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MÜBERRED

lanan yerlerin izahý hakkýndadýr (Konya
Yûsuf Aða Ktp., nr. 14). Bunlardan baþka
gramer, lugat, edebiyat, i‘râbü’l-Kur’ân,
kýraat, Allah’ýn isim ve sýfatlarý gibi konu-
larda Müberred’e birçok eser nisbet edil-
miþtir (bk. Ýbnü’n-Nedîm, s. 59; el-Mušte-
Šab, neþredenin giriþi, I, 54-130; Hadîce
el-Hadîsî, s. 147-305; Rezzûk Ferec Rez-
zûk, III/1 [1394/1974], s. 243-266).

Müberred’in sade bir üslûpla ve çoðu
irticâlen söylenmiþ birçok þiirinin olduðu
kaydedilirse de (Ebû Bekir ez-Zübeydî, s.
112) biyografi eserlerinde yer alan þiirleri
bazý methiye, gazel ve ihvâniyât parçala-
rýndan ibarettir. Kendisini himaye eden
Baðdat Valisi Ubeydullah b. Abdullah b.
Tâhir’e methiyesi ve sitem þiiri bunlardan-
dýr.
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Türkistanlý âlim,
fikir ve mücadele adamý.˜ ™

27 Receb 1314 (1 Ocak 1897) tarihin-
de Batý Türkistan’da bugün Kazakistan sý-
nýrlarý içinde kalan Týrâz þehrinde doðdu.
Babasý bölgede fýkýh, Arap dili ve Doðu
edebiyatlarý alanýnda tanýnan Muhammed
Han b. Muhammed Gazî Han el-Hüseynî’-
dir; annesi son Doðu Türkistan emîrlerin-
den Seyyid Büzürg Han’ýn soyundan gel-
miþtir. Ýlk öðreniminden sonra orta ve yük-
sek tahsilini Taþkent’te sürdürdü. Burada-
ki Ebü’l-Kasým Han ve Buhara’da Buhara
üniversitelerinden mezun olarak (1917)
Arap edebiyatý, tefsir, fýkýh ve mantýk dal-
larýnda uzmanlaþtý. Sultan II. Abdülha-
mid’in Uzakdoðu’ya gönderdiði teblið he-
yetinde yer alan Þeyh Muhammed el-Aselî
eþ-Þâmî’den hadis icâzeti aldý.

Memleketine döndükten sonra komü-
nist yönetime ve dinsizlik akýmýna karþý
mücadele etti. 1917’de Türkistan Öðren-
cileri Birliði’ni kurdu. Ayný yýl Aleksandr Ke-
renski’nin geçici hükümeti sýrasýnda Rus-
ya Halklarý Yasama Konferansý’na Türkis-

