
ALTUNTAS ei-HACiB 

dıktan sonra Sultan Mesud ile Ali Tegin 
arasındaki ihtilafa son vermek için çalı
şacaktı. Antlaşmayı müteakip Ali Tegin 
Semerkant'a çekildi, Gazneli ordusu da 
Amül'e döndü. Altuntaş da aldığı yara
nın etkisiyle çok geçmeden öldü. Tabu
tu bir fil üzerine konularak geceleyin yo
la çıkarıldıktan ve yedi fersahlık mesafe 
katedildikten sonra askerleri onun öl
düğünü öğrendiler. 

Ahlak ve karakter sahibi akıllı bir emir 
olan Altuntaş Gazneliler·e sadakatle bağ
lı olmasına rağmen bozkırlardan gelen 
Türkmenler'i hassa ordusuna alarak as
keri gücünü arttırmıştır. Bu sebeple de 
Sultan Mahmud ve halefinin dikkatini 
çekmiş, hareketleri endişeyle takip edil
miştir. Hatta Sultan Mahmud onu kont
rol altına alabilmek için Gazne'ye getir
meye uğraştığı gibi Mesud da bu yol
daki gayretlerinden bir sonuç elde ede
memiştir. 

Altuntaş'ın ölümü üzerine yerine oğlu 
Harun geçti. Fakat Sultan Mesud "Ha-

. rizmşah" unvanını kendi oğlu Said'e ver
diği için. Harun Harizm'i onun naibi (ha
lffetü'd-dar) sıfatıyla idare edecekti. Ha
run'un kardeşi ertesi yıl Gazne'de evin 
çatısından düşerek ölünce ( ı 033) bu fır
sattan faydalanan bozguncular Harun'a 
bunun bir suikast olduğunu söylediler. 
Buna inanan ve bağımsızlık için fırsat 
kollayan Harun. Ali Tegin ve Selçuklu
lar'ın da desteğiyle sultana karşı isyan 
etti (1034) . Tarafları uzlaştırma gayret
ler i sonuç vermedi ve Sultan Mesud'un 
emriyle Gazneli Veziri Ahmed b. Abdüs
samed'in düzenlediği bir suikast sonun
da Harun kendi köleleri tarafından öl
dürüldü ( 1035) Yerine geçen kardeşi İs
mail Handan hutbeyi Mesud adına okut
makla beraber Selçuklular'la da iş birliği 
yapıyordu. Sultan Mesud Altuntaş aile
siyle doğrudan baş edemeyince Selçuk
lular'ın düşmanı ve Cend Emiri Şah Me
lik vasıtasıyla bu tehlikeyi bertaraf et
meyi planiadı (1038) Şah Melik 12 Şu
bat 1041 'de Harizm'e saldırdı. Çok çe
tin bir savaştan sonra Harizm kuwet
lerini mağlup ederek Sultan Mesud adı
na hutbe okuttu. Halbuki Sultan Mesud 
iki hafta önce ölmüştü. Şah Melik. Ha
rizm'in başşehri Gürgenç'te hükümdar 
ilan edildi. İsmail ise Harizm'i terketmek 
zorunda kaldı ve Selçuklular'a sığındı. 

Bir daha da kendisinden haber alına
madı. Böylece Altuntaş ailesi sona er
miş oldu (104 1) 
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liJ ABDÜLKERİM ÖzA YDIN 

ALOsl, Mahmôd Şülai 
( If" J'll .s.,;:. ~ _,..,.... ) 

Ebü'l- Meali Cemalüddin 
Mahmud Şükri b. Abdiilah 

b. Mahmud el- Alusi 
(1857-1924) 

Aıusi ailesinden, 
tarihçi, edebiyatçı ve Selefiyye'ye bağlı 

ıslahatçı din alimi. 
_j 

Meşhur müfessir Şehabeddin Mah
mud ei-Aiusfnin torunudur. 19 Ramazan 
1273'te ( 13 Mayıs 1857) Bağdat'ın Aku
liyye mahallesinde doğdu. Aynı zaman
da ilk hocası olan. kendisine ilim ve ede
biyat zevkini aşılayan babası Abdullah'ı 
1874'te genç yaşta kaybettiği için am
cası Nu'man b. Mahmud'un himayesin
de yetişti. Hocaları arasında. eğitim ve 
öğretimiyle yakından ilgilenen amcasın

dan başka İsmail b. Mevsıli. Bahaülhak 
ei-Hindi, Muhammed Emin ei-Horasani. 
Şeyh Abdüsselam eş - Şewaf gibi çoğu 
dedesi Şehabeddin Mahmud ei -Aiusfden 
ders okumuş olan Bağdat alimleri sayı

labilir. Mahmud Şükri tahsili sırasırıda 

Türkçe ve Farsça'yı da öğrendi. Genç yaş

ta ders okutmaya ve kitap yazmaya ,baş-

ladı; kısa zamanda Irak'ın en meşhur 
ilim adamları arasında yer aldı. İbn Tey
miyye ve ibn Kayyim ei-Cevziyye'nin eser
lerinden etkilenerek Selefiyye akldesini 
benimsedi ve bu akımın Irak'ta yayılma
sında rol oynadı. 

