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lasticism after Thomas Aquinas and the 
Teachings ofHasdai Crescas and his Prede
cessors", Proceedings of the lsrael Academy 
of Sciences and Humanities, 1/10 [1967], 
s. 1-ı01). Onun İbn Meymün ve Spinoza 
gibi farklı devirlerde yaşayan yahudi filo
zoflarının fikirleri arasındaki ilişkiyi ele al
dığı çalışmaları da bulunmaktadır (mese
la bk. "Spinoza's Tractatus Theologico-Po
liticus, Maimonides, and Kant", Scripta Hi

erosolymitana, XX 1 ı 968], s. 3-54). 1970 ve 
1980'li yıllarda kaleme aldığı makalelerin
de geniş anlamda düşünce tarihini araş
tırdı. Son çalışmasında ise Aristo'da ve İs
lam Aristoculuğu'nda epistemolojik ve ah
laki hükümler arasındaki ayırımı kronolo
jik bir yaklaşımla ele aldı ("Truth and Fal
sehood Versus Good and Evil; A Study in 
Jewish and General Philosophy in Relation 
to The Guide of the Perplexed", Studies in 

Maimonides [ed. Isadore Twersky], Cam
bridge 1990, s. 95- ı 57). 9 Ocak 1990 tari
hinde Kudüs'te öldü. 

Arapça, İbranice ve Grekçe gibi dillere 
vukufu ve filolojik donanıını Pines'e fark
lı kültür ve dillerdeki düşüncelerin doğuş 
noktasına inme imkanı vermiş, birbiriyle 
bağlantılı bir dizi metin içinde bir kavra
mın gelişimini yeniden belirleme ve antik 
dönemden modern zamanlara kadar de
vam eden geleneklerin seyrini tesbit et
me fırsatı sağlamıştır. Pirres'in Yahudilik'
le ilgili yayınları bulunmakla birlikte bun
lar yahudi düşüncesini sistemli bir şekilde 
sunmamaktadır. Çalışmalarından hareket
le bu konudaki yaklaşımını şöylece özet
lemek mümkündür: Dünya birkaç milleti 
içine alabilen bazı kültürel alanlara ayrıl
mıştır. Bu alanlardan her birinin kendi için
deki birliği ortakbir kültürel mirasa, baş
ka bir deyişle dini bir geleneğe ve paylaşı
lan kavramsal yapilara dayandırılmıştır. 70 
yılında Kudüs'teki mabedin ikinci defa yı
kılmasından sonra dünyanın farklı bölge
lerine dağılan yahudiler Helen, İslam ve Av
rupa başta olmak üzere farklı kültür alan-
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larında yaşamış olmalarına rağmen yahu
di düşünürlerinin çoğu kendi ırkiarına özgü 
dil ve kavramlarla yahudi kültürüne bağ
lı kalmıştır. Pines, yabancı kültür öğeleri

nin yahudi geleneğinde herhangi bir ko
pukluğa yol açmadığını belirtmesinin ya
nı sıra yerel kültürlerle yaşanılan etkileşi
min yahudi düşüncesine çokyönlü bir ka
rakter kazandırdığına dikkat çeker. Bir ba
kıma "Yahudiliğin değişmez özü" telakki- · 
si belli kültürlerden etkilenme anlayışıyla 
dengelenmektedir. Her kültür farklı bir ba
kış açısını ortaya çıkarmakta, yahudi dü
şünürleri de bu yolla Yahudiliğin yorumu
nu devamlı surette yenilemektedir. 

Eserleri. 1. Beitriige zur islamisehen 
Atomenlehre (Berlin 1936). Pirres'in dok
tora tezi olup Ebü Ride tarafından Me~
hebü'~-~erre 'inde'l-müslimin ve 'ala
]fatüh(l bi-me~ahibi'l-Yunan ve'l-Hü
nud adıyla Arapça'ya (Kahire 1 365), M. 
Schwarz tarafından Studies in lslamic 
Atomism adıyla İngilizce'ye (Jerusalem 
ı 997) çevrilmiştir. 2. Nouvelles e tu des 
sur Awhad .al-Zaman Abu-l-Barakat al
Baghdadi (Paris ı 955). 3. The Concept 
of Tiine in Late Neoplatonism (S. Sam
bursky ile birlikte, Jerusalem 197 ı). Pirres'in 
makale ve tebliğlerinden bazıları "The Col
lected Works of Shİomo Pines" serisi için
de Ebü'l-Berekat el-Bağdadi (Studies in 

Abu-l-Barakat al-Baghd.adi: Physics and 
Metaphysics, )erusalem-Leiden 1 979), Or
taçağ bilimiyle ilgili Grekçe metinterin Arap
ça çevirileri (Studies in Arabic Versions of 

Grek Textsandin Medieual Science, leru
salem-Leiden ı 986), İslam felsefesi tari
hi (Studies in the History of Arabic Philo· 

sophy, ed. S. Stroumsa, Jerusalem 1996), 
dinler tarihi (Studies in the History of Re

ligion, ed. G. G. Stroumsa. Jerusalem ı 996) 
ve yahudi düşüncesi (Studies in the History 
of Jewtsh Thought, ed. W. Z. Harvey- M. 

