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Bağdat'ta doğdu . Babanzadeler'den 
Mustafa Zihn i Paşa'nın oğludur. Gala
tasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi'nde 
okudu. Bir ara Hariciye Nezareti Tercü
me Kalemi 'nde çalıştıktan sonra Maarif 
Nezareti Yüksek Tedrisat müdürlüğüne 
getirildi ( 19 ı l-1912) Galatasaray Sulta
nisi'nde Arapça okuttu (1912- 1914) ve 
Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Odası 
üyeliğinde bulundu (1914-1915) Daha 
sonra Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 
felsefe, mantık, ruhiyat ve ahlak ders
leri müderrisliğine başladı ( 1915); bu gö
revini Darülfünun'un lağvedilmesine ka
dar (ı Temmuz 1933) aralıksız sürdürdü. 
Bu tarihte üniversite yeniden kurulur
ken açıkta bırakıldı. 

Ahmed N~"im İstanbul'da 13 Ağustos 
1934 Pazartesi günü öğle namazının 

ikinci rek'atında secdede vefat etti. Meh
med Akif, "Naim'in vefat haberi üzeri
me dağ gibi yıkıldı" diyerek üzüntüsünü 
dile getirirken aynı zamanda onun kay
bının büyüklüğüne de işaret etmiş olu
yordu. Kabri Edirnekapı Mezarlığı'nda, 

dostu Mehmed Akif Ersoy'un mezarının 
yanındadır. 

Arapça , Farsça ve Fransızca'yı çok iyi 
bilen, Doğu ve Batı kültürünü tam mana-
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sıyla hazmetmiş olan Ahmed Naim, Arap 
edebiyatından seçtiği parçaların tercü
me ve şerhlerini Servet-i Füm1n dergi
sinde "Bedayiu'l-Arab" başlığıyla neşre
derek yazı hayatına başladı ( 190 ı) . Ede
biyat ve mOsiki dostu. Garp ilminin aşı
ğı , fakat maddeciliğin amansız düşma
nı bir felsefe alimi idi. Velüd bir yazar 
değildi ama yazacağı konuyu Doğu ve 
Batı kaynaklarından inceledikten sonra 
kaleme alırdı. Taklitçi ve kuru bir mü
tercim olmayıp tenkit ve tercihler ya
pan bir düşünürdü. Özellikle tercümele
rinde terimier in tam karşılığını bulmak 
için büyük bir titizlik göstermiştir. Fel
sefe alanında değerli bir mütercim oldu
ğunu, Georges Fonsgrive'in birçok terim 
ihtiva eden psikoloji kitabını İlmü'n-nefs 
adıyla Türkçe'ye çevirmekle ispat etmiş
tir. Telif ve Tercüme Odası'nda üye iken 
de aynı hassasiyeti gösterir, kabul etti
remediği fakat doğru olduğuna inandı
ğı terimleri kendi eserlerinde kullanırdı. 
Tecrid-i Sarih Tercemesi'nde. Türk di
lini kullanmadaki ustalığı yanında Arap
ça kelimelerin en uygun karşılığını bul
madaki mahareti de açıkça görülmek
tedir. Ahmed Naim. maddeciliğe ve bel
li bir hizbe bağlılık göstereniere karşı 
çıkarak onlarla mücadele ettiği gibi es
ki usulle Arapça öğretimine de cephe 
aldı. Ayrıca hadis okutma usulünün ıs

laha muhtaç olduğunu ortaya koydu. 
Türk dilinin istiklalinin korunmasına dair 
yazılar yazdı; ilmi terimiere dakunulma
dan Türkçe'nin arındırılmasını ve üslü
bun sadeleştirilmesini savundu. Kendi
sine "Arapçacı" denmesine rağmen yazı
larında Türkçe'yi ustalıkla kullandı. Hatta 
onun Mehmed Akif'le birlikte Asım Efen
di'nin Kiimus Tercümesi'ndeki Türkçe 
kelimeleri seçerek bir Türk lugatı yap
maya çalıştığı. ancak bu teşebbüsün ya
rım kaldığı da bilinmektedir. 