Öğretim hayatına önce evinde başla 
dı; sonra sırasıyla Adi le Hatun. Davud 
Paşa, Haydarhane. Seyyid Sultan Ali ve 
Mercan medreselerinde ömrünün sonu
na kadar aralıksız ders vermeye devam 
etti. Yetiştirdiği ilim adamları arasın

da Muhammed Behcet el-Eseri. Irak'ın 

ünlü şairi Abdülgani er-Resafi. Taha er
Ravi ve Abdüllatif Sünyan özellikle kayda 
değer isimlerdir. Müsteşrik Louis Mas
signon da onun ilminden faydalanma 
imkanı bulmuştur. Medresedeki dersle
ri sırasında mutasawife*ye karşı Sele
fiyye'yi savunduğu için muhalifleri tara
fından Bağdat Valisi Abdülvehhab Paşa 
vasıtasıyla Sultan ll. Abdülhamid'e şi

kayet edildi. 1901'de padişahın emriyle, 
bazı öğrencileri ve yakın dostlarıyla bir
likte Anadolu'ya sürgüne gönderildi. Yol
culuğu sırasında uğradığı Musul'un ile
ri gelenlerinin padişaha işin iç yüzünü 
yazmaları üzerine sürgün cezası kaldı

rıldı ve maiyetiyle birlikte Bağdat'a dön
mesine izin verildi. Musul'da iki ay kal
dıktan sonra törenle Bağdat'a uğurlan

dı; burada da büyük bir sevgi ve coş
kuyla karşılandı. 

ı. Dünya Savaşı sırasında İngilizler'in 
Irak'ın Fav adasını ve Basra'yı işgal et
meleri üzerine Osmanlı idaresi Mahmud 
Şükri'yi. Abdülaziz b. Suud' u İngilizl er'e 
karşı Osmanlılar' ın yanında yer almaya 
ikna etmesi için Riyad'a gönderdi. Arn
casının oğlu Ali Alaeddin. Nu'man ei 
A'zami ve Hacı Bekir Efendi'den oluşan 
bir heyetle bu bölgeye giderek Abdüla
ziz ile görüşmeler yaptıysa da onu ikna 
ederneden Bağdat'a döndü. Bu arada 
bazı muhalifleri, o sırada Şam'daki Dör
düncü Ordu'nun kumandanı olan Cemal 
Paşa'ya, Mahmud Şükrfnin Abdülaziz'e, 
Osmanlılar'a ve ingilizler'e karşı taraf
sızlık politikasını benimsettiğini söyle
dilerse de onun devlete bağlılığını ve sa
mimiyetini çok iyi bilen paşa bu iddiala
ra önem vermedi. 

Alusfnin son yılları Irak ' ın ingiliz ha
kimiyetine girdiği döneme rastlar. Onun 
Irak halkı. ilim ve siyaset adamları nez
dindeki itibarından faydalanmak iste
yen ingilizler kendisine önce müftülük 
vermek istediler. bunu kabul etmeyince 
kadılkudM* Iık teşkilatı kurmasını tek
lif ettiler. Alusi bu teklifi de reddetti. O 
sırada Bağdat'ta kurulan Arap hüküme-



tinde Meclisü'l-maarif üyeliği de yapan 
Mahmüd Şükrf ei-Aiüsf 4 Şewal 1342'de 
(9 Mayıs 1924) vefat etti. 

Edebiyat alanındaki dirayeti yanında 
aklf ve nakli ilimlerdeki yetişmişliği ile 
Irak'ın en güçlü ilmi şahsiyetlerinden bi
ri olan Mahmüd Şükrf hür düşünceli, Se
lefıyye'ye bağlı ıslahatçı bir alim olup ibn 
Teymiyye'nin ateşli savunucuları ara
sında yer almıştır. O. Muhammed Ab
duh'un Mısır'da yaymaya çalıştığı Sele
fıyye hareketinin bir benzerini Irak'ta 
gerçekleştirmeyi başarmıştır. Fikirlerini 
i~tihadın lüzumu, taklitle savaş, bid'at ve 
hurafeleri terketme gibi esaslara dayan
dırmıştır. İslam dünyasında dini düşün
cenin yeniden canlandırılmasında önemli 
bir yeri bulunan Mahmüd Şükrf'nin gö
rüşlerini. özellikle edebi cephesini, tale
besi Muhammed Behcet el-Eseri Mah
mud Şükrf ve ara' ühü'J-lugaviyye (K~
hire ı 958) adlı eserinde incelemi ştir. 

