   فال 
تبقى ل  التى  التامة  هى  الجلية  والمغفرة  (الجلية)  بمغفرته  أحاطهما  اى  حفهما  نسخة   وفى 

التامة اى  الوافية  مبالغة  (الوفية)  القول  مقول  أحسن)  (إن  الذنوب  من   ذنبا 
غير لشرحة  ودعما  المعنى  إلفادة  إعراب  إلى  للعباة  شرحه  أثناء  في  موسى  مال  تطرق   لقد 
ماهيتها حاشيته  تفقد  ل  حتى  النحوية  والمواضيع  اإلعراب  إلى  التطرق  في  يطل  لم   إنه 
الفجر طلوع  بين  ما  البكرة  والعشية)  البكرة  (فى  العصام    شرح  عبارات  توضيح   وهي 
على وتزاد  تدفع  من  بكل  متعلق  والمجرور  والجار  النهار  آخر  والعشية  الشمس   وطلوع 
بإعتبار للعهد  فالالم  المعهودة)  عطيته  (أو  لإلستغراق  فالالم  عطية)  كل  (اى  التنازع   سبيل 
خطاب المفروض  الشرع  حملة  ألسنة  على  ذكر  فيما  العطية  إستعمال  شيوع  يدعى  قد   أنه 
الكوثر سورة  أريد  سواء  بعضها  أى  (السورة)  بسببها  أى  فيها)  نزلت  (التى  معهم   المصنف 
والصالة) الحمد  فقرتا  (تتناسب  المعهودة  العطية  أريد  إذ  حين  أى  (فحينئذ)  الضحى  سورة   أو 
متعلق هذا  على  الفقرتين  من  كال  ألن  تناسب)  (أشد  النظم  فى  البيت  بمنزلة  النثر  فى   الفقرة 

وسلم عليه  الله  صلى   .»بالرسول 
للفظة اعتماده  سبب  ويبين  الناظم  قول  في  المناسبة  إلى  موسى  مال  يتطرق  كان  ما   وكثيرا 
ويبين المترادفة  بالكلمات  مقارنتها  حيث  من  الكلمة  إلى  يتطرق  موسى  مال  وكان   معينة، 
قال:|«(ول حيث  الشاكر  كلمة  في  قوله  ذلك  من  والجملة  العبارة  في  اللفظة  تلك   رجحان 
كان لما  الشاكر)  (الى  المعهودة  العطية  بقصد  أى  (بذلك)  المصنف  حمد  أى  الحمد)   يخرج 
وصول فيه  يشترط  والشكر  الحامد«  »الى  يقل:  ولم  الشاكر«  »الى  قال:  شكرا  المصنف   حمد 
رعاية الظاهر  مقتضى  أنه  مع  :«يعمنا«  يقل  لم  إنما  البرايا)  مسلمى  (يعم  الشاكر  الى   النعمة 
اإلستغراق ل  المجموعى  لإلستغراق  فـ«أل«  الخلق  اى  البرية  جمع  البرايا)  جميع  (أى   للسجع 

برية كل  »أى  لقال:  وإل  .»اإلفرادى 
قال: أنه  غير  شرحه  في  الدين  يذكرها عصام  لم  التي  المقولت  أصحاب  موسى  مال  ذكر   وقد 
مال فبين  العبارة  قالوا  الذين  بأسماء  يصرح  ولم  غيرنا،  أو  غيره  العبارة  أو  المقولة  هذه   ذكر 
أن خبر  (دليل)  بتقسيم  متعلق  المتقدمين  أى  كالمهم)  ظاهر  هو  كقوله«(كما  أصحابها   موسى 
القول مطلق  بالكلمة  يراد  بأن  الكالم)  (يعم  معنى  أى  ما)  (الى  دليل  على  معطوف   (وداع) 
(أسقط) لداعى  بقوله  تقييده  بعد  قيد  بقوله  متعلق  التعريف)  (لحفظ  مركبا  أو  كان   مفردا 
فى (قيد  الظاهر  خالف  ألنه  اإلسقاط  من  المتبادر  هو  كما  حذفه  ثم  ذكره  أنه  ل  يأت  لم   أى 
تخاطب به  وقع  الذى  اإلصطالح  التخاطب  بإصطالح  والمراد  للبيان  اإلضافة   إصطالح) 
بفتح اللغة)  (بحسب  ذكره  لقوله  علة  (إلدخال)  التلخيص  كصاحب  غيره)  (ذكره   المستعمل 
عرف (فى  لإلدخال  علة  مجاز)  (ألنها  بالمستعملة  متعلق  العمل)  (فى  قدره  على  أى   السين 
الى بالغير  وأشار  إلدخال  قوله  الى  راجع  غيرنا)  ذكره  ما  (على  بوضعت  متعلق   الشرع) 

والسيد  .»السعد 
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سبب ويوضح  يبين  ما  يفسر  كان  لعبارة  شرحه  عند  موسى  مال  كان  األحيان  بعض   وفي 
بين ثم  اإلطالق  بمعنى  بأنه  الرسال  في  كقوله  تسميتها  سبب  ويبين  العبارة  لتلك   األستعمال 
المجاز) يثبت  (فال  ما  ويمكن خبر  زائدة  ومن  نافية  ما  لفظ)   من  (فما  بالمرسل:«  تسمية   سبب 
ولم لذاته  له  الموضوع  إرادة  عن  منعت  إنما  فيهما  القرينة  أن  فى  حينئذ  إلستوائهما  أى   إلخ. 
وقيل اإلطالق  بمعنى  اإلرسال  من  فهو  واحدة)  بعالقة  تقييده  (لعدم  لإلنتقال  إرادته  عن   تمنع 

اإلستعارة الى  بالنسبة  المبالغة  عن  أرسل  ألنه  مرسال  سمى  ». إنما 
ويبن المناقشة  قبيل  من  الدين  عصام  أي  الشارح  ينقد  كان  األحيان  بعض  في  موسى  مال   إن 
مال فكان  بالدليل  الستشهاد  مع  القول  في  الرجحان  يبين  وكان  خالفهم  وما  العلماء  وافق   ما 
مع مناقشة  حاصله  كقوله:«(المشهور)  واألفضل  األولى  بعبارة  األمثل  القول  يبين   موسى 
القيد هذا  أن  الثانى  متابعتهم  واألولى  القوم  يذكره  لم  قيدا  ذكر  أنه  األول  وجهين  من   المصنف 
به المشبه  والسلف  الكشاف  صاحب  مذهب  على  المكنية  اإلستعارة  ان  من  سيأتى  لما   مناف 

والسلف أى  الكشاف)  صاحب  (عند  التقييد  من  حال  أنه)  (مع  ». إلخ. 
أنه حيث  والكتب  للمخطوطات  بالتحقيق  يكون  ما  أشبه  موسى  مال  به  قام  الذي  الشرح   إن 
حتى بمقارنتها  يقوم  وكان  نسخة  من  أكثر  على  يعتمد  كان  بل  واحد  نسخة  على  يعتمد  ل   كان 
شرحه يكون  حتى  عليا  نبه  مغايرة  بألفاظ  ورودها  أو  عليها  أشار  نسخة  في  زيادة  رأى   أذا 
الخالف ويبين  العباة  لتقوية  العلماء  بأقوال  يأتي  كان  كالمه  ثنايا  وفي  للمعنى  وجامعا   سليما 
بعض وفى  الحرف)  له  (والموضوع  قوله:«  ذلك  ومن  بالدليل  أقوالهم  ترجيح  مع  ذلك   في 
الحرف معنى  بيان  فى  شروع  وهذا  للحرف  الثابت  أى  للحرف«  له  »والموضوع   النسخ 
حقائق ل  مجازات  الحروف  كون  لزمهم  (حتى  السعد  ووافقهم  الجمهور)  (عند  فيه   والخالف 
تلزمه ل  انه  الراجح  كان  وإن  ل  أو  الحقيقة  تلزمه  المجاز  أن  فى  إختلفوا  أنهم  مع  أى   لها) 
فيها إستعمالها  يصح  ل  بل  المطلقة  المعانى  تلك  فى  الحروف  تستعمل  لم  أنه  اللزوم   ووجه 
(لتحقيقه) السيد  ووافقه  العضد  هو  وفق)  من  (وبعض  أسماء  بل  حروفا  حينئذ  تكن  لم   وإل 
به معبر  أو  معبر  بمعنى  تعبير  جمع  (تعبيرات)  المقام  تحقيق  أو  الحرف  وضع  تحقيق   أى 
بتعقل أى  (بها)  الجزئيات  أى  (أحضرت)  المفعول  إسم  أو  الفاعل  إسم  بمعنى   فالمصدر 
إستقاللها) (لعدم  للجزئيات  أى  (لها)  الحروف  وضع  أى  الوضع)  (عند  لآللة  والباء   المطلقات 
المعنى بهذا  أى  به)  (يعبر  معنى  أى  (فيما)  يمكن  ل  قوله  أعنى  المعلول  على  تقدمت   علة 
(قال للنفى  ل  للمنفى  صلة  قياس)  (على  المصنف  أى  (أثبتها)  الحرف  معنى  عن  أى   (عنه) 

السكاكى أى  المفتاح)  . فى 
إلى الشارح  كالم  أسند  حيث  كالمه  في  يعتمد  الناظم  كان  األقوال  أي  على  موسى  مال   بين 
ذلك في  القوي  القول  ويذكر  منه  أخذ  الذي  الكتاب  يبين  كان  بل  فحسب  ذلك  وليس   أصحابها 
بتأويل قرأت  الى  مسندا  للمفعول  البناء  بصيغة  أستعملت  قرأت)  (أستعملت  قوله:«  ذلك   ومن 
صاحب كالم  إشعار  وجه  به  يبين  المصنف  كالم  من  هذا  إستعمال)  (يعنى  الجملة  أو   اللفظة 
التلخيص) أى كما جوز أن يكون إستعارة التفتازانى (فى شرح  بما ذكره (وجوز) أى   المفتاح 
وإرجاع التلخيص  شارح  أى  (أنه)  فافهم  بقوله  المصنف  أى  (يريد)  اإليضاح  بجامع   للدللة 
لغو الى  يؤدى  تكلفا  كونه  مع  التلخيص  وشارح  المفتاح  صاحب  من  كل  الى  الضمير   بعضهم 
بقوله المفتاح  عبارة  فى  األمر  أوضح  المصنف  ألن  المفتاح  كالم  الى  بالنسبة  الشارح   تقرير 
تبعيا الفعلين  وفى  أصليا  فيهما  المرسل  المجاز  فيكون  المصدرين)  (بين  إلخ.  إستعمال   يعنى 
الحاشية: فى  المصنف  قول  من  المفهوم  اإلشعار  فى  أى  (وفيه)  التبيين  أى  ذلك)   (ويشعر 
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فى نبه  أى  للمجهول  المبنى  بصيغة  (نبه)  الشأن  أى  (ألنه)  كالمهم«  بذلك  يشعر  ربما   »لكن 
إلخ بعض)  (بإعتبار  التلخيص  وشارح  المفتاح  صاحب  من  ذكره  تقدم  من  ».كالم 

أو ما  لقول  العلماء  بعض  أو  العالم  اختيار  سبب  يبين  موسى  مال  كان  األحيان  بعض   في 
أى اإللتباس)  (لمكان  كقوله:«  العلماء  بعض  على  عالم  اعتراض  أو  قول  على  قول   لترجيح 
كون من  يلزم  ل  التقديم)  (واجب  بالضمير  اإلتيان  تقدير  على  بغيره  المرجع  إلتباس   لوجود 
أوهم وإن  واجب  ل  مستحسن  بدله  تقديم  إذ  كذلك  الظاهر  بدله  أن  التقديم  واجب   الضمير 
أنظر أى  لألمر  أنها  ويحتمل  بقال  متعلقة  للتعليل  الالم  بيانه)  (لتنظر  خالفه  الشارح   كالم 
اإلنكار نسبة  فى  المصنف  على  األعتراض  دفع  فى  شروع  قلت)  (فإن  بيانه  الطالب   أيها 
(غايته) أصلها  من  يبطلها  أنه  ل  اليها  التبعية  رد  يختار  إنما  السكاكى  أن  مع  السكاكى   الى 
أى (ونبه)  التبعية  أى  إحتمالها)  يدفع  (ل  التبعية  أى  (إخراجها)  أمره  غاية  أى  السكاكى   أى 
الرجحان) (على  اليها  التبعية  رد  وإختار  الثانى  العقد  فى  قال  حيث  أى  بعد)  (فيما   المصنف 

التبعية بطالن  أى  البطالن)  على  (ل  المكنية  رجحان  ».أى 
الشراح اختالط  المحقق من حيث  الوافي  البالغية بشرحه  لمواضيع  يتطرق  كان   إن مال موسى 
المتشابهة المواضيع  حيث  ومن  كبير  شبه  من  بينها  لما  والتشبيه  والمجاز  الستعارة   بين 
حاصله إلخ.  اإلستعارة)  يقال  قوله:«(ل  في  القرينة  يالئم  ل  بما  بالقتران  القتران  في   كقوله 
فى دخولها  لعدم  القرينة  سوى  مما  ياليم  بما  باإلقتران  اإلقتران  تخصيص  الى  حاجة  ل   أنه 
منه ومستعارا  له  مستعارا  يصير  إنما  منهما  كل  إذ  منه  المستعار  وماليم  له  المستعار   ماليم 
هى عداها  بما  الماليم  تخصيص  يجب  التى  بالقرينة  المراد  أن  الجواب  وحاصل  القرينة   بعد 
أى بتقترن  متعلقة  سببية  الباء  أن  الظاهر  القرينة)  (بإعتبار  المانعة  دون  المعينة   القرينة 
لم له  المستعار  إذ  ماليما  القرينة  إعتبار  بسبب  له  المستعار  ياليم  بما  تقترن  ل   اإلستعارة 
أى التقييد)  من  (فالبد  بيصير  متعلقة  سببية  الباء  (بإقتران)  بالقرينة  يتحقق  إنما  ألنه   يتحقق 
ظاهر هو  كما  اللفظية  أى  القرينة)  (بإنتفاء  مطلقة  أنها  مع  المجردة  فى  لدخلت  التقييد  ل   فلو 

حالية المثال  هذا  قرينة  أن  الى  إشارة  ». وفيه 
ويعبر كالمه  في  بعضهم  مذهب  يوضح  وكان  البالغة  في  العلماء  لمنهج  يتطرق  الجاللي   كان 
المدرسة على  المذهب  لفظ  يعتمدون  القدماء  كان  حيث  القدماء  غرار  على  مذهب  بصيغة   عنه 
(فالتقسيم جثته   فعظمت  منه  جزأ  اللحم  ذلك  وصار  باللحم)  رمى  كقوله:«(كأنه   والمنهج 
المعتبر إعتبار  على  مبنى  أى  والتجريد  الترشيح  يجتمع  وقد  قوله  على  تفريع   إعتبارى) 
(هوالكالم) دللته  أى  (إلشتماله)  إجتماعها  يمنع  حقيقى  ل  األقسام  إلجتماع  مانع  غير   فهو 
أشرنا (وقد  أيضا  المتكلم  بها  يوصف  فالبالغة  وإل  الترشيح  الى  بالنسبة  أى  إضافى   الحصر 
مذهب (على  المذاهب  جميع  على  أى  (مطلقا)  إلخ.  لتجريدها  مر  فيما  قال  حيث  وجهه)   الى 
اإلدعائى به  المشبه  فى  المستعمل  المشبه  لفظ  بالكناية  اإلستعارة  أن  مذهبه  ألن   السكاكى) 
على فالتخييلية  له  المستعار  ماليمات  من  عنده  المكنية  قرينة  كانت  مذهبه  هذا  كان   وإذا 
المصرحة قرينة  تعد  فال  يقول  أن  العبارة  حق  فكان  ترشيح  ل  تجريد  اإلشتراط  عدم   تقدير 
الشيء) عن  (للتعبير  ترشيحا  السلف  مكنية  قرينة  ول  تجريدا  السكاكى  مكنية  قرينة   ول 
لكفاه اإلستعارة  للفظ  الذكر  فى  تابعا  قال  ولو  للبيان  اإلضافة  اإلستعارة)  (بلفظ  المشبه    هو 