(nþr. Abdülazîz el-Meymenî, Kahire 1350/
1931; nþr. Ahmed Muhammed Süleyman
Ebû Ra‘d, Küveyt 1409/1989; nþr. Muham-
med Rýdvân ed-Dâye, Dýmaþk 1411/1991).
9. Nesebü £Adnân ve Æa¼tân. Araplar’ýn
soy bilimine dair en eski eserlerden olup
Ýbn Hazm’ýn el-Ensâb’ýnýn temel kaynak-
larýndandýr (nþr. Abdülazîz el-Meymenî er-
Râckûtî, Kahire 1354/1936). 10. Risâle fî
a£câzi ebyât tü³nî fi’t-tem¦îl £an ½udû-
rihâ. Câhiliye ve ilk Ýslâm dönemi þairle-
rine ait olan ve çoðu nahiv þahidi konu-
munda bulunan seksen dört meþhur bey-
tin son mýsralarýnýn (acüz / a‘câz) açýklama-
sýdýr (nþr. Abdüsselâm Muhammed Hâ-
rûn, Nevâdirü’l-maÅ¹û¹ât, I, Kahire 1371/
1951, s. 161-173). 11. er-Rav²a. Müber-
red’den az önce yaþayan veya onunla çað-
daþ olan muhdes þairlerden seçmelerle
onlarýn bazý haber, hikâye ve anekdotlarýna
dairdir. el-E³ånî’den ƒizânetü’l-edeb’e
kadar birçok kitapta kendisinden iktibas-
larýn yapýldýðý eserin yazma nüshasýnýn Ab-
dülazîz el-Meymenî’nin özel kitaplýðýnda
bulunduðu kaydedilir. Abdülkerîm Habîb
bu iktibaslarýn bir kýsmýný bir araya getir-
miþtir (“er-Ravça li’l-Müberred takdîm ve
nusûs”, MMMA, XXXVI/1-2 [Kahire 1414/
1993], s. 153-202). 12. er-Red £alâ Sîbe-
veyhi (Mesâßilü’l-³ala¹). Ý‘rab, istiþhâd,
âmiller, rivayet ve terimlerle ilgili olarak
131 meselede Kitâbü Sîbeveyhi’ye yö-
neltilmiþ eleþtirilerden meydana gelmiþ
olup el-MušteŠab’ýn giriþinde zikredil-
miþtir (I, 89 vd.). Ancak müellif, genç
yaþta yazdýðý bu eleþtirilerin bir kýsmýn-
dan daha sonra vazgeçmiþ ve Sîbeveyhi’-
den özür dilemiþtir (Ýbn Cinnî, I, 206; III,
278). Birçok âlim bu konuda Müberred’e
eleþtiri yazmýþtýr: Zeccâc, er-Red £ale’l-
Müberred; Ýbn Vellâd, el-Ýnti½âr li-Sîbe-
veyhi mine’l-Müberred (Dârü’l-kütübi’l-
Mýsriyye, Teymûriyye, nr. 705); Ýbn Dürüs-
teveyh, Münâ¾aratü Sîbeveyhi li’l-Mü-
berred; Rummânî, el-ƒilâf beyne Sîbe-
veyhi ve’l-Müberred; Ýbn Ebû Bürde
el-Kasrî, Kitâb fi’l-inti½âr li-Sîbeveyhi
£ale’l-Müberred fî Kitâbi’l-øala¹; Ýbnü’l-
Hâc el-Ýþbîlî, TelÅî½u Reddi’l-Müberred
£alâ Sîbeveyhi ve’nti½âri Ýbn Vellâd le-
hû (Tunus Ahmediyye Ktp., nr. 3966; el-
Methafü’l-Irâký, nr. 778, 1352); Monique
Bernards, “al-Mubarrads Refutation of Sî-
bawayh and the Subsequent Reception of
the Kitab” (Studies in Semitic Languages
and Linguistics, XXIII, Leiden-New York-
Köln 1997). 13. ƒutbetü Tašrî£ (Musul
Medresetü’l-Hacciyyât Ktp., nr. 56). 14. ez-
Ziyâdetü’l-münteze£a min Kitâbi Sîbe-
veyhi. Kitâbü Sîbeveyhi’de eksik açýk-
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tan temsilcisi olarak seçildiyse de Bolþevik-
ler’in iktidarý ele geçirmesi üzerine (Ekim
1917) konferans toplanamadý. Türkistan’-
daki Hokand, Hîve ve Buhara hanlýklarý
1918-1921 yýllarýnda iþgal edilerek altý ayrý
cumhuriyet halinde Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði’ne baðlanýnca (1923) Mü-
beþþir et-Týrâzî, bir taraftan komünist yö-
netime karþý ülkesinin baðýmsýzlýðý için mü-
cadele verirken bir taraftan da Türkistan
halkýnýn birliði için çalýþtý. Semerkant’taki
Âyîne, Taþkent’teki Islâh ve yayýn mü-
dürlüðünü yaptýðý Îzâhu’l-merâm adlý
dergilerde yazýlar yazdý, imam-hatiplik gö-
revinde bulundu. Bu sýrada tutuklanarak
eserleri ve zengin kütüphanesi yakýldý.
1923’te kadýlýk ve 1924’te Týrâz’da Din Ýþ-
leri reisliði görevlerine getirildiyse de Sov-
yet yönetiminin müdahalesi yüzünden bu
görevlerinden ayrýlmak zorunda kaldý; ken-
disi tutuklandýðý gibi açtýðý okullar da ka-
patýldý. Mücadelesine devam eden Mübeþ-
þir, 1926’da Týrâz’da gizlice kurulan Tür-
kistan Baðýmsýzlýðý Cemiyeti’ne baþkan se-
çildi. Ancak Türkistan halkýnýn kanlý mü-
cadelesi bir sonuç vermeyip Týrâzî birkaç
defa tutuklanarak bir defa da sürgüne
gönderilmesinin ardýndan idama mahkûm
edilince Nisan 1930’da Afganistan’a hic-
ret etti. Kral Nâdir Þah’tan saygý ve itibar
gördü. Arapça ve dinî ilimler müderrisliði
yaptý. Bir süre sonra Afgan vatandaþlýðý-
na kabul edilerek hac mevsiminde Suudi
Arabistan’a gönderilen Afgan heyetine
baþkan nâibi tayin edildi (1931), ertesi yýl
da ayný görevde bulundu. Kâbil’e dönünce
kraliyet divanýnda Telif ve Tercüme Daire-
si müdürlüðüne getirildi. Bu vesileyle bü-
tün Ýslâm dünyasýnda ilim, siyaset ve ba-
sýn çevreleriyle iliþki kurdu. Mýsýr ve Irak’-
taki dergi ve gazetelerde yazýlarý neþre-
dildi. 1936’da Muhammed Ýkbal’in dave-
tiyle gittiði Lahor’da Ýslâm birliði üzerine
yaptýðý konuþmalarý Hindistan’da büyük
yanký uyandýrdý. Ayný zamanda Afganis-
tan’a hicret eden yarým milyon Türkistan-

lý göçmene liderlik yapan Týrâzî, II. Dünya
Savaþý sýrasýnda Afgan yönetiminin de
onayýyla Türkistan’ýn baðýmsýzlýðý için Af-
ganistan’dan bir cephe açmak amacýyla
göçmenlerden birlik oluþturmaya çalýþtý.
Ancak Almanya’nýn yenilgisi ve Sovyet-
ler’in baskýsý üzerine Afgan yönetimi Týrâ-
zî’yi ve bazý arkadaþlarýný tutukladý (1943).
1948 yýlýnda serbest býrakýldýðýnda Zâhir
Þah kraliyet divanýndaki görevine dönme-
sini istediyse de kabul etmedi.

