HÜSEYiN ei-CiSR
liyetçi lideriere anayasa metninin hazır
lanmasında yardım etti. Ancak savaş sona
erdikten kısa bir süre sonra açıkça Hollanda tarafında yer aldı ve 1948 yılı başların
da sömürge idaresinin denetimi altındaki
bölgelerden gelen Cavalı aristokrat liderlerle birlikte oluşturdukla rı Federal Endonezya Komitesi'nin başkanlığına getirildi.
Mart 1948'de H allandalı üyelerle Hollanda destekli bölgelerden gelen Endonezyalı liderlerin oluşturduğu geçici federal
hükümete eğitim, sanat ve ilimden sorumlu devlet bakanı olarak tayin edildi
ve 1949'da Lahey'de düzenlenen Yuvarlak
Masa Konferansı'nda Hollanda destekli bu
hükümetin temsilciliğini yaptı. 27 Aralık
1949 tarihinde Endonezya Cumhuriyeti
bağımsızlığını kazanınca bakanlık görevi
kendiliğinden sona erdi. Ancak Endonezyalı liderler akademik alandaki yetenek
ve tecrübelerinden faydalanmak isteğiy
le onu Cakarta'da yeni kurulan Endonezya Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ne
Arap ve İslam Araştırmaları öğretim üyesi tayin ettiler. Bu görevi sırasında bazı yeni makalelerle Kenneth W. Morgan tarafından yayımlanan Islam. The Straight
Path: Islam Interpreted by Muslims
(New York 1958) adlı eserdeki "Islam in
lndonesia" bölümünü (s. 375-402) kaleme
aldı. İslamiyet'in Endonezya'daki tarihine kısa bir giriş niteliği taşıyan bu çalış
masında İslamiyet, ülkedeki kökleri. modern çağa kadar gelişmesi, geleneksel dini
eğitim. kelam, sufizm ve en sonunda da
İslamiyet'in Endonezya'daki bazı karakteristik özellikleri konu edilerek incelenmiş
tir. Hayatının sonlarına doğru bir süre
Lembaga Bahasa dan Sudaya'nın genel
müdürlüğünü yapan Hüseyin Cayadiningrat 12 Kasım 1960 tarihinde Cakarta'da
vefat etti.
Batı eğitim

Geestesleven der Indonesische Mohammedanen (Weltevreden 1925, Yüksek Hukuk Okulu'nun ilk kuruluş yıl dönüm ünde verdiği konferansıngözden geçirilmiş baskısıdır); De Magische Achtergrond van de Maleische Pantoen (Weltevreden 1933; aynı okulun dokuzuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle verdiği
konferans metnine dayanmaktadır); Apa
Artinya Islam (lakarta 1954, 4 Şubat 1954
tarihinde Endonezya Üniversitesi'nin dördüncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle
verdiği konferansın metnidir); "Local Tradition and the Study of lndonesian History" (An Introduction to lndonesian Historiography, lthaca, N.Y. 1965, s. 74-85,
Endonezya tarih yazıcılığı hakkındadır;
eserlerinin geniş bir listesi için bk. Boland-Farjon, s. 80-81 ).
BİBLİYOGRAFYA :

H. J . Benda. The Crescent and the Rising
Sun: lndonesian Islam u nder the Japanese
Occupation 1942-1945, The Hague 1958, s.
126, 136, 166; R. van Niel. The Emergence of
the Modern lndonesian Elite, The Hague 1960,
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sistemi içerisinde ve Hollan-

Hüseyin Cayadiningrat özel hayatında samimi bir müslüman olarak kalmış ve bu durum kendisine dindaşlarının
güvenini kazandırmıştır. Dürüst davranış
ları dolayısıyla daima hem Endonezyalılar'dan hem de Hollandalılar'dan saygı
gördü. Onun hakkında belirtilmesi gereken hususlardan biri, eşit imkan ve fır
satlarda bir Endon~zyalı'nın H ollandalı
lar'la aynı başarıyı gösterebileceğini ortaya koymasıdır.
Hüseyin Cayadiningrat'ın yukarıda zikredilen eserlerinin dışında dil, edebiyat
ve tarih alanlarında kaleme aldığı diğer
çalışmalarının en önemlileri şunlardır:
De Mohammedaansche Wet en het
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dalı şarkiyatçıların eğitiminde yetişmesine
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23 Ramazan 1261'de (25 Eylül 1845)
Aslen Dimyatlı olan
ve soyunun Ahmed er-Rifal va sıtasıyla Hz.
Peygamber'e ulaştığı söylenen baba tarafının 1760'1ı yıllarda Trablus'a göç ettiği tahmin edilmektedir. Ezher'de okuyup
çeşitli tarikatiara intisap ettikten sonra
Halvetiyye'de karar kılan babası Muhammed ei-Cisr Osmanlı Devleti'ne baş kaldı
ran Mısır valisine karşı çıkanlara katıldı;
ancak başarılı alamayınca önce Kıbrıs'a,
oradan da 1838 yılında İstanbul'a gitti.
Bir yıl sonra da evlendi. Henüz bir yaşını
doldurmadan babasını ve on yaşında iken
Trablusşam'da doğdu.