!del, )erusalem ı 997) hakkında olmak üze
re beş kitap halinde yayımlanmıştır. Pines 
İbranice ve Batı dillerinde başka müellif
lerin derlediği yirmi kadar kitaba Sami dil
leri, Ortaçağ yahudi, hıristiyan ve İslam te
ol oj isi, felsefesi ve bilimiyle Hıristiyanlık
İslam münasebetleri üzerine bölümler yaz
mıştır. Pines, Ortaçağ düşünürlerinin Arap
ça, İbranice ve Grekçe yazılmış risale ve 
eserlerinden modern Batı dillerine çeviri-

. ler yaptığı gibi İbn Meymün'un Delaletü'l
J:ıô.'irin adlı eserini de İngilizce'ye tercüme 
etmiştir (The Guide of the Perplexed, Chi
cago 1 963; London ı 969). 

Pirres'in Islamic Culture, Israel Ori
ental Studies, Journal Asiatique, Revue 
des etudes islamiques ve Studia Isla-

mica gibi süreli yayınlarda yahudi, hıristi
yan ve İslam ilahiyatı, felsefesi ve bilimiyle 
söz konusu üç dine mensup alimierin gö
rüşlerini mukayeseli bir şekilde ele aldığı 
1 00' e yakın makalesi ve değerlendirme ya
zısı bulunmaktadır. Onun ilgi alanlarını da 
gösterecek olan makalelerinden bazıları 
şunlardır: "Nathanael ben al-Fayyümi et. 
la theologie ismaelienne" (Reuue de l'his
toirejuiveenEgypte, I [ı947], s. 5-22); 
"Studies in Abu-l-Barakat al-Baghdadi's 
Poetics and Metaphysics" ( Scripta Hiero

solymitana, VI 1 ı 960], s. ı 20- ı 98); "Shi'ite 
Terms and Conceptions in Judah Halevi's 
Kuzari" (Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam, II [1980], s. ı65-25ı); "Studies in 
Christianity and in Judaeo-Christianity Sa
sed on Arabit Sources" ( Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam, VI [ 1 985], s. 107-ı61 ); 
"Gospel Quatations and Cognate Topics in 
'Abd al-Jabbar's Tatlıbit in Relation to 
Early Christian and Judaeo-Christian Rea
dings and Traditions" ( Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam, IX 11 987], s. ı 95-278). 
Otuza yakın yayımianmış tebliği bulunan 
Pines Dictionary ot Scientific Biography, 
Encyclopaedia Britannica, EncyClopa
edia Judaica, The Encyclopaedia of Is
lam, The Encyclopaedia of Philosophy 
gibi ansiklopedi ve sözlüklere maddeler 
yazmıştır feserlerinin geniş bir listesi için 
b k. Motzkin - N iewoehner, VII [1988], s. 
ı 7-38). 
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Hak yolunda 
salike rehberlik yapan kimse 

ve tarikat kurucusu anlamında 
tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "ihtiyar. ak saçlı, tecrübeli kim
se" anlamındaki Farsça pir kelimesi tasav

vufta mürşid, veli ve şeyh ile eş anlamlı 
olarak kullanılmıştır. Bu kullanıma göre pir 
salike rehberlik yapan kimsedir. Pir keli
mesi tasawufi manasıyla ilk defa lll-IV. 
(IX-X.) yüzyıllarda Horasan süfileri ve özel-



likle Nlşabur melametlleri tarafından kul
lanılmaya başlamıştır. IV. (X.) yüzyılın ilk 
yarısında yaşayan Horasarılı süfı Abdullah 
b. Muhammed b. Münazil kaynaklarda 
"pir-i ehl-i melamet. pir-i melametiyan" di
ye anılmaktadır. Horasan süfıleri arasında 
şeyh kelimesi V. (Xl.) asırdan sonra yaygın
Iık kazanmıştır. Farsça ilk tasawuf klasik
lerinden Hücvlrl'nin Keşfü '1-maJ:ıcılb'un 