Sovyet yönetiminin kendisini öldürme-
ye yönelik faaliyetleri üzerine Týrâzî 1949’-
da Pakistan’a geçti ve ailesini Peþâver’e
býrakýp Mýsýr’a gitti, daha sonra da ailesini
yanýna getirtti (Þubat 1950). Mýsýr’da si-
yasî mülteci olarak saygý gördü ve kendi-
sine maaþ baðlandý. Türkistan’ýn baðým-
sýzlýðý mücadelesini Kahire’de de sürdü-
ren Týrâzî, Türkistan Birliði Cemiyeti’ni kur-
du. Arkadaþlarýyla birlikte Arapça Øav¹u
Türkistân ve Çaðatayca Türkistan adlý iki
dergi çýkardý. Abdülkerîm el-Hattâbî ve
Allâl el-Fâsî gibi Kuzey Afrikalý liderlerin
de yer aldýðý Cemâatü’l-kifâh li-tahrîri’þ-
þuûbi’l-Ýslâmiyye’nin idare meclisine Tür-
kistan temsilcisi olarak katýldý. Bu vesiley-
le Türkistan’ýn baðýmsýzlýðý için Birleþmiþ
Milletler ve diðer bazý uluslararasý kuruluþ-
lar nezdinde giriþimlerde bulundu. 1951’-
de Afgan Edebiyat Akademisi þeref üye-
liðine, ayrýca Dâßiretü’l-Ma£ârif’in (Âryâ-
nâ) yayýn kuruluna üye seçildi ve bu ansik-
lopedinin “Ýslâm” maddesini yazdý. 1960’lý
yýllarýn baþlarýndan itibaren Mýsýr’ýn izle-
diði siyaset doðrultusunda siyasî faaliyet-
lerden uzak durarak telif ve tebliðle meþ-
gul oldu, birçok dergi ve gazetede yazý
yazdý. 21 Þubat 1977’de Kahire’de vefat
etti ve Ömer b. Fârýz Mezarlýðý’nda defne-
dildi.

Türkçe yanýnda Farsça ve Arapça da bi-
len Týrâzî bu üç dilin edebiyat ve kültürü-
ne, Ýslâmî ilimlere vâkýf çok yönlü bir þah-
siyettir. Ona göre çaðýmýzda müslüman
toplumlarýn karþýlaþtýðý problemlerin hal-
li ancak Ýslâm’ýn temel esaslarýna baðlan-
ma ve Ýslâm birliðini teminle mümkündür.
Yaþadýðý bütün ülkelerde bu temel düþün-
ceyi dile getirmiþtir. Türkistan’da Cedîdci-
ler’le Kadîmciler’in arasýný bulmaya çalýþ-
týðý gibi Mýsýr’da Ehl-i sünnet ile Þîa ara-
sýndaki ayrýlýklarýn giderilmesi yönünde
çaba göstermiþ, Mekke’de Râbýtatü’l-âle-
mi’l-Ýslâmî kurulduðunda çalýþmalarýný
desteklemiþtir. Sömürgeciliðe karþý müca-
dele veren bütün müslüman toplumlarýn
yanýnda yer almýþ, Filistin meselesini müs-
lümanlarýn ortak davasý olarak savunmuþ-
tur. Oðlu Nasrullah Mübeþþir et-Týrâzî de

özellikle Mýsýr Millî Kütüphanesi’ndeki Türk-
çe ve Farsça eserlerle ilgili olarak hazýrla-
dýðý kataloglarla tanýnmýþtýr.