annesini kaybeden Hüseyin tahsiline amcası Şeyh Mustafa ei-Cisr'in himayesinde
devam etti. On sekiz yaşına kadar Trablus'ta dini ilimler okudu. Daha sonra Beyrut'a geçti ve şehrin müftüsü Muhammed et-Trablusl'nin yanında kaldı, onun
teşvikiyle felsefe ve teknik bilimlerle ilgilendi. Amcasının isteği üzerine 1862 yılın
da Ezher'e girdi. Buradaki hocaları içinde
onu en çok etkileyen Hüseyin ei-Mersafi
olmuştur. İbn Haldun'un tesirinde kalan
Mersafi dünyaya açılma. çağdaş ilimleri
ve Batı dillerini öğrenme , dinden uzak
adet ve gelenekleri daha yumuşak bir üslupla eleştirme, Arap dili ve edebiyatma
önem verme gibi hususlarda Hüseyin eiCisr'e önderlik yapmıştır. Daha çok akli ve
tabii ilimiere ilgi duyan. siyasi ve ilmi neş
riyatı yakından takip eden bir talebe olarak dikkat çeken Cisr. Ezher'de bulunduğu sür.~ içinde dini ilimler le meşgul olanların mutlaka tabii ve akli ilimleri de öğ
renmelerinin gerektiğini ısrarla savundu.
Ezher'de uzun süre kalmayı planlarken
amcasının hastalığı sebebiyle 1867 yılın
da Trablusşam'a dönmek zorunda kaldı.
birkaç hafta sonra da amcası vefat etti.
Ailenin geçimi kendi üzerine kalınca yeniden Ezher'e dönemedi. Halvetl şeyh i olan
babası ve amcasının yürüttüğü tarikat
hizmetlerini üsttenerek memleketinde
eğitim öğ retim ve eser yazmakla meş
gul oldu.
Hüseyin ei-Cisr Batı'nın kalkınmasının
temelinde eğitimin yattığına inanıyor. bunun için de Batı'dakine benzer sanat ve
meslek okulla rı açılmasının gerektiğini
savunuyor. kadın ve çocukların eğitimine
özel bir önem veriyordu. Bu sebeple Ceridetü Tarabulus'un ilk sayısını eğitim
konusuna ayırdı. Yeni tip eğitimin dini
ilimlerle müsbet ilimleri bir arada veren
kurumlar şeklinde düzenlenmesi gerektiğini ileri süren Hüseyin ei-Cisr, ll. Abdülhamid devrinde bu düşüncelerini gerçekleştirecek o rtamı bulunca Midhat Paşa ve
Harndi Paşa gibi Osmanlı aydınlarının ve
çevresindeki bazı zenginlerin de desteğiy
le Ocak 1879'da Trablus'ta ei-Medresetü'lvataniyye'yi açtı. Bizzat müdürlük görevini üstlendiği ve programında Arap dili
ve edebiyatının yanı sıra temel İslam ilimleri, coğrafya, mantık, matematik, Osmanlı kanunları, Türkçe ve Fransızca gibi
derslerin de yer aldığı bu medrese Trablusşam'da dini ve modern ilimierin bir
arada okutulduğu ilk İslami mektep olmuştur. Reşld Rıza. Abdülkadir ei-Mağ
ribl. Said Kiraml. Kamil ei-Mikatl. Abdülkerlm Uveyda gibi birçok ünlü kişi bu-.
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rada ders görmüştür. Ancak medrese
Mart 1882'de kapanmış ve bu durum
bazı kişilerin kıskançlığı. dini okullarda
okuyaniara tanınan askerlik muafiyetinin
bu medrese mezunlarına verilmemesi,
açılışta medreseye destek olan bazı aydınların daha sonra takibata uğraması ve
medresenin de onları desteklemesi gibi
farklı gerekçelerle açıklanmıştır. Hüseyin
ei-Cisr. bundan sonra Cem'iyyetü'l-makasıdi'l-hayriyye tarafından Beyrut'ta açılan
ei-Medresetü's-sultaniyye'nin müdürlüğüne getirildi; burada Muhammed Abduh. İbrahim ei-Ahdeb. Ahmed Abbas eiEzheri gibi dönemin meşhur alimleriyle
beraber çalıştı. Beyrut'ta bir yıl kaldıktan
sonra bazı sıhhi sebeplerle Trablusşam'a
dönmek zorunda kaldı. Burada ei-Medresetü'r-Recebiyye yanında ei-Mansuriyyü'lkebir ve Taynal camilerinde on yıl süreyle
ders vermeye devam etti. Fikri açıdan olgunlaşma devri kabul edilen bu süre içinde Nüzhetü'l-fikr ve er-Risaletü'l-lfamidiyye adlı eserlerini yayımladı. Bunun
üzerine ll. Abdülhamid tarafından saray
hocalığına tayin edilince İstanbul'a gitti.
İstanbul'da birkaç ay kaldıktan sonra bazı
sağlık problemlerini öne sürerek padişah
tan izin alıp Trablusşam'a döndü. Reşid
Rıza. onun İstanbul'dan ayrılışına dini konulardaki düşüncelerini rahatlıkla ifade
edememesinin sebep olduğunu ileri sürmektedir (Te{slrü'l-menar, XXI, 162). Ancak bir gazete çıkarmak için ll. Abdülhamid'den destek aldığına göre bu tahminin isabetli olmadığı söylenebilir. Hüseyin ei-Cisr'in. bir tarikat şeyhi ve bir eği
timci olduğu halde İstanbul'da bu hizmetleri gereği gibi ifa edemediği kanaatinin kendisini bu karara sevketmiş olması daha kuwetli bir ihtimaldir. Trablusşam'a döndükten sonra Muhammed
Kamil ei-Buhayre ile birlikte Ceridetü Tarab ulus'un neşrini yürüten Hüseyin eiCisr 13 Receb 1327'de (31 Temmuz 1909)
bu şehirde vefat etti.
Müslümanların iktisat. siyaset. düşün
ce ve ilim -din ilişkisi gibi çeşitli alanlarda
Batı ile daha önce benzeri bulunmayan
bir şekilde karşı karşıya geldikleri bir dönemde yaşayan Hüseyin ei-Cisr. şarkiyat
çıların tenkitlerine karşı İslam inancını savunmak için Batı düşüncesiyle ilgilenmiş.
bu dönemde müslümanların kendi şah
siyetlerini koruyarak varlıklarını sürdürmeleri için gayret sarfetmiştir. Onun gayretlerinin temelinde mevcudu muhafaza
etme. güçlendirme ve geliştirme düşün
cesi yatmaktadır. Cisr'in yaşadığı dönemde müslümanların içine düştükleri tehli-
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kenin çokyönlü olduğunu görmeleri ve
ondan kurtulma çarelerini aramaları gerekiyordu . Bundan dolayı Cisr hem dini
hem de olup bitenleri bir bütün olarak
ele almaktadır. Onun düşüncesinde yeni
bir unsur yoksa da eskiden mevcut olan
veya sınırlı bir alanda varlığını sürdüren
bazı temelli unsurlara canlılık getirdiğini
söylemek mümkündür. Bu anlamda Hüseyin ei-Cisr bir ıslahçıdır. Ancak bu yöndeki gayretlerini mevcut olana karşı bir
tavır şeklinde değil onu güçlendirme şek
linde ortaya koymuştur.
Hüseyin ei-Cisr. ictihadın önemini benimsemekle birlikte müslümanlarda bir
şahsiyet kaybına sebebiyet vereceği kaygısı ile ictihad kapısının açılmasını kabul
etmemiştir. Fakat onun ictihad dediği şe
yin insani faaliyet alanlarının bütününü
kapsamadığı açıktır. zira kendisi bazı konularda ictihad denilebilecek tasarruflarda bulunmuştur. Öte yandan eğitim alanında yaptığı faaliyetler ve müfredat
programı değişiklikleri de bu doğrultuda
anlaşılabilecek teşebbüslerdir. Hüseyin
ei-Cisr'in düşünce sisteminde eğitimden
sonra yer alan "mevcudu muhafaza" ilkesi
daha çok siyaset ve iktisatla ilgili görüş
lerinde ortaya çıkar. Cisr çok sağlam bir
Osmanlı Devleti savunucusudur. Ona göre mevcut olan değerler arasında korunması gereken en önemli şey. hilafeti de
uhdesinde bulunduran Osmanlı Devleti'nin birlik ve bütünlüğüdür.
Eserlerinde Osmanlı Devleti ve özellikle ll. Abdülhamid hakkında devamlı şekil
de olumlu ifadeler kullanan Hüseyin eiCisr padişahın hizmetlerinin önem ve büyüklüğünü belirtmiş. bazı eserlerini ona
ithaf etmiş. Cemaleddin-i Efgani. Muhammed Abduh. Edib İshak. Tunuslu
Hayreddin Paşa ve Mustafa Kamil'in de
içinde bulunduğu dönemin diğer bazı aydınları gibi yabancılara karşı ll. Abdülhamid'in siyasetini desteklerneyi bir görev
kabul etmiştir. Cisr'in siyasi projell:!rinden
biri de Hicaz bölgesinde İslami hayatın ıs
lahı. buranın yönetiminin diğer Osmanlı
vilayetleri gibi düzene sokulması ve kabilelerin İslam medeniyetine uyum sağ
layacak bir seviyeye getirilmesidir (er-Risaletü'l-lfamldiyye lnşr. Muhammed elMu'tasım- Billah el-Bağdadl]. s. 12)
Hüseyin el-Cisr Hz. Peygamber döneminin "saadet asrı" olduğu anlayışına sım
sıkı bağlıdır. Ancak bu dönemle nasıl bir
alaka kurulabileceği sorusuna verdiği cevap oldukça önemlidir. Cisr. kendi zamanını dikkate alarakAsr-ı saadet'e bakmayı ve bu bakışın sağladığı imkanla zama-