Ahmed Naim, tarihi ve mil!T hatıraları 
övmenin insanı ciddi surette yanıltaca 

ğını ve hurafelere düşüreceğini savuna
rak Yahya Kemal ile yaptığ ı bir müna
kaşadan on yıl kadar sonra onunla kar
şılaştığında, Yahya Kemal'in deyişiyle. 

müminlere yakışır samimi bir üzüntüyle 
kusurunun bağışlanmasını dilemiş ve 
böylece onu hayretler içinde bırakmış
tl. O, meziyetlerini gizleme. düşmanının 

bile değeri varsa o değeri tanıma , dost
larını onların gıyabında da sevme mezi
yetlerine sahipti. "Sormazsan malumatı
nı söylemeyen", "dinlemesini bilen", "sö
zü senet teşkil eden" güvenilir adam 
özellikleriyle Mehmed Akifin "ashaptan 
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sonra en sevdiği kişi" olan Ahmed Na
im'in İslam ' a bağlılığı tamdı. ilim ve ir
fan erbabı kimselerle sohbet etmekten 
çok hoşlanırdı. Kayınpederi Fatih türbe
darı Ahmed Amiş Efendi'ye intisap et
mişti. Şafii mezhebine mensuptu. İslam 
birliği ve kardeşliği konusunda çok titiz 
ve dikkatli olup bu bi rliğe zarar verme 
ihtimali bulunan her harekete karşı çık
mıştı r. Türkçülük cereyanlarına Türk ol
madığı için cephe aldığı ileri sürülen 
Ahmed Naim. İslam birliği açısından sa
kıncalı bulduğu Arap İttihat Kulübü'nün 
isim ve kuruluşunu da tenkit etmiştir. 
Kavmiyet ve cinsiyet davası gütmeyi is
lam'ın varlığı için kanser kadar tehlikeli 
bulmuş, bunu "yabancı bir bid'at", "Frenk 
hastalığı" olarak nitelendirmiş ve bu da
vanın faydalı ve zararlı tarafları nı Kur'an 
ve Sünnet'e dayanarak izah etmeye ça
lışmıştır. 

Eserleri. 1. Temrinôt. Sarf-ı Arabi'ye 
Mahsus Temrinô.t (İstanbul 1316) ve 
Mekteb-i Sultani'ye Mahsus Sarf-ı Ara
bi ve Temrinô.t (İstanbu l 1323) gibi adlar
la basılan eser, Galatasaray ders nazırı 
Mustafa Cemi! Bey'in Arapça sarf risa
lesinin uygulama ve alıştırma kitabı ha
line getirilmiş şeklidi r. Medrese usulü ile 
Arapça öğretimini bu kitabın mukaddi
mesinde tenkit etmiştir. z. Hikmet Ders
leri (İstanbu l 1328 r / 1329) 3. Felsefe 
Dersleri (İstanbul 1333) 4. Mebô.di-i Fel
sefeden İlmü 'n-nefs (İstanbul 1331) G. 
Fonsgrive'den birçok dip notu ekleyerek 
tercüme ettiği bu eserin sonuna 1900 
felsefi teri m için hazırladığı Türkçe kar
şılıkları da eklemiştir. s. İlm-i Mantık 
(Elie Rabier'den tercüme, İstanbul 1335 r / 
1338) 6. Tevfik Fikret'e Dair (İstanbul 
1336). Dr. Rıza Tevfik'in Türk Ocağı 'nda 
verdiği bir konferansta Tevfik Fikret'i sa
vunarak başta Mehmed Akif olmak üze
re İslamcılar'ı tenkit etmesi üzerine bu 
kitapçığı kaleme almıştı r. 7. Ahlô.k-ı İs
lô.miyye Esaslan (İstanbul 1340 r/ 1342) 
1912'de Lahey'de toplanan Ahlak Ter
biyesi Kongresi'ne sunmak üzere hazır

ladığı bir tebliğ olup Ömer Rıza Doğru! 
tarafından sadeleştirilerek İslô.m Ahid
kının Esasları adıyla yayımlanmıştır (İs-

• ı 

tanbul 1963). 8. Islô.mda Da'vô. -yı Kav-
miyyet (İstanbul 1332) Eser daha sonra 
Abdullah Işık l ar tarafından bazı kısım

ları eksik olarak İslam Irkçılığı Menet
miştir adıyla (İstanbul 1963). bazı açıkla
yıcı notlarla Ömer Lütfi Zararsız tarafın
dan İslô.mda !rkçılık ve Milliyetçilik 
adıyla (Ankara 1979) , ayrıca Ertuğrul Düz
dağ tarafından Türkiye'de İslô.m ve Irk-
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çılık Meselesi adlı çalışmasının içinde 
(İ stanbul ı 983. s. 33-1 ı 7) yayımlanmıştır. 