Eserleri. Mübeþþir et-Týrâzî’nin, Nimet
Hakîm’in Muhammed Ýlâhî Peygamber
midir? adlý eserine reddiye olarak Çaða-
tay Türkçesi’yle yazdýðý Kur’an ve Nübüv-
vet dýþýndaki çalýþmalarý Farsça ve Arapça
olup baþlýcalarý þunlardýr (bir listesi için
bk. el-Kitâbü’t-Te×kârî, s. 69-73). A) Fars-
ça. 1. Yâdgâr-ý Zindân yâ Âyîne-i Ci-
hân. Kâbil’de tutuklu bulunduðu sýrada
yazdýðý yaklaþýk 4000 beyitten oluþan bir
mesnevidir. Kendisinin ve Türkistanlý mü-
cahidlerin hapis hayatý, Ýslâm dünyasýnýn
durumu ve Sovyet tehlikesiyle ilgili göz-
lem ve görüþlerini dile getirdiði eser, Ýmam
Zeynelâbidîn hakkýndaki Ýcmâlü’l-kelâm
fî sîreti’l-Ýmâm £Alî b. ¥üseyin b. £Alî
adlý Farsça eseriyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (Kahire 1406/1986; ayrýca bk. el-Kitâ-
bü’t-Te×kârî, s. 126-152). 2. £Askeriyyet
der Ýslâm (Kahire 1406/1986). el-Cündiy-
ye fi’l-Ýslâm adýyla Arapça’ya tercüme
etmiþtir. 3. ¥uš†š-ý Zen der Ýslâm (Ka-
hire 1409/1988). Müellif bu eserini bazý ilâ-
velerle el-Merße ve ¼uš†šuhâ fi’l-Ýslâm
adýyla Arapça’ya çevirmiþtir (Kahire 1977;
Ýskenderiye 1983, 1987). 4. Þerâb Menûþ
(Kahire 1409/1988). Bu çalýþmasýný da Ýy-
yâke ve’l-Åamr ismiyle Arapça’ya tercü-
me etmiþtir. Bu dört kitabýn Farsça ne-
þirleri müellifin el yazmasý nüshasýnýn týp-
kýbasýmýdýr. 5. Dürretü’t-ticân fî med¼i’s-
sul¹ân. Afgan Kralý Nâdir Þah’ýn methine
dair Arapça bir kaside olup Afganistan’a
hicretini anlattýðý mukaddimesiyle krala
nasihatlerini ihtiva eden sondaki Te×kî-
rü’l-¼ükkâm adlý risâle Farsça’dýr. Bu mu-
kaddime ve risâle de Arapça’ya çevrilerek
birlikte yayýmlanmýþtýr (Kahire 1987).

B) Arapça. el-Ýslâm ed-dînü’l-fý¹riy-
yü’l-ebedî (I-II, Kahire 1972, 1976; Ýsken-
deriye 1983, 1987; Mekke 1392; Beyrut
1984); en-Neb×e fi’s-sîreti’n-nebeviyye
(I, Kahire 1968; I-II, Ýskenderiye 1984); el-
AÅlâš fi’l-Ýslâm (Kahire 1987); Keþfü’l-li-
¦âm £an Rubâ£iyyâti’l-ƒayyâm (Kahire
1960, 1967, 1985, 1987; müellif bu eserin-
de, Ömer Hayyâm’a nisbet edilen ve Ýslâm
esaslarýyla baðdaþmayan rubâîlerin ona
ait olmadýðýný ispata çalýþmýþtýr); el-Er-
ba£ûne’¹-ªýrâziyye (Kahire 1975; Allah
için sevgi ve kardeþliðe dair kýrk hadis ih-
tiva eder); ¥âlâtü’l-müslimîn fî Rûsiyâ
(Kahire 1952); Ýle’l-Cündiyye eyyühe’l-
£Arab (Kahire 1960; Filistin davasýyla ilgi-
lidir); Mušte¹afât e¦eriyye (Kahire 1960);
Øallû £ale’n-nebî (Kahire 1962); Øavmu
rama²ân (Kahire 1975).
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II. (VIII.) yüzyýlda
Mâverâünnehir bölgesinde ortaya çýkýp

beyaz elbise giydikleri için
bu isimle anýlan

ve yaratýklarla Allah arasýnda 
benzerlik kuran aþýrý fýrka

(bk. MÜÞEBBÝHE).
˜ ™

– —
MÜBHEM

א����� ) )

Ýsnadýnda veya metninde
adý açýkça zikredilmeyen 

bir râvinin bulunduðu hadis.
˜ ™

Sözlükte “gizli ve kapalý olmak” anlamýn-
daki ibhâm masdarýndan türeyen müb-
hem kelimesi hadis terimi olarak senedin-
de veya metninde adý açýkça belirtilmek-
sizin “recül, imrae, þeyh, fülân, ap, uht,
zevc, zevce, amm, amme, ibnü fülân, fü-
lân, ba‘du’n-nâs, sika” gibi cins isimleriyle
iþaret edilen þahýs veya böyle bir þahsýn
bulunduðu hadis için kullanýlýr. Bu isimle-
rin en çok belirsizlik ifade edenleri “recül”
ve “imrae” olup bir hadiste kiþilerin açýk
adlarý yerine bu tür kelimelerin kullanýl-
masýna da “ibham” denir. Mübhem kav-
ramý hadis ilminde “müfesser cerhin kar-
þýtý” anlamýnda “mübhem cerh”, belli bir
þahsa verilen icâzetin aksine “mübhem
þahsa verilen icâzet” (Kadî Ýyâz, s. 101)
mânasýnda da kullanýlmaktadýr.