nının meselelerine çözüm getirmeyi öngörmektedir. Onunla Muhammed Abduh
ve Reşid Rıza gibi ıslahatçılar arasındaki
temel fark usule dairdir. Bu usul, içinde
yaşanılan dünyayı dikkate alarak geçmiş
te doğruluğu kanıtlanmış ve halen geçerliliğini sürdüren değerleri korumak. geçerliliğini yitirmiş olan değerlere de yeniden geçerlilik kazandırmaktır. Bu noktadan hareketle ilmi çalışmalarında meselelerin daha çok akli boyutunu irdeleyen
Cisr. dini konuların müsbet bilimlerle
uyumlu olduğunu ortaya koymaya çalışır.
Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'in ilmi gelişmeler ışığında yeniden yorumlanması
gerektiğini söyler. Sünnetin önemini de
vurgulayan Cisr hadisiere güvensizlik telkin eden bütün görüşleri reddeder (a.g.e.
[nşr. HalidZiyadeL s. 441-446). İtikad
ve amel alanlarındaki hükümlerin ya kesin bilgi ifade eden mütevatir nassa veya
ona yakın bilgi ortaya koyan meşhur sünnete dayandığını. bu yolla sabit olan hususları kabul etme mecburiyeti bulunduğunu. bunun dışında kalanları ise onaylama zorunluluğu olmadığını kaydeder.
Hüseyin ei-Cisr. insanlarda iyi ve doğru
olanı kavrayıp ona uyum sağlama gibi fıtri
bir temayülün bulunduğu gerçeğinden
hareket ederekAsr-I Saadet'in temsil metoduyla yeniden inşa edilebileceğini savunur. İnsanların hepsinde bulunan bu
temayül sadece sınırlı bir azınlıkta iktidar ve dünya menfaati hırsı ile bastırıl
makta. bu şekilde dini gerçekiere bile bile karşı çıkılmaktadır. Gerçek küfür kavramı da bunlar için kullanılmalıdır. Hüseyin ei-Cisr'de Asr-ı saadet fikri, bir anlamda insanlığın kıyamete kadar karşılaşa
cağı meselelerin çok yoğun biçimde yaşandığı. dol ayısıyla gereği gibi incelendiğinde bütün dönemlere ışık tutacak bir
"insani tecrübe"yi ifade ettiği gibi bu tecrübeyi sadece tarih içinde cereyan eden
tesadüfi olaylar dizisi olarak değil kendi
başına külli olan bir değerler sisteminin
belirli tarihi şartlar altında tezahürü olarak görmek anlamına gelmektedir. Ancak Asr-ı saadet sadece o dönemde olup
bitenin nakledilmesiyle anlaşılamaz; onu
anlamak için bugün ile o dönem arasında
bir alaka kurmak gerekir.

