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Bağdatil ism:i il Paşa ' n ı n Hediyyetü 'L-<ari{in adl ı eserinin 

kendi el yaz ı s ıy la ferağ kayd ı (Keşfü '? ·?unun. ı . mukaddime) 

la açılan Zabit Mektebi'nde okuyarak 
subay çıktı. 1875'te istanbul 'a gitti ve 
1878' de hayatının bundan sonrasını ge
çireceği Bakırköy'e yerleşti. 1908'de ll. 
Meşrutiyet'in ilanından sonra mirliva rüt
besiyle Jandarma Dairesi ikinci şube mü
dürü oldu. 1920'de bu görevden emekli 
olduktan üç ay sonra vefat etti ve istan
bul'da Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. Askerlikle ilmi çalışmalarını 

beraber yürüten İsmail Paşa istanbul'a 
gelişindan az sonra başladığı ve otuz beş 
yıllık bir emek mahsulü olan iki önemli 
eseriyle ilim aleminde tanınmıştır. 1. l :ia
J:ıu'l-meknıln fi'?·?eyl i 'ala Keşii'?-ZU
nıln 'an esami 'l -kütüb ve'l-fünıln. Keş
tü 'z -zunıln 'a zeyil olarak Arapça kale
me aldığı bu eserinde Katib Çelebi 'nin 
göremediği yahut bahsetmediği veya 
ondan sonra yazılan çeşitli ilim dalların
dan dört bin kadar Arapça, Farsça ve 
Türkçe kitap hakkında kısa bibliyogra
fik bilgiler vermektedir. Keşfü'z-?unun 
için meydana getirilmiş zeyiller içinde en 
genişi İsmail Paşa'nın bu eseridir. Eser 
tamamlanmasını takip eden uzun bir bek
leyişten sonra müellif nüshası esas alı

narak Şerefeddin Yaltkaya ve Kilisli Ri
fat Bilge tarafından iki cilt halinde yayı
ma hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
istanbul'da basılmıştır (l-11 . 1945- 1947) 

Duyulan ihtiyaç üzerine eserin 1972' de 
tıpkı basımı yapılmıştır. Ayrıca Tahran'
da yapılmış birçok ofset baskısı da var
dır. l:iahu 'l-meknun'un müellif hattı ek
sik bir müsvedde nüshası Yapı ve Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğü Kütüphane
si'nde (istanbul) bulunmaktadır. 2. Hediy-
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yetü'l- ' arifin, esma , ü 'l-mü, eliitin ve 
aşarü'l-musannitin. Büyük bir biyogra
fi ve bibliyografya ansiklopedisidir. İki 
ciltlik eserde islam aleminde yetişmiş 
9000 civarında müellifin (1 ciltte 5398) 

hal tercümesi ve bunların çeşitli ilim dal
Iarına ait 50.000 civarında kitabı (1 ci lt
te 25.000 eser) söz konusu edilmektedir. 
Bazı müellifler hakkında çok kısa bilgi 
ile yetinilirken bazılarının hayatları ve 
eserleri hakkında ise oldukça geniş bilgi 
verilmiş, Türk olanlar isimlerinin yanına 
yıldız işareti konularak ayrıca belirtil
miştir. Hediyyetü'I- 'aritin müellif nüs
hası esas alınarak Kilisli Rifat Bilge, İb
nülemin Mahmud Kemal İnal ve Avni Ak
tuç tarafından iki cilt halinde yayıma ha
zırlanıp Milli Eğitim Bakanlığı 'nca ı. cildi 
1951 'de, ll. cildi de 1955'te istanbul 'da 
basılmıştır. Bu eserin de l:iaJ:ıu'l-mek
nun gibi Tahran'da yapılmış birçok of
set baskısı vardır. Ayrıca Nail Bayraktar'ın 
eserde adı geçen müelliflerin şöhret bul
dukları künye, nisbe, mahlas ve lakapla
rı esas alarak hazırladığı yeni bir indeks 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayım

lanmıştır (Hediyyetü 'l-Ari{fn, Esmaü'l-fl1ü· 

elli{fn ve Asarü 'l-Musanni{fn Şöh retler in

deksi, istanbul 1990) . 
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Fe hml b. Abdirrahman 
b . Sellm el-Hazrecl 

(1873-1944) 

Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 
Arap edebiyatı tarihi 

L 
müderrisliği yapan Iraklı alim. 