مزينا نسخة  وفى  مقويا  أى  ».(مربيا) 
والتعليق بشرحة  يقوم  الذي  الشاهد  على  العصام  شرح  على  حاشيته  في  يكتفي  موسى  مال   كان 
ينته لم  الكالم  أن  أي  (إلخ)  بقوله  إليه  أشار  تبعية  للكالم  كان  فإن  قوسين  بين  ويضعة   عليه 
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وأشار موسى  مال  كالم  من  كان  وإن  عليه  وأشرت  نبهت  ما  في  الحديث  ولكن  تكملة   وله 
أراك) (إنى  كقوله:«  مثله  شي  كل  شاكلته  وعلى  فيه  يسير  أنه  بذلك  يشير  فإنه  (إلخ)  بـ   إليه 
الظن بمعنى  يكون  وحينئذ  مساغ  أيضا  وللمجهول  المعروف  صيغة  على  أراك  المشهور   إلخ. 
أولى أى  (أحرى)  وجيم  حاء  أو  وحاء)  (بجيم  المطلوب  للغرض  مطابقا  أى  له)  محصل   (ول 
إسم علقها  القلوب  أفعال  من  ألنها  بتدرى  النصب  محل  فى  والجملة  خبره  وأحرى  مبتدأ   أى 
(ول األظهر  اى  (األجلى)  بالمقصود  أى  (الوفى)  هكذا  المثال  تحقيق  أى  (فإنه)   اإلستفهام 
ومدلولها مفهومها  الجملة)  مفهوم  (على  بعلى  فعداه  يخفى  معنى  يذهب  ضمن  عليك)   يذهب 
اليه المسند  الى  مضافا  مسندها  من  المأخوذ  المصدر  ومضمونها  وقوعها  ل  أو  النسبة   وقوع 
والمركب المستقلة  الغير  النسبة  على  إلشتماله  الجملة  مفهوم  على  الحكم  يكن  لم  وإنما   فيها 
تفنن بيمكن  قبله  وفيما  بيصح  هنا  تعبيره  يصح)  ل  (كما  مستقل  غير  وغيره  المستقل   من 
أو الهيئة)  فى  (أو  تفنن  بالجملة  قبله  وفيما  بالمركب  هنا  تعبيره  المركب)  ذلك  مفهوم   (فى 

إلخ التشبيه  من  بد  ل  بل  قوله  على  تفريع  اإلستعارة)  (فتكون   .للتخيير 

العصام شرح  على  حاشیته  في  موسى  مل  منهج  في  القول  :خلصة 
من جميلة  لفتات  شرح  في  وذكر  العصام  شرح  وعبارات  كلمات  بشرح  موسى  مال  قام   -1 

اللغة. حيث 
لشرحة ودعما  المعنى  إلفادة  إعراب  إلى  للعباة  شرحه  أثناء  في  موسى  مال  تطرق  لقد   -2 
ماهيتها حاشيته  تفقد  ل  حتى  النحوية  والمواضيع  اإلعراب  إلى  التطرق  في  يطل  لم  إنه   غير 

العصام. شرح  عبارات  توضيح  وهي 
للفظة اعتماده  سبب  ويبين  الناظم  قول  في  المناسبة  إلى  موسى  مال  يتطرق  كان  ما  وكثيرا   -3 
ويبين المترادفة  بالكلمات  مقارنتها  حيث  من  الكلمة  إلى  يتطرق  موسى  مال  وكان   معينة، 

الشاكر. كلمة  في  قوله  ذلك  من  والجملة  العبارة  في  اللفظة  تلك  رجحان 
أنه غير  شرحه  في  الدين  عصام  يذكرها  لم  التي  المقولت  أصحاب  موسى  مال  ذكر  وقد   -4 
العبارة قالوا  الذين  بأسماء  يصرح  ولم  غيرنا،  أو  غيره  العبارة  أو  المقولة  هذه  ذكر   قال: 

أصحابها. موسى  مال  فبين 
سبب ويوضح  ويبين  يفسر  كان  ما  لعبارة  شرحه  عند  موسى  مال  كان  األحيان  بعض  وفي   -5 

تسميتها. سبب  ويبين  العبارة  لتلك  األستعمال 
المناقشة قبيل  من  الدين  عصام  أي  الشارح  ينقد  كان  األحيان  بعض  في  موسى  مال  إن   -6 
فكان بالدليل  الستشهاد  مع  القول  في  الرجحان  يبين  وكان  خالفهم  وما  العلماء  وافق  ما   ويبن 

واألفضل. األولى  بعبارة  األمثل  القول  يبين  موسى  مال 
حيث والكتب  للمخطوطات  بالتحقيق  يكون  ما  أشبه  موسى  مال  به  قام  الذي  الشرح  إن   -7 
بمقارنتها يقوم  وكان  نسخة  من  أكثر  على  يعتمد  كان  بل  واحد  نسخة  على  يعتمد  ل  كان   أنه 
يكون حتى  عليا  نبه  مغايرة  بألفاظ  ورودها  أو  عليها  أشار  نسخة  في  زيادة  رأى  أذا   حتى 
ويبين العباة  لتقوية  العلماء  بأقوال  يأتي  كان  كالمه  ثنايا  وفي  للمعنى  وجامعا  سليما   شرحه 

بالدليل. أقوالهم  ترجيح  مع  ذلك  في  الخالف 
اختالط حيث  من  المحقق  الوافي  بشرحه  البالغية  لمواضيع  يتطرق  كان  موسى  مال  إن   -8 
المواضيع حيث  ومن  كبير  شبه  من  بينها  لما  والتشبيه  والمجاز  الستعارة  بين   الشراح 

القرينة. يالئم  ل  بما  بالقتران  القتران  في  كقوله  المتشابهة 
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إلى الشارح  كالم  أسند  حيث  كالمه  في  يعتمد  الناظم  كان  األقوال  أي  على  موسى  مال  بين   -9 
ذلك. في  القوي  القول  ويذكر  منه  أخذ  الذي  الكتاب  يبين  كان  بل  فحسب  ذلك  وليس  أصحابها 
ما لقول  العلماء  بعض  أو  العالم  اختيار  سبب  يبين  موسى  مال  كان  األحيان  بعض  في   -10 

العلماء. بعض  على  عالم  اعتراض  أو  قول  على  قول  لترجيح  أو 
كالمه في  بعضهم  مذهب  يوضح  وكان  البالغة  في  العلماء  لمنهج  يتطرق  الجاللي  كان   -11 
على المذهب  لفظ  يعتمدون  القدماء  كان  حيث  القدماء  غرار  على  مذهب  بصيغة  عنه   ويعبر 

والمنهج. المدرسة 

النتائج: وأهم  الخاتمة 
سيدنا والمرسلين  األنبياء  خاتم  على  والسالم  والصالة  الصالحات،  تتم  به  الذي  لله   الحمد 

وبعد: أجمعين  وصحبه  آله  وعلى  محمد 
هذا من  أستخلص  البالغة،  في  الجاللي  موسى  مال  منهج  شملة  التي  الجادة  الدراسة  هذه   بعد 

إليها: توصلت  التي  النتائج  أهم  الجهد 
للمخطوطات بالتحقيق  يكون  ما  أشبه  حاشيته  في  موسى  مال  به  قام  الذي  الشرح  إن   -1 
وكان نسخة  من  أكثر  على  يعتمد  كان  بل  واحد  نسخة  على  يعتمد  ل  كان  أنه  حيث   والكتب 
عليا نبه  مغايرة  بألفاظ  ورودها  أو  عليها  أشار  نسخة  في  زيادة  رأى  أذا  حتى  بمقارنتها   يقوم 
لتقوية العلماء  بأقوال  يأتي  كان  كالمه  ثنايا  وفي  للمعنى  وجامعا  سليما  شرحه  يكون   حتى 

بالدليل. أقوالهم  ترجيح  مع  ذلك  في  الخالف  ويبين  العباة 
بعض في  يبين  وكان  واإلصطالح  اللغة  حيث  من  وعبارات  كلمات  بشرح  موسى  مال  قام   -2 

منها. أخذ  التي  والمعاجم  الكتب  األحيان 
ودعما المعنى  إلفادة  إعراب  إلى  للعباة  شرحه  أثناء  في  يطرق  موسى  مال  كان  لقد   -3 
على حاشيته  في  كما  النحوية  والمواضيع  اإلعراب  إلى  التطرق  في  يطل  لم  إنه  غير   لشرحة 

العصام. شرح 
للفظة اعتماده  سبب  ويبين  الناظم  قول  في  المناسبة  إلى  موسى  مال  يتطرق  كان  ما  وكثيرا   -4 
ويبين المترادفة  بالكلمات  مقارنتها  حيث  من  الكلمة  إلى  يتطرق  موسى  مال  وكان   معينة، 

والجملة. العبارة  في  اللفظة  تلك  رجحان 
أنه غير  شرحه  في  الدين  عصام  يذكرها  لم  التي  المقولت  أصحاب  يذكر  موسى  مال  كان   -5 
العبارة قالوا  الذين  بأسماء  يصرح  ولم  غيرنا،  أو  غيره  العبارة  أو  المقولة  هذه  ذكر   قال: 

أصحابها. موسى  مال  فبين 
سبب ويوضح  ويبين  يفسر  كان  ما  لعبارة  شرحه  عند  موسى  مال  كان  األحيان  بعض  وفي   -6 

تسميتها. سبب  ويبين  العبارة  لتلك  األستعمال 
أي الشارح  ينتقد  األحيان  بعض  في  كان  العصام  شرح  على  حاشيته  في  موسى  مال  إن   -7 
في الرجحان  يبين  وكان  خالفهم  وما  العلماء  وافق  ما  ويبن  المناقشة  قبيل  من  الدين   عصام 

واألفضل. األولى  بعبارة  األمثل  القول  يبين  موسى  مال  فكان  بالدليل  الستشهاد  مع  القول 
أسند حيث  كالمه  في  يعتمد  الناظم  كان  األقوال  أي  على  حاشيته  في  يبين  موسى  مال  كان   -8 
ويذكر منه  أخذ  الذي  الكتاب  يبين  كان  بل  فحسب  ذلك  وليس  أصحابها  إلى  الشارح   كالم 

ذلك. في  القوي  القول 
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أو ما  لقول  العلماء  بعض  أو  العالم  اختيار  سبب  يبين  موسى  مال  كان  األحيان  بعض  في   -9 
العلماء. بعض  على  عالم  اعتراض  أو  قول  على  قول  لترجيح 

كالمه في  بعضهم  مذهب  يوضح  وكان  البالغة  في  العلماء  لمنهج  يتطرق  الجاللي  كان   -10 
على المذهب  لفظ  يعتمدون  القدماء  كان  حيث  القدماء  غرار  على  مذهب  بصيغة  عنه   ويعبر 

والمنهج. المدرسة 
بشرحة يقوم  الذي  الشاهد  على  العصام  شرح  على  حاشيته  في  يكتفي  موسى  مال  كان   -11 
الكالم أن  أي  (إلخ)  بقوله  إليه  أشار  تبعية  للكالم  كان  فإن  قوسين  بين  ويضعة  عليه   والتعليق 
موسى مال  كالم  من  كان  وإن  عليه  وأشرت  نبهت  ما  في  الحديث  ولكن  تكملة  وله  ينته   لم 

مثله. شي  كل  شاكلته  وعلى  فيه  يسير  أنه  بذلك  يشير  فإنه  (إلخ)  بـ  إليه  وأشار 
بشرحة يقوم  الذي  الشاهد  على  العصام  شرح  على  حاشيته  في  يكتفي  موسى  مال  كان   -12 
الكالم أن  أي  (إلخ)  بقوله  إليه  أشار  تبعية  للكالم  كان  فإن  قوسين  بين  ويضعة  عليه   والتعليق 
موسى مال  كالم  من  كان  وإن  عليه  وأشرت  نبهت  ما  في  الحديث  ولكن  تكملة  وله  ينته   لم 

مثله. شي  كل  شاكلته  وعلى  فيه  يسير  أنه  بذلك  يشير  فإنه  (إلخ)  بـ  إليه  وأشار 
،فعرف للتفتازاني  البديع  علم  كتاب  تعهد  الجاللي  موسى  مال  فإن  البديع  علم  ناحية  من   -13 

اإلختصار. مع  ومنهجه  تسلسله  واتبع  التفتازاني  عرفه  كما  واصطالحا  لغة  االبديع 
بتحسين متعلق  بأنه  وبين  بالمعنوي  الجاللي  بدأ  ومعنوي  لفظي  قسمين  إلى  ينقسم  فالبديع   -14 
قسم كل  بتعريف  فاكتفى  المعنوي  القسم  تحت  يندرج  مما  نوعا  عشر  أربعة  وذكر   المعنى 
بين بالجناس  فاكتفى  اللفظي  إلى  تطرق  ثم  لذلك،  توضحية  أمثلة  ذكر  مع  موجز   بشكل 
أن المتكلم  على  ينبغي  فيما  بفصل  الباب  أنهى  ثم  والقلب  الصدر  على  العجز  ورد   اللفظين 
أقسام في  التوسع  موسى  مال  واإلنتهاءتجنب  والتخلص  البتداء  حيث  من  الكالم  في   يراعيه 
التعرف وجه  على  بالعلم  لإللمام  القارئ  يغني  بما  واكتفى  الفروع  من  تحتها  وما   األبواب 

به. التخصص  وجه  على  ل  به 
في لغة واصطالحا ولكن  األقسام  لتعريف بعض  يتعرض  الجاللي  كان  الحيان   15- في بعض 
غير موجز،  شرح  مع  قسم  لكل  التوضحية  األمثلة  يذكر  ثم  فقط  اصطالحا  يعرفها  كان   الغالب 
إلى اآليات  تلك  اسناد  وتجنب   ، قرآنية  آيات  كانت  الجاللي  بها  استشهد  التي  األمثلة  أغلب   أن 
الله كتاب  من  عليها  واستشهد  إل  قسما  ترى  تكاد  فال  قليل  بالشعر  استشهاده  وكان   سورها، 
كان ما  نادرا  أنه  غير  الشواهد  إعراب  العلوم  مجموعة  كتابه  في  موسى  مال  تجنب   -16 
من الصحيحة  النحوية  الناحية  من  مجيئها  حيث  من  المقصد  إلفادة  إعرابية  لقواعد   يتطرق 

الشواهد. إعراب  دون 
اقتصر أنه  إل  التفتازاني  والتبويب  التقسيم  إلى  البديع  لعلم  عرضه  في  موسى  مال  مال   -17 

وغايتها. أهميتها  المادة  تفقد  ل  بحيث  شواهده  من  وقلل  التفتازاني  شرح  من 
حتى اإلطالة  ويتجنب  القارئ  يجزب  حتى  مادته  عرض  في  والسهولة  البساطة  اعتمد   -18 

كتابه. من  القارئ  يمّل  ل 
العلوم مجموعة  في  الخالفية  للمسائل  موسى  مال  تجنب  لقد   -19.     