Hüseyin ei-Cisr'in önem verdiği konulardan biri de ilmi bir görünüş altında ortaya çıkıp yaygınlaşma istidadı gösteren
maddeciliktir. Onun döneminde materyalizm. bilim adına belirli bir iktidar ve çı
kar grubunun amaçlarını gerçekleştirmek
için kullandığı bir vasıta konumunda bulunuyordu. Asıl mesele materyalizm akı-
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mının bu yönünü açığa çıkarmak. böylece
ilmin kötüye kullanılmasını engellemektir. Cisr'e göre pozitif bilimin kötüye kullanılmasının en yaygın örneğini evrim teorisi oluşturmaktadır. Bundan dolayı söz
konusu teoriyi eleştirerek çürütmeye çalışmıştır. islam akaidinin bütün esasları
nın aklın kabul edebileceği bir nitelik taşıdığını. tabiat kanuniarına aykırı olarak
gerçekleşen mucizenin de aklen müml.<ün olduğunu kaydeden Cisr. hissi mücizelerin kavranabildikleri ölçüde benimsenmesi gerektiğini belirtmekte, bunun
dışında kalan mücizelerin ise te'vil edilebileceğ ini düşünmektedir (a .g.e., s.
5 ı). Ancak kendisi Halveti kimliğiyle yazdığı zaman bu ilkeyi muhafaza edememektedir. Nitekim Nüzhetü'l-fikr'de kainatın kutub, eimme, evtad ve abdal t arafından idare edildiğini, bunlardan birinin bulunmaması halinde alemin nizarnı
nın bozulacağını ileri sürmüştür. Aynı şe
kilde evliyanın kerametinin öldükten sonra da devam ettiğini savunmuştur (Fehm!Ced'an, s. 216-217) . Öğrencilerinden
Abdülkadir el-Mağribt, dini konulardaki
bu tür yaklaşımını dikkate alarak hocasını,
"hayatının büyük kısmını katı bir muhafazakar olarak geçiren çok dikkatli bir din
ıslahatçısı" şeklinde tanıtmıştır.
Bazı eserlerinin kendisi henüz hayatta
iken Türkçe'ye çevrilmesi ve bunlardan
alıntıların yapılmış olması (mesela bk. Said
Nurst,Mektübat, s. 149, 193; a.mlf.,Muhakemat, s. 50; a.mlf., Sözler, s. 539). çıkar
dığı derginin istanbul, Kalküta gibi merkezlerde okunması. Cisr'in şöhret ve etkisinin Suriye dışına da taştığını göstermektedir. Trablusşam müftüsü Abdülgani el-Farüki, Hüseyin el-Cisr'in er-Risaletü'l-Ijamidiyye'sine yazdığı takrizde.
Arap dili ve edebiyatıyla ilgili çeşitli eserleri yanında 13.000 beyti aşan bir şiir külliyatma sahip olması sebebiyle onu döneminin Nabiga 'sı olarak nitelemektedir.