da ve Muhammed b. Münewer'in Esrô.
rü't-tevJ:ıid'inde şeyh ve pir kelimelerinin 
aynı anlamda ve birlikte kullanıldığı görül
mektedir (Nasrullah Pürcevadl. V, 892-
893) Horasarılı süfıler bulundukları coğ

rafi bölgeye veya doğum yerlerine nisbet 
edilerek "pir" kelimesiyle birlikte anılmıştır. 
Mesela Ahmed Yesevl'ye "pir-i Türkistan", 
Menô.zilü's-sô.'irin müellifi Hace Abdul
lah En sari'ye "pir-i Herat". Şeyh Nasür'a 
"pir-i Gühistan" lakabı verilmiştir. 

Pir terimi mürşid, murad, veli. mürebbi. 
şeyh, hadi. kutub, gavs, delll-i rah, hızr-ı 
rah gibi yakın anlamlı kelimeler için de söz 
konusu olan zahiri ve batıni manaya sa
hiptir. Zahiri anlamda pir seyrü sütükü ta
mamlayıp insanları Hak yoluna irşad eden 
kimsedir (İsmail Rusuhi Ankarav!, s. 28) 
Bu kullanımıyla pir "tarikat şeyhi" anlamı
na gelir. Pir mücerret bir şahsiyet ya da 
manevi ve ilahi bir ilke de olabilir. Bu plrin 
batıni manasıdır. Mevlana Celaleddin-i Ru
m!, "Pir senin aşkındır. saçı sakalı ak olan 
değil. Pir yüz binlerce ümitsizin elinden 
tutarıdır" derken (Mesneuf, V, 278) kelime
yi hem batıni hem zahiri anlamıyla kul
lanmıştır. Plrin delalet ettiği rehber olma, 
irşat etme anlamı varlığın iki temel görü
nümü olan zahir ve batında çeşitli varlık 
suretlerine bürünür. İlahi fiilierin atemde 
tasarrufta bulunmasına mazhar oldukları, 
ulühiyyetin müşahede edilmesi ve bilin
mesinde insanlara manen rehberlik yap
tıkları için Cebrail. akl-ı faal, kutub, gavs 
ve Hızır'a da pir denilmiştir. Nitekim Hü
seyin Vaiz-i Kaşifı Fütüvvetnô.me-yi Sul

tani'de (s. 61 ı Hızır'ı Musa'nın, Cebrail'i 
Hz. Peygamber'in plri olarak tanıtmakta
dır. 

Pir teriminin şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikat açısından dörtlü tasrıifi yapılmış
tır. Şeriatın dört plri Hz. Adem, İbrahim. 
Musa ve Hz. Muhammed; tarikatın dört 
plri Cebrail, Mikail. İsrfıfil ve Azrail'dir. Fe
rlddüddin Attar. Hafız-ı Şlrazl, Şems-i Teb
riz! ve Mevlana Celaleddin-i Rumi m arife
tin plrleridir. Başka bir tasnife göre mari
fet pirleri beştir : Şah Kasım-ı Envar, Mev
lana Celaleddin-i Rumi. Şems-i Tebriz!. 
Ferldüddin Attar ve Sa'dl-i Şlrazl (Ferl]un

de Peyam, s. 58-59: Resa'il-i Ciuanmerdan, 

s. 226-227, 231-232) Hz. Ali'nin kendile
rine hilafet hırkası verdiğine inanılan Hz. 
Hasan, Hüseyin. Kümeyl b. Ziyad ve Ha
san-ı Basri'ye "çehar pir" denir (Tehanevl, 
l, 737) 

Tarikatların teşekkülünden sonra pir kav
ramı kurumsal bir anlam kazanmış. tarikat 
kurucusuna pir ya da pir-i tarikat adı veril
miştir. Mesela Abdülkadir-i Geylani Kadi
rlliğin. Ahmed er-Rifal Riffılliğin, Şah Ba
haeddin Nakşbend Nakşibendlliğin, Ebü'l
Hasan eş-Şazell Şazellliğin. Mevlana Cela
leddin-i Rumi Mevlevlliğin. Hacı Bektaş-ı 
Veli Bektaşlliğin. Hacı Bayram-ı Veli Bay
ramiliğin plridir. Plrin bu anlamı diğer arı
lamlarından daha yaygındır. Halvetilik ve 
M evievilik örneğinde olduğu gibi bazı tari
katlarda tarikat kurucusuna "pir-i ewel". 
tarikatı pir-i ewele tabi olarak düşünce. 
adab ve erkan açısından yenileyene "pir-i 
sani" denilir. Mesela Halvetllik'te Ömer el
Halvetl tarikatın pir-i eweli. Yahya-yı Şir
vanl pir-i sanisi dir. Tarikat pirinin türbesi
nin bulunduğu dergaha "pir evi, pir ma
kamı, huzur, huzur-ı pir" adı verilmiştir. Pl
rin vasıfları bazı benzetmelerle anlatılmış
tır. "Yaz mevsimi. bahar serinliği, ay, dürr-i 
yekta" bunlardan bazılarıdır. Manevi sim
yanın üstadı olarak kabul edilen pir için 
"kibrit-i ahmer" (simya ilminde bakırı altı
na dönüştürmekte kullanılan bir madde) 
kullanımı Ferldüddin Attar'da görülen bir 
başka tabirdir. 