والمراجع المصادر 
.ابن الشحنه ، شرح  مائة المعاني والبيان ، تحقيق أحمد بن عمر الحازمي، دون طبعة وتاريخ



460   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

كتب مؤسسة   ،2012 خان،ط1،  حسن  صديق  محمد  تحقيق  الله،البديع،  عبد  المعتز   ابن 
بيروت . الثقافة 

.ابن منصور جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، س1993، دار صادر بيروت
لإلمام التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك  على  اإلكليل  الحق،  عبد  بن  محمد  الهندي  شاه   بن 
1/11 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  س2012،  ط1،  البيرقدار،  الدين  محي  تحقيق  .النسفي، 
س2010، ط1،  حسن،  محمود  حواشي  مع  المعاني،  مختصر   ، عمر  بن  مسعود   التفتازاني 

باكستان البشرى  .مكتبة 
القاهرة، المعارف  دار  وتاريخ،  طبعة  دون  الواضحة،  البالغة  مصطفى،  وأمين  علي   الجارم 

.ص276-280
الدكتور بها  اعتنى   ، المدارك  تفسير  على  المسالك  الواضح  ،حاشية  موسى  مال   الجاللي 
إسطنبول الروضة  دار  س2017،  ط1،  الجاللي،  فريد  محمد  والمال  الجاللي  صالح  .محمد 

المفتاح،ص45 تلخيص  الدسوقي على مختصرالسعدي شرح  ، حاشية  الدسوقي محمد بن عرفة 
الهنداوي، الحميد  عبد  تحقيق  السعد،  مختصر  على  الدسوقي  حاشية  عرفة،  بن  محمد   الدسوقي 

بيروت العلمية  المكتبة  س2010،  .ط1، 
م  1403 عام  بيروت  العالية-   الكتب  دار  طبعة  الولى-   الطبعة  العلوم-   مفتاح  .السكاكي-  
ط2، زرزور،  نعيم  تحقيق  العلوم،  مفتاح  علي،  بن  بن  محمد  بكر  أبي  ابن  يوسف   السكاكي 

بيروت العلمية  الكتب  دار   ،1987.
للتفتازاني، المطول  كتاب  على  السيالكوتي  حاشية  السيالكوتي،  الدين  شمس  بن  الحكيم   عبد 

بيروت،عام1971 العلمية  دارالكتب  عثمان،  السيد  محمد  .تحقيق 
بيروت العربية  النهضة  دار  س1985،   ، البيان،ط1  علم  عتيق،  العزيز  . عبد 

،1978 س  ط1،  وأطورها،  العربية  البالغة  نشأت  تاريخ  عرفة،  المعطي  العزيزعبد   عبد 
القاهرة المحمدية  الطباعة  .دار 

العربية بيروت النهضة  2009، دار  المعاني،ط1،  العربية علم  البالغة  العزيز، في   .عتيق عبد 
.علي الجارم ومصطفى أمين، البالغة الواضحة، عدم زكر التاريخ، دارالمعارف مصر،ص23
ط8، األول،  الفصل  األساسي،  التاسع  الصف  العربية  اللغة  اللغويين،  المختصيين  من   فئة 

دمشق للطباعة  العامة  مؤسسة  .س2018، 
تحقيق البالغة،  علوم  في  التلخيص  الرحمن،  عبد  بن  محمد  الدين  جالل  الخطيب   القزويني 

بيروت العربي  الفكر  دار  س1932،  ط2،  البرقوقي،  الرحمن  .عبد 
شمس غبراهيم  حواشيه  وضع  البالغة،  علوم  في  اإليضاح  محمد،  بن  الدين  جالل   القزويني 

بيروت العلمية،  الكتب  دار   ،2003 .الدين،ط1، 
الحميد، عبد  الدين  محي  محمد  وآدابه،تحقيق  الشعر  محاسن  في  العمدة   ، رشيق  ابن   القيرواني 

بيروت الجبل  دار  س1981،  .ط5، 
العلمي المجمع  مطبعة  ط1، س1987،  وتطورها،  البالغية  المصطلحات  معجم  أحمد،   مطلوب 

.3/258 بغداد،  العراقي، 



الشیخ لطف الله بن محمد الرض رومي وجهوده في علم القراءات
 

Hayder Khaleel ISMAEL*   

لمقدمة: ا
علماء من  كور)  (كوكسي  ب  المشهور  رومي  األرض  محمد  بن  الله  لطف  الشيخ          

فيها يمر  التي  المدن  من  تعد  والتي  روم)  (أرض  مدينة  في  والمولد   ، عشر  الثاني   القرن 
(أراس)  نهر 

متفننا العشر،  بالقراءات  تعالى  الله  لكتاب  حافظاً  عالما  رومي  األرض  الله  لطف  الشيخ   يعد 
من العديد  الشيخ  ألف   . وتعليمها  تدريسها  في  متقناً   ، والطبيعة  الشريعة  علوم   استوعب 
وسنستنطق  ، والقراءات  والتفسير  القرآن  علوم  ومنها   ، اإلسالمية  المكتبة  أْثَرْت  التي   الكتب 
مؤلفاته بعض  في  منثورة  كنوز  من  وأفاد  به  أجاد  ما  ونستعرض   ، وسيرته  حياته  البحث   في 
، مؤلفاته  أشهر  من  والتفسير)  التحرير  (راموز  تفسيره  ويعد   ، القرآنية  القراءات  علم   في 

. التجويد)  علم  في  (رسالة  و   ،( الكريم  القرآن  تفسير  أصول  في  (رسالة  إلى   إضافة 
: الموضوع  أهمیة 

علم في  اإلسالم  علماء  من  عالم  جهود  عن  اللثام  يشيح  كونه  من  الموضوع  أهمية   وتكمن 
لسيما  ، والعقلية  النقلية  الشريعة  علوم  باقي  في  تمكنه  من  به  عرف  عّما  فضال   القراءات 

. القراءات  في  الشيخ  جهود  عن   – علمي  حدود  في   – أحد  يكتب  لم  وأنه 
: السابقة  الدراسات 

: منها  حقق  كثيرة  مؤلفات  للشيخ 
جامعة الى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  الحوت  مجاهد  بتحقيق  والتفسير  التحرير  راموز   • 

. العامة  اإلسالمية  العلوم  قسم  اإللهيات  كلية  أتاتورك 
, صدقي  نجيب  منتصر  تحقيق   ، رومي  األرض  محمد  بم  الله  لطف   ، التفسير  أصول  في   • 

فلسطين  , النجاح  جامعة   , ماجستير  رسالة 
: مبحثین  الدراسة   وستضم 

في جهوده  خالله  من  نستعرض   : والثاني   ، وسيرته  حياته  على  فيه  الضوء  نلقي   الول: 
من جملة  على  معتمدين  البحث  نتائج  وابرز  الخاتمة  ثم   ، مؤلفاته  بعض  في  القراءات   علم 

. الصلة  ذات  والمراجع  المصادر 
.. العالمين  رب  لله  والحمد 

والعلمیة  االجتماعیة  رومي  الرض  الله  لطف  الشیخ  حیاة   : الول  المبحث 
، ونشأته  ومولده  رومي  األرض  الله  لطف  الشيخ  اسم  عن  الحديث  المبحث  هذا   يتناول 
من العلمية  وآثاره   ، عليه  العلماء  وثناء  وتالمذته،  شيوخه  بعض   وذكر   ، العلمية   ورحالته 

ووفاته  ، الفقهي  ومذهبه  وعقيدته  ومطبوعة،  مخطوطة  مؤلفات 
الجتماعية :حياته  األول   المطلب 
ونشأته ومولده  ونسبه  -اسمه   أولَ 

األربعة تتجاوز   تكاد  ل  وترجمته   ، العربية  الكتب  في  الترجمة  من  بالكثير  الشيخ  يحظ   لم 
يأتي1 فيما  نذكرها  أمور  عدة  إلى  ذلك  سبب  الباحثين  بعض  ويرجح   ، أسطر 

*  Doç.Dr.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ينظر : رسالة في أصول التفسير ، لطف الله بم محمد األرض رومي ، تحقيق منتصر نجيب صدقي , رسالة ماجستير   1

, جامعة النجاح , فلسطين , 2014م : ص18 . 
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واحد. مكان  في  يستقر  فلم  ؛  البلدان  بين  الشيخ   تنقل  .كثرة   1
ذلـك فكـان   ، ينتـسب  ولهـا   ، روم  أرض  مـن  فهـو  والنشأة،  المولد  تركي  الشيخ  .كون   2 

. العربية  التراجم  أصحاب  من  غيرهم  دون  به  قومه  بني  لهتمام  مـدعاة 
العـصور فـي  المالحـظ  ومـن  2021هـ،  عـام  تـوفي  فقـد  المتـأخرين؛  من  الشيخ  . كون   ٣ 

العصور. تلك  في  بالترجمة  العلماء  تستقص جميع  لم  التراجم  كتب  أن  المتـأخرة 
المـدعو  ، محمـد  أبـو   ، الحسني  محمد  بن  هللا  لطف  السيد  :   هو  وكنیته  ونسبه  اسمه   -1 
المسمى كتابه  آخر  بنفسه  الشيخ  ذكره  ما  وهذا   ، الصدر  واسع  وتعني  كور)  (كوكسي   بـ 
التحرير راموز  المسمى  تفسيره  في  أيضا  وذكره  الكريم2،  القران  تفسير  أصول  في   رسالة 

روم4، أرض  مدينة  إلى  أيضا  نسبته  واشتهرت  والتفسير3، 
بنفسه5 هو  تسميتها  صحح  كما  روم   أرزن  أو  أرزروم   أو 

2- مولده ونشأته
إليها نسبته  واشتهرت   ، نفسه6  عن  هو  أخبر  كما  روم،  أرض  بلدة  في  الله  لطف  الشيخ   ولد 
خلده في  ونفحات   ، فؤاده  على  لمحات  لها  أن  نفسه  عن  ذكر  فقد  ؛  وترعرع  فيها  ونشأ   ، 
المدنية والحياة   ، الجغرافية  المالمح  من  روم  أرض  به  تميزت  لما  ؛  بغريب  ذلك  وليس   ، 
وقد  ، بالعلوم  واهتمامه  الماضي  إلى  في حنينه  ذلك  أثر  مما   ، الجليلة  والجوامع   ،  الظريفة 

به7. والعناية  وتدبره  القرآن  تالوة  المواظبة على  كثير  كان في صباه 
توفي8. فيها حتى  وبقي   ، في حلب  واستقر   ، البالد  في  فطاف  ثم رحل عن أرض روم 

العلمیة حیاته   : الثاني  المطلب 
في راغبا   ، صباه  منذ  القرآن  تالوة  على  مواظبا  كان  انه  كتبه  في  نفسه  عن  الشيخ   ذكر 
العشر10 بالقراءات  العزيز  الله  لكتاب  حافظا   ، الكريم9  القرآن  حقائق  من  المعاني   استكشاف 
فقيه عالم  فهو   ، ذلك  على  تدل  متنوعة  مؤلفات  على  فيها  وحصل  العلوم  من  كثير  في  برع   ، 
والقراءات كالتفسير  العلوم  شتى  في  مشارك  مؤلف  محقق  أديب11مدقق   ، صوفي  حكيم   حنفي 
والتزكية والتصوف  والفلك  الطبيعة  وعلوم  والتاريخ  والسيرة  وأصوله  والفقه  الحديث   وعلوم 

يراعه12 خطه  مما  ذلك  وغير  والكالم  والعربية 
ينظر : رسالة في أصول التفسير : 18 , وتنظر ترجمته في هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إسماعيل   2
العثماني : 2/ 12 ؛ األعالم ، خير  العام  العثمانيون ، إدارة= =التعليم  المؤلفون  البغدادي : 1/ 840 ؛  باشا بن محمد 

الدين الزركلي : 5/ 24٣ ؛ معجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية ،عمر بن رضا كحالة :2/ 675
ينظر مقدمة التفسير : ص8 ، بتحقيق مجاهد الحوت أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة أتاتورك كلية اإللهيات قسم   3

العلوم اإلسالمية العامة .
وهي بلدة من بالد أرمينيا سابقا تركيا حاليا , يقع شرق البلدة وشمالها منبع نهر الفرات , وهي ذات قالع حصينة , ودور   4
: معجم  ينظر   . ثمانية أشهر  إلى  الشتاء فيصل  فيها فصل  الشتاء يطول  الهواء شديدة  ,جيدة  , وجوامع جليلة  ظريفة 

البلدان ، ياقوت الحموي : 1/ 150 .
ينظر : رسالة في أصول تفسير القران الكريم ، قسم الدراسة : ص 21 , عن مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث ،   5

اسطنبول ، المكتبة السليمانية ، مجموعة الشهيد علي باشا ، مجموع رقم (2812) ، ق 5 .
ينظر : رسالة في أصول تفسير القران الكريم ، قسم الدراسة : ص12 عن مخطوط شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشي   6

، لطف األرض رومي ق  62. 
راموز التحرير والتفسير قسم التحقيق , مقدمة الكتاب : ص 8 .  7

ينظر : هدية العارفين : 1/ 048 .  8
ينظر: تفسير راموز التحرير والتفسير،قسم التحقيق :ص 8 .  9

ينظر: رسالة في أصول تفسير القران الكريم ، مقدمة المحقق : ص42 , مخطوط رسالة في تحرير أسئلة الجان وأجوبتها   10
، ق 1 .

ينظر : التحرير والتنوير لبن عاشور : 71 / 55 ؛ المؤلفون العثمانيون : 2/ 21 ؛ معجم المؤلفين : 2/ 576 ؛ األعالم   11
للزركلي : 5/ ٣42.

ينظر رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم , قسم الدراسة : ص42 .  12
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العلمية رحالته   أولَ- 
البالد شرقا وغرباَ  13 طلبا ،فقد طاف  المعمورة  في أصقاع  العمليــة  الشيخ   وتعددت رحالت 
كان أنه  نفسه   عن   ذكره  ما  عليه  ويـدل   ، والترحـال  الـسفر  كثير  وكان   ، وتعليما    للعلم 
األسفار كثرة   ، ذلك  في  له  العائق  وكان   ، الرؤى  تعبير  في  كلية  قواعد  تحرير  أراد   قد 

البعيدة ومشاقها14.
يأتي15: بما  الشيخ  رسائل  إحدى  محقق  ذكره  ما  على  العلمية  رحالته  استقصاء  ويمكن 

المنورة ، ومكة المدينة  فيها  العرب ، وكانت قبل 1163ه ، زار  إلى جزيرة   الرحلة الولى: 
اليمن. ، وصنعاء  المكرمة 

قبل وكانت  والصعيد  بولق  فيها  زار  قد  أنه  الشيخ  ذكر  وقد   ، مصر  إلى   : الثانیة   الرحلة 
1171ه.

الثالثة : إلى المغرب األقصى ، ودخل فيها تونس ذهابا وإيابا ، وكانت عودته إلى  الرحلة 
العام ذلك  في  تونس  إلى  دخوله  وأكد   ، 5811هـ  سنة   الحرام  القعدة  ذي  شهر  في   تونس 

تفسيره 16 في  ابن عاشور 
 الرحلة الرابعة: إلى المشرق وزار فيها بدليس17وبغداد وما حواليها وكان ذلك سنة5911هـ18
قدم حيث  وحلب   ، وأدرنة   ، 1711هـ19  سنة  الشام  طرابلس  أيضا  زارها  التي  المدن  ومن   ، 

. 1202هـ20  سنة  فيها  وتوفي  إليها 
: شيوخه   - ثانياَ 

مؤلفاته في  وسماهم   ، يدهم  على  العلم  تلقى  الذين  شيوخه  من  كثيرا  الله  لطف  الشيخ   ذكر 
: منهم  نذكر 

الحديث مصطلح  عنه  أخذ  أنه  المؤلف  ذكر  (1163هــ):  السندي  إبراهيم  بن  حياة   1-  محمد 
المنورة21. المدينة  في 

 محمد أمير :  ذكر الشيخ أنه أخذ عنه في صنعاء اليمن 22 ، ولعله يقصد محمد بن إسماعيل
 بن صالح الحسني الُكحالني المعروف باألمير الصنعاني (ت 1182ه)23 ، وذلك أن الشيخ ذكر
أن محمد أمير أخذ عن عبد هللا البصراوي ، خاتم محدثي أهل مكة ، واألمير من تالميذه 24.