Eserleri. Hayatını eser yazmak ve ders 
okutmakla geçiren Mahmüd Şükrfnin 

velüd bir müellif olmasında dedesi, ba
bası ve amcasından intikal eden zengin 
kütüphanenin büyük rolü olmuştur. Ge
ride elli yedi eser ile Sebilürreşad, el
Mu~tebes, el-Meşrı~ ve Mecelletü'l
Mecma 'i'J- 'ilmiyyi'l- 'Arabi dergilerin
de yayımlanan birçok makale bırakmış
tır. Tarih, edebiyat. biyografı, Kur'an 
ilimleri, fıkıh, akaid ve Selefıyye hareke
tine davetle ilgili olan eserlerinin baş
lıcaları şunlardır: 1. Bülı1gu'J-ereb ii 
ma' rifeti aJ:ıvali'l- 'Arab. Stockholm'de
ki Doğu Dilleri Konseyi'nin teklifi üzerine 
kaleme alınan ve Cahiliye dönemi Arap 
tarihi ile ilgili olan eser, isveç Kralı 11. Os
car tarafından ödüllendirilmiştir. Üç cilt 
halinde yayımlanan (Bağdat ı 3 ı4) ese
rin Müntehe't-taleb adıyla Türkçe'ye de 
çevrildiği kaydedilmektedir (bk. Al].ba
rü't-türaşi'l-İsltimf, V, 31). z. Taril]u Necd. 
Arap tarihine dair olan bu eser 1343'
te Kahire'de yayımlanmıştır. 3. A{ıbôru 

Bagdad ve ma cavereha mine'l-~ura 
ve'l-bilad. Bağdat tarihine dair olan bu 
eser dört cilt halinde basılmıştır (Bağ
dat, ts.) . 4. Tari{ıu mesacidi Bagdad. 
Müellifın yaşadığı dönemde Bağdat 'ta 

bulunan camileri, mektepleri ve diğer 
bazı mimari değeri olan eserleri incele
yen kitap, Mühe??ebü Tari{ıi mesaci
di Bagdad ve aşaruhQ adıyla Muham
med Behcet el-Eseri tarafından tahkik 
edilerek yayımlanmıştır (Bağdat ı 336/ 
ı927) . S. el-Miskü'J-ezfer ii teracimi 
'ulema 'i'l-~ami'ş-şani -ve'ş-şaliş 'aşer. 

Hicrf XII ve XIII. asır ulemasının hal ter
cümelerini ihtiva eden kitap Abdullah 
ei-Cübürfnin tahkiki ile Bağdat'ta neş
redilmiştir (ı 348). 6. İtJ:ıaiü '1- emcad ii
ma yeşiJ:ıJ:ıu bihi'l-istişhôd. Arap ede
biyatma dair olan eser Adnan Abdur
rahman ed-Dürf tarafından tahkik edi
lerek Bağdat'ta yayımlanmıştır (ı 982 ı . 

7. el-Esrarü'l-ilahiyye şerJ:ıu'l-~aşide
ti'r-Riia 'iyye. Dedesi Şehabeddin Mah
müd ei-Aiüsfnin el-~aşidetü'r-Riia 'iy
ye'sinin şerhi olan bu eser de yayımlan
mıştır (Kahire ı 305). 8. ecJ.-para 'ir ve ma 
yesugu li'ş -şii 'ir. Edebiyata dair olan 
bu kitap Kahire'de basılmıştır (ı 925). 9. 

Ma delle 'aleyhi'l-~ur'an mimma 
ya'dudü'l-hey'ete'l-cedide. Yeni ilmi 
görüşlerin Kur'an'ı teyit ettiğini anla
tan kitap Şam'da yayım lanmıştır (ı 380/ 

ı960) 10. Faşlü'l-{ıitab ii şerJ:ıi "Me
sa' ili'l- cahiliyye" li- MuJ:ıammed b. 
'Abdilvehhab. Muhammed b. Abdül
vehhab'ın Cahiliye inançlarına ait risale
sinin şerhi olup Mesa 'ilü '1- cahili)rye 
adıyla neşredilmiştir (Kah i re ı 347). 11. 

