SAiD EMRE
Üniversitesi'nden ayrılarak Dımaşk'a döndü. Hayatının son beş yılını eser telifiyle
geçiren Efganl Mekke'de vefat etti ve Ma'lat Kabristanı'na defnedildi.
Arap grameri öğretiminde yenilikten yana olan, gramer kurallarının sebep ve hikmetlerini açıklayıcı kısımların hafifletilmesini savunan Efganl'nin eserleri son derece
yalın bir öğretim üslubu taşır. 1960'tan
itibaren el-Mecmau'Hlmiyyü'Hraki, 1970'ten itibaren Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye
(Kahire) üyesi olarak görev yapan Efganl
uluslararası birçok ilmi toplantıda Suriye
Üniversitesi'ni temsil etmiştir. Bunlar arasında filozof Ya'küb b. İshak el-Kindl (Bağ
dat 1962), İbn Hazm ve Arap şiiri (Kurtuba 1962), İbn Manzur (Tunus 1972) sempozyumları anılabilir.

Eserleri. Telifleri: Esva]fu '1-'Ara b fi'lCahiliyyeti ve'l-İslam (Dımaşk 1936,
1937, 1960; Kahire 1993; Küveyt 1996); İbn
ljazm el-Endelüsi ve Risaletühu fi'lMufaçlale beyne'ş-şa]J.abe (Dımaşk 1940;
Beyrut 1969); el-İslam ve'l-mer'e (Dı
maşk 1945; Beyrut 1964); 'A'işe ve's-siyase (Kahire 1947, 1957; Beyrut 1971); Fi
uşuli'n-na]J.v (Dımaşk 1951; Beyrut 1957,
1964, 1987); Mü~ekkirat ii ]fava'idi'l-lugati'l-'Arabiyye (Dımaşk 1955, 1963. 1964,
1966); lfaçlırü'l-l ugati'l - 'Arabiyye ti'ş
Şam ve'l-Kö.hire (Kahire 1962; Dımaşk
1971, 1978); Na?- arat fi'l-luga (Na;;ariyyetü'l-luga) 'inde İbn ljazm (Dımaşk
1963; Beyrut 1969); Nabigatü'ş-şar]f esSeyyid Cemalüddin el-Efgö.ni (Kahire
1967); Min tari{ıi'n-na]J.v (Beyrut 1968,
1978); Şey{ıülislam 'Abdullah el-Enşa 
ri el-Herevi (396-481) mebadi'ühu ve
ara'ühü'l-kelamiyye ve'r-ru]J.iyye (kelam
ve fe lsefede doktora tezi, Kahire 1968); elMucez ii ]fava'idi'l-lugati'l-'Arabiyye
ve şevahidiha (Beyrut 1969, 1981; eser
Kitabün li'l-lfava'idi 'l-'Arabiyye na(ıviha
ve şar{iha ve imla'iha adıyla da yayımlan
mıştır, Beyrut 1970); Ta]frir 'an aglati'lMüncid (Dımaşk 1969) .
Neşirleri: Zerkeşl, el-İcabe li-iradi me'stedrekethü 'A'işe 'ale'ş-şa]J.abe (Dı
maşk 1358/1939; Beyrut 1970, 1985); Zehebl, Cüz'an min Kitabi Siyeri a'lami'nnübela' (Hz. Aişe [Dımaşk 1945] ve İbn
Hazm [Beyrut 1941, 1969] ile ilgili bölümler); Kadi Abdülcebbar el-Havlanl, Tari{ıu
Dareyya ve men nezele biha mine'ş
şa]J.abe ve't-tabi'in ve tabi'i't-tabi'in (Dı
maşk 1949; Beyrut, ts.); Kemaleddin elEnbarl, er-Risal etan li'bni'l-Enbari: elİgrab ii cedeli'l-i'rab ve Lüma'u'l-edille ( Dımaşk 1957; Beyrut 1971 ); Ebu Nasr
el-Fariki, el-İfşa]J. ii şer]J.i ebyatin müş-