ينظر : هدية العارفين : 1/ 048 .  13
ينظر رسالة في أصول تفسير القران الكريم قسم التحقيق : ص941.  14

ينظر : المصدر نفسه , قسم الدراسة : ص 12 ، 22 .  15
ينظر : التحرير والتنوير ، الطاهر ابن عاشور : 71 / 65 .  16

مدينة تقع شرق األناضول جنوب بحيرة وان ، وتعرف عند العرب بدليس ، وذكرها ياقوت الحموي باسم بتلس ، وعدها   17
من نواحي ارمينيا قرب خالط فتحت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عياض بن غنم رضي الله 

عنه . ينظر : فتوح الشام , أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي :2/ 160 .
؛ معجم البلدان ، ياقوت الحموي :1 / ٣59 . 

ينظر : تفسير راموز التحرير والتفسير , قسم التحقيق , مقدمة التفسير: ص 8 .  18
ينظر : رسالة في أصول تفسير القران الكريم ، لطف الله األرض رومي ، ص : 2٣ .  19

ينظر :المصدر نفسه : ص ٣6 .  20
هوالعالمة المحدث الفهامة حامل لواء السنة بالمدينة النبوية، من عظماء المحدثين، توطن المدينة المنورة،وتوفي فيها.  21
أبجد  ؛  المرادي : 34/4،  الثاني عشر، محمد  خليل  بن  علي  بن  محمد  القرن  الدرر في  أعيان  تنظر ترجمته :سلك 

العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، والقنوجي؛ صديق بن حسن القنوجي :169/3 .
ينظر : رسالة في أصول التفسير , قسم الدراسة : ص52 عن مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث، ق 5 .  22

هو اإلمام، المجتهد، المحدث، الفقيه، رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في جميع   23
الطالع بمحاسن من بعد  البدر   : العلوم،  وفاق  األقران ،  وتفرد  برئاسة  العلم  في  صنعاء،  وتظهر بالجتهاد. ينظر 

القرن السابع ، محمد  بن  علي  بن  محمد الشوكاني : 2/ ٣٣1؛ عنوان المجد في تاريخ نجد: 1/ 601.
بمكة  ولد  بالحديث  العلماء  فقيه شافعي، من  المحدثين،  البصري خاتمة  بن عيسى  بن سالم  اإلمام عبد اهللا  الشيخ  هو   24
وتوفي فيها . تظر ترجمته : عجائب اآلثار في التراجم واألخبار عبد الرحمن بن حسن الجبرتي 1/ 2٣1؛ أبجد العلوم، 



464   ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ

 2- الشيخ محمد بن سالم بن أحمد الحفني أو الحفناوي (ت.1181ه):25( ذكر المؤلف انه أخذ
مصر26. في  عنه 

ذلك: ويدل على  ، غير هؤلء  عنهم  أخذ  ممن  المشايخ  من  الكثير  له  أن  ول شك 
الزوراء وما حواليها27. بغداد  في  بالمشايخ  التقائه  المؤلف من  ذكره  ما   -1

أخذ عن غير واحد في مصر28. أنه  المؤلف  2- تصريح 
المشايخ واألخذ عنهم. لقيا  له  يتيح  مما   ، البالد  في  وتنقله  المؤلف  كثرة رحالت   -3

تالمذته ثالثاَ-  
يتوافدون طالب  له  يكون  أن  وتدريسا  تأليفا  العلوم  في  بارع  متفنن  عالم  لكل  يكون  أن   لبد 
منهم القليل  إل  للشيخ-  ترجمت  التي  المصادر  -لقلة  نجد  لم  أننا  غير   ، للعلم  طلبا  بابه   على 

الطلبة هؤلء   وابرز 
 1- الشيخ عبد هللا بن محمد بن طه بن أحمد العقاد الحلبي الشافعي ، أبو البركات ، المحدث

توفي عام  1229م29.  ، الشهباء  القراء في حلب  ، شيخ 
عليه العلماء  ثناء   رابعاَ- 

في رومي  األرض  الله  لطف  الشيخ  طرابلس30عــن  مفتي  كرامة  مصطفى  بن  عمر   كتب 
األلمعي  ، األريب  اللوذعي  مؤلفه  أن  وعلمت   « الخزرجية:  القصيدة  شرح  على   تقريظه 

. أعذبها«31  اللطائف  ، ومن  أطيبها  الفنون  قد حوى من   ، اللبيب 
الصوفي32. بالحكيم  تفسيره  في  ابن عاشور  ووصفه 

اإلسالم.«33وجعله علماء  خاتمة   ، اإلمام  بـ«الشيخ  النور  معارج  مخطوط  مفهرس   ولقّبه 
35 الحنفي  بالفقيه  الزركلي  وصفه   34 العلماء  كبار  من  العثمانيون«  »المؤلفون  كتاب   صاحب 

العلوم«36. في بعض  بأنه »عالم مشارك  ، وذكر كحالة 
 وقــد اهــتم العلمــاء -شــرقًا وغًربــا- بالشيخ ومؤلفاتــه ، ويظهــر اهتمــام أهــل المغــرب
المؤلف ، كما فعل بأقوال  لديهم ، واستشهادهم  المؤلف  أكثــر ، وذلك لكثرة نسخ كتب   بــه 

ابن عاشور37.
القنوجي : ٣/ 771 ؛األعالم، الزركلي :4/ 88

العربية، ولد بحفنة من أعمال  العارف باهللا تعالى، فقيه شافعي، من علماء  المدقق  المحقق  العالمة،  الشيخ اإلمام  هو   25
بلبيس بمصر، وتعلم في األزهر، وتولى التدريس فيه، وألف التأليف النافعة، توفي بالقاهرة. ينظر سلك الدرر، المرادي 

:4/ 49 ؛ عجائب اآلثار، الجبرتي  1/ ٣٣9 ؛ األعالم ، الزركلي : 6/ 1٣4 .
ينظر : رسالة في اصول تفسير القران الكريم : ص 26 ، عن مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث لالرضرومي ،   26

ق 2.
ينظر : تفسير تحرير الراموز والتفسير ،قسم التحقيق , مقدمة التفسير : ص 8 .  27

ينظر : رسالة في أصول تفسير القران الكريم : ص 26 ، عن مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث لالرضرومي ،   28
ق 4

ينظر : حلية  البشر  في  تاريخ  القرن  الثالث عشر،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار : 2/ 947 ؛ إعالم النبالء   29
القلم العربي , ط2 , 1408هـ - 1988م :7/  بتاريخ حلب الشهباء ، محمد راغب الطباخ , تحقيق : محمد كمال , دار 

.185
هو عمر بن مصطفى بن أبي اللطف الحنفي الطرابلسي الشهير بابن كرامة توفي بعد 1160ه مفتي طرابلس الشيخ الفاضل   30
األديب مفتي طرابلس الشام , تعلم بمصر , ودرس بطرابلس في جامعها , وتوفي فيها . ينظر سلك الدرر، 192المرادي 

: ٣/ 192 ؛ األعالم، الزركلي :5/ 66 .
ينظر : رسالة في أصول تفسير القران الكريم : ص27 عن مخطوط القصيدة الخزرجية لالرضرومي : ق1 .   31

ينظر تفسير تحرير والتنوير ، ابن عاشور : 17/ 55 .  32
ينظر رسالة في أصول التفسير : ص 28 عن مخطوط معارج النور في شرح أسماء الله الحسنى ، ق1.   33

ينظر : المؤلفون العثمانيون بروسالي : 2 / 12 .  34
ينظر : األعالم ، الزركلي : 5/ 24٣ .  35

ينظر : معجم المؤلفين : 2/ 675 .  36
ينظر : التحرير والتنوير ، ابن عاشور : 1/ 416 ، 17/ 55 ، ٣0/ 615 .  37
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الفقهي ومذهبه  وعقیدته  ومؤلفاته  آثاره   : الثالث   المطلب 
ومؤلفاته آثاره   -  أوالً 

مصنفاته ووكثرت  العلوم  شتى  وفي  عديدة  مؤلفات  الرضرومي  محمد  بن  الله  لطف   للشيخ 
الختصار38: وجه  على  أبرزها  لتراجم  كتبا  ذكرتها  التي  وآثاره 

. الحسنى  أسماء اهللا  النور في شرح  1- معارج 
أليجي  في الدينا  عضد  للقاضي  المواقف  لكتاب  اختصار  :  وهو   المواقف  اختصار   -2 

الكالم. علم 
 3- المطالب الموعـودة والمكاسب المحمودة :  يشتمل هذا الكتاب على تحقيق مطالب جليلة

. والموجهات  المنطق  علم  في  وغيرهما   ، الماهية  ومجعولية  المطلقة  كالوحدة 
سنة تأليفه  من  انتهى   ، واحد  مجلد  في  للقرآن  تفسير  وهو  والتفسير:  التحرير  راموز   -4 
الحوت في أطروحة دكتوراه مقدمة المائدة مجاهد  نهاية سورة  إلى سورة   7911ه ، حقق منه 
خالص الدكتور  قام  وقد  العامة،  اإلسالمية  العلوم  قسم  اإللهيات  كلية  أتاتورك  جامعة   الى 
من الدكتوارة  درجة  بها  نال  كرسالة  وتقديمها   ، تحقيقها  دون  النسخة  هذه  بدارسة  ارن   أو 

التركية. باللغة  جامعة مرمرة عام 1995م، وهي 
. الحديث  فن مصطلح  في  تحرير   -5

. المغربي  المنسوبة لبن مشيش  والقرب  الفـتح  6- شرح صالة 
الفقه 7- رسالة في أصول 

والمتكلمـين الحكماء  لدى  والوجود  والخلق  التوحيد  :في  والرتق  الفتق  سر  في  رسالة   -8 
. الصوفية  الطريقة  وأصحاب 

. والقلم  واللوح  الوجود واألفالك  في واجب  9- رسالة 
عددأوارقهاورقات.  ، التجويد  علم  في  رسالة   -10

الجفر. علم  في  هي  اليسو  ألرسطوط  الخافية  رسلة  على  تعليق   -11
ذكرها قاعدة  وعن   ، َربَِّك{  ِت  َءايَٰ بَْعُض  يَأْتِى  تعالى:{يَْوَم  قوله  عن  مجلس  تفي  سؤال   -12 

. لِلنَّاِس{  ِشفَاٌء  {فِيِه   : تعالى  قوله  وعن   ، لميقات  أهال 
. األدب  في  وهي   ، سنة1171هـ  كتبها  للطغرائي  العجم  للطغراني لمية  العجم  13- شرح لمية 
14- موجز منتخب من البهائية في حساب الصحاح والكـسور والمقدار لبهاء الدين العاملي .

أوارقها 1171هـ،عدد  سنة  كتبها  للقزويني  المفتاح  تلخيص  ملخص   -15
 16- ورقات رسالة في تحرير أسئلة الجانو أجوبتها ، وهي تلخيص لكشف الحجاب والران

للشعراني الجان  أسئلة  وجه  عن 
والطبيعي المنطق  علمي  في  17- عجالة 

. التوحيد  علم  في  ألوشي  الدينا  لسراج  األمالي  بدء  شرح   -18
هذا من  يوجد   ، الحنفية  فقهاء  تحارير  من  منتخب  الفقه  في  أنموذج   -19

. فقط  األولى  الصفحة  الكتاب 
إيضاح  ؛   840 /1 : البغدادي  العارفين،  هدية   : ينظر  ؛   34 : ص-28  الدراسة  قسم   , التفسير  في أصول  ينظر رسالة   38
المكنون في الذيل على كشف الظنون، البغدادي : 4/ 49 ، 50٣ ؛ المؤلفون العثمانيون : 2/ 12 ؛ العالم ، الزركلي : 

5/ 24٣ ؛ معجم المؤلفين : 2/ 675 . 
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. تعالى  في بحث كالمه  20- رسالة 
كلمة لإلهإلاهللا تفسير  في  21- رسالة 

. بذلك  يتصل  وما  ووحدانيته  جالله  جل  الباري  في  رسالة   -22
الصوفي ومسلكه  عقیدته  ثانیا- 

مواضع من  كثير  في  موضحا   ، وآياته  الكريم  للقرآن  التعظيم  كثير  الله  لطف  الشيخ   كان 
عليه اهللا  صلى  رسوله  اتباع  وفي  الكريم39،  القرآن  في  يكمن  الستدلل  منهج  أن   مؤلفاته 

وسلم وأصحابه 40
التي تعالى  الله  عبودية  إلى  الدعوة  في  الكريم  القرآن  مقصد  الله  لطف  الشيخ  حصر   وقد 
بالمعاد واإلقرار  باألحكام  ،واللتزام  النبوة  واثبات   ، والربوبية  األلوهية  ثبوت  على   تتوقف 

واإلقراربالمعاد،والوعد،والوعيد41  ، باألحكام  والوعد 
 ونصح المؤلف بالبعد عن طريقة المتكلمين وأهـل الجـدال فـي تحقيـق التوحيـد 42 ، وجعـل

العظيم43. القرآن  دللت  هي  التوحيد  أوثـق طرق 
منها:  ، أمور  ذلك  على  ويدل   ، التصوف  أهل  طريقة  على  أنه  جلياً  ويظهر 

الصوفية44. السادة  من  وغيره  عربي،  كابن  ؛  والمتصوفين  للتصوف  الشيخ  تعظيم   -1
، والكشف   ، للذوق  وتقريره   ، التصوف  أهل  طريقة  على  القرآن  لبواطن  الشيخ  اعتبار   -2 

ذلك.  ، وغير  والسر45   ، والجذبة 
له عاشور  ابن  وصف   ، سلوكا47  والذاتي   ،  46 طريقا  ولي  باألَّ نفسه  المؤلف  وصف   -3 

الصوفي48. بالحكيم 
المحمود اإلشاري  التفسير  أهل  منهج  أنه على  التفسير  في  وأسلوبه  منهجه  يتضح من خالل   -4 

المطهرة49 والسنة  الكريم  الكتاب  من  الدليل  على  القائم 
الفقهي مذهبه   - ثالثاً 

مؤلفات وله   ،  51 نفسه  عن  ذلك  ذكر  وقد  المذهب50،  حنفي  أنه  الله  لطف  الشيخ  عن    عرف 
الحنفي52 المذهب  في  وتقريرات  

وفاته  : رابعاً 
ينظر : رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم قسم التحقيق ، مقدمة المؤلف، ص:74، 75 .  39

ينظر : المصدر نفسه : ص 47 .  40
يظر : المصدر نفسه : ص 601.  41

ينظر : رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم : ص 200 و 203 و .204  42
ينظر : المصدر نفسه، ص .202  43

ينظر :رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم :ص 133، 199  44
ينظر : المصدر نفسه ، ص :197  45

ينظر : رسالة في أصول التفسير , قسم الدراسة : ص 35 عن مخطوط شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشي ، األرضرومي   46
: ق 26

ينظر : المصدر نفسه عن مخطوط شرح لمية العجم للطغراني ، األرضرومي ، ق 81 .  47
ينظر : التحرير والتنوير :71/ 55 .  48

