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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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tanrı bulunur" dediği, diğer rivayete gö
re ise vaazlarında zahir u! em asının kabul 
ederneyeceği tasawufi konulardan bah
settiğinden dolayı onların şiddetli tenkit
lerine maruz kaldığı. ayrıca cahil dervişler 
arasında bazı uygunsuz söylentiler yayıl
dığı için ortalığı yatıştırmak üzere sürgün 
edilmiştir. Onun. zamanın padişahı IV. 
Mehmed'in kendisine olan meylini çeke
meyenlerin tertibine uğramış olması da 
mümkündür. Karabaş Veli'nin kendisi gi
bi bir Halveti şeyh i olan. ancak aralarının 
açık olduğu anlaşılan Niyazi-i Mısrl ile Lim
ni'de aynı yıllarda ikamete mecbur edil
mesi dikkat çekicidir. Karabaş Veli. dört 
yıl kadar süren bu sürgün hayatından 
sonra 1 094'te ( 1683) Üsküdar'a döndü. 
Padişahın yeniden ona yakınlık göster
mesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
harekete geçmesine sebep oldu. Mustafa 
Paşa padişahın kendisini hacca gönder
mek istediğini, bunun için gereken para
yı da gönderdiğini bildirdi. Paşanın ger
çek niyetini anladığını kibar bir biçimde 
ona belirten Karabaş Veli hacca gitmek 
üzere İstanbul'dan ayrıldı. Hac dönüşü 
bir müddet Medine'de ikamet etti. Bu sı
rada yerine halifelerinin sonuncusu olan 
Bolulu Mustafa Efendi'yi tayin etti. Daha 
sonra Mısır'a dönen hacı kafilesine katı
larak Medine'den ayrıldı. Kahire yakınla
rında Geylan köyünde hastalanan Kara
baş Veli 8 Safer 1097 (4 Ocak 1686) tari
hinde vefat etti ve Şeyhü'I-Gazzall deni
len bir zatın türbesine defnedildi. Üç oğ
lundan Mustafa Ma'nevl (ö. 1114/1702) 
Sokullu Mehmed Paşa Zaviyesi meşiha
tinde bulunmuştur; divan sahibi bir şair 
olup Üsküdar'da NasOhl Dergahı hazire
sinde medfund ur. Ad ni Hasan Çelebi ( ö. 
1125/17 ı 3). Kahire'de Karameydan'da 
Kırklar Makamı diye bilinen dergahta 
şeyhlik yapmıştır. Diğer oğlu Hüseyin Çe
lebi ise irşada icazetli olmakla birlikte Ka
rabaş Veli onu herhangi bir beldeye tayin 
etmemiştir. 

Binlerce kişiye biat verdiği ve yüzlerce 
halife yetiştirdiği kaydedilen Karabaş 
Veli, çeşitli halk kesimlerinden Sultan IV. 
Mehmed'e kadar geniş bir kitleyi etkile
miştir. Padişahın devran zikri yaptırması 
için bir halifeyi saraya göndermesini is
tediği , Karabaş Veli'nin de halifelerinden 
Ünsl Hasan Efendi'yi görevlendirdiği bi
linmektedir. Başka tarikatiara mensup 
dervişleri kendi tarikatları üzere terbiye 
etmesi ve bu yolla pek çağuna bulunduk
ları tarikata göre hilafet vermesi Karabaş 
Veli'ye has bir seyrü süiOk usulüdür. 
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Karabaş Veli, Şabaniyye tarikatının ken
di adıyla anılan kolunun kurucusudur. Şa
baniyye tarikatı Karabaş Veli'nin silsile
sinden gelen şeyhler vasıtasıyla yaygınlık 
kazanmış. yetiştirdiği yüzlerce halife 
özellikle Anadolu, Ortadoğu ve Kuzey Af
rika'da irşad faaliyetinde bulunmuştur. 

Karabaş Veli'nin tarikat silsilesi Mustafa 
Muslihuddin, İsmail Çorum! ( ö. ı 05 71 
1647). Ömer Fuactl (ö. 1046/ 1636 ). Muh
yiddin Kastamon i ( ö. ı O 13/1604) vasıta
sıyla Halvetiyye'nin Şabaniyye kolunun 
piri Şeyh Şaban-ı Veli'ye ulaşır. Halifelerin
den Seyyid Mehmed NasOhl'ye Karaba
şiyye'nin NasOhiyye kolu nisbet edilmiş. 
NasOhiyye kolundan Çerkeşi Mustafa 
Efendi'ye mensup Çerkeşiyye, Çerkeşl'nin 
halifelerinden Geredeli Hacı Halil'e men
sup Hallliyye, yine Çerkeşl'nin halifelerin
den Beypazarlı Ali'nin halifesi Kuşadalı İb
rahim Efendi'ye mensup İbrahimiyye ya
hut Kuşadaviyye kolu zuhur etmiştir. 