Mübhemlik, râvinin hadis aldýðý hocasý-
nýn adýný açýkça belirtmemesi þeklinde is-
nadda bulunabileceði gibi hadisin metnin-

de geçen bir kimse de olabilir. Meselâ Amr
b. Mürre’nin “an recül an Cübeyr b. Mut-
‘im an ebîh” senediyle naklettiði hadis (Ebû
Dâvûd, “Salât”, 120) mübhemü’l-isnâd ha-
dise; Ýbn Abbas’tan rivayet edilen, “Ada-
mýn biri: Yâ Resûlellah! Her yýl haccetmek
gerekir mi?” hadis de (Müsned, I, 301)
mübhemü’l-metn hadise örnektir. Hadisin
sýhhatini ilgilendiren mübhemlik, mübhem
râvinin güvenilir olup olmadýðýnýn tesbit
edilememesi yüzünden isnaddaki müb-
hemliktir. Dolayýsýyla mübhem râvi, kim-
liðinin bilinememesi açýsýndan mechûlü’l-
ayn râvi gibidir. Metindeki mübhemlik ise
hadisin anlaþýlmasýyla ilgili olup sýhhatiyle
ilgili deðildir.

Hadisteki mübhemlik, genellikle râvinin
hocasýnýn adýný bilmemesinden kaynaklan-
makla birlikte bildiði halde ihtisar etme-
sinden, adýný söylemeye gerek duymama-
sýndan, adýnda þüphe etmesinden, kiþiyi
yüceltme veya aþaðýlama düþüncesinden,
zayýf bir râvi ya da kötü bir kimse olduðu-
nun anlaþýlmasý endiþesinden meydana
gelebilir. Ayrýca metinde taktî‘ yapmak ve-
ya eðitim amacýyla öðrenciyi mübhem þah-
sý araþtýrmaya yöneltmek gibi sebepler de
buna yol açabilir.

Bir hadisteki mübhem þahsýn belirlen-
mesi hadisin türünü, dolayýsýyla hükmünü
bilmek ve metnini doðru anlamak için son
derece önemlidir. Bu da ayný hadisin baþ-
ka rivayetlerinden yahut siyer ve megazî
âlimlerinin açýklamalarýndan ya da müb-
hem þahsa isnad edilen olayýn hangi þah-
sa isnad edildiðini gösteren baþka bir ri-
vayetten anlaþýlabilir. Ancak bu durumda
ayný olayýn birden fazla kimse hakkýnda
tekerrür edebileceði ihtimalini dikkate al-
mak gerekir.

Ýsnadýnda mübhem râvi bulunan hadi-
sin hükmü, hadisin türüyle ve râvinin ho-
casýný ibham ederken kullandýðý ifade ile
yakýndan ilgilidir. Hadis âlimlerinin çoðu
ve bazý fýkýhçýlar, mübhem hadisi isnadýn-
da adý açýklanmamýþ (mechûlü’l-ayn) râvi
bulunan muttasýl hadis sayarken (Alâî, s.
96) bir kýsým hadisçilerle fýkýh ve usul âlim-
lerinin çoðu, mübhem râviyi dikkate alma-
yarak münkatý‘ ve mu‘dal hadisi de kap-
sayan anlamýyla mürsel hadis olarak de-
ðerlendirmiþtir. Fakat her iki durumda da
böyle bir hadis dinî delil kabul edilmemiþ-
tir. Ýsnadýnda mübhem râvinin sahâbî ol-
duðu anlaþýlan bir hadis sahâbe nesli âdil
sayýldýðý için makbuldür. Seneddeki müb-
hem râvinin sahâbî olmamasý onun kim-
lik veya kiþilik bakýmýndan meçhul  kalma-

sý demektir. Bu durumda meçhul râvi ile
ilgili kurallar geçerli olur; yaygýn görüþe
göre râvinin mübhemliði ortadan kalkýp ri-
vayete ehil olduðu anlaþýlmadýkça rivayeti
kabul edilmez.