9. Kırk Hadis (İ stanbul ı 341 r. / 1343). 
Nevevi'nin el-Erba c un adlı eserinin ter
cümesidir. 10. Sahih-i Buhôri Muhta
san Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şer
hi (İ stanbu l 1346, ilk üç cilt ; daha sonra
ki cil tler Kamil Miras tarafında n tercüme 
edilmiştir). Tecrid tercümesine giriş ma
hiyetindeki bir ciltlik mukaddimesi son 
derece önemli ve oldukça gen iş bir hadis 
usulü kitabıdır (bk. et-TECRİDÜ's -SARIH). 

Ayrıca çeşitli dergilerde, özellikle Sı 

dil-ı Müstakim ve Sebilürreşad :da bir
çok makalesi yayımlanmıştır. 
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BAB EK 
( ~~) 

(ö. 223 / 838) 

Me'mun ve Mu'tasım zamanında 
Azerbaycan'da 

ciddi bir tehlike teşkil eden 
dini-siyasi mahiyetieki 

Hürremiyye hareketinin lideri. 
_j 

Kaynaklarda Babek'in menşeine dair 
çeşitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu 
rivayetlerden hangisinin doğru olduğu
nu tesbit etmek zordur.. isyan etmesin
den sonraki başarıları, hayatı hakkında 
çeşitli rivayet ve efsanelerin uydurulma
sına sebep olmuştur. 

Kadın ve mülkiyette ortaklığı savunan 
Mazdek'in islam'dan önce iran'da orta
ya atmış olduğu sapık fikirler İslami dö
nemde değişik adlar altında yeniden zu
hur etmiştir. Bunlardan biri, Babek'in 
mensup olduğu Hürremiyye hareketi idi. 
Bu hareketin bir kolu daha sonra ona 
nisbetle Babekiyye adıyla devam etmiş
tir. Faaliyetlerini gizlice sürdüren Hür
remiler'in reisi Babek isyan etmek için 
uygun bir zaman bekliyordu. Emin ile 
Me'mün arasındaki hilafet mücadelesi, 
Emin;in katli. Hz. Ali evladından Ali er
Rıza ' nın Me'mün tarafından veliaht gös
terilmesi sebebiyle Bağdat'ta karışıklık-
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ların çıkması. Herseme b. A'yen'in öldü
rü lmesinden sonra Azerbaycan valisi olan 
oğlu Hatim'in isyan hazırlıklarına baş

laması üzerine beklediği zamanın gel
diğine inanan Babek 816 yılında isyan 
etti. 

Babek. isyanının merkezi olan Bezz'in 
çevresindeki müslüman halka saldıra

rak kadın. çocuk demeden herkesi kılıç
tan geçirdiği gibi mallarını da gasbedi
yordu. Kendilerini müdafaadan aciz olan 
müslümanlar canlarını kurtarmak için 
Meraga·ya kaçıyorlardı. Durumun gittik
çe kötüleştiğini gören Halife Me'mün 
820 yılında Yahya b. Muaz' ı Azerbaycan 
valiliğine getirerek Babek ile mücadele
ye memur etti. Yahya başarılı alamayın

ca aziedildi ve aynı göreve birbiri arka
sından Tsa b. Muhammed, Zürayk b. Ali. 
Muhammed b. Humeyd et-TOsf, Abdul
lah b. Tahir, Uceyf b. Anbese ve Ali b. Hi
şam tayin edildiler. Ancak bunların hiç
birisi Babek tehlikesini ortadan kaldır

maya muvaffak olamadı. Me'mün'un bil
hassa son yıllarında Bizans seferleriyle 
uğraşması sebebiyle bu bölgeye gere
ken önemi verememesi, Babek'e daha 
rahat hareket imkanı sağlamıştır. Nite
kim Mu'tasım halife olduğu zaman Ci
bal, Hemedan ve İsfahan bölgelerindeki 
halkın büyük bir kısmı Hürremiyye'yi be
nimseyerek isyan etmiş, Mu ' tasım ' ın 

bunlar üzerine bir Türk kumandanının 
idaresinde gönderdiği ordunun mağlüp 
olması üzerine tehlike daha da büyü
müştü. 