Karabaşiyye, Karabaş Veli'nin halifele
rinden Bolulu Mustafa Efendi'nin müridi 
olan Seyyid Kutbüddin Mustafa ei-Bekrl 
es-Sıddiki ( ö. ı 162/1749) tarafından Arap 
ülkelerinde yayılmış ve kendisine tari
katın Bekriyye kolu nisbet edilmiştir. 
Bekriyye'den Kemaleddin Mustafa'ya (ö. 
1199/ı 784) nisbet edilen Kemaliyye. Mu
hammed b. Salim ei-Hifnl'ye (ö. 118 ı ; 
1767) mensup Hifniyye. Muhammed b. 
Abdülkerim es-Semman'a (ö. ı ı89/1775) 

nisbet edilen Semmaniyye, ondan da Fey
züddin Hüseyin'e (ö. 1309/1 89 1) mensup 
Feyziyye, Hifniyye'den Ahmed b. Muham
med ed-Derdir'e ( ö. 120 lll 786) nisbet 
edilen Derdiriyye, Muhammed b. Abdur
rahman ei-Ezherl'ye (ö. 1207/1792-93) 
mensup Ezheriyye, Muhammed b. Ab
durrahman'a (ö. 1208/ 1794) nisbet edi
len Rahmaniyye, Seyyid Ahmed et-Tica
nl'ye (ö. 1230/18 15) nisbet edilen Ticaniy
ye kolları doğmuştur. Böylece Halvetiyye
Şabaniyye tarikatı Karabaş Veli silsilesin
den gelen şeyhler tarafından Kuzey Afri
ka'ya yayılmıştır. Karabaş Veli'nin halife
lerinden İstanbullu Ömer Arifi ve Kasta
monulu Hüseyin Efendi'ye nisbet edilen . 
Arifiyye ve Hüseyniyye kolları yaygınlık 
kazanmamıştır. 

Karabaş Veli, tasawufta ana hatlarıyla 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin sistemleştir
diği vahdet-i vücOd anlayışına bağlıdır. 
İbnü'I-Arabl'nin Fuşuşü'l-J:ıikem'ine yaz
dığı şerh bunun en açık delilidir. Karabaş 
Veli, İbnü'I-Arabl'nin el-FütUJ:ıfıtü'l-Mev
şiliyye adlı eserindeki bir ibarede kendi
sini müjdelediğini söyler. Tasawufta her 
mürşidin bir peygamberin kademi üzere 

olduğu kabul edilir; mensupları onun ka
dem-i fsa üzerine zuhur ettiğine inanır
lar. Arapça yazdığı eserlerden bazılarının 
Türkçe'ye çevrilerek Arapça bilmeyen 
müridierinin de istifade etmesini isteyen 
Karabaş Veli'nin eserlerinin istanbul kü
tüphanelerinde pek çok nüshasının bu
lunması onların tasawuf muhitlerinde 
geniş kabul gördüğünü göstermektedir. 