Ýsnadý mübhem olan hadisin hükmü ko-
nusunda tartýþýlan hususlardan biri de ib-
hamda kullanýlan ifadelerdir. Hadis ve fý-
kýh usulcülerinin çoðuna göre kendisi adl
olan bir râvinin, “Bana sika biri rivayet et-
ti” veya, “Bence müttehem olmayan biri
bana haber verdi” gibi ifadelerle birinden
rivayette bulunmasý o râviyi ta‘dîl anlamý-
na gelmez. Çünkü ona göre sika olan bir
râvi baþkasýna göre mecrûh olabilir. Ancak
Ebû Hanîfe mürsel hadisle ihticâc deliline
dayanarak, “Bana sika olan biri rivayet et-
ti” diyen râvinin sika olmasýnýn hadis aldýðý
hocasýný ta‘dîl anlamýna geldiði görüþünü
benimser. Bir diðer görüþe göre Ebû Ha-
nîfe, Mâlik, Þâfiî ve Ahmed b. Hanbel gi-
bi imamlarýn, yalnýzca mezheplerine mu-
vafakat eden müntesipleri için mübhem
þeyhi tevsik ederek ondan rivayette bulun-
malarý ta‘dîl anlamýna gelir. Ýmâmü’l-Ha-
remeyn el-Cüveynî ve Râfiî gibi usulcülerle
bir kýsým muhakkik âlimlerin benimsedi-
ði bu görüþü bazý kayýtlarla sýnýrlandýran-
lar da olmuþtur. Buna göre böyle bir kim-
senin rivayetinin ta‘dîl anlamýna gelebil-
mesi için âdil olanlar dýþýnda kimseden ri-
vayette bulunmamasý veya, “Adýný zikret-
meksizin kendisinden size hadis rivayet
ettiðim herkes âdildir” demesi þarttýr. Me-
tindeki mübhemlik ise sýhhat þartlarýný ta-
þýdýðý sürece hadisin delil olmasýna engel
teþkil etmez.

Mübhem kavramý ilk dönem hadis usu-
lü kaynaklarýnda mürsel ve meçhul gibi
konularla birlikte ele alýnýrken daha son-
raki devirlere ait usul kitaplarýnda genel-
likle “mübhemât” baþlýðý altýnda incelen-
miþtir. Kökleri Hz. Peygamber dönemine
kadar uzanan mübhem isimlerin tesbiti
çabalarý, sahâbe devrinden itibaren hadis-
lerdeki mübhem þahýslarýn açýklamasýna
dair çalýþmalarla önem kazanmýþtýr. Ab-
dullah b. Abbas’ýn bir âyet-i kerîmede ge-
çen “Allah’a ve resulüne hicret etmek ni-
yetiyle evinden çýkan kimse” (en-Nisâ 4/
100) ifadesinde geçen “kimse” sözüyle ki-
min kasdedildiðini öðreninceye kadar on
dört yýl uðraþmasý, “Eðer sizin ikiniz Al-
lah’a yönelirse” (et-Tahrîm 66/4) âyetinde
geçen iki kadýnýn kimliðini uzun müddet
sonra Hz. Ömer’den öðrenmesi bu ilmî
gayretin sahâbe devrindeki ilk örneklerin-
dendir. Tâbiîn dönemi âlimlerinden Ýbn
Cüreyc, kendisinden sonra bu alanda ya-
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tan temsilcisi olarak seçildiyse de Bolþevik-
ler’in iktidarý ele geçirmesi üzerine (Ekim
1917) konferans toplanamadý. Türkistan’-
daki Hokand, Hîve ve Buhara hanlýklarý
1918-1921 yýllarýnda iþgal edilerek altý ayrý
cumhuriyet halinde Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði’ne baðlanýnca (1923) Mü-
beþþir et-Týrâzî, bir taraftan komünist yö-
netime karþý ülkesinin baðýmsýzlýðý için mü-
cadele verirken bir taraftan da Türkistan
halkýnýn birliði için çalýþtý. Semerkant’taki
Âyîne, Taþkent’teki Islâh ve yayýn mü-
dürlüðünü yaptýðý Îzâhu’l-merâm adlý
dergilerde yazýlar yazdý, imam-hatiplik gö-
revinde bulundu. Bu sýrada tutuklanarak
eserleri ve zengin kütüphanesi yakýldý.
1923’te kadýlýk ve 1924’te Týrâz’da Din Ýþ-
leri reisliði görevlerine getirildiyse de Sov-
yet yönetiminin müdahalesi yüzünden bu
görevlerinden ayrýlmak zorunda kaldý; ken-
disi tutuklandýðý gibi açtýðý okullar da ka-
patýldý. Mücadelesine devam eden Mübeþ-
þir, 1926’da Týrâz’da gizlice kurulan Tür-
kistan Baðýmsýzlýðý Cemiyeti’ne baþkan se-
çildi. Ancak Türkistan halkýnýn kanlý mü-
cadelesi bir sonuç vermeyip Týrâzî birkaç
defa tutuklanarak bir defa da sürgüne
gönderilmesinin ardýndan idama mahkûm
edilince Nisan 1930’da Afganistan’a hic-
ret etti. Kral Nâdir Þah’tan saygý ve itibar
gördü. Arapça ve dinî ilimler müderrisliði
yaptý. Bir süre sonra Afgan vatandaþlýðý-
na kabul edilerek hac mevsiminde Suudi
Arabistan’a gönderilen Afgan heyetine
baþkan nâibi tayin edildi (1931), ertesi yýl
da ayný görevde bulundu. Kâbil’e dönünce
kraliyet divanýnda Telif ve Tercüme Daire-
si müdürlüðüne getirildi. Bu vesileyle bü-
tün Ýslâm dünyasýnda ilim, siyaset ve ba-
sýn çevreleriyle iliþki kurdu. Mýsýr ve Irak’-
taki dergi ve gazetelerde yazýlarý neþre-
dildi. 1936’da Muhammed Ýkbal’in dave-
tiyle gittiði Lahor’da Ýslâm birliði üzerine
yaptýðý konuþmalarý Hindistan’da büyük
yanký uyandýrdý. Ayný zamanda Afganis-
tan’a hicret eden yarým milyon Türkistan-

