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ERZEN, İsmail Hatip 
(1882- 1968) 

Son devir din alimlerinden. 
_j 

13 Nisan 1882'de Siirt'te doğdu . Ba
bası ulemadan Şeyh İbrahim Efendi, an
nesi Halime Hanım ' dır. Molla Hasan Ha
tipzadeler diye tanınan ve birçok alim ve 
şeyh yetiştiren bir aileden gelmektedir. 
Nesebinin Şeyh Abdülkadir-i Geylani'ye 
ulaştığı söylenir. Siirt 'te mahalle rnek
tebinden sonra rüşdiyede, ayrıca Ha
lefiyye, Rahimiyye ve Salihiyye medre
selerinde tahsil gördü. Babası İbrahim 
Efendi ve Müderris Hasan Efendi ile Siirt 
müftüsü ve Millf Meclis azası Halil Hulki 
Efendi onun ilk hocalarıdı r. Daha sonra 
Erzurum müftüsü Lutfullah Efendi. Ye
tim Hoca Efendi ve Taşkesantı Ziyaed
din Efendi· den ders aldı. Ardından Mı

sır'a giderek Ezher Üniversitesi 'nde ye
di yıl İslami ilimleri tahsil etti. Bu sıra
da Türk talebe yurdunda kalan öğren
cilere hadis ve fıkıh usulü ile akaid ders
leri okuttu. Ayrıca biri Matbaatü 's- saa
de olmak üzere iki matbaanın başmu
sahhihliğinde bulundu. Şevkani'nin İr
şadü 'J- tuiı ul'ü ile (Kahire ı 327) Celaled
din es-SüyOtf'nin Ifüsnü '1-makşıd if 
'ameli'I- mevli d adlı r isalesi onun tas
hi hi yle basılmıştır. 

1909 yılında Mısır ' dan dönen İsmail 
Hatip 1916'ya kadar Ma'mOretülaziz Sul
tanisi, bu tarihten 1921 'e kadar da Si
vas Sultanisi 'nde Arapça muallimliği yap
tı. Ayrıca Sivas Darülhilafe Medresesi'n
de Arapça dersleri verdi ve Osman Paşa 
Camii hatipliğini üstlendL 1921 -1960 yıl
ları arasında sı rasıyla Yaytak (Urfa). Çer
mik, Gümüşhane. Sivas. Antakya, Eyüp 
(istanbul ), Konya ve Malatya müftülük
lerinde bulundu. 

İsmail Hatip Erzen hayatının son dö
nemlerinde hastalanmış, tedavi masraf
larını karşılayabilmek için kütüphanesi-
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ni Elazığ 'da satışa çıkarmış ve 1968 yı
lında Ankara'da vefat etm i ştir. 

Şafii mezhebinden olan İsmail Erzen 
Selef yolunu takibe çalışmış, dinin bid'at 
ve hurafelerden ayıklanması hususun
da gayret göstermiştir. Takva sahibi, ça
lışkan ve sert mizaçtı bir alimdL Namaz
ların farzlarından önce İh las sOresinin 
okunmasının caiz olmadığı . mevlid okut
ma masraflarının fakiriere sadaka ola
rak verilmesinin daha hayırlı olacağı ve 
Allah'ın huzurunda tevazu maksadıyla 
baş açık namaz kılmanın müstahap ol
duğu görüşündeydL Erzen bu fikirlerin
den dolayı itharn edilmiş ve hakkında 
toplu şikayetlerde bulunulmuştu . Dini 
konularda zamanının alimleriyle yaptığı 
Türkçe, Arapça manzum ve mensur ya
zışmalarında dini bilgisinin yanında mü
tevazi, ağır başlı ve saygı lı oluşu dikkati 
çeker. 

Eserleri. Türkçe, Arapça ve Farsça bi
len İsmail Hatip Erzen'in başlıca eserle
ri şunlardı r: 1. Al em -i İsldm 'a Hitap (Si
vas ı 340). Seksen dokuz beyitlik bir man
zume olup son Yunan harbinde düşman
la iş birliği yapan kimseleri yerrnek ga
yesiyle yazılmıştır. 2. İslami Hakikatler 
(Malatya ı 956). Halil Öztoprak'ın K ur 'an '
da Hikmet Tarih 'te Hakikat adlı kita
bının bazı bölümlerine cevaptı r. 3. La
miyyetü '1-A cem (Ankara ı 94 5). Tuğrai'

nin aynı adlı eserinin Türkçe tercüme
sidiL 4. Batınflerin ve K armatflerin İç
yüzü (Ankara ı 948). İbn Malik el-Ham
madi'nin Keşfü 'I- esrari'l-Batıniyye ve 
a{J.bdrü '1-K aramita adlı eserinin tercü
mesidir. 