Eserleri. 1. Kaşifü 'I-esrar. İbnü'I-Ara
bl'nin Fuşuşü'l-J:ıikem'inin şerhidir. Ese
rin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan nüshası müellif hattıyladır (Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 2225). Z. Cami'u es
rari'l-Fuşuş. Karabaş Veli, kendi Fuşu
şü '1-J:ıikem şerhini bu eserinde özetle
miştir. Eserin dikkat çekici bir özelliği baş 
tarafında geniş bir biçimde ilimler tasnifi 
yapılmış olmasıdır. Bir nüshası istanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulunan 
eser (Osman Ergin, nr. 397) Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi'nde (Aziz Mahmud Hü
dayl Efendi, nr. 309) Magzü'l-Fuşuş adıy
la kayıtlıdır. 3. Devran-ı Şi.Wyye. Müel
lifin yaşadığı dönemde üzerinde bir hayli 
tartışma yapılan devranla zikrin cevazına 
dair bir risaledir. Eser. müellifin isteğiyle 
halifelerinden Bolulu Mustafa Efendi ta
rafından bazı önemli açıklamalarla bir
likte Türkçe'ye çevrilmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2921). Hisa
le Adabü't-turuk adıyla basılmıştır (is
tanbul, ts.). 4. Mi'yarü't-tari]fa. Tarikat 
actabıyla ilgili olan risalenin bir nüshası 
Fuşuşü'l-J:ıikem şerhinin sonunda bu
lunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud Efendi, nr. 2225). Türkçe'ye tercüme 
edilen risalenin kütüphanelerde birçok 
nüshası mevcuttur. 5. Tarikatname. Ta
rikat adabına dair Türkçe bir eserdir 
(Millet Ktp., Ali Emir! Efendi. Şer'iyye, nr. 
ı ı 81 ). 6. ŞerJ:ıu '1- 'A]fa'idi'n-Nesefiyye. 
Karabaş Veli. Necmeddin en-Nesefi'nin 
'A]fa'id'ini tasawufi bir yaklaşımla şer
hetmiştir (Süleymaniye Ktp., Yazma Ba
ğışlar, nr. 3738; Bekir Topaloğlu özel kitap
lığı). Müellifin oğlu Mustafa Ma'nevi ta
rafından babasının sağlığında Türkçe'ye 
çevrilen eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Hacı Mahmud Efendi, nr. 1303) 
Lübbü'l-Akaid adıyla kayıtlı olan nüsha
sı mütercim hattıyladır. 7. Esasü'd-din 
(Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, nr. 4327/5) . 
s. Risale fi beyani uşul-i erba'a. Ana
sır-ı erbaaya dair eser ayrıca bazı hurOfı 
remizleri de ihtiva etmektedir (istanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Er
gin, nr. 1063/ 1 ). 9. ŞerJ:ı-i Kaşide-i 'Aş
]fıyye. İbnü'I-Arabl'nin Kaşide-i 'Aş]fıy
ye'sinin Arapça şerhidir (Millet Ktp., Ali 
Emir! Efendi, nr. 4462/11). 10. Ta'birna-
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me (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, 
nr. 233/1 ). Eser Mustafa Tatçı tarafından 
yayımlanmıştır (bk. bi bl). 11. Tefsir-i Su
re-i Taha. Tasawufi bir tefsirdir (Süley
maniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi. nr. 
332). 1Z. Risale fi't-taşavvuf (Süleyma
niye Ktp., Tırnovalı. nr. 356). Bazı ansiklo
pedilerde ve kütüphane kataloglarında 
Karabaş Veli'ye nisbet edilen Tecvid-i Ka
rabaş'ın onunla bir ilgisi yoktur. 
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KARABEG, Ali Rıza 

ı 

(1872- ı 944) 

Boşnakça ilk Kur'an tercümesini 

L 
yapan alim. 

_j 

Hersek vilayetinin (Hercegovina) merke
zi Mostar'da doğdu . Mustafa Sıdkı Kara
beg 'in oğludur. İlk ve orta öğrenim i ni 
Mostar'da yaptıktan sonra Mehmed Pa
şa ve Karagöz Bey medreselerine devam 
etti. Aynı zamanda Karagöz Bey Med
resesi'nde başmüderris olan babasının 
derslerine girdi. Ardından İstanbul'a gitti 
ve tahsilini burada sürdürdü. İstanbul'
dan dönünce çok kısa bir süre için Mostar 
Lisesi'nde din dersi hacalı ğı yaptı. Bu gö
revden ayrıldıktan sonra bir daha devlet 
memurluğu almadı . Vefatma kadar Mos
tar camilerinde vaaz verdi. 21 Ocak 1944'
te Mostar'da vefat etti. 

Bosna aydınlarının İslami ilimlerde ve 
irşad sahasında başarılı olanlarından biri 
sayılan, Bosna- Hersek'in Avusturya -Ma-

KARABEG, Ali Rıza 

caristan Krallığı himayesine verildiği bir 
dönemde yetişen, bu arada babasının 
Mostar halkı tarafından öldürülmesi ha
disesine şahit olan Karabeg kendisini dini 
alandaki çalışmalara vermiştir. 1900 yı
lının başlarında neşredilen. Bosna- Her
sek'teki müslüman halkın edebiyatma 
yönelikBehar dergisinin önemli müellif
lerinden biri olan Karabeg. el-Hidaje 
dergisi yazarları içinde de görülür. Eser
leri arasında, tesettür hakkında yazdığı 
Rasprava o Hidzabu (Mostar 1928) ve 
İslam tarihiyle ilgili Kratki zivotopis Mu
hameda a.s. sa Socijalnog Stanovista'
nın (Mostar 1929) yanı sıra onun adını 
Bosna- Hersek ilim çevrelerinde duyuran 
çalışması Prijevod Kur' ana adlı Boşnak
ça ilk Kur'an tercümesidir ( Mostar 1937) 

Eser bazı çevreler tarafından takdirle 
karşılanırken el-Hidaje etrafında topla
nan bir kısım ulema Kur'an tercümesinin 
caiz olmadığı görüşünü ileri sürerek buna 
karşı çıkmıştır. Tercüme daha sonra bir
kaç defa daha yayımıanmış ve son bas
kısı Enes Kariç'in yazdığı bir önsözle bir
likte Hırvatistan'da gerçekleştirilmiştir 
( nşr. IP August Cesarec, Zagreb 1991). 
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