Hüseyin ei-Cisr şöhretten hoşlanmayan
bir mizaca sahip olduğundan kendisine
teklif edilen birçok görevi kabul etmemiş
tir. istanbul'da karşılaştığı Efganl kendisi
için "zamanın Eş'arisi" demiştir. Muhammed Abduh da ona saygı göstermekle beraber pasif olduğunu belirtmiş. öğrencisi
Reşld Rıza ise bazı konularda kendisine
muhalefet etmiş olup bunların başında
tasavvufa olan bağlılığı gelmektedir.
Eserleri. Hüseyin ei-Cisr birçok eser kaleme almıştır. Muhammed ei-Mu'tasım
Billah ei-Bağdadl bunların sayısının kırk
yediye ulaştığını söylemektedir. 1. er-Risaletü'l-Ijamidiyye ii J:ıa~i~ati'd-diya-

neti'l-İslamiyye ve ]Ja~~iyyeti'ş-şeri
'ati'l-Mu]Jammediyye. lsaac Taylor'ın is-

lam akaidiyle hıristiyan inançları arasında
temel noktalarda fark bulunmadığını ileri
süı:en bazı yazılar yazması. diğer bir ingiliz bilim adamının da islam dinini öğret
mek üzere Arapça bir gazete neşretmeye
başlaması üzerine islam'ın inanç ve ibadet esasları, bazı önemli kuralları hususunda insanları aydınlatmak, islami hakikatlerle ilmi gerçekler arasında herhangi
bir uyumsuzluk bulunmadığını göstermek
ve Avrupalılar'ın islam aleyhinde ileri sürdükleri bu tür iddialara cevap vermek
amacıyla kaleme alınmıştır. ll. Abdülhamid bu eserinden dolayı Hüseyin ei-Cisr'i
ödüllendirmiştir. Çeşitli baskıları yapı