kileti'l-i'rab (Dımaşk 1958; Bingazi 197 4;
Beyrut 1980; eser önce dış kapağında Rumınani'ye ait olarak Tevcihü i'rabi ebyat mülgazeti'l-i'rab baş lı ğıyla ve iç kapakta yanlış düzeltilip Fariki adına Şer(ıu'l-ebyati'l
müşkileti 'l-i'rab adıyla yayımianmış [Dı
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yatin müşkileti'l-i'rab ismiyle baskıları yapılmıştır [Bingazi 1394]); İbn Hazm, Müla{ı{ıaşu ibtali'l-]fıyas ve'r-re ' y ve'l-isti]J.san ve't-ta]flid ve't-ta'lil (Dımaşk 1960;
Beyrut 1969); Ebu Zür'a İbn Zencele, ellfücce fi'l-]fıra'ati's-seb' (Bingazi 1974;
Beyrut 1998).

Efganl'nin bunların dışında Menhecü'l]fava'idi'l-'Arabiyye ve Mu'aviye ti'lesatir gibi eserleri de vardır. Çeşitli dergilerde yayımianmış çok sayıda makale,
araştırma yazısı ve radyo konuşmaları arasında Osmanlı Padişahı ll. Abdülhamid'in
müntesibi olduğu Şazeliyye tarikatı şeyhi
Mahmud Ebü'ş -Şamat el-Hanefi ed-Dı
maşki'ye yazdığı ve hilafetten hal'edilme
sebeplerini açıkladığı mektubu "Risaletü'sSult{ın 'Abdill)amld eş-Şan!", "Tarll}un müfteran li's-Sultan 'Abdill)amld" , "Aglatu'IMüncid ve'l-Müncidi'l-ebcedl", "et-Terbiye
'inde İbn l:lazm", "en-Nebiyyü ve'l-etfal",
"Dinü'l-Mütenebbl", "l:lavle nübüweti'l-Mütenebbl", "el-CaJ:ıi?- ve's-siyase", "İbn ı:ıazm
el-İmamü'l-Mul)ib", "Mu'aviye beyne yedey
'A'işe", " İnşafen li-Tahal:lüseyin" adlı yazı
ları sayılabilir (Mazin el-Mübarek, s. 109128; Yusuf Abdullah el-Cevarine. sy. 92
11424/2003], s. 32-35). Efganl'nin öğren
cisi Mazin el-Mübarek onun hakkında bir
eser kaleme almıştır (bk. bibl.) . Ayrıca Yusuf es-Saydavl, Yusuf Abdullah el-Cevarine, Mahmud Fahurl. M. Rıdvan ed-Daye,
Abdülilah Nebhan, Cümane Taha, Ahmed
Azuz, Mahmud el-Arnaut, Nizar Abaza,
İbrahim M. Abdullah, Riyaz Abdülhamld
Murad ve Eymen eş-Şewa tarafından Efganl'nin çeşitli yönlerini ve onunla yaşan
mış hatıraları ele alan makaleler yayımlan
mıştır (makaleler için bk. et-Tür~ü'l-'Ara
b!, sy 92 [1424/2003], s. 23-158)
BİBLİYOGRAFYA :
Mahmud M. Tanah1. Medbal ila taribi neşri't
Kahire 1405/1984, s. 187; Abdülkadir Ayyaş, Mu'cemü'l-mü'ellifine's-Süriyyin fi'lkami'l-'işrfn, Dımaşk 1405/1985, s. 37-38; Abdülaziz ei-Hatib ei-Haseni, Gurerü'ş-Şam, Dımaşk
1417/1996, ll, 925-926; Nizar Abaza- M. Riyaz
ei-Malih. itmamü'l-A'lam, Beyrut 1999, s. 109110; Milzin el-Mübarek, Sa'id el-E{gani: fjamilü
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bilgiler geniş ölçüde MeVeli'ye dayanmaktadır. Menô.kıb 'a göre asıl adı Molla Sadeddin olan Said Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ile
Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde, yani
XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın başında
yaşamış, aslen Aksaraylı bir alimdir. Hacı
Bektaş-ı Veli'yi tanımadan önce, Aksaray'da 400 talebeye ders okutur, her yıl bu talebelerinden bazılarıyla Kayseri'de bir ereni ziyarete giderdi. Bu seyahatlerden birinde tanıdığı Hacı Bektaş-ı Veli'ye önce
karşı çıkmışsa da daha sonra kerametlerinden etkilenip ona intisap etmiş ve on
sekiz yıl hizmetinde kalmıştır. Bu dönemde Hacı Bektaş-ı Veli'nin Ma]fö.lat'ını da
Türkçe'ye tercüme etmiştir (s. 55-63). Manzum Vilayetname'de bu bilgilere ek olarak onun Hacı Bektaş-ı Veli tarafından iç-il
(içe!) bölgesine gönderildiği kaydedilmektedir. Bir beytinden de (Zihl hil 'at zihl devlet zihl ata zihl rahmet 1 Said eydür yüz
bin minnet Hacım bana benem dedi) onun
Hacı Bektaş'ın ölümünden sonra halifesi
Hacım Sultan'a intisap ettiği anlaşılmak
tadır. Said Emre, bu dönemde Hacım Sultan'ın faaliyetlerini sürdürdüğü Batı Anadolu'ya, özellikle Karahisar, Sandıklı, Susuz,
Uşak, Şeyhlü ve Seyitgazi'yi içine alan ve o
devirde Germiyan ili denilen bölgeye gitmiş olmalıdır. Nitekim onun hayatının bu
dönemini Germiyan bölgesinde geçirmiş
olduğunu arşiv belgeleri desteklemektedir. Hacım Sultan'ın Uşak'taki zaviyesinin
yaklaşık 100 km. batısında, bugün Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde
Said Emre adına bir zaviye açılmış olduğu
nakıb-ı Hacı Bektaş-ı
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Said b. Ahmed
b. Abdirrahman el-Endelüsi
ei-Kurtubi et-Tuleytıli
(ö. 462/1070)
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nr. 1110, s. 94/1l