Halife Mu'tasım , yirmi yıldan beri de
vam etmekte olan ve artık devleti teh
dit etmeye başlayan Babek isyanını bas
tırmak için, kendisinin Mısır valiliği sı

rasında yanında bulundurduğu, askeri 
bilgi ve kudretine şahit olduğu Türk asıl
lı kumandanı Afşin ·i 2 Cemaziyelahir 
220'de (3 Haziran 835) Cibal ve Azerbay
can bölgelerine vali olarak gönderdi ve 
isyanı bastırmaya memur etti. Afşin Ba
bek ile mücadeleye girmeden önce ka
rargahını kurduğu Berzend ile Bağdat 
arasındaki kalelere asker yerleştirerek 
hem merkezle olan irtibatını hem de er
zak ikmal yollarını emniyet altına almış 
oldu. Mu' tasım yine bir Türk kumanda
nı olan Boğa el- Kebir'i de Afşin 'e yardı

ma gönderdi. Afşin hazırlıklarını tamam
ladıktan sonra beklemediği bir anda Ba
bek'e saldırarak onu mağlüp ve Bezz'e 
çekilmeye mecbur etmiştir. 835 kışını 

Berzend'de geçiren Afşin ilkbaharda tek
rar Babek'e karşı yeniden harekete geç
ti. Boğa idaresindeki birlikleri Heştadser 

üzerine gönderirken kendisi de Bezz'e 
doğru ilerleyerek buraya 9.5 km. mesa
fede bulunan Dervez'de karargah kur
du. Fakat bu sırada Afşin ' in haberi ol
madan Boğa Bezz'e doğru yürüyüşe geç
miş ve şehre oldukça yaklaşmıştı. Bo
ğa ' nın ilerlediğini öğrenen Babek ansı
zın saldırarak onun birliklerine ağır za
yiat verdirdi. Canını güçlükle kurtarabi
len Boğa Afşin'den yardım istedi. Afşin 
de kardeşi Fazi kumandasında takviye 
kuwetleri gönderdi. 

Boğa· nın mağlübiyetinden sonra Ba
bek'e karşı 836 yazında tekrar bir umu
mi hücum yapıldı. Afşin kuwetlerini iki 
kısma ayırıp bir kısmını Boğa 'nın idare
sine verdi. diğer kısmının başında ise 
kendisi olduğu halde iki koldan Bezz'e 
doğru harekete geçti. Şiddetli bir fırtı
nanın başlaması üzerine Boğa Afşin' d€m 

habersiz karargaha döndü. Ertesi gün 
Afşin Babek'in karargahına hücum ede
rek çok miktarda esir ve ganimet ele 
geçirdi. Esirler arasında Babek'in karısı 
da bulunuyordu. Afşin bu başarısından 
sonra Dervez'deki karargahına döndü. 

Mu'tasım , 836 kışını Berzend 'de geçi
ren Afşin ' e ilkbaharda Ina k et -Türki ve 
Ca'fer b. Dinar idaresinde takviye kuv
vetleri, erzak ve para gönderdi. Bunu ha
ber alan ve durumunun gittikçe kötü
leştiğini farkeden Babek'in Bizans im
paratoru Theophilos'a mektup yazdığı
na vr~ onu Abbasr İmparatorluğu 'na kar
şı sefer yapmaya teşvik ettiğine dair 
kaynaklarda bazı r ivayetler vardır. Hali
feden aldığı kuwetlerle ordusunu tak
viye eden Afşin Berzend 'den ayrılarak 

Bez yakınlarında bulunan KelanrOz'da 
karargah kurdu. Babek de mukabil ha
rekete geçerek Azfn adlı kumandanını 
Afşin ' e karşı gönderdi ise de Afşin bir 
gece baskınında Azin'in kuwetlerini boz
guna uğrattı. 

İki yıldan beri Babek ile savaşan Af
şin, 837 yılı başlarında ağır kış . şartları c 

na rağmen Bez önünde ordugah kurdu 
ve şehri mu hasaraya başladı; bir süre 
sonra da kumandanianna şehrin etra
fında muhtelif kesimler tayin ederek ta
arruza geçti. Beşfr et-Türkf emrindeki 
bir birlik de şehrin karşı tarafında mev- . 
zi almış olan Azfn'in üzerine gönderildi. 
Beşfr ani bir hücumla Azrn 'i mağlüp ede
rek Bezz'i arkadan sıkıştırmaya başladı. 
Artık sonunun yaklaştığını anlayan Ba
bek Afşin 'den eman diledi. Bu teklifinin 
Afşin tarafından kabul edilmesine rağ
men o, zaman kazanmak için eman fer
manının bizzat halife tarafından imza 