lan er-Risaletü'l-Ijamidiyye'nin (Beyrut
ı 306; Kah i re ı 322; Dımaşk ı 352). Halid Ziyade (Trablus ı 352) ve Muhammed eiMu'tasım- Billah ei-Bağdadi (Trablus ı 998)
tarafından gerçekleştirilen tahkikli neşirleri de bulunmaktadır. Eser Manastırlı
isınail Hakkı tarafından Türkçe'ye çevrilerek önce Tercüman-ı Hakikatgazetesinde tefrika edilmiş. daha sonra Terceme-iRisale-i Hamidiyye adıyla yayım
lanmıştır (I-IV, istanbul ı 308, I 329). Tercümenin son cildi mütercimin esere yaptığı bazı eklemelerden oluşan bir zeyil
mahiyetindedir. Söz konusu tercüme ve
zeyil Ahmet Gül tarafından sadeleştirile
rek Risdle-i Hamidiyye, İtikat ve İba
detlerimizin Hikmet ve Faydalan adıy
la neşredilmiştir (İstanbul ı 973, ı 980). 2.
e/-f:luşilnü '1-/jamidiyye* li-mu]Jdia?ati'l- 'a~ö.,idi'l-İslamiyye . islam akaidini
akli delillerle ispat etmek ve inkarcıların
şüphelerini gidermek için yeni ilm-i kelam
metoduyla kaleme alınan eserin Kahire'de gerçekleştirilen biri tarihsiz üç baskısı
yanında (ı 323, I 375/1955) Mustafa Zihni Efendi tarafından Savabü'l-kelam ii
akö.idi'l-İslQm (İstanbul I 327). Saruhanlı

Kemaleddinzade Muhammed NGrullah
Efendi tarafından el-İnayatü'r-rabbd
niyye ii tercemeti Kitabi'l-Husun limuhdtazati'l- akö.idi'l- İslamiyye (Kahire I 328) adıyla yapılmış iki Türkçe tercümesi bulunmaktadır. 3. Hediyyetü'lelbdb ii cevahiri'l-ô.dab (Trab l usşam,
ts.jel-Matbaatü'I-MeymeniyyeJ). Müellifin
ahlak ve terbiyeye dair çeşitli şiirlerin
den oluşan bir eserdir. 4. Zinetü '1-maşune (bs. yeri yok, ı 324) . Bazı kaynaklarda Terbiyetü'l-maşCıne adıyla geçmekte
olup kadınların eğitim öğretiminin ve bir
meslek sahibi olmalarının önemine dair
on üç sayfadan oluşan manzum bir eserdir. S. 'İlmü terbiyeti'l-etfal ve sa'ô.de-