منهج التفسير اإلشاري منهج من مناهج التفسير المعروفة التي اقرها البعض واعتقد صحتها ، وانكرها البعض اآلخر   49
وانتقدها وكل له دليله وأرى أن التفسير اإلشاري اذا التزم بقواعد التفسير وأصوله فهو تفسير محمود ل يخرج عن منهج 
اهل الحق كما أشار بذلك الدكتور أحمد حميد أوغلو في بحثه الموسوم التفسير اإلشاري الصوفي بين اإلعتقاد والنتقاد 
فقد أكد ضرورة التزام هذا المنهج اعني اإلشاري الصوفي بالضوابط التي تحفظه من النحراف والقول باألهواء . ينظر : 
 İslami İlimler Dergisi, Yıl,15,Cilt15, Sayı1,Mart2020 التفسير اإلشاري بين العتقاد والنتقاد ، أحمد حميد أوغلو

، : ص 461 وما بعدها .
ينظر :هدية العارفين،1/ 840 ؛ األعالم: 5/ 24٣ ؛ معجم المؤلفين : 2/ 675 .  50

رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم : ص ٣6.  51
ينظر المصدر نفسه : ص  ٣٣ ، ٣6 .  52



Hayder Khaleel ISMAEL   467

، 2021هـ53  سنة   ، حلب  في  الله  رحمه  األرضرومي  محمد  بن  الله  لطف  الشيخ   توفي 
 الموافق  1788-1787م

القراءات علم  في  الله  لطف  الشیخ  جهود   : الثاني  المبحث 
ونشأتها مفهومها  القراءات  علم   : الول   المطلب 

بالقراءات الكريم  للقرآن  حافظا  كان  الله  لطف  الشيخ  أن  األول  المبحث  في  معنا  مرَّ   لقد 
الهتمام والستدلل  الستنباط  في  ودللته  لمقاصده  موليا  كبيرا  اهتماما  بعلومه  مهتما   العشر 
مشربا تعالى  الله  إلى  الدعوة  في  القرآن  طريق  سلوك  أهمية  مبينا  األوفر  والنصيب   األكبر 
علم إلى  متوجها  كان  الكريم  القرآن  في  الشيخ  اهتمامات  ضمن  من  أن  ولشك   ،  ومنهجا 
النطق كيفية  عن  فيه  ويُْبحُث   ، الكريم  القرآن  معين  في  ينصب  الذي  العلم  ذلك   القراءات 
تخفيف من  كيفياتها  أو  الحروف  كتابة  في  المذكور  الوحي  ألفاظ  اختالف  هي  ،أو   بألفاظه54 

. وغيرها55  وتثقيل 
صلى  - النبي  فيها  تلقى  التي  األولى  بالمراحل  يرتبط  ونشأتها  القرآنية  القراءات  عن   الحديث 
وكيفية عليهم،  الله  رضوان  للصحابة  تبليغها  ثم  ومن  الكريم  القرآن  آيات   - وسلم  عليه   الله 
مباشًرا تلقيًا  مشافهةً   - وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  من  اآليات  هذه  الصحابة   تلقي 
منها تعالى  الله  ومراد  اآليات  هذه  معاني  نشر  في  الكرام  الصحابة  وجهود   ، وساطٍة   وبدون 

وسلم عليه  الله  صلى   - النبي  فِم  من  تلقوها  كما  للناس  نقلها  على  بالحفاظ  العناية  مع 
من القرآن  يتلقى   - وسلم  عليه  الله  صلى   - النبي  كان  كيف  لتبيِّن  كثيرةٌ  آياٌت  جاءت   لقد 
صلى  - للنبي  وتعليمه  القرآن،  هذا  بحفظ  تعالى  الله  تكفل  أمر  وتُؤكُد  السالم  عليه   جبريل 
َجْمَعهُ َعلَْينا  إنَّ  بِِه،  لتَْعَجَل  لَِسانََك  بِِه  ك  تُحرِّ {ل  تعالى:  قوله  ذلك  ومن   ،- وسلم  عليه   الله 
وسلم عليه  الله  - صلى  الله  رسول  فكان   [18  - قُْرآنَهُ{[القيامة:16  فَاتَّبِْع  قََرْأنَاهُ  فَإَذا   َوقُْرآنَهُ، 
جبريل، انطلق  فإذا  وأنصت،  له  استمع  السالم،  عليه  جبريل  أتاه  إذا  اآلية  هذه  نزول  بعد   - 
أن على  يدل  وهذا  السالم،  عليه  جبريل  من  تلقَّاه  كما   - وسلم  عليه  الله  صلى   - النبي   قرأه 
السالم عليه  جبريل  من  تلقَّاه  كما  القرآن  صحابته  يُقرئ  كان   - وسلم  عليه  الله  صلى   -  النبيَّ 

تغييٍر56 أو  نقصاٍن  أو  زيادٍة  دون 
يعلمون التابعين  من  بعدهم  ومن  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  سار  ذاتها  الطريقة   وعلى 
ثقةً وأخذوه  سلٍف،  عن  خلفًا  القرآن،  المسلمون  تلقى  وهكذا  وأحكامه،  القرآن  قراءة   النَّاس 
وسلم عليه  الله  صلى   - الرسول  إلى  ثم  الكرام،  الصحابة  إلى  األمر  ينتهي  حتى  ثقٍة،   عن 
على القرآن  أنزل  عنهم  للحرج  ورفًعا  عليهم،  وتوسعةً  اإلسالمية،  باألمَّة  تعالى  الله   رحمة 
عاداتهم، عليه  جرت  وما  بلغتهم،  قبيلٍة  كل  وأقرأ  صحابته،  أقرأ  وبها  أحرٍف  سبعة  على   نبيِّه 
وقوٌم بالتخفيف،  وقوٌم  بالهمز،  عاداتهم  جرت  فقوٌم  واللفظ،  النطق  في  لهجاتهم  بذلك   مراعيًا 
تعالى الله  أباح  هذا  وألجل  وغيره،  اإلعراب  في  اختالفهم  وكذلك  باإلمالة،  وقوٌم   بالفتح، 
كثيرةٌ أحاديٌث  ذلك  على  ويدل  عليها،  يَتَيَسَّر  بما  قبيلٍة  كلَّ  ويقرَئ  النَّاس،  على  َر  يُيَسِّ أن   لنبيِّه 
رسول أنَّ  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ما   منها: 

ينظر : هدية العارفين : 1/ 840 ؛ المؤلفون العثمانيون : 2/ 12 ؛ األعالم : 5/ 24٣ ؛ معجم المؤلفين : 2/ 675 .  53
ينظر : تفسير البحر المحيط، ابو حيان األندلسي : 1/14.  54

ينظر: البرهان في علوم القرآن، برهان الدين الزركشي : 1/ 318.  55
ينظر : دراسات في علوم القرآن , د.فهد بن عبد الرحمن الرومي : ص72 73- ؛ تاريخ القراءات في المشرق والمغرب ,   56
محمد المختار ولد أباه , منشورات المنظمة السالمية للتربية والعلوم والثقافة ,إيسيسكو , 1422هـ 2000-م . ص : 9 
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أستزيده، أزل  فلم  فراجعته،  حرف،  على  جبريل  (أقرأني  قال:   - وسلم  عليه  الله  صلى   -  الله 
. أحرٍف)57  سبعة  إلى  انتهى  حتى  ويزيدني 

- وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  إياه  ه  علمَّ الذي  الحرف  على  يقرأ  صحابي  كل   فكان 
عليه الله  صلى   - النبي  إلى  يحتكمون  كانوا  القراءة  في  الصحابة  بين  اختالٌف  وقع   وكلَّما 
أحرف سبعة  على  أنزل  القرآن  هذا  »إنَّ  بقوله:  قراءته  على  كالً  ويُقرُّ  بينهم  فيفصل   -  وسلم 
كلُّ وصار  البلدان،  في  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  ق  تفرَّ ثم  منه«58،  تيسَّر  ما   فاقرءوا 
بما  - وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول  عن  تلقَّاها  التي  القراءة  البلد  أهل  يعلم  منهم   واحٍد 
أخذ فاختلف  آخر،  بلٍد  في  اآلخر  الصحابي  قراءة  عن  كيفياتها  بعض  في  اختالٍف  من   فيها 
األمر وصل  حتى  وهكذا  شيوخهم،  عن  التابعين  أتباع  أخذ  اختلف  كما  الصحابة،  عن   التابعين 
سوا وكرَّ وضبطوها  بها،  واعتنوا  واإلقراء  للقراءات  انقطعوا  الذين  المشهورين  القراء   إلى 
بها، واإلقراء  القراءة  لزَم  قراءةً  الكثيرة  القراءات  من  منهم  واحٍد  كُل  واختار  ألجلها،   حياتهم 
تصنيف في  العلماء  بدأ  أْن  إلى  القراء  من  كبيٍر  عدٍد  على  القرآن  يقرءون  المسلمون   وظلَّ 
وبعضهم رجالً،  وعشرين  اثنين  ذكر  وبعضهم  رجالً،  عشَر  خمسة  بعضهم  فذكر   القراءات 
يجمع أن  فأَحبَّ  الهجري،  الرابع  القرن  بداية  في  ُمجاهٍد  ابن  جاء  أن  إلى  ذلك  من  أقل   ذكر 
إمامتهم، اشتهرت  ممن  هم  السبعة  وهؤلء  السبعة59،  فاختار  األمصار  قراءات  من   المشهور 
هؤلء على  اقتصاره  على  الناس  تابعه  ثم  إليهم،  الناس  وارتحل  اإلقراء،  في  عمرهم   وطال 
وخلف، الحضرمي،  يعقوب  وهم:  آخرين،  ثالثةً  السبعة  بهؤلء  المحققون  ألحق  ثم   السبعة، 
عشر العلماء  رأي  على  المتواترة  القراءات  وأصبحت  المدني60،   قعقاع  بن  جعفر   وأبو 
تواترها وأثبت  األئمة،  من  أحٌد  ينكرها  لم  العشر  القراءات  أنَّ  الجزري  ابن  وذكر   قراءات، 
والمشهورة المتداولة  القراءات  هي  العشر  القراءات  أصبحت  وبهذا  رواتها61.  طبقات   بذكر 

بها. يعتد  ول  شاذة،  فتعتبر  القراءات  من  ذلك  غير  ا  وأمَّ الناس،  بين 
الجزري: ابن  عنها  ويعبِّر  أركاٍن،  ثالثة  فيها  توافرت  التي  القراءة  هي  المقبولة   والقراءة 
احتمالً ولو  العثمانية  المصاحف  أحد  ووافقت  بوجه  ولو  العربية  وافقت  قراءٍة  »كل   بقوله: 
من هي  بل  إنكارها  يحلُّ  ول  ردها،  يجوز  ل  التي  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها،   وصح 
األئمة عن  كانت  سواء  قبولها،  النَّاس  على  ووجب  القرآن،  بها  نزل  التي  السبعة   األحرف 
األركان هذه  من  ركٌن  اختلَّ  ومتى  المقبولين،  األئمة  من  غيرهم  عن  أم  العشرة،  أم   السبعة، 
منهم، أكبر  هو  عمن  أم  السبعة  عن  كانت  سواء  باطلةٌ  أو  شاذةٌ  أو  ضعيفةٌ  عليها  أطلق   الثالثة 

والخلف.«62 السلف  أئمة  عند  الصحيح  هو  هذا 
القراءات علم  في  الله  لطف  الشیخ  جهود   : الثاني  المطلب 

الله لطف  الشيخ  جهود  بيان  فيه  نروم  الذي  المبحث  هذا  بها  نستهل  القراءات  في  المقدمة   هذه 
والتأصيل التأسيس  في  جهوده  راد  اآلنإلي  نأتي   ، القراءات  علم  في  الرضرومي  محمد   بن 

كتاب آيات  على  القراءات  علم  لقواعد  تطبيقاته  وكذا   ، القواعد   وذكر 
صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف : 4 / 1909، برقم 4705؛ صحيح مسلم: كتاب   57

صالة المسافرين، باب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف : 1 / 561، برقم 819) .
صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف : 4 / 1909، ح 4706, ؛ صحيح مسلم، كتاب   58

صالة المسافرين، باب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف :1 /560، برقم : 818 .
ينظر: منجد المقرئين : ص20, 22؛ األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ، حسن ضياء الدين عتر : ص 298 ,299.   59

ينظر: البرهان في علوم القرآن , الزركشي: 1/ 330.  60
ينظر: النشر في القراءات العشر : 1/ 9 .   61

النشر في القراءات العشر : 1/ 9 .  62
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: كتابين  في  ذلك  فكان  واألصول  للقواعد  ذكره  فأما 
عن حفص  برواية  التجويد  علم  قواعد  فيها  كتب  رسالة  وهي  التجويد  علم  في  رسالة   الول- 
وحققه مستقبال  عنه  ابحث  وربما   ، ورقات  ست  في  أوراقها  جاءت  ألنها  يبدو  كما   عاصم 

. علميا  تحقيقا 
في إليه  اشرنا  كما  محقق  وهو   ، الكريم  القرآن  تفسير  أصول  في  رسالة  كتاب  في   والثاني- 
. بعد  فيما  وسنبينها   ، القراءات  علم  وأصول  قواعد  فيه  ذكر  وقد   ، البحث  من  مواضع  عدة 
راموز المسمى  تفسيره  خالل  من  وواضحا  جليا  فكان  القراءات  لعلم  التطبيقي  الجانب   وأما 
وسأورد  ، ذلك  ذكرنا  أن  وسبق   ، المائدة  سورة  إلى  منه  حقق  والذي   ، والتحرير   التفسير 

الكريمة اآليات  بعض  على  القراءات  لعلم  تطبيقاته  من   نماذج 
القراءات علم  وأصول  قواعد  ذكر  في  الشیخ  جهود   أوالً- 

وربما اآلن  إلى  عليها  نقف  لم  التجويد  علم  في  مستقلة  رسالة  للشيخ  أن  قليل  قبل  ذكرنا   قد 
كتاب له  الشيخ  أن  أيضا  أوردنا  وكما   ، مستقبال  تحقيقها  وشرف  عليها  الحصول  بركة   ننال 
تفسير أصول  في  رسالة  هو  الكتاب  وهذا  القراءات  علم  وأصول  قواعد  بعض  فيه  ذكر   آخر 
، القراءات  في   « السابع  الفصل  في  الرضرومي  الله  لطف  الشيخ  قال   . الكريم   القران 
جعفر أبي  قراءة  مجراها  وتجري   ، المعاني  حرز  في  الذي  سبع  وهي  متواترة   القراءة 
مس جواز  وعدم   ، الصالة  في  قراءتها  وجواز  جاحدها  أكفار  في   ، العاشر  والخلف   ويعقوب 
ليس شاذ  وغيرها   ، ذلك  ونحو   ، القطعي  الحكم  وإفادة   ، حكمه  في  ومن  والجنب   المحدث 
مصاحف من  لمصحف  والموافقة   ، بالتواتر  النقل  وهو  ؛   عنه  القراءة  شرط  لتخلف   كذلك 
الجوزي ابن  نشر  في  كما  والتحقيق  قلت   . به  المعتنى  العرب  وكالم   ، عنه  الله   عثمان رضي 
لكان شرطاً  التواتر  كان  لو  إذ  ؛  السند  صحة  بل   ، التواتر  اشتراط  عدم  تعالى  الله   رحمه 
منازع فيه  يسمع  لم  مسلم  مشهور  اليقين  التواتر  إفادة  ألن  ؛  لغواً  اآلخرين  الشرطين   ذكر 

