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Selçuklu emirlerinden 
Ebü'I-Kasım b. Ali et-Tı1si'nin 

Tokat'ta bulunan türbesi. 
_j 

Üzerinde Danişmend ve Selçuklu eser
lerinin yer aldığı , Tokat'ın en eski cad
desi olarak bilinen Sulusokak' ın yukarı 

kesimindedir. Kayseri'deki Hacı Kılıç Ca
mii ve Medresesi'nin banisi, ı. Alaeddin 
Keykubad ' ın veziri Ebü'l-Kasım-ı Tüsf 
tarafından henüz kendisi hayatta iken 
631 (1234) yılında yaptırılmıştır. Halk 
arasında Ali Tüsf Türbesi adıyla anılmak
la beraber bu ismin türbede yatan şah
sın babasına ait olduğu kitabeden açık
ça anlaşılmaktadır. 

Türbe kare planlı olup gövdesi yarı hi
zadan itibaren sekizgen bir yüksek ku b
be kasnağına dönüşmüştür. İç mekanı 
örten tromplu kubbe, dışarıdan piramit 
biçimi bir külahla kapatılmışsa da bu
gün yıkık olan bu külahın yerinde kire
mit örtülü bir çatı bulunmaktadır. Du
varlar tuğladan örülmüş ve kirli sarı ka
lın bir sıva ile kaplanmıştır. Ön yüzünde 
türbenin en dikkat çekici kısmını oluş
turan iki pencere mevcuttur. Pencere 
açıklıkları, zemin hizasından başlayan ve 
iki mislinden fazla yükseklikte olan bi
rer dikdörtgen nişin alt yarısında yer al
makta, üstlerinde de sivri kemerli birer 
yüksek alınlık bulunmaktadır. İçeri doğ
ru üç seviyeli olan nişlerin üst pervazla
rı ile alınlık kemerleri arasında, kirli sa
rı zemin üzerine firüze çini mozaikle iki 
ayet yazılmıştır. Nişlerin diğer kısımları 
ile alınlıkların içi firüze. lacivert ve mor 
çini mozaikle yapılmış birbirini kesen 
altıgenlerden mürekkep geometrik de
senlerle süslenmiştir. Pencere nişlerinin 
üzerinde, dar bir saçaklıkla korunan in
ce uzun ve iki satırlı kitabe yer almak
tadır. Türbenin güneydoğu köşesine geç 
devirlerde, duvar oyulmak suretiyle ke
merli ve içbükey nişli kitabesiz bir çeş
me yapılmıştır. 

Ebü' 1-Kasım - ı 

Tüsi Türbesi -
Tokat 
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EBÜ'l- KASIM ez-ZECCACİ 

(bk. ZECCACİ). 

EBÜ'l-KASIM ez-ZEHRAVİ 

(bk. ZEHRAVİ). 

EBÜ'l-KELAM AzAD 
( ~bl t~ l _,t ) 
(1888-1958) 

Hindistanlı gazeteci- yazar, 
ilim ve siyaset adamı. 
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Mekke'de doğdu. Asıl adı Muhyiddin 
Ahmed'dir. Babür Şah zamanında Afga
nistan'dan Hindistan'a göç eden bir aile
ye mensup alim bir zat olan babası Mev
lana Hayreddin, büyük Hint ayaklanma
sı ( 1857) sırasında Hindistan'dan ayrılıp 
Mekke'ye yerleşmişti. Tahsiline burada 
başlayan Ebü'l-Kelam Azad, ailesiyle bir
likte Hindistan'a döndükten sonra ( 1899) 
çevredeki en iyi hocalardan değişik ilim
ler tahsil etti. Yirmi yirmi beş yaşların
da tamamlanabilen medrese tahsilini on 
altı yaşında tamamladı; daha sonra ba
basının düzenlediği özel bir grupla bir
likte felsefe. matematik ve mantık oku
du. Bildiği Arapça, Farsça ve Türkçe'nin 
yanı sıra Seyyid Ahmed Han'ın moder
nist eğilimlerinden etkilenerek İngilizce 
öğrenmeye karar verdi. Kısa süre içinde 
bu dili de öğrendi. Özellikle tarih ve fel
sefe üzerinde derinleşmeye çalıştığı bu 
dönemde şiddetli bir fikri bunalım ge
çirdi. Birkaç yıl süren bu bunalım sonun
da bütün geleneksel kanaatleri redde
derek düşünce sistemini yeni baştan 

kurmaya karar verdi. 