ti'n-nisa> ve'r-ricô.l. Daha çok hocası Hüseyin ei-Mersafl'den etkilenerek ortaya
koyduğu eğitime dair görüşlerinin Ceridetü Tarô.bulus'ta yayımlandıktan sonra kitap haline getirilmiş şeklidir (Zeki Mücahid, Il, I 04) . 6. Riydzü Tarabulusi'ş 
Şam (Trablusşam ı 3 ı ı). Ceridetü Tarab ulus'ta yayımlanan ilmi, edebi ve içtimal mahiyetieki makalelerden oluşan on
ciltlik bir külliyattır. 7. Siretü müheg;?;ibi'd-din. Müellif. Ceridetü Tarabulus'ta tefrika edilen bazı makalelerinden oluşan bu eserinde yaşadığı devrin bazı yaygın adetlerini eleştirmektedir (C. Zeydan,
IV, 590). 8. Nüzhetü'l-tikr ii (mena~ıbi)
tercemeti'ş-ŞeyJ]. Mu]Jammed el-Cisr
(Beyrut I 306). Müellifin babası ve şeyhi
Muhammed ei-Cisr'in hayatını ve Halvetl
tarikatına bağlılığını konu edinmektedir.
9. el-İşarô.tü'l-latife. Namazın faziletleri
hakkında olan bu eserin 29 Safer 1309'da
(3 Ekim 1891) bitirildiği kaydedilmektedir. Müellif, risalenin sonuna ll. Abdülhamid'i öven otuz üç beyitlik bir kasidesini
eklemiştir. Her biri cennetin sekiz kapısı
na işaret olmak üzere sekiz bölüm halinde
düzenlenen on varaklık risalenin bir nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 4854). 10. Şeha
det-i Tevô.türi(İÜ Ktp., TY, nr. 9386). Hakim ve kadıların farklı uygulamalarını önleyip ortak hareket etmelerini sağlamak
amacıyla kaleme alınan bir risaledir. Müellifin bu eseri Seyyid Muhammed Nuri
ile birlikte Türkçe olarak t elif ettiği anlaşılmaktadır. 11. ZaJJ.iretü'l-me'ad ii tezô.,ili'l-cihô.d. Müellif hattıyla bir nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde
kayıtlıdır (nr. 4788). 12. el-Kevakibü'ddürriyye ti'l-tünCıni'l-edebiyye. Müellifın beyan, bedi', inşa. meanl gibi belagat
ilmine dair çeşitli yazılarından oluşan bir
eserdir (a.g.e., IV, 590) .
Zeki Muhammed Mücahid ve Muhammed ei-Mu'tasım - Billah müellifin bunlardan başka el- 'Ulılmü'l-J:ıikemiyye ii na?ari'ş-şeri'ati'l-İslamiyye, el-Bedrü'ttemam ii mevlidi seyyidi'l-enam, etTeviir ve'l-i~tişô.d, Ijikmetü 'ş-şi'r, İşa
ratü't-ta'a ii şalati'l-cema'a, Te'addüdü 'z-zevcat, el-Edebiyyat, Kelimat
lugaviyye, MuJ].tdrô.tü Tarabulus adlı
eserlerinin de basıldığını kaydetmektedirler (el-A'lamü'ş-şar~ıyye, II, 104). Hüseyin
ei-Cisr'in ayrıca el-Kur,ô.nü'l-Kerim ve
'ademü i~tibdsihi şey,en mine't-Tevrat ve'l-İncil, el- 'A~idetü'l-İsWmiyye
ve'l- 'a]fidetü'n-Naşrô.niyye, 'İşmetü'l
enbiya>, Benatü'l-etkô.r ii keşti ]JaJsi~ati'l-kimiya, ve meşô.ri~i'l-envar, e?;-
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Ze{ı{i,ir fi'l-felsefeti'l-İslô.miyye, ljadi-

Eylül1922'de Ali Kemal, Cenab Şahabed
din, Rıza Tevfik ve Barsamyan Efendi ile
birlikte Darülfünun'dan istifa etmek zor unda kaldı. Düyun-i Umumiyye'nin kaldırılması üzerine ( 1923) bir süre Osmanlı

Risale ii şada]fati'l-fıtr,
Risale ii adabi'l-baJ:ış v e'l-müna?ara,
Mecmu'a ii )Jutabi'l-cum'a, Mecmu'a
mine'ş-şi'r adlı henüz bas ı lmamış bazı
eserleri de bulunmaktadır (Zek! Mücahid,
II, I04-I05).

ce ve

Beşine,

Bankası İstanbul Şubesi'nde başmüter
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~ İLYAS ÇELEBİ
HÜSEYiN DANİŞ
(1870-1943)
L

İran asıllı gazeteci ve yazar.

_j

İstanbul'da doğdu. Babası Muhammed
Haşim İstan bul'a yerleşmiş İsfahanlı bir
tüccardı.