. والخلف  السلف  من 
النشر طيبة  في   قال 

... ظهرا  شموس  عشر  ومنهم 

انتشرا... األنام  وفي  ضياؤهم 
، وتسهيلها  الهمزة  وتحقيق  كالمد  المعنى  يغير  ل  فعدمه  مطرد  أصل  إلى  إما  ترجع  هي   ثم 
ترجع وإما   ، وإسكانها   ، الياء  وإثبات   ، والتفخيم  والترقيق  واإلمالة   ، واإلظهار   واإلدغام 
، وكالمه  نقله  انتهى  يغير«63  ل  وقد   ، يغير  قد  فهي   ، الحروف  فرش  في  المذكور  وهو   إليه 
حرز عن  فنقل  القراءات  علم  في  الفن  اهل  تقريرات  نقل  انه  الشيخ  ذكره  ما  على   والمالحظ 
الضرير الشاطبي  القاسم  محمد  أبو  اإلمام  نظمها  القراءات  علم  في  منظومة  وهي   األماني 
من كبير  عدد  واختصرها  كثيرة  كتب  في  شرحت   ، بيتاً   ٣711 ابياتها  وعدد   ،  (ت.095ه) 

، العلماء64 
عظيم مؤلف  وهو  الجزري  ابن  الخير  ألبي  العشر  القراءات  في  النشر  كتاب  عن  ونقل   كما 
يطعن ول  فيها  يشك  ل  ما  الروايات  من  مؤلفه  فيه  جمع   ، فنه  في  النفع  كبير  بابه  في   القدر 
شيوخه من  أسانيده  يخص  ما  وبكل   ، ومرويات  نشأة  بالقراءات  يتعلق  ما  بكل  فيه  أتى   ، 

رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم: 171، 177 .  63
ينظر : وفيات األعيان ، ابن خلكان : 4/ 71 ؛ العقد النضيد في شرح القصيد – شرح القصيدة الشاطبية في القراءات   64

السبع ، ابو العباس أحمد بن يوسف المعروف بابن السمين الحلبي : 1/ ٣4 وما بعدها .
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أصول عن  ثم   ، والبسملة  الستعاذة  واحكام  الحروف  مخارج  عن  متحدثا   ، أجازوه   الذين 
. الكلمات65  وفرش  القراء 

القراءات في  مجراها  يجري  وما  السبع،  بالقراءات  يتعلق  ما  ابتداء  الشيخ  ذكر  وقد   هذا 
وجواز  ، جاحدها  بكفر  تتعلق  أحكام  من    ، أصحابها  أسماء  ذاكرا  للسبع  المتممة   الثالث 
أصغر أم  أكبر  حدثا  حدثه  كان  سواء  المحَدث  مس  جواز  وعدم   ، الصالة  في  بها   القراءة 
تفيد العشر  القراءات  هذه  أن  ذكر  وكذا  جنابة،  على  كان  من  أو  وضوء  له  ليس  من  أي   ، 
في القطعي  الحكم  المقصود  وليس   ، قرآنا  كونها  ثبوت  في  قطعيا  حكما  تفيد  أي  قطعيا   حكما 

يخفى66. ل  جلي  وهذا  الباب  هذا  في  ظنية  اآليات  بعض  ألن  ؛  الدللة 
عن وافتراقها  شذوذها  وسبب  القراءات  من  الشاذ  عن  للحديث  الله  رحمه  الشيخ  ينتقل   ثم 
: بأنها  وذكرها   ، القراءة  قبول  شرط  تخلف  الى  الشذوذ  ذلك  موعزا  منعا  المقبول   المتواتر 
الكلبي جزي  ابن  من  تقسيمه  مستقيا  العرب  لغة  وموافقة   ، العثماني  الرسم  وموافقة   ،  التواتر 
بالكتفاء ذلك  مصححا  القراءة  قبول  في  التواتر  شرط  في  عليه  مستدركا  تفسيره67،   في 
البيتين في  واضح  هو  كما   ، النشر68  طيبة  في  الجزري  ابن  قرره  بما  مستدل  السند   بصحة 
طالب71 أبي  بن  ومكي   ، كالداني70  األئمة  أكثر  عند  عليه  المعول  وهو  عنه69،  نقلهما   اللذين 

شامة72. وأبو   ،
من عليها  يترتب  وما  القراءات  وجوه  بيان  في  القراءة  قبول  لشروط  تقريره  بعد  شرع   ثم 
محياًل  ، الطراد73وعدمه  على  معتمدا  قسمين  على  ذلك  مقسما   ، عدمه  من  المعنى    تغيير 
مطرد أصل  إلى  ترجع  القراءة-  -أي  هي  ثم   : قائال  اإلطراد  عدم  الى  المعنى  تغيير  عدم   في 
واإلمالة  ، واإلظهار   ، واإلدغام   ، وتسهيلها  الهمزة  وتحقيق   ، كالمد  المعنى  يغير  ل  فعدمه   ، 

. واسكانها  الياء  واثبات   ، والتفخيم   ، والترقيق   ،
تجري ألنها  ؛  منها  القراءة  اختالف  وجوه  في  المعنى  يغير  ل  مما  ذلك  كل  الله  رحمه   فعد 
الشيخ ذكرها  التي  المصطلحات  هذه  معنى   ، ثابتة  قاعدة  الى  وترجع  مطردة  أصول   ضمن 

. شديد  باختصار  فأذكرها   ، الخ   ... و  وتسهيلها  الهمزة  وتحقيق   ، المد  اعني 
المد حرف  ذات  يقوم  ول   ، له  الطبيعي  الحد  فوق  بمطه  المد  حرف  في  زيادة  هو   :  فالمد 

به74. إل 
ينظر : مقدمة تحقيق كتاب النشر في القراءات العشر ، لمحمد علي الضباع ، الطبعة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1/   65

ب .
ينظر في هذه المسائل وتقريرات العلماء فيها : اإلبانة عن معاني القراءات العشر ، مكي بن أبي طالب القيسي : ص 51   66
؛ تحبير التيسير في القراءات العشر ، ابن الجزري : ص 72 ؛ منجد المقرئين ، ابن الجزري : ص 18 ؛ إتحاف فضالء 
البشر في القراءات األربعة عشر , أحمد بن محمد الدمياطي : ص 8 ؛ البرهان في علوم القرآن , الزركشي : 1/ ٣٣2 .

ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي الكلبي : 1/ 11 .  67
ينظر : طيبة النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري :ص 2٣.  68

ينظر : شرح البيتين في : شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ابو القاسم محمد بن محمد النويري : 571/1 .  69
ينظر : جامع البيان في القراءات السبع ، أبو عمر الداني :2/ 068 .  70

ينظر البانة عن معاني القراءات :ص15 .  71
إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع , عبد الرحمن أبو شامة المقدسي   72

ينظر : الطراد: اطرد األمر تبع بعضه بعضا وجرى ، واطرد الحد: تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجري األنهار ،   73
والطراد: هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كونه مانعا من دخول غير المحدود فيه . ينظر : الكليات ، ابو 
الرسول  النبي بن عبد  الفنون ، عبد  العلوم في اصطالحات  العلماء (جامع  ٣91 ؛ دستور  الكفوي ، ص: 140-  البقاء 

األحمد: 2/ 199 ؛ كشاف اصطالحات الفنون ، محمد بن علي التهانوي : 2/ 11٣0 .
النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : 1/ ٣1٣ ؛ شرح طيبة النشر ، الدمياطي : ص٣5 .  74
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وأما ومخرجا75،  صفة  كاملة  تامة  هيأتها  على  الهمزة  تأتي  أن  فبيانه  الهمزة  تحقيق   وأما 
المفتوحة في  بجعلها  لحركتها  المجانس  الحرف  وبين  بينها  مسهلة  بها  النطق  فمعناه   تسهيلها 
، الياء  وبين  بينها  المكسورة  وفي   ، الواو  وبين  بينها  المضمومة  وفي   ، األلف  وبين   بينها 

ذلك76. غير  اإلبدال  أن  مالحظة  مع   ، المتقن  الشيخ  فم  من  بالمشافهة  يكون  ذلك  وَضْبطُ 
وهو مشددا  واحدا  حرفا  يصبحان  بحيث  بالثاني  األول  الحرف  إدخال  بأنه  يعرف   واإلدغام 

. وصغير77  كبير  اساسيان  قسمان 
المظهر78. الحرف  في  غنة  غير  من  مخرجه  من  كل حرف  إخراج  بأنه  فحدوه  اإلظهار  وأما 
، شديدة  نوعان  وهي  الياء  نحو  واأللف  الكسرة  نحو  بالفتحة  تنحو  بأن  اإلمالة   وعرفوا 

بالتقليل79. الوسطى  وتسمى  ومتوسطة 
الحرف تغليظ  وهو  التفخيم  وعكسه   ، الحرف  ذات  انحاف  عن  عبارة  فهو  الترقيق   واما 

. وتسمينه80 
بقاعدة يضبط  ل  ما  أي  الطراد  إلى  فيه  القراءة  ترجع  ل  ما  بيان  الى  ذلك  بعد  انتقل   ثم 
يغير ل  وقد  المعنى  يغير  قد  الفرش  في  ،وما  الحروف  فرش  باب  من  ذلك  وعد   ،  مطردة 
بعضه فيكون  مطردا  ليس  فيه  الغالب  بل  مطرد  غير  كله  ليس  الحروف  فرش  في  ما  ألن   ؛ 
مصدُر »الفَْرش:  القاضي  الفتاح  عبد  الشيخ  قال   ، واصل  قاعدة  في  الطراد  تحت   مندرجا 

والبَْسط. النَّشُر  معنَاه:  فـالفَْرُش   ، وبَسطَ  نَشَر  إذا  فَرَش؛ 
قراءتُه،وَسمَّى أي:  حمزٍة؛  حرُف  نافٍع،  حرُف  القِراءةُ.يُقاُل:  والحْرُف:  حْرٍف   والُحُروُف:جمُع 
ِلْنتِشاِر (فَْرًشا)؛  اِء:  القُرَّ بيَن  فيها  المختلِف  الحروِف  من  موضِعِه  في  حْرٍف  ُكلِّ  على   الكالَم 

الكريِم. القُرآِن  سوِر  من  مواضِعها  في  الحروِف  هذِه 
الجميِع، على  ينسحُب  منها  الواحِد  ُحْكَم  فإنَّ  (األصوِل)؛  بخالِف  وِر؛  السُّ في  اْنفََرَشْت   فكأنَّها 

فيِه«81 الُحْكُم  يَطَّرُد  ما  الفْرِش  في  يُوجُد  قد  إْذ  واألُُصوِل؛  الفَْرِش  في  الغالِب  باعتباِر  وهذا 
والمالحظ  ، بها  يتعلق  وما  القراءة  لبيان ضبط  الذي خصصه  الباب  هذا  في  الشيخ  كالم   انتهى 
العلم هذا  ألبواب  وإتقانه   ، القراءات  وأصول  قواعد  من  الله  لطف  الشيخ  تمكن  مرَّ   مما 

. الفن  هذا  كتب  أمات  على  الواسع  واطالعه 
القراءات لعلم  التطبيقي  الجانب  في  الرضرومي  الله  لطف  الشيخ  جهود   :  ثانياً 

أمكنه ما  ذكر  في  جهدا  يأُل  فلم   ، والتفسير  التحرير  راموز  المسمى  تفسيره  في  جلي   وذلك 
حكمها الى  اإلشارة  دون  ولكن   ، شاذة  أم  صحيحة  القراءة  كانت  سواء  موضعه  في  يذكر   أن 
إنه إذ  ؛  بتفسيره  القراءات  في  منهجه  على  الغالب  هو  وهذا   ، شذوذ  أو  صحة  من   ودرجتها 
بل  ، نادرا  إل  شاذة  أو  صحيحة  بكونها  ول  قائلها  الى  بنسبتها  يصرح  ول  القراءة   يذكر 
، ضعف  دليل  أو  قدح  ذلك  في  وليس   ، للمجهول  المبني  بصيغة   ، بكذا  وقُِرئ   : بقوله   يكتفي 
القراءات علم  من  تمكنه  دليل  ،وفيه  اإلطالة  دون  الختصار  يحاول  ألنه  ؛  صحيح  العكس   بل 

ينظر:القواعد والشارات في أصول القراءات ، أبو العباس أحمد بن عمر الحموي : ص 94   75
ينظر : ابراز المعاني ، ابو شامة : ص 561 ؛ التمهيد في علم التجويد ، ابن الجزري : ص 65.  76

ينظر: التعريفات، علي الجرجاني , ص : 41 ؛ النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري : 1/ 472.  77
ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 0٣ ؛ غاية المريد في علم التجويد , عطية قابل نصر : ص 45 ؛ الرائد في تجويد   78

القرآن , محمد سالم محيسن : ص 6 .
ينظر : النشر في القراءات العشر , ابن الجزري : 2/ 0٣ .  79

القواعد واإلشارات ، الحموي : ص: 05 – 15 ؛ النشر في القراءات العشر : 2/ 09 .  80
ينظر :إبراز المعاني من حرز األماني ، أبو شامة المقدسي : ص912 ؛ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ،   81

عبد الفتاح القاضي : ص 991 .
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 وإتقانه له ، وفيما يأتي نماذج من ذلك وهو على وجهين الول يتعلق بذكر أمثلة من القراءات
. الشاذة  القراءات  من  أمثلة  بذكر  يتعلق  والثاني  المتواترة 
: المتواترة  القراءات  من  تفسيره  في  ذكره  مّما  نماذج   -1 

يِن«[الفاتحة:4]: ٱلدِّ يَْوِم  لِِك  »َمٰ تعالى  قوله  الفاتحة وتحديدا عند  تفسير سورة  في  الشيخ  قال   -1 
المالك ومعنى   ، الليلة  سارق  يا  نحو  فيه  األمر  مالك  أو   ، أهله  أي  الجزاء  يوم  متصرف   ) 
باألمر المتصرف  ومعناه   ، ألف  بال  وقرئ   . المشيئة  حسب  المملوكة  األعيان   المتصرف 
الظاهر)82 وهو  أعم  المالك  وقيل   ، واحد  بمعنى  هما  وقيل   ، هنا  يحسن  وكالهما   ،  والنهي 
،« يِن  ٱلدِّ يَْوِم  لِِك  َمٰ  « تعالى  قوله  في  الحاصلة  القراءات  وجوه  إلى  أشار  أنه  هنا   فالمالحظ 
وخلف ويعقوب  والكسائي  عاصم  قراءة  وهي   ، األلف  بقراءة  تفسيره  في  األصل  جعل   حيث 

العشرة83 باقي  قراءة  وهي  األلف  غير  قراءة  على  عرج  ثم  العاشر، 
عليهما84 المترتب  المعنى  في  التنوع  أوجه  وبين  القراءتين  على  علق  أنه  ويالحظ  كما 

قال إذ   [125: [البقرة  ُمَصلًّى«  ْبَراِهيَم  إِ قَاِم  مَّ ِمن  َواتَِّخُذوا   « تعالى  قوله  عند   : الثاني   المثال 
القراءة بذكر  السابق  المثال  في  كما  واكتفى   ، جعلنا)  على  معطوفا  ماضياً  وقرئ   ) الله   رحمه 
وأما نافع  واإلمام  الشامي  عامر  أبن  المام  القراءة  بهذه  وقرأ   ، صاحبها  إلى  الشارة   دون 

