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KARABAG i 
Muhyiddin Muhammed b. All 
el-Karabaği er-Rumi el-Hanefl 

(ö. 942/1535) 

Osmanlı alimi. 

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 
doğdu. Burada bir süre eğitim gördük
ten sonra Anadolu'ya geçerek İstanbul'a 
yerleşti. Dönemin alimlerinden Ya'kOb b. 
Seyyidl Alizade'nin derslerine katıldı ve 
onun muldi oldu. Ardından İstanbul'da
ki çeşitli medreselerde ders verdi. Daha 
sonra İznik'teki Süleyman Paşa Medrese
si'ne tayin edildi ve arkasından terfi ede
rekyine oradaki Orhan Gazi Medresesi'n
de görev aldı. Abdurrahman b. Cemaled
din Merzifonl onun talebesi ve muldi ol
du (Ata!, s. 82) Karabaği vefatma kadar 
bu medresedeki görevine devam etti. 

Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, fı
kıh, kelam ve felsefe gibi ilimlerde geniş 
bilgiye sahip olan Karabaği'nin hayatın
dan bahseden kaynakların onu allame di
ye tanıtmaları bu ilimlerdeki yüksek dere
cesini göstermektedir (mesela bk. Taş
köprizade, s. 457; ibnü ' l-imad, VII, 25 ı) . 

Osmanlı Devleti ilmiye geleneği içinde 
akılcı yönü ağır basan Fahreddin er-Raii 
ekolüne mensup olduğu anlaşılan Kara
baği'nin daha çok felsefi ve akli ilimiere 
ağırlık verdiği görülmektedir. Çeşitli ilim 
dallarını ilgilendiren çalışmaları kendisi
nin ilmi kapasitesi yanında çok yönlü bir 
alim olduğunu kanıtlamaktadır. Onun 
bilhassa Gazzall ile başlayan "tehafüt" tü
rü eserler içinde yer alan ta'likatı söz ko
nusu literatüre bir katkı niteliği taşımak
tadır. Bununla birlikte Karabaği tehafüt 
geleneğinin mutlak takipçisi değildir. Ni
tekim mantıkl bir bütünlük içinde kale
me aldığı ta'likatında Gazzall ile Hocaza
de Muslihuddin Efendi'nin bazı görüşle
rini eleştirebilecek ilmi kapasiteyi göster
miştir. 

Eserleri. 1. el-Ma~iildt ii 'ilmi'l-muf:ıd
çlardt. Kısaca Muf:ıdçlardt ve Cdlibü 's
sürCır ve sdlibü'l-gurCır adıyla da anılan 
eser ansiklopedik mahiyette bir çalışma 
olup yirmi üç bölümden (makale) oluş
maktadır. İlahiyyat. fıkıh, ahlak, siyaset, 
adab-ı muaşeret. mizah, hastalıklar ve 
dua, tövbe ve pişmanlık gibi konulara da
ir bilgiler içeren kitabın pek çok yazma 
nüshası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Re
lsülküttab Mustafa Efendi, nr. 896; Esad 
Efendi, nr. 2894; Ayasofya, nr. 4282). 2. 
Ta'li~a 'ald Tehdfüti'l-feldsife. Hocaza
de Muslihuddin Efendi'nin Tehfıfütü'l-

feldsife'siyle ilgili bir çalışma olup eser
de Hocazade'nin ele aldığı yirmi iki me
selenin sadece ilk on ikisi işlenmiştir. Do
layısıyla marifetullah. göklerin hareketi, 
mucize, insan nefsinin durumu ve akıbe
ti, cesetlerin haşri vb. konulara yer veril
memiştir. Karabaği'nin akli ilimiere ve 
özellikle felsefeye olan vukufunu ortaya 
koyan eser müstakil bir tehafüt çalışma
sı görünümündedir. Zira Karabağl. belli 
bölümleri iktibas ederek onları açıkla
makla yetinmemiş, aynı zamanda diğer 
tehafüt türü eseriere ve bazı kaynaklara 
da atıflar yaparak tutarlı ve tenkitçi bir 
zihniyetle mukayese ve mu hakemelerde 
bulunmuştur. Ayrıca bazan Hocazade'den 
alıntı yapmaksızın yeni bir konuyu tartış
maya açmıştır. Bu sebeple kitap Tehd
fütü '1-J:ıükemd' olarak da anılmıştır. Tek 
nüshası bilinen eser (Süleymaniye Ktp., 
Hasan Hüsnü Paşa, nr. 787), Abdurrahim 
Güzel tarafından bir incelemeyle birlikte 
Karabfıği ve Tehdfüt'ü adıyla Türkçe'
ye çevrilmiştir (Ankara ı 99 ı) . 3. Şerf:ıu İş
bfıti'l-vdcib. Celaleddin ed-Dewanl'nin 
Risdle ii işbfıti'l-vdcib'i üzerine bir şerh 
olup birçok nüshası mevcuttur (Süleyma
niye Ktp., Darülmesnevl, nr. 290/1; Yazma 
Bağışlar, nr. ı 5211 ). Hablbullah Mirza Can 
eş-Şirazl kitaba bir haşiye yazmıştır (Sü
leymaniye Ktp, Carullah Efendi, nr. 1254/ 