kurulmuş olduğunu düşündürmektedir.

XVI. yüzyıldan itibaren bu zaviyeye ait görev tevcl'hat beratları ile muhasebe kayıt
larının tutulduğu ve Osmanlı Devleti'nin
sonuna kadar varlığını sürdüğü görülmektedir. Nitekim ilki ll. Bayezid devrinde ( ı 48 ı15 12) tutulan Kütahya Mufassal Tahrir
Defteri'ne, 30 dönümlük bir arazinin Said'in evlatlarının tasarrufunda olduğu kaydedilmiş, 1755 yılına ait bir hurufat defteri kaydına göre bu arazi, Said Emre Zaviyesi Vakfı'na dönüşmüş, vakfın gelirleri de
gelip geçene yemek yedirmek şartıyla Said'in evlatlarının tasarrufuna bırakılmıştır.
Zaviyenin 1864 yılından itibaren üç hisseli olarak yönetilmeye başladığı ve bu hisselerden birinin 1893 yılında evlatlardan
Mustafa Halife'ye geçtiği kayıtlara yansı
mıştır. 1909 yılı Evkaf-ı Hümayun Nezareti bütçesi mazbatasında vakfın 1383 kuruş, 20 para geliri olduğu kayıtlıdır. Zaviyeden günümüze sadece Said Emre'ye ait
olduğuna inanılan bir mezar intikal etmiş
tir. Bu mezar etrafında yörede bazı menkıbeler anlatılmaktadır. Manzum Vilayetname'de geçen bir rivayete göre Said Emre, Hacı Bektaş-ı Veli'nin emriyle gittiği
İç-il' e yerleşmiş ve orada vefat etmiş, mezarı Karamanoğulları'ndan biri tarafından
ihya edilip ziyaretgah haline getirilmiştir.
Bugün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı
sait köyünde ona ait olduğu iddia edilen
bir mezar bulunmaktadır. Ancak çeşitli arşiv belgeleri onun mezarının Kula'nın Sarnıç
köyünde olduğu görüşünü desteklemektedir (bk. Alkan, sy. 38 12006], s. 32-34).
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Said Emre'nin Ma./:fdJdt'ta ve MendVellde birkaç şiiriyle
Yunus Emre'nin doksan sekiz adet şiirini
ihtiva eden Hellmut Ritter' e ait cönkte on
beş şiiri bulunmaktadır. Bu şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı Yunus Emre ve Tasavvuf
adlı kitabında yayımiarnıştır (s. 280-294).
Mendkıb'da onun "muteber bir divanı" olduğundan bahsedilmektedir. Yunus Emre'nin en yakın takipçisi olan Said Emre'nin Yunus'un şiirlerine nailreler yazdığı,
bazı şiirlerinin onun şiirleriyle karıştınldığı
görülmektedir. Menfıkıb -ı Hacı Bektaş-ı
Veli'de Said Emre'nin Hacı Bektaş'ın Ma./:faJdt'ını tercüme ettiği söylenmekteyse
de (s. 62) elde mevcut Ma./:faldt tercümesi nüshalarının (bu nüshalar için bk.
Ma!,:alat, neşredenin girişi, s. XLVI-XLVIll)
ona ait olduğu kesin değildir.
kıb-ı Hacı Bektaş-ı
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420'de ( 1029) Meriye (Aimaria) şehrinde