Giiyetü'J-emani ii'r-red 'ale'n-Nebhô
ni. Nebhanfnin Şevahidü'l-J:ıa~ adlı ki
tabında Allah 'tan başkasına sığınarak 

yardım dilernenin caiz olduğuna dair 
ileri sürülen görüşlerin yanlışlığını. riva
yetlerin uydurma olduğunu, delillerin 
tahrif edildiğini ortaya koymaya çalıştı
ğı bu eserinde İbn Teymiyye'nin fikirle
rini savunmuştur. Eser iki cilt halinde 
basılmıştır (Kahire ı 327). 1Z. el-MinJ:ıa
tü'l-ilahiyye tel{ıişu Tercemeti't-TuJ:ı

ieti'l- İşna 'aşeriyye. Abdülazfz ed- Dih
levı~nin aslı Farsça olan TuJ:ıie-i İşna 'a
şeriyye'sini Gulam Muhammed Muh
yiddin b. Ömer Arapça'ya çevirmiş, Alüsi 
de Arapça tercümeyi ihtisar ederek bu 
eserini meydana getirmiştir. Eser Mu
hibbüddin ei-Hatfb'in tahkikiyle neşre
dilmiştir (Kahire ı373) . 13. Sa'adetü'd
dareyn ii şerJ:ıi J:ıadişi'ş-şa~aleyn. Ab
dülazfz ed-Dihlevı~nin Şfa'yı red için Fars
ça olarak kaleme aldığı eseri Mahmüd 
Şükrf Arapça'ya çevirip notlar ve şerhler 
eklemiştir. 14. FetJ:ıu'l-mennan. Akaide 
dair olup 1309'da Bombay'da basılmış
tır. 15. Tecrfdü's-sinan ii'?-?ebbi 'an 
Ebi Hanileti'n-Nu 'man. imam-ı Azam'a 
yöneltilen tenkitleri cevaplandırdığı bu 
eser henüz basılmamıştır. Mahmüd Şük
rf ayrıca İbn Kuteybe'nin Te' vilü mu{ı
teliii'l-J:ıadiş (Kahire ı323) ve İbn Tey
miyye'ye ait Teisiru sureti'l-İ{ılaş (Kahi
re 1323) gibi bazı eserleri de tahkik ede
rek yayımlamıştır. 

ALOS!, Nu'man b. Mahmüd 
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ı.! YusuF ŞEvKi YAvuz 

ALOst, Nu'man b. Mahmud 
( c..r')"il\ J__,..,... rY. .:ıl...i ) 

Ebü'l- Berekat Hayrüddln Nu'man 
b. Mahmud el- Aıusl 

(ö. 1317 /1899) 

Aıosi ailesinden 
ketArn ve fıkıh alimi. 

_j 

Meşhur müfessir Şehabeddin Mahmüd · 
ei -Aiüsfnin beş oğlundan biridir. 12 Mu
harrem 1252'de (29 Nisan 1836) Bağdat' 

ta doğdu ve orada yetişti. İslami ilimleri 
önce babasından, daha sonra Bağdat'ın 
ileri gelen alimlerinden tahsil etti. Dini 
ilimler yanında edebiyatta da ileri bir 
seviyeye ulaştı. Çeşitli yerlerde kadılık 

yaptıktan sonra 1295'te (1878) çıktığı 

hac yolculuğu sırasında Mısır'ı da ziya
ret etti. 1300'de (1883) istanbul'a git
mek üzere tekrar Bağdat'tan ayrıldı, Su
riye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerini do
laştı; buralardaki ilim adamlarıyla yap
tığı görüşmelerde büyük ilgi gördü. İki 
yıl kadar süren istanbul seyahatinden 
sonra Bağdat'a döndü. Bu arada kendi
sine • reisülmüderrisfn" unvanı verildi. 
Ömrünün sonuna kadar kitap yazmak
la, ayrıca eğitim ve öğretirole meşgul 

oldu. Kitaplara olan merakı ve araştır
maya düşkünlüğü sayesinde, nadir eser
lerin yer aldığı ve bugün de Bağdat'ın 
en zengin kütüphanelerinden sayılan 

özel bir kütüphane kurdu. Akaidde se
ten, fıkıhta Hanefi olan ve devrindeki il
mi faaliyetlere öncülük etmiş bulunan 
Nu'man b. Mahmüd ei-Alüsf. 7 Muhar
rem 1317'de ( 18 Mayıs 1899) vefat etti. 

Eserleri. Alüsf. eserlerinin çoğunda, 
müslümanların içtimar problemlerinin 
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