Basılmamış eserleri arasında Arapça 
olarak kaleme aldığı en -Nasrü '1- mu 'av
ve] ii '1- 'as ri '1- evvel ve Milaslı İsmail 
Hakkı Bey'in yeni yazıya dair el -lj.attü '1-
cedfd adlı yirmi sayfalık risalesine red
diye olarak yazdığı el -lj.attü 's- sedid if 
na~di 'l - l]atti '1- ce di d adındaki 1 06 say
falık risalesi sayılabili r. Ayrıca Sebflür
reşad dergisiyle mahallf gazetelerde bir
çok yazısı çıkmıştır. 
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ERZİNCAN 

Doğu Anadolu bölgesinde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Fırat (Karasu) nehrinin yukarı havza
sında, kendisiyle aynı adı taşıyan ovanın 
ortasında yer alır. Şehir kuzeyde Esense 
( Keşiş) dağı , kuzeydoğuda Kop dağı , do
ğuda Karasu -Ai-as dağlarının batı uzan
tıları, güneyde Munzur ve Mercan dağ

ları . batıda Kızıldağ ve Dumanlıdağ ile 
çevrili dir. Erzincan adının, Strabon ·un 
İlkçağ 'da bu bölgede bulunduğunu be
lirttiği Eriza şehrinden geldiği söylenir ; 
yine bu bölgeden bahseden Grek kay
naklarında Aziris adıyla gösterilen şeh

rin de Erzincan olması mümkündür. Şeh
rin adı Ermeni kaynaklarında Erez, Erzng 
ve Erznga ; Bizans kaynaklarında Arin
gam (Arı ngan ). Arsingan. Erzingan; Arap 
kaynaklarında ise Erzencan şeklinde ge
çer. Türk fetihlerinden sonra şehrin adı 

önce Erzingan. Ezirgan olarak söylenmiş, 
ardından da bugünkü şeklini almıştır. 

Erzincan ' ın ne zaman kurulduğu ve 
tarih öncesi dönemleri hakkında kaynak
larda kesin bilgiler yoksa da yapılan in
celeme ve kazılardan. şehrin bulunduğu 
bölgedeki ilk yerleşmeterin milatta n ön
ce lll. binyıla kadar indiği anlaşılmakta 

dır. Milattan önce ll. binyılda Erzincan 
Hurri -Mitanni imparatorluğu 'nun idare
si altında bulunmaktaydı. Yöre milattan 
önce 1380 ·e doğru uzunca bir süredir 
buraya çeşitli seferlerde bulunan Hitit
ler'in hakimiyetine girdi. Hitit kaynakla
rında Hayaşa, Asur kaynaklarında Suhmi 
denilen bölge. ll. Argişti devrinde (m.ö. 
7ı 4-685) Urartu Devleti'ne katılarak ba
tı sınırında güçlü bir eyalet haline geti
rildL Bu dönemde, günümüzdeki şehrin 
15-20 km. doğusundaki Altıntepe mev
kiinde bir yerleşim yeri ve kale bulun
maktaydı. Bir ara İskitler'in ve arkasın
dan Medler'in kontrolüne giren Erzin
can ve yöresi Persler tarafından alındık
tan sonra Armina 1 Arminiya satraplığı
na bağlandı. Milattan önce 334 yılında 
ise İskender İmparatorluğu 'na dahil ol
du ve bunun ardından yaklaşık iki asır 
boyunca Helenistik krallıklar, Partlar. 
Romalılar. Pontuslular ve Ermeniler ara
sındaki mücadelelerde kilit noktasını 

teşkil etti. Milattan önce ll ve ı. yüzyıl

larda Roma hakimiyeti sırasında Doğu 
eyaletinin Pontus vilayetine dahil edilen 
yöre bir ara tekrar Part hakimiyetine 
geçti ; arkasından da Bizans- Sa sa ni mü
cadeleleri ne sahne oldu. 