_j 

Musul'da doğdu . Tarih-i Edebiyyat-ı 

Arabiyye adlı eserinde "müderriszade" 
sıfatını kullandığına göre babası veya 
dedesi de müderristi. Bağdat 'ta vilayet 
matbaası idaresiyle resmi Zevra gaze
tesi yazı işlerinde çalıştı. Bağdat ' tan is-

Bağdat lı 

Mehmed 

Fehmi 

tanbul'a giderek orada Darülfünun Ede
biyat Fakültesi'nde Arap edebiyatı tari
hi müderrisliği yaptı. Siyasi faaliyetler
de de bulunan Mehmed Fehmi 1912'de 
istanbul'da Hizbü'l-ahd'i kuranlar ara
sında yer ald ı. I rak ' ın Osmanlı İmpara
torluğu'ndan ayrılmasından sonra bu ül
keye gitti. 1921'de Bağdat'ta ll. Paysal'ın 
sarayında teşrifat müdürlüğü görevin
de bulundu. 1924-1930 yılları arasında 
Bağdat'taki Alü'l- Beyt Üniversitesi'nde 
rektörlük yaptı. Kısa bir süre de Maarif 
vekili oldu. Ancak I ra k' ın ingilizler 'le yap
tığı anlaşmaya karşı çıkarak bakanlık

tan istifa etti. Bu konuda yazdığı maka
lelerde yönetime karşı sert tenkitlerde 
bulundu. Bu yazı la rından dolayı Irak hü
kümeti onu Kuzey lrak'a sürgüne gön
derdi. Sürgünden döndükten sonra ölü
müne kadar inzivaya çekildi ve Bağdat'
ta vefat etti. 

Eserleri. Ana dili olan Arapça yanında 
Fransızca ve bilhassa Türkçe 'yi de çok 
iyi bilen Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin en 
meşhur eseri Tarih-i Edebiyyat-ı A ra
biyye 'dir (İ stanbul 133 5/ 19 17). Edebi
yat Fakültesi 'nde takrir ettiği dersler
den oluşan bu hacimli çalışmasında mü
ellif "Maksad" başlığı altındaki giriş kıs

mında , basım hazırlıkla rı yapılan eserin 
dört ciltten ibaret olacağını ve Cahiliye 
döneminden itibaren sırasıyla muhad
ramı1n •. müvelledfın • ve muhdesfın *u. 
ayrıca çağdaş Arap edebiyatı tarihini ih
tiva edeceğin i ifade etmektedir. Ancak 
bunlardan sadece I. cilt neşredilmiş, ı. 

cilde ait zeyille diğer üç cildi neşredil

memiştir. 

950 sayfadan ibaret olan ve sadece 
Cahiliye dönemi Arap edebiyatının bir 
kısmına tahsis edilmiş bulunan bu ilk 
cilt, müellifin de belirttiği gibi, önce çer
çevesi geniş tutularak konuyla ilgisi ol
mayan ayrıntılı bilgilere yer verildiğin
den eksik kalmış ve bu sebeple bir ze
yille ikmal edilmek istenmiştir. Bununla 



birlikte Cahiliye devri Arap edebiyatı ve 
tarihinin anlaşılması için gerekli birçok 
malumatı ihtiva etmektedir. örnek ola
rak kaydedilen şiir ve nesir parçalarının 
önce bilinmeyen kelimelerini. sonra da 
tercümelerini vermesi yönünden de Türk 
okuyucuları için son derecede faydalıdır. 
Ancak tarihi konulara dair verdiği bilgi
ler tenkitçi bir gözle okunmalıdır. 

Eser şu ana başlıkları ihtiva etmekte
dir : Zuhür-i islam'dan Önce Araplar. Şu
ara-yı mn. Ebatrı. Tarih-i Lisan. Edeb, 
Tarih-i Edebiyyat. Cahiliye, Cahiliye'nin 
Mekarim-i Ahlakı. Edebiyyat-ı Cahiliy
ye'nin Enva· ve Aksamı. Mukayese. im
ruülkays, Tarafe. Züheyr, Lebld, Amr b. 
Külsüm. Antere. Haris b. Hillize. Nabiga. 
A'şa, Abfd b. Abras ve bunların mualla
kaları. Bunlardan Tarih-i Lisan. Edeb, 
Tarih-i Edebiyyat ve Mukayese başlık
ları altında anlattıkları özellikle önem 
taşımaktadır. Eser dil, dil tarihi. edebi
yat ve edebiyat tarihiyle ilgili konularda 
Corcf Zeydan'ın Tari.l]u adabi'J-lugati1-
'Arabiyye'si ile Mustafa Sadık er-Ra
fif'nin Tan{ıu ô.dabi'l- 'Arab'ının bir sen
tezini yapmıştır. Kitabın tamamının ba
sılamaması Arap edebiyatı tarihi için bir 
kayıptır. 