األمر85 على  الخاء  بكسر  فقرأوا   الباقون 
الَِّذي اللَّهَ  َواتَّقُوا     «  : تعالى  قوله  في  الرضرومي  الله  لطف  الشيخ  قال   : الثالث   المثال 
وصلوها فيها  اتقوا  أي   ، الله  على  معطوف  {واألرحاَم{  [النساء:1]  َواأْلَْرَحاَم«  بِِه   تََساَءلُون 
، وصلك  من  أصل   : لها  قال  الرحم  خلق  لما  تعالى  الله  أن   « الحديث  وفي   ، وسعكم   بقدر 
التساؤل أن  على  بناء  المجرور  الضمير  على  عطفا  بالجر  حمزة  وقرأ   ،86« قطعك  من   وأقطع 
وأيدههم الكوفيون  والسعة جوزه  الضرورة  في  واتفقوا على جوازه   ، أيضا  باألرحام  يكون   قد 
قال من  انصف  فما   ، وافتخارا  سندا  وكفاهم   ، واألفصح  األبلغ  هو  الذي  الله  كالم  في   وقوعه 

القديم«87 وكالمه  الله  مع  األدب  حسََّن  ول  ضعيف  هو   :
ذكر من  تفسيره  في  عليه  للغالب  حالفا  قارئها  إلى  ويعزوها  القراءة  يذكر  أنه  هنا   ونالحظ 
قال حمزة،  اإلمام  إلى  ونسبها  هنا  الفراءة  ارجع  فقد   ، قارئها  الى  عزوها  دون   القراءة 
على نسقا  الميم  خفض  فإنه  حمزة  إل  (واألرحاَم)  نصب  على  القراء  واتفق   «  :  األزهري 

88« ربه  في  الهاء 
تفسير راموز التحرير والتفسير : 22- ٣2 .  82

ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل : 2/ 14 ؛ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، 2/ 7 .  83
ينظر : حجة القراءات ، ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد : ص77؛ التفسير الوسيط ، الواحدي :1/ 76 ؛ المحرر الوجيز   84

في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الندلسي :1/ 96 .
النسفي : 1/ 921 ؛ شرح طيبة  التأويل ،  التنزيل وأسرار  القرطبي : 2/ 111 ؛ مدارك  القرآن ،  الجامع ألحكام  ينظر :   85

النشر ،ابن الجزري : ص581.
لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ »إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة   86
, قال : نعم أما ترضين أن أصل من وصلك , وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يا رب , قال : فهو لك » قال رسول الله 
ُكْم{[محمد:22]  اَم ُعوا أَرَْح طِّ قَ ي اأْلَْرِض َوتُ ِسُدوا فِ ْف ْم أَن تُ تُ ْي َولَّ ْم إِن تَ تُ ْي َس ْل َع هَ صلى الله عليه وسلم : ط فاقرءوا إن شئتم : {فَ
رواه البخاري كتاب البر والصلة واآلداب , باب من وصل وصله الله رقم 7895 , :8 / 5 ؛ ومسلم في كتاب البر والصلة 

واآلداب , باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها , رقم 4552 :4/ 0891 .  
تفسير راموز التحرير والتفسير : 454- 544  87

معاني القراءات وعللها ، ابو منصور محمد بن أحمد األزهري : 1/ 092 ؛ وينظر اعراب القراءات السبع وعللها ، ابن   88
خالويه الهمذاني : 1/ 721 .



Hayder Khaleel ISMAEL   473

وجعل  ، بالضعيفة  ووصفها  ردها  من  على  وينكر  المتواترة  القراءة  هذه  عن  يدافع   ونراه 
فليس والحق  الصواب  عين  هو  الشيخ  اليه  ذهب  وما  تعالى  كالم  مع  األدب  إساءة  من   ذلك 

. كالم89  الله  كالم  بعد 
الشاذة القراءات  من  تفسيره  في  ذكره  مما  نماذج   -1 

الى حكمها الشارة  دون  ولكن  الشاذة  القراءات  من  تفسيره جملة  في  الله  لطف  الشيخ  ذكر   لقد 
في شاذة  أنها  يذكر  وقد   ، كذا  او  بكذا  وقرئ  بقوله  يكتفي  بل   ، سابقا  ذلك  ذكرنا  كما   غالبا 

ذلك على  األمثلة  من  جملة  يأتي  وفيما   ، األحيان   بعض 
: [الفاتحة  اْلَعالَِميَن«   َربِّ  لِلَِّه  »اْلَحْمُد  تعالى  قوله  في  الله  لطف  الشيخ  قال   : األول   المثال 

90( أيضا  والرفع  بالنصب  الرب  (وقرئ   :  [2
وطائفة91 علي  بن  زيد  بالنصب  قرأ  شاذ  القراءتين  وكال 

قائلها92 إلى  اإلشارة  دون  تفسيره  في  القرطبي  فذكرها  الرفع  قراءة  واما 
أنه تفسيره  في  الشيخ  عن   [2  : [البقرة  فِيِه«  َرْيَب  »َل  تعالى  قوله  في  جاء   : الثاني   المثال 

خبره93 وفيه   ، ليس  بمعنى  ل  أنه  على  بالرفع  الشواذ  في  وقرئ   )  : قال 
إلى منسوبة  والقراءة   ، قائلها  إلى  نسبتها  ذكر  دون  القراءة  بشذوذ  صرح  أنه  هنا   ويالحظ 
حيان ابو  ونسبها  الفرقبي  زهير  إلى  خالويه  ابن  ونسبها  والتنوين  بالرفع  الشعثاء  أبي   سليم 

. علي94  بن  لزيد 
)  : قوله  »[البقرة:128]  لََك  ُمْسلَِمْيِن  َواْجَعْلنَا  َربَّنَا   « تعالى  قوله  في  وجاء   : الثالث   المثال 
صغت فقد   « تعالى  قوله  قبيل  من  بالجمع  وقرئ   ، عليهما   ثبتنا  أي   ، مطيعين   مخلصين 
شاذة96 وهي  والحسن  األعرابي  وعوف  عباس  ابن  بها  قرأ  شاذة  القراءة  وهذه   ،  95« قلوبكما 

والنتائج الخاتمة 
نتائج من  به  خرجنا  ما  ونحدد  األخيرة  لماساته  نضع  أن  بد  ول  نهايته  إلى  البحث  وصل   لقد 
لوجهه خالصا  يجعله  أن  تعالى  الله  نسأل  الذي  عملنا  بها  نأطر  مرتكزات  من  إليه  وتوصلنا   ، 

: يأتي  بما  نلخصها  النتائج  تلك  ومن   . الكريم 
أرض في  ولد  حيث  ؛  والنشأة  الوالدة  تركي  رومي  األرض  محمد  بن  الله  لطف  الشيخ  إن   -1 
خلده وفي   ، خاصة  مكانة  قلبه  في  له  وكانت   ، فيها  العلوم  مبادئ  وتلقى  فيها  ونشأ   الروم 
البلدان في  وتطوافه   ، إياها  مغادرته  بعد  جليا  ذلك  يظهر   ، وشوق  حنين  ولروحه   ،  ذكريات 

ذهب بعض النحاة والمفسرين الى تضعيف هذه القراءة  ونقلوا عن البصرين قبحها ومنهم ابو علي الفارسي في الحجة   89
للقراء السبعة : ٣/ 121؛ ومكي بن أبي طالب القيسي في الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1/ 57٣ ؛ والزمخشري في 

كشافه : 1/ 512 ؛ والبيضاوي في تفسيره : 2/ 85 .
تفسيره : ص22 .  90

ينظر التبيان في اعراب القرآن ، العكبري :1/ 5 ؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن : 1/ 901 ؛ البحر المحيط ، ابو حيان   91
األندلسي : 1/ 4٣ .

ينظر الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي : 1/ 9٣1 .  92
تفسيره : ص0٣ .  93

ينظر: مختصر في شواذ القرآن ، ابن خالويه : ص01 ؛ الكشاف ، الزمخشري : 1/ 67 ؛ مفاتيح الغيب ، الرازي : 2/   94
662 ؛ البحر المحيط ،ابو حيان : 1/ 26 .

تفسيره : ص 291 .  95
ينظر : النكت والعيون ، الماوردي :1/ 091 ؛ المحرر الوجيز ، ابن عطية : 1/ 112 ؛ الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي   96

: 2/ 621 ؛ مختصر في شواذ القرآن ، ابن خالويه : ص71 .
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علماء عن  المنعقد  المؤتمر  دائرة  ضمن  الشيخ  دخول  يؤدك  وذلك   ، للعلم  طلبا  وغربا   شرقا 
. آراس  نهر  بها  يمر  التي  المدن 

في ومولعا   ، للعلم  محبا   ، عاتقه  عن  العصا  يضع  ل  الرحلة  كثير  الله  لطف  الشيخ  كان   -2 
، علمه  من  ليغترف  ؛  إليه  ورحل  إل  الرحال  له  يشد  بعالم  يسمع  ل   ، وزيادتها   المعرفة 

. العلم  رحيق  من  وينهل 
لم المعلومات  موسوعي  التأليف  كثير  العلم  خزير  الفنون  متعدد  الله  لطف  الشيخ  كان   -3 
والقراءات التفسير  في  ألف  فقد   ، أو كراسا  كان  كتابا  مؤلفا  فيه  وألف  إل  الفنون  من  فنا   يترك 
العلوم من  وغيرها   ، والهيئة  والرياضيات  والفلك  والمنطق  والنحو  واألصول  والفقه   والحديث 
. المحقق  والفهامة   ، المدقق  العالمة  عليه  يطلق  يأن  يحق  ما  لتبحره  ويأسس  تمكنه  يأكد  ما 
األشعرية الصافية  وعقيدته  الحنفي  وفقهه  الصوفي  بمنهجه  الله  لطف  الشيخ  عرف   -4 
العلماء دفع  ما  وهو   ، اإلطالع  وسعة  العلم  غزارة  من  عنه  عرف  عما  فضال   الماتريدية 

. أهله  هو  بما  ومدحه   ، عليه  للثناء  والشيوخ 
، القراءات  علم  في  رومي  األرض  الله  لطف  الشيخ  جهود  البحث  خالل  من  لنا  تبين   -5 
عالوة  ، مر  كما  بذلك  صرح  قد   ، العشر  بالقراءات  الكريم  للقرآن  متقن  حافظ  أنه  سيما   ول 
، التفسير  أصول  في  رسالة  كتابه  في  للمسائل  وتقريرا  تأصيال  التأليفات  ذلك  في  تأليفه   على 
رسالة  : كتابه  في  في  القراءات  علم  أصول  بعض  وضع  والتفسير،  التحرير  راموز   وتفسيره 
في ألفه  ما  ذلك  إلى  أضف   ، تفسيره  في  القراءات  علم  مسائل  وقرر   ، التفسير  أصول   في 

. منها  نسخة  على  الحصول  من  نتمكن  لم  التجويد  علم  في  مستقلة  رسالة 
، منها  المتواتر  في  وهذا   ، غالبا  قارئها  إلى  اإلحالة  دون  القراءة  بذكر  تقريراته  اتسمت   -6 
، ندر  فيما  ذلك  ويذكر  الغالب  على  شاذة  أو  متواترة  القراءة  كون  إلى  الشيخ  يشر  ل   وكذا 
تفسيره جاء  إذ  ؛  ذلك  في  التفصيل  ذكر  وعدم  الختصار  إلى  الميل  هو  ذلك  في  السبب   ولعل 
لم الذي  البيضاوي  تفسير  اختصار  حاول  أته  فيها  صرح  التي  مقدمته  من  يبدو  كما   مختصرا 
صغيرا جاء  التفسير  حجم  أن  أيضا  وصرح   ، التفسير  ذلك  إل  كتابته  وقت  مصدر  لديه   يكن 

. الفائدة  في  يعني  كبيرا97  كلن  حجمه  أن  غير 
الرياء من  يطهره  وأن   ، الكريم  لوجهه  خالصا  هذا  عملنا  يجعل  أن  تعالى  الله  نسأل   وأخيرا 
إلى والهدي   ، والسداد  الصواب  يلهمنا  وأن   ، حسناتنا  ميزان  في  يجعله  وأن   ،  والسمعة 
األرضرومي محمد  بن  الله  لطف  الشيخ  العلم  وطلبة  وعن  عنا  يجزي  وأن   ، الرشاد   سبيل 
وآخر  ، عليه  والقادر  ذلك  ولي  إنه  والشهداء  الصديقين  منزلة  من  ينزله  وأن   ، الجزاء   خير 

العالمين رب  لله  الحمد  أن  دعوانا 

والمراجع المصادر  ثبت 
القيسي بن محمد  بن حموش  أبي طالب  بن  مكي  ،أبو محمد  القراءات  معاني  اإلبانة عن   -1 

. والنشر  للطباعة  دار نهضة مصر  إسماعيل شلبي،  الفتاح  د. عبد  تحقيق:   ، (ت:437ه) 
الحسيني الله  لطف  ابن  علي  بن  حسن  بن  خان  صديق  محمد  الطيب  أبو   ، العلوم  أبجد   -2 

م  2002 هـ-   1423  ، ط1    ، حزم  ابن  دار   ، (ت:1307هـ)  القِنَّوجي  البخاري 
ينظر مقدمة تفسيره : ص 9 .  97
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بن الرحمن  عبد  القاسم  أبو  السبع،  القراءات  في  األماني  حـرز  مـن  المعـاني  إبراز   -3 
 إسماعيل أبو شامة المقدسي،  (ت:665ه) ، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض ، مصر، شـركة

. الحلبي  البابي  مكتبة مصطفى 
عبد بن  محمد  بن  أحمد  الدين  عشر،شهاب  األربعة  القراءات  في  البشر  فضالء  إتحاف   -4 
ط1،  ، العلمية  الكتب  دار  لبنان،  مهرة،  أنس  تحقيق:   ، (ت:1117ه)  الدمياطي   الغني 

. 1419هـ   - 1998م 
اإلسالمية البشائر  دار   ، الدين عتر  ، حسن ضياء  منها  القراءات  ومنزلتة  السبعة  األحرف   -5 

. 1988م   - 1409هـ   ، ط1   ، لبنان   ، بيروت   ،
 6- األعالم (قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)،

. 2002م  ط15،  للماليين،  العلم  دار  بيروت،   ، (ت:1396هـ)  الزركلي  الدين  خير 
دار  ، كمال  محمد   : تحقيق   ، الطباخ  راغب  محمد   ، الشهباء  حلب  بتاريخ  النبالء  إعالم   -7 

. 1988م   - 1408هـ   ، ط2   ، العربي  القلم 
محمد بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر   ، التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار   -8 
محمد بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر   ، (ت:586هـ)  البيضاوي   الشيرازي 
التراث إحياء  المرعشلي،دار  الرحمن  عبد  تحقيق:محمد   ، (ت:685هـ)  البيضاوي   الشيرازي 

1418هـ ،ط1،  بيروت    ، العربي 
الباباني أمين  محمد  بن  باشا  إسماعيل  الظنون،  كشف  علـى  الـذيل  في  المكنون  إيضاح   -9 

. 1413ه-1992م)  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،   ، :1339ه)  (ت  البغدادي 
تحقيق:  ، (ت:745ه)  األندلسي  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو   ، المحيط  البحر  تفـسير   -10 
العلمية، ط1، الكتب  دار  بيروت،  الموجود وعلي محمد معوض وغيرهم،  أحمد عبد   عادل 

. 1422هـ   – 2001م 
الله عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   ، السابع  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر   -11 

بيروت.  ، المعرفة  دار   ، (ت:1250هـ)  اليمني  الشوكاني 
 12- البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ، (ت:794ه)

. ، 1391ه  بيروت  المعرفة،  دار   ، إبراهيم،  الفضل  أبو  تحقيق: محمد 
المنظمة منشورات   ، أباه  ولد  المختار  محمد   ، والمغرب  المشرق  في  القراءات  تاريخ   -13 

-2000م. 1422هـ   ، ،إيسيسكو  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
العكبري الله  عبد  بن  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أبو   ، القرآن  إعراب  في  التبيان   -14 