Farsça okuma yazmayı babası
Hüseyin Daniş ilk ve
orta öğren i mini tamamlayıp Mekteb-i
Mülkiyye'ye girdi. Bir süre sonra Beyoğ
lu'nda lnstitution adlı bir Fransız okuluna
nın yanında öğrenen
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kaydoldu. Bu okulu bitirince Farsça ve
Arapça 'sını geliştirmek üzere Debistan-i
Iraniyan adlı okula gitti. Burada Hackuli-yi Horasan! ve Farsça yayı mlanan Ai) ter
gazetesi yazarlarından Hacı Mirza Mehdi-i Te b rizi'nin öğrencisi oldu. Bir yandan
bu hocalardan faydalanırken bir yandan
da aynı okulda hoca olarak görev yaptı. Bu
arada Sahibkalem adıyla da tanınan Mirza Aka-yı Erumiye adlı bir hattattan hat
dersi aldı. Bu yıllarda İstanbul'a gelen Cemaleddin-i Efgani'nin sohbetlerinde bulundu. İ ran edebiyatı alanında kendilerinden yararlandığı Mirza Aka Han-ı Kirmani ve Mirza Habib-i İsfahani'nin Debistan-i lraniyan'dan ayrılıp İran'a gitmelerinden sonra bu okulu terketti. Fransız
ca ve İngilizce'sini ilerietmek için özel hocalardan ders aldı. 1894'te İkdam gazetesi yazı kuruluna girdi, ayrıca Servet-i
Fünun dergisinde Türkçe şiirler yayımla
maya başladı. Aynı yılın sonlarında Damad
Mahmud Paşa'nın oğulları Prens Sabahaddin ile Lutfullah'ın hocalığına getirildi. Mahmud Paşa ve çocuklarıyla birlikte
on dört ay kadar Fransa, İngiltere, İsviçre,
İtalya ve Mısır'ı dolaştı. Bu seyahat sıra
sında bazı Avrupalı şarkiyatçılarla tanış

ma fırsatı buldu. İstanbul'a dönünce DüUmumiyye Dairesi'nde mütercim
olar ak göreve başladı . Bir süre sonra bu
dair enin müdür l üğüne yükseldi. Bu görevde iken Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde Farsça hocalığı yapmaya başladı.
1909'da Darülfünun Edebiyat Fakültesi
İran edebiyatı tarihi muallimliğine tayin
edildi. 1910'da Tebrizliler onun Azerbaycan vilayetinden milletvekili olmasını istedilerse de kabul etmedi. Bu ar ada Aka
Mirza Ali Ekber Han'la birlikte Farsça Suruş adlı bir dergi yayımladı. Bu dergi sekiz on sayı kadar çı ktıktan sonra kapand ı .
İstanbul'un işgali sırasında bir dersinde
Türkler'in medeniyetten yoksun ve barbar bir millet olduğunu iddia etmesi özellikle üniversite gençliği arasında büyük
bir tepkiyle karşı l an d ı. Bu o l ayın ardından

cim olarak çalıştı. 1934'te Tahran Üniversitesi İran ve Türk edebiyatı hocalığına
kabul edildi. R ı za Şah'ın Türkiye'yi ziyareti sırasında İran elçiliğinde bir göreve getirildi. Basın ataşesi olarak görev yaparken 1943'te Ankara'da öldü. Mezarı İstan
bul Üsküdar'dadır.
Çok iyi bildiği Arapça. Farsça. İngilizce
Fransızca sayesinde Doğu ve Batı edebiyatlarını yakından tanıma i mkanı bulan
Hüseyin Dan iş. ilk yazılarını İk dam gazetesine girdikten sonra yayımlamaya baş
lamıştır. Türkiye'de doğup büyümesine
ve yetişmesine rağmen daima İranlılığı
ile övünen yazar, ders kitabı niteliğindeki
çalışmalarının yanı sıra özellikle Fars edebiyatındanyaptığı çevirilerle tanınmıştır.
Farsça ve Türkçe şiirler de yazan Hüseyin
Daniş. Türkçe şiirlerini Karvan-ı Ömür
(İstanbul 1341) adlı bir kit apta toplamış
sa da şiirleri kayda değer bir nitelik taşı
ve

mamaktadır.

Ese rl e r i. 1. Nevd-yi Sarir (İstanbul
1315). Özellikle Kaani-i Şirazi, Enveri. Firdevsi, Sa'di-i Şirazi gibi İ ranit şairler hakkında yazdığı makalelerle Batılı yazarlardan yaptığı çevirilerden oluşur. Eserin
başında kendisinin Tevfik Fikret'e ithafı,
Tevfik Fikret'in de eser hakkındaki takrizi yer alı r. Z. Medayin Harabeleri (İs
tanbul 1330). Hakani-i Şirvani' nin ünlü kasidesinin Türkçe tercümesidir. Hüseyin
Dan iş bu eserini Rıza Tevfik' e ithaf etm iş.
o da esere bir takdim yazısı yazmıştır. 3.
Cengelistan (İstanbull331) . Mekteplerde okutulmak üzere La Fontain'in Cantes
ve Fables'ından yapılmış Farsça manzum

yCın-ı

Hüseyin Danlş'in Rıza Tevfik' e vazdığı 9 Şubat 1326 tarihli
mektubu (Abdullah Uçman koleksiyonu)