lý göçmene liderlik yapan Týrâzî, II. Dünya
Savaþý sýrasýnda Afgan yönetiminin de
onayýyla Türkistan’ýn baðýmsýzlýðý için Af-
ganistan’dan bir cephe açmak amacýyla
göçmenlerden birlik oluþturmaya çalýþtý.
Ancak Almanya’nýn yenilgisi ve Sovyet-
ler’in baskýsý üzerine Afgan yönetimi Týrâ-
zî’yi ve bazý arkadaþlarýný tutukladý (1943).
1948 yýlýnda serbest býrakýldýðýnda Zâhir
Þah kraliyet divanýndaki görevine dönme-
sini istediyse de kabul etmedi.

Sovyet yönetiminin kendisini öldürme-
ye yönelik faaliyetleri üzerine Týrâzî 1949’-
da Pakistan’a geçti ve ailesini Peþâver’e
býrakýp Mýsýr’a gitti, daha sonra da ailesini
yanýna getirtti (Þubat 1950). Mýsýr’da si-
yasî mülteci olarak saygý gördü ve kendi-
sine maaþ baðlandý. Türkistan’ýn baðým-
sýzlýðý mücadelesini Kahire’de de sürdü-
ren Týrâzî, Türkistan Birliði Cemiyeti’ni kur-
du. Arkadaþlarýyla birlikte Arapça Øav¹u
Türkistân ve Çaðatayca Türkistan adlý iki
dergi çýkardý. Abdülkerîm el-Hattâbî ve
Allâl el-Fâsî gibi Kuzey Afrikalý liderlerin
de yer aldýðý Cemâatü’l-kifâh li-tahrîri’þ-
þuûbi’l-Ýslâmiyye’nin idare meclisine Tür-
kistan temsilcisi olarak katýldý. Bu vesiley-
le Türkistan’ýn baðýmsýzlýðý için Birleþmiþ
Milletler ve diðer bazý uluslararasý kuruluþ-
lar nezdinde giriþimlerde bulundu. 1951’-
de Afgan Edebiyat Akademisi þeref üye-
liðine, ayrýca Dâßiretü’l-Ma£ârif’in (Âryâ-
nâ) yayýn kuruluna üye seçildi ve bu ansik-
lopedinin “Ýslâm” maddesini yazdý. 1960’lý
yýllarýn baþlarýndan itibaren Mýsýr’ýn izle-
diði siyaset doðrultusunda siyasî faaliyet-
lerden uzak durarak telif ve tebliðle meþ-
gul oldu, birçok dergi ve gazetede yazý
yazdý. 21 Þubat 1977’de Kahire’de vefat
etti ve Ömer b. Fârýz Mezarlýðý’nda defne-
dildi.

Türkçe yanýnda Farsça ve Arapça da bi-
len Týrâzî bu üç dilin edebiyat ve kültürü-
ne, Ýslâmî ilimlere vâkýf çok yönlü bir þah-
siyettir. Ona göre çaðýmýzda müslüman
toplumlarýn karþýlaþtýðý problemlerin hal-
li ancak Ýslâm’ýn temel esaslarýna baðlan-
ma ve Ýslâm birliðini teminle mümkündür.
Yaþadýðý bütün ülkelerde bu temel düþün-
ceyi dile getirmiþtir. Türkistan’da Cedîdci-
ler’le Kadîmciler’in arasýný bulmaya çalýþ-
týðý gibi Mýsýr’da Ehl-i sünnet ile Þîa ara-
sýndaki ayrýlýklarýn giderilmesi yönünde
çaba göstermiþ, Mekke’de Râbýtatü’l-âle-
mi’l-Ýslâmî kurulduðunda çalýþmalarýný
desteklemiþtir. Sömürgeciliðe karþý müca-
dele veren bütün müslüman toplumlarýn
yanýnda yer almýþ, Filistin meselesini müs-
lümanlarýn ortak davasý olarak savunmuþ-
tur. Oðlu Nasrullah Mübeþþir et-Týrâzî de

özellikle Mýsýr Millî Kütüphanesi’ndeki Türk-
çe ve Farsça eserlerle ilgili olarak hazýrla-
dýðý kataloglarla tanýnmýþtýr.