Ebü'l-Kelam Azad'ın bu fikri değişimi 
yaşadığı yıllarda Hindistan siyası çalkan
tılar içerisinde bulunuyordu. Hindistan 
genel valisi Lord Curson'un Bengal'i iki 
bölgeye ayıran idari uygulaması ( 1905 ı 
özellikle Hindülar arasında büyük bir tep
kiyle karşılanmıştı. Azad bu gelişmeler 
üzerine Hint ihtilalcileriyle temasa ge
çerek siyasetle ilgilenmeye başladı ve 
Hindistan'ın bağımsızlığı için çalışan giz
li örgütle re girdi. 1904 'te daha on altı 

yaşında iken Lisdnü's-şıdl). adlı bir ga
zete çıkardı. Bu sıralarda Şiblf en-Nu'-
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manf'nin dikkatini çekti. Onun reisi ol
duğu Nedvetü'l-ulema'nın yayın organı 

en-Nedve'nin editörlüğünü yaptı (1905-
1906). Daha sonra Amritsar' a giderek 
Mevlana Muhammed İnşaullah'ın gaze
tesi el- Vekfl 'in editörlüğünü üstlendi 
ve bu gazetede özellikle Osmanlılar'ı sa
vunan yazılar yazdı. 1908'de Irak, Mısır, 
Suriye. Anadolu ve Fransa'yı içine alan 
bir seyahate çıktı. Buralarda tanıştığı 

Arap ve Türk aydınları ile görüş alış ve
rişinde bulundu. Bilhassa Mısır ve Tür
kiye· de Jön Türk hareketinin önde ge
len bazı üyeleriyle dostluk kurdu ve on
larla ilgisini uzun süre devam ettirdi. 
Azact hatıratında. bu seyahatin siyasi gö
rüşleri üzerinde derin etkiler yaptığını 
ve artık Hindistan müslümanlarının ül
kenin bağımsızlığı için çalışacak yeni bir 
siyasi hareket başlatmalarının gerekli
liğine daha çok inandığını söyler (India 

Wins Freedom, s. 7, 8). 

Azad Haziran 1912 tarihinde, bağım
sızlık yolunda yapılacak ilk işin kamuoyu 
oluşturmak olduğu düşüncesiyle hafta
lık el-Hildl, adlı bir gazete çıkarmaya 
başladı. el-Hildl bir yandan islam'ın asil 
kaynaklarına dayanan ihyacılığı savunur
ken öte yandan da panislamizmin en et
kili seslerinden biri oldu. Özellikle Bal
kan Savaşı sırasında ( 191 2- 191 3) sürekli 
olarak Osmanlılar'ı destekledi ve Osman
lı Devleti'ne yardım için çeşitli faaliyet
ler düzenledi. el-Hild1'in kısa zamanda 
büyük ilgi görmesi ve halk üzerinde et
kili olması ingiliz- Hindistan hükümetini 
endişelendirdi. 191S'te kapatı lan el-Hi
ldl'in yerine aynı yılın Kasım ayında el 
Beldg adlı yeni bir gazete yayımlamaya 
başladı. I. Dünya Savaşı'nın devam etti
ği yıllarda Ebü'I-Kelam Azact'ın siyası fa
aliyetlerini durdurmak isteyen hükümet 
onu önce sürgüne gönderdi. daha son
ra da tutukladı. 

1 Ocak 1920'ye kadar hapiste kalan 
Ebü' l-Kelam serbest kalır kalmaz Hin-
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