Meslek grupları , fütüwet erbabı ve Ahi 
teşkilatında her esnaf zümresinin ilk ma
nevi ustası ve zanaatkarı vardır, bu kişiye 
o zanaatın plri denilir. Mesela Hz. Adem 
çiftçilerin, Nuh gemicilerin, İdrls terzilerin, 
Davüd demirci ve zırhçıların, Lokman he
kimlerin, Selman-ı Farisi berberlerin, Ahi 
Evran debbağ esnafının plri sayılır. Hallac- ı 

Mansur hallaçiarın plri kabul edilir. Fütüv
vet ve esnaf teşkilatında civanmerdlere 
şed bağlayan kimseye "pir-i şed" denir. Es
kiden esnafın plrin adının geçtiği, "Her se
herde besmeteyle açılır dükkanı m ız 1 Haz
ret-i (Şazell'dir) plrimiz üstadımız" beytinin 
levha olarak asılması bir gelenekti. 

Tasawuf edebiyatında pir kelimesi muh
telif terkipler içinde kullanılmış. bu terkip
lerden farklı manalar taşıyan mecazlar tü
retilmiştir. "İlahi aşk şarabını sunan kamil 
mürşid" anlamında "pir-i meygede. pir-i 
meyfürüş. pir-i badefürüş, pir-i meyhane"; 
"salikleri ilahi aşk ateşinde yakan insan-ı 
kamil" anlamında "pir-i mugan"; "kalende
r! ve melametl tavrın baskın olduğu şeyh" 
anlamında "pir-i harabat"; "ledün ilmiyle 
manevi zevkler veren. kainatın ezen ve 
ebedl neşesini sağlayan kimse" anlamın-
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da "pir-i dihkan" bu tür mecazlar arasında 
zikredilebilir. Pir teriminin çeşitli dini akım
ların önderleri için de kullanıldığı görül
mektedir. Zerdüştllik'te dini lidere "pir-i 
mugan". Hıristiyanlık'ta manastır hayatı 
yaşayan rahiplere "pir-i deyr" adı verilir. Bu 
tabirler tasawuf şiirinde mecaz olarak da 
kullanılmıştır. Nizari İsmailller. İran tasav
vufundan etkilenerek dalleri. imam ve hüc
cetleri pir unvanıyla anmıştır. 
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~ SAFi ARPAGUŞ 

PiR ALİ AKSARA Yi 
(ö. 945/1539) 

Bayrami Melamiliği'ne mensup sufi. 
L ~ 

Müridierinden Abdurrahman el-Askeri 
şeyhinin 94S'te (ı 539) altmış üç yaşında 
öldüğünü kaydeder (Erünsal, s. 200). Bu 
bilgiden hareketle onun 882 (1477) yı
lında doğduğu söylenebilir. Kaynaklarda 
Aksaray'da dünyaya geldiği belirtilir. Ab
dülbaki Gölpınarlı. Aksaray'da bulunan tür
besindeki mezar kitabesine dayanarak asıl 
adının Bahaeddin Ali olduğunu yazarsa da 
(MelamTlik ue MelamTler, s. 45) Bayrami 
Melamlliği'ne dair kaynaklarda adı Alaed
din Ali şeklinde kaydedilmiştir. Abdurrah
man el-Askeri onun halk arasında Sultan 
Pir Ali diye tanındığını belirtir (Erünsal, s. 
200) Bayrami Melamlliği geleneğinde ömer 
Dede Sikklnl ve Bünyamin Ayaş!' den son
ra kutbiyyet makamına geçtiği kabul edi
len Pir Ali Aksarayi'nin gençlik yılları ve 
mürşidi Bünyamin Ayaşl'ye nasıl intisap 
ettiği konusunda bilgi yoktur. 
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