Dedesi Abdurrahman b. Muhammed b. Said, Şüzune (Sdone) kadısı idi. Meriye'de temel eğitimini aldıktan sonra Kurtuba'ya (Cordoba) giderek akli ve nakli ilimlerde dönemin önde gelen alimlerinden
ders gördü; bu sırada İbn Hazm'ı tanıma
imkanı buldu. Onunla ilişkisini kendisi Kurtuba'dan ayrıldıktan sonra mektuplaşmak
suretiyle devam ettirdi (et-Ta'rlf bi-t;aba!,:ati'l-ümem, s. 259). İbnü'I-Vakşl diye tanınan
Ebü'I-Velld Hişam b. Ahmed ei-Kinanl'den
yararlanmak için 438'de (ı 046-4 7) 1\ıley
tula'ya (Toledo) gitti; hacası vefat edineeye kadar yirmi iki yıl onun yanında kaldı . "ilim deryası, ahlak ve fazilet timsali"
diye söz ettiği hacasından matematik,
astronomi ve mantık yanında fıkıh, hadis, kelam, dil ve edebiyat dersleri aldı
ğı anlaşılmaktadır (a.g.e., s. 254). Said'in
bu şehirde tanıdığı, astronomi ve kozmografyaya dair kendisinden çok şey öğrendi
ğini söylediği diğer bir alim de Ebu İshak
b. İbrahim b. EyyCıb b. İdrls et-Tüclbl'dir.
Endülüs'ün çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerde görüşme imkanı bulduğu ilim
adamları hakkında kültür tarihi açısından
çok değerli bilgiler veren Said hayatının
sonlarına doğru 1\ıleytula kadısı oldu. Bu
sebeple kaynaklar ondan genellikle Kadi
Said diye söz etmektedir. 1\ıleytula'da kurduğu rasathanede gözlem yaparken müslüman ve yahudi bilginterin katkılarından
da yararlanmıştır.
doğdu.

H urufat
Defteri,

belgelere yansımıştır. Ancak bu ziMyenin
senedi bulunamadığından kuruluş tarihi ve fiziki özellikleri tesbit edilememiş
tir. Arşiv belgelerinde Said Emre'nin adı
nın XV. yüzyıl sonundan itibaren geçmiş
olması zaviyenin bölgenin fethi sürecinde
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hurufat

IVGMA.

vakıf

Endülüslii kadı, tarihçi,
matematikçi ve astronomi bilgini.

MusTAFA ALKAN

Eserleri. Kitfıbü't - Ta'rif bi-taba./:fati'lümem. Kısaca Taba./:fdtü'l-ümem diye bilinen eseri müellif ölümünden iki yıl önce
kaleme almıştır. Dört bab ve on fasıl halinde düzenlenen. insantopluluklarını ırk,
dil, din, kültür ve bilimsel gelişmeye katkı
ları açısından sınıftandıran eser özellikle
Endülüs'ün bilim ve düşünce tarihi için temel kaynaklardan biridir. İnsan topluluklarının millet haline gelmesinde en önemli
unsurun dil birliği olduğuna dikkat çeken
.Kadi Said diğer unsurların bu temele dayandığını söyler. Ona göre İlkçağ'larda dünya üzerinde yedi millet yaşamaktaydı; bunlar Persler, Kaldeliler, Yunanlılar, Mısırlılar