. وشركاؤه  الحلبي  البابي  عيسى   ، البجاوي  محمد  علي   : تحقيق   ، (ت:616هـ) 
بن محمد  الجزري،  ابن  الخير  أبو  الدين  شمس   ، العشر  القراءات  في  التيسير  تحبير   -15 
األردن  ، الفرقان  دار   ، القضاة  مفلح  أحمد محمد  د.   : تحقيق   ، يوسف (ت:833هـ)  بن   محمد 

. 2000م   - ، 1421هـ  ، ط1  عمان   ،
دار تونس،   ، (ت:1284ه)   عاشور  ابن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير  تفسير   -16 

. والتوزيع، 1997م  للنشر  سحنون 
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 17- التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي (ت:147ه)
. 1983م   - ، 1403ه  العربي، ط4  الكتاب  دار  لبنان،   ،

 18- التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت:816ه) ،دار الكتب العلمية ، بيروت
٣891م. ٣041هـ  لبنان،   –

حميد أحمد   ، والنتقاد  العتقاد  بين  اإلشاري  التفسير    -19                               
İslamiأوغلو   İlimler  Dergisi  ,  Yıl,15,Cilt15, Sayı1,Mart2020

اللهيات كلية  اتاتورك  جامعة  الى  قدمة  اهم  دكتور  اطروحة  التحرير  راموز  تفسير   -20 
.  2019 الحوت  مجاهد  الدكتور  بتحقيق  العامة  السالمية  العلوم  قسم 

والنشر للطباعة  مصر  نهضة  ،دار  طنطاوي  سيد  محمد  الكريم،   للقرآن  الوسيط  التفسير   -21 
. 1998م   -1997 ط1،  القاهرة،  الفجالة-  والتوزيع، 

بن محمد  بن  محمد  الجزري،  ابن  الخير  أبو  الدين  شمس   ، التجويد  علم  في  التمهيد   -22 
، الرياض   ، المعارف  مكتبة   ، البواب  حسين  على  الدكتور  حقيق:   ، (ت:833هـ)   يوسف 

. 1985م  ، 1405هـ  ط1 
 23- جامع البيان في القراءات السبع ، أبو عمرو عثمــان بــن ســعيد الداني ، (ت:444ه)

. 2007م   - الـشارقة، ط1، 1428هـ  اإلمارات، جامعـة   ،
بكر أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   ، القرطبي)  (تفسير  القرآن  ألحكام  الجامع   -24 
البردوني أحمد  تحقيق:   ، 671هـ)  (ت:  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري  فرج   بن 

1964م  - 1384هـ   ، ط2   ، القاهرة   ، المصرية  الكتب  دار   ، أطفيش  وإبراهيم 
تحقيق  ، 403هـ)  (ت:  زنجلة  ابن  زرعة  أبو  محمد،  بن  الرحمن  عبد   ، القراءات  حجة   -25 

. الرسالة  دار   ، األفغاني  سعيد   : وتعليق 
علي أبو  األصل،  الفارسّي  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  الحسن   ، السبعة  للقراء  الحجة   -26 
دمشق  ، للتراث  المأمون  دار   ، جويجابي  بشير   - قهوجي  الدين  :بدر  تحقيق   ،  (ت:377هـ) 

.1993 1413هـ  ،ط2،  ،بيروت 
البيطار إبراهيم  بـن  بـن حـسن  الرزاق  الثالث عشر، عبد  القرن  تاريخ  البشر في   27- حلية 
(ت: 1335ه ) ، تحقيق: محمد بهجة البيطار، بيروت، دار صادر، ط2، 1413ه -1993م .
2005م  ، الرومي، ط41، 1426هـ  الرحمن  عبد  بن  فهد  د.  القرآن،  علوم  في  دراسات   -28
،ط2 القاهرة   ، محيسن  دار   ، محيسن  سالم  محمد  د.محمد   ، القرآن  تجويد  في  الرائد   -29 

. ، 2002م   1423، 
نجيب منتصر  تحقيق   ، األرضومي  محمد  بن  الله   لطف   ، التفسير  اصول  في  رسالة   -30 

2014م. فلسطين   ، النجاح  جامعة   ، ماجستير  رسالة   ، صدقي 
محمد بن  علي  بن  خليل  محمد  الفضل  أبو   ، الثاني عشر  القرن  أعيان  في  الدرر  سلك   -31 
. 1988م   - 1408ه  ابن حزم، ط3،  ودار  اإلسالمية  البشائر  دار   ، المرادي (ت:1206ه) 
محمد بن  محمد  بن  محمد  القاسم  أبو   ، عشر  األربعة  القراءات  في  النشر  طيبة  شرح   -32 
 النويري ، (ت:758ه) ، تحقيق: د. مجدي محمد سرور باسلوم، لبنان، دار الكتب العلمية،

- 1424هـ 
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عليه اهللا  اهللا صـلى  رسـول  أمـور  مـن  المختـصر  الـصحيح  الجـامع  البخاري   33- صحيح 
بيروت، البغا،  ديـب  د. مصطفى  تحقيق:  البخاري،  المعروف بصحيح  وأيامه   وسـلم وسننه 

1987ه.  - واليمامة، ط3، 1407ه  كثير  ابن  دار 
 34- صحيح مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (ت:261ه) ، تحقيق:

. العربي  التراث  إحياء  دار  بيروت،   ، الباقي  فؤاد عبد  محمد 
الخير أبو  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين،  شمس  العـشر،  القراءات  في  النشر  طيبة   -35 

. الهدى  دار  النبوية،  المدينة   ، الزعبي  تميم  محمد  تحقيق:   ، الجزري (ت:833ه)  ابن 
:1237ه) (ت  الجبرتي  حـسن  بن  الرحمن  عبد  واألخبار،  التراجم  في  اآلثار  عجائب   -36 

الجيل. بيروت،دار   ،
أبو السبع،  القراءات  في  الشاطبية  القصيدة  شـرح   ، القصيد  شـرح  في  النضيد  العقد   -37 
جدة، سويد،  رشـدي  أيمن  د.  تحقيق:  (ت:756ه)  الحلبي  السمين  يوسف  بن  أحمد   العباس 

. م   2001  - المكتبات، ط1، 1422هـ  نور  دار 
، :1290ه)  (ت  الحنبلي  النجدي  هللا  عبد  بن  عثمان   ، نجد  تاريخ  في  المجد  عنوان   -38 
ط4، العزيز،  عبد  الملك  دار  الشيخ،الرياض،  آل  اللطيف  عبد  بن  الرحمن  عبد   تحقيق: 

. 1982م   - 1402هـ 
. ط7   ، القاهرة   ، نصر  قابل  عطية   ، التجويد  علم  في  المريد  غاية   -39

دار  ، (ت:702هـ)  الواقدي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو   ، لشام  فتوحا   -40 
-1997م ،1417هـ  ط1   ، لبنان   ، بيروت   ، العلمية  الكتب 

الحموي أحمد بن عمر بن محمد  العباس  أبو  القراءات،  القواعد واإلشارات في أصول   -41 
(ت: 791ه) ، تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار، دمشق، دار القلم ، ط1، 1406ه .
علي بن  محمد   ، الفنون  اصطالحات  كشاف   ، الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة   -42 

. 6991م   ، بيرت   ، ناشرون  لبنان  مكتبة  ط1،   ، دحروج  علي  تحقيق   ، التهانوي 
 43- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بن عمر
الزمخشري (ت:538ه) ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
طالب أبي  بن  مكي  محمد  أبو  وحججها،  وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف   -44 
ط3،  ، بيروت   ، الرسالة  مؤسسة   ، رمضان  الديم  دزمحي  تحقيق:   ،  القيسي(ت:437هـ) 

م  1984  - . 1404هـ 
مؤسسة  ، المصري  محمد   - درويش  عدنان  تحقيق   ، الكفوي  البقاء  ابو   ، الكليات   -45 

. بيروت   ، الرسالة 
مؤلفلري، عثمانلي   ( (ت:1343هـ  بروسالي  طاهر  محمد   ، العثمانيون  المؤلفون   -46 

العثماني، مطبعة عامرة، 1333هـ. العام  التعليم  استانبول،إدارة 
عطية ابن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو   ، العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   -47 
العلمية، الكتب  دار  لبنان،  الشافي محمد،  السالم عبد  تحقيق: عبد   ،  األندلسي  (ت:546ه) 

. 1993م   - ط1، 1413هـ 
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األموي القاسم  أبي  بن  نجاح  بن  سليمان  داود،  أبو   ، التنزيل  لهجاء  التبيين  مختصر   -48 
بالولء، األندلسي (ت:496هـ) ، مجمع الملك فهد - المدينة المنورة ، 1423 هـ - 2002 م .
. القاهرة   ، المتنبي  مكتبة   ، خالويه  ابن   ، البديع  كتاب  من  القرآن  شواذ  في  مختصر   -49 

الدين حافظ  محمود  بن  أحمد  بن  الله  عبد  البركات  أبو   ، التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك   -50 
. 1998م   - 1491هـ   ، ط1   ، بديوي  علي  يوسف   : تحقيق   ، 710هـ)  (ت:  النسفي 

، (ت:370هـ)  منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد   ، القراءات  معاني   -51 
، ط1   ، السعودية  العربية  المملكة   ، سعود  الملك  جامعة   - اآلداب  كلية  في  البحوث   مركز 

1991م  ،  . 1412هـ 
دار بيروت،   ، (ت:626ه)   ، الحموي  اهللا  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  ،أبو  البلدان  معجم   -52 

. الفكر 
الدمشقي كحالة  رضا  بن  عمر   ، العربية  الكتب  مصنفي  تراجم   ، المؤلفين  معجم   -53 

1414ه الرسالة، ط1،1993م  بيروت، مؤسسة   ، . (ت:1408ه) 
التيمي، عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الله  عبد  أبو   ،  ( الكبير  (التفسير  أو  الغيب  مفاتيح   -54 

2000م  - 1421ه  العلمية، ط1،  الكتب  دار  ،بيروت،  أبو عبد اهللا (ت:606ه) 
الخير أبو  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين،  شمس  الطالبين،  ومرشـد  المقرئين  منجد   -55 

1999م  - 1420هـ  العلمية، ط1،  الكتب  دار   ، (ت:833ه)  الجزري  . ابن 
 56- النشر في القراءات العشر،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد أبو الخير ابن الجزري
(ت:833ه) ، تحقيق: علي محمد الضباع (ت:1380ه)، القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى .
محيسن سالم  محمد  محمد  محمد   ، العشر  القراءات  في  النشر  طيبة  شرح  الهادي   -57 

1997م.  - 1417هـ  ،ط1،   بيروت   ، الجيل  ،دار  (ت:1422هـ) 
 58- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني

-1992م. 1413ه   ، العلمية  الكتـب  دار  بيروت،   ، :1339ه)  (ت  البغدادي 
القراءات في  الشاطبية  في شرح  الوافي   ، السبع  القراءات  في  الشاطبية  في شرح  الوافي   -59 

. 0141هـ   ، طيبة  مدينة   ، الدار  مكتبة   ، ط2   ، القاضي  الفتاح  عبد   ،  السبع 
أبي بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيـان  وفيات   -60 

الثقافة دار  لبنان،   ، عباس  إحسان  تحقيق:   ، (ت: 681ه)  خلكان  ابن  . بكر 
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Bu kitabı Hiperkitap dijital kütüphanesinden tam metin olarak görüntüleyebilirsiniz.
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Aras nehrinin vücuda getirdiği Aras havzası Türkiye, İran ve Azerbaycan’da geniş bir coğrafya-
yı kapsayan bir bölgedir. Aras nehri ve havzası birçok eski dinin gelişim bölgesi olmasından 
dolayı dinler tarihi açısından önemlidir. Bu özelliğinden dolayı Aras nehrinin kutsallığı öteden 
beri anlatılagelmiş ve suyunun her derde deva olduğuna inanılmıştır. İslamiyet’in doğuşun-
dan çok önce ise nehrin aşağı havzasında yaşayan Yahudilerden ötürü bölge Yahudi bölgesi 
olarak anılmaktaydı. Bu nedenle Aras havzası İsrailoğulları’na ait birçok menkıbeye de ev 
sahipliği yapmıştır. Yahudiler dışında Hıristiyan topluluklardan olan Gregoryan Ermeniler, 
Ortodoks ve Malakan Rusları, Hırıstiyan Albanlar da çeşitli zaman aralıkları ile bu bölgede 
yaşamışlardır. 

Aras Havzası’ndaki ilk İslam fetihleri Hz. Ömer döneminde başlamış, Emeviler ve Abbasiler 
dönemlerinde devam etmiştir. Akabinde bu havza Samaniler, Sacoğulları, Mervaniler gibi yerel 
beyliklerin hâkimiyetinde kalmıştır. Bizanslılara karşı kazanılan ilk büyük zafer olan Pasinler 
Savaşı bu havzada gerçekleşmiştir. Alparslan’ın 1064’te Ani Şehri’ni alması ile de Aras Havzası 
Selçuklu hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra ise Şeddadiler, Saltukoğulları, 
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Harezmşahlar gibi birçok beylik ve devletin bölgede hâkimiyeti 
görülmektedir. Osmanlı dönemine gelindiğinde de Aras Havzası tarihin her sürecinde olduğu 
gibi stratejik önemini korumaya devam etmiştir. Halen bu havza Anadolu’nun Kafkaslara ve 
Kuzey İran coğrafyasına açılan kapısı niteliğindedir. 

Birçok toplum, din ve kültür açısından önemli bir bölge olan Aras Havzası en eski dönemler-
den itibaren İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunması nedeniyle ticari ehemmiyete haizdi. Yine 
stratejik konumu nedeniyle siyasi, sosyal, dini ve kültürel açıdan da büyük öneme sahipti. Bu 
bölge özellikle kültür-medeniyet açısından oldukça ileri bir seviyede idi. Nitekim Türk-İslam 
hâkimiyeti döneminde havzanın önemli merkezlerindeki medreselerde yetişmiş ulema 
verdikleri eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle bölgenin ilmî refah seviyesini yükselttikleri 
gibi tekke, zaviye ve dergâhlarındaki gönül erbabı âlimler ve mutasavvıflar da bu coğrafyanın 
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli vazifeler icra etmişlerdir. Abdurrahman Gazi, Aşık 
Erbabi, Ahi Toman Baba, Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi, Erzurumlu Ibrahim Hakkı Hazret-
leri, Nene Hatun, Ömer Nasuhi Bilmen, Ebu'l Hasan Harakani, Davûdi Karsî, Yusuf Harputi 
(Bingöl), Ahmed-i Hani, Halife Yusuf Bayezidî, Molla Musa Celalî gibi ulema ismi zikredilebilir. 
Ayrıca Iğdır ilimize yaklaşık 45 km. mesafede bulunan ve şu ân Ermenistan sınırları dâhilinde 
yer alan Duvîn’den neş’et eden Eyyûbî ailesini de (Selâhaddîn Eyyûbî’nin dedesi Şadî, babası 
Necmeddîn Eyûb ve amcası Esedüddîn Şîrkûh) zikretmek gerekir. Yine İran ve Azerbaycan’da 
da geniş bir coğrafyayı kapsayan Aras havzası İslam Tarihi’nde; Şems-i Tebrîzî, Sayib Tebrîzî, 
Şehriyâr, Abdülkâdir Geylânî, Nimetullah Baba Nahçıvani, Hinduşah Nahçivanî, gibi büyük 
ulema ve şairleri yetiştirmiştir. Bu bölge aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen nice ilim ehli ile 
tarihi şahsiyete de ev sahipliği yapmaktadır. Elimizdeki bu çalışma, bu güzide insanların ilim 
dünyasına tanıtılması gayesiyle ortaya çıkmıştır.
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