3; Darülmesnevl, nr. 290/2). 4. Şerf:ıu'l
K,aşideti'l-ldmiyye fi't-tevf:ıid . Siraeeci
din el-Üşl'nin el-K,aşidetü '1-ldmiyye ola
rak da bilinen akaide dair el-Emdli adlı 
eserinin şerhidir (Brockelmann, GAL, 1, 
552) S. Şerf:ıu Kitdbi'l-!sdgilci(Brockel
mann, a.g.e., 1, 609). 6. Şerf:ıu'l-'Ac;ludiy
ye. Adudüddin el-lcl'nin ad ab konusun
da yazmış olduğu risaleye dair bir şerhtir 
(Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 3458/ 

2; Tırnovalı, nr. 1410/3). 7, Risdle ii baf:ı
şi'n-na~iz . Kelam ve felsefedeki bazı 
karşıt terimierin incelendiği küçük bir 
çalışmadır(Süleymaniye Ktp .. Hacı Mah
mud Efendi, nr. 6326/14; Serez, nr. 3833/ 

3). 8. Ifdşiye 'ald Şerf:ıi Ifikmeti'l-'ayn. 
Ali b. Ömer el-Katibi'nin eseri üzerine ya
pılmış bir haşiyedir (Brockelmann, GAL 
Suppl., 1, 84 7). 9. Ijdşiye 'ald Tefsiri'l
Beyzdvi. Tefsirin bir bölümüne dairdir 
(Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 80; Atıf 
Efendi Ktp., nr. 366; Murad Molla Ktp., nr. 
239). 10. Ta'li~a 'ald Tefsiri'l-Keşşfıf 
(Mecdl, s. 456; fztil:ıu'l-meknun, ll, 353). 

11 . Ifdşiye 'ald ŞerJ:ıi'l-Vi~iiye. Tacüşşe
rla'nın Vi~iiyetü'r-rivdye adlı fıkha dair 
eserine Sadrüşşerla es-Sani Ubeydullah 
b. Mes'lıd'un yaptığı şerhin haşiyesi olup 
çoksayıdayazma nüshası mevcuttur (Sü-
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leymaniye Ktp., Serez, nr. 974; Yozgat, nr. 
284). 12. Ta'li~a 'ale 'l-Hiddye. Burha
neddin el-Merginanl'nin fıkha dair eseri 
üzerine yapılmıştır ( Mecdl, s. 4 56). 13. 
Ta'li~a 'ale 't-Telvif:ı . Sadrüşserla es-Sa
nl'nin et-Tavzif:ı 'ale 't- TenkiJ:ı adlı uslıl-i 
fıkıhla ilgili eserine Teftazanl'nin et-Tel
viJ:ı 'ale't-Tavzif:ı adıyla yaptığı şerhe da
irdir (a.g.e., s. 456; Osmanlı Müellifleri, I, 
399). 
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li] ÖMER MAHİR ALPER 

KARABAŞ VELi 
(ö. 1097 /1686) 

Halvetiyye-Şabaniyye tarikatının 
Karabaşiyye kolunun kurucusu. 

_j 

1020'de (1611) Arapkir'de doğdu. Asıl 
adı Alaeddin Ali'dir. Boyu uzun olduğu için 
"Atvel", siyah Halvetltacı sardığı için "Ka
rabaş" , kerametierine inanıldığı için "Ve
ll" lakabını almış ve son iki lakabıyla meş
hur olmuştur. İlk tahsilini Arapkir'de ve 
Çankırı'da yaptı. Daha sonra İstanbul'da 
Fatih Medresesi'nde öğrenimini surdür
dü ." Bu yıllarda tasawufa ilgi d uyarak Kas
tamonu'ya gitti ve Şeyh Şaban-ı Veli Der
gahı postnişini İsmail Çorlıml'ye intisap 
etti. Kısa sürede şeyhinin güvenini kaza
nan Karabaş Veli, daha seyrü sOllıkünü 
tamamlamadan dervişler arasında çıkan 
bazı anlaşmazlıkları halletmek üzere Çan
kırı'ya gönderildi. Kastamonu'ya döndü
ğünde İsmail Efendi vefat etmiş olduğun
dan seyrü sü!Cıkünü yerine geçen oğ lu 

Mustafa Muslihuddin Efendi'nin yanında 
tamamladı. 

Karabaş Veli, Mustafa Muslihuddin'in 
vefatı üzerine (1072/1662) Kastamonu'
dan ayrılıp yaklaşık yirmi yıl Arap ülkele
rinde dolaştıktan sonra 1081 'de (1670) 
Üsküdar'a gelerek Rum Mehmed Paşa 
Camii'nde inzivaya çekildi. Dört vıl süren 
bu dönemin ardından Üsküdar Valide-i 
Atık Camii Zaviyesi meşihati ve caminin 
vaizliği ile ilgili teklifi kabul etti. 1090 
( 1679) yılında Li m ni adasına sürgüne 
gönderildi. Sürgün sebebi konusunda iki 
rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayete 
göre bir eserinde, "Herkeste fındık kadar 
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