Eserleri. Mübeþþir et-Týrâzî’nin, Nimet
Hakîm’in Muhammed Ýlâhî Peygamber
midir? adlý eserine reddiye olarak Çaða-
tay Türkçesi’yle yazdýðý Kur’an ve Nübüv-
vet dýþýndaki çalýþmalarý Farsça ve Arapça
olup baþlýcalarý þunlardýr (bir listesi için
bk. el-Kitâbü’t-Te×kârî, s. 69-73). A) Fars-
ça. 1. Yâdgâr-ý Zindân yâ Âyîne-i Ci-
hân. Kâbil’de tutuklu bulunduðu sýrada
yazdýðý yaklaþýk 4000 beyitten oluþan bir
mesnevidir. Kendisinin ve Türkistanlý mü-
cahidlerin hapis hayatý, Ýslâm dünyasýnýn
durumu ve Sovyet tehlikesiyle ilgili göz-
lem ve görüþlerini dile getirdiði eser, Ýmam
Zeynelâbidîn hakkýndaki Ýcmâlü’l-kelâm
fî sîreti’l-Ýmâm £Alî b. ¥üseyin b. £Alî
adlý Farsça eseriyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (Kahire 1406/1986; ayrýca bk. el-Kitâ-
bü’t-Te×kârî, s. 126-152). 2. £Askeriyyet
der Ýslâm (Kahire 1406/1986). el-Cündiy-
ye fi’l-Ýslâm adýyla Arapça’ya tercüme
etmiþtir. 3. ¥uš†š-ý Zen der Ýslâm (Ka-
hire 1409/1988). Müellif bu eserini bazý ilâ-
velerle el-Merße ve ¼uš†šuhâ fi’l-Ýslâm
adýyla Arapça’ya çevirmiþtir (Kahire 1977;
Ýskenderiye 1983, 1987). 4. Þerâb Menûþ
(Kahire 1409/1988). Bu çalýþmasýný da Ýy-
yâke ve’l-Åamr ismiyle Arapça’ya tercü-
me etmiþtir. Bu dört kitabýn Farsça ne-
þirleri müellifin el yazmasý nüshasýnýn týp-
kýbasýmýdýr. 5. Dürretü’t-ticân fî med¼i’s-
sul¹ân. Afgan Kralý Nâdir Þah’ýn methine
dair Arapça bir kaside olup Afganistan’a
hicretini anlattýðý mukaddimesiyle krala
nasihatlerini ihtiva eden sondaki Te×kî-
rü’l-¼ükkâm adlý risâle Farsça’dýr. Bu mu-
kaddime ve risâle de Arapça’ya çevrilerek
birlikte yayýmlanmýþtýr (Kahire 1987).

B) Arapça. el-Ýslâm ed-dînü’l-fý¹riy-
yü’l-ebedî (I-II, Kahire 1972, 1976; Ýsken-
deriye 1983, 1987; Mekke 1392; Beyrut
1984); en-Neb×e fi’s-sîreti’n-nebeviyye
(I, Kahire 1968; I-II, Ýskenderiye 1984); el-
AÅlâš fi’l-Ýslâm (Kahire 1987); Keþfü’l-li-
¦âm £an Rubâ£iyyâti’l-ƒayyâm (Kahire
1960, 1967, 1985, 1987; müellif bu eserin-
de, Ömer Hayyâm’a nisbet edilen ve Ýslâm
esaslarýyla baðdaþmayan rubâîlerin ona
ait olmadýðýný ispata çalýþmýþtýr); el-Er-
ba£ûne’¹-ªýrâziyye (Kahire 1975; Allah
için sevgi ve kardeþliðe dair kýrk hadis ih-
tiva eder); ¥âlâtü’l-müslimîn fî Rûsiyâ
(Kahire 1952); Ýle’l-Cündiyye eyyühe’l-
£Arab (Kahire 1960; Filistin davasýyla ilgi-
lidir); Mušte¹afât e¦eriyye (Kahire 1960);
Øallû £ale’n-nebî (Kahire 1962); Øavmu
rama²ân (Kahire 1975).
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Sözlükte “gizli ve kapalı olmak” anlamın-
daki ibhâm masdarından türeyen müb-
hem kelimesi hadis terimi olarak senedin-
de veya metninde adı açıkça belirtilmek-
sizin “recül, imrae, şeyh, fülân, aÅ, uht, 
zevc, zevce, amm, amme, ibnü fülân, bintü 
fülân, ba‘Šu’n-nâs, sika” gibi cins isimleriy-
le işaret edilen şahıs veya böyle bir şahsın 
bulunduğu hadis için kullanılır. Bu isimlerin 
en çok belirsizlik ifade edenleri “recül” ve 
“imrae” olup bir hadiste kişilerin açık adları 
yerine bu tür kelimelerin kullanılmasına 
da “ibham” denir. Mübhem kavramı hadis 
ilminde “müfesser cerhin karşıtı” anlamın-
da “mübhem cerh”, belli bir şahsa verilen 
icâzetin aksine “mübhem şahsa verilen 
icâzet” (Kådî İyâz, s. 101) mânasında da 
kullanılmaktadır.

Mübhemlik, râvinin hadis aldığı hoca-
sının adını açıkça belirtmemesi şeklin-
de isnadda bulunabileceği gibi hadisin 