Tarih-i Edebiyyat-ı Arabiyye'nin kay
nakları el-Egani (Ebü'I-Ferec el-isfahani), 
Cemheretü eş'ari'l- 'Arab (Ebü Zeyd 
ei-Kureşi}, Şerhu'l-Mu 'alla~iit (Zevzenf), 
K iimus Tercümesi (Mütercim Asım), çe
şitli divanlar, Lisanü 'l - 'Arab (İbn Man
zür), el-Müzhir (Süyütl), el-Kamil (Mü
berred) gibi klasik kaynak eserlerle İlya
?etü Hamirus (Süleyman ei -Bustanl), Bu
W.gu'l-ereb ti ma' rifeti al}.vali'l- 'Arab 
(Mahmüd Şü krf el-Alüsf). Taril]u adô.bi'l-

'Arab (Mustafa Sadı k er-Rafil). Tarihu 
ô.dô.bi'J -lugati'l- 'Arabiyye (Corci Z~y
dan). Şu 'ara' ü'n-Nasrô.niyye (L Şeyh o). 
Tarihu ' ilmi'l-edeb 'inde'l-İtrenci ve'l
'A rab (Muhammed Rühf Bek el-Makdisi) 
gibi zamanına göre modern araştırmalar
la belli başlı Fransızca ansiklopedilerdir. 

Mehmed Fehmf'nin bundan başka Be
yanün mı1cez 'an Cami'ati A li'l-beyt 
ve'ş.-şu 'beti'd-diniyye ti devreyni min 
hayatihima: devrü't-te'sis ve devrü'l
cihddi 'J- 'ilmi (Bağdad ı 930) ve M akiila t 
siyasiyye, tdril]iyye, ictima 'iyye (1 - ıı. 
Bağdad ı 930- ı 932) adlarında iki eseriy
le kaynaklarda adı geçen Hikmetü 't-teş

ri'i'l - İslami adında bir eseri daha oldu
ğu belirtilmektedir. 
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BAGDATLI 
MUHAMMED EMİN EFENDi 

(ö. 1309 / 1891) 

Tanzimat devri 
Osmanlı ulemasından , 
Mecelle Cemiyeti azası. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Bağdat'ta doğduğu . orada tahsilini ta
mamlayarak müftü olduğu bilinmekte
dir. Şüra-yı Devlet'in kurulması için vi-

Bağdall ı Muhammed Emin Efendi' nin de mührünü tas ıvan lsagdan ikincil Mecelle 'nin üçüncü k itabı ile ilgili Mecelle Ce
miveti'nin lı az ı r l adıgı1 2 Nisan 1870 tarihli rapor (BA, i,ade\e<, Do•ya u , u\ü, m. 65 / 71 
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BAGlST ANT 

layetlerden davet edilenlerden biri ola
rak istanbul'a geldi (ı 867) ve bir yıl son
ra Mecelle Cemiyeti azalığına tayin edil
di. 1877'de de ilk Ayan Meclisi azalığına 
getir ildi. 

Mecelle Cemiyeti ilmi heyeti arasında 
Bağdatlı Emin Efendi diye bilinir. Mecel
l e'nin birden dörde kadar olan kitapla
rında "Şüra-yı Devlet azası" unvanını kul
lanmıştır. Beşinci ve müteakip kitapla
rın müzakeresine katılmayan Emin Efen
di'nin iştirak ettiği müzakerelerde de
rin bilgi ve tecrübesinden istifade edil
miştir. Emin Efendi istanbul'da vefat et
mişti r. 
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(bk. RÜHİ-i BAGDADI). 
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VII. (XIII.) yüzyılda 
Maveraünnehir bölgesinde 

L 
faaliyet gösteren bir mutasavvıf. 

_j 

Taşkent'in dağ eteklerinde bulunan 
Bağıstan köyünde doğdu . Soyunun Hz. 
Ömer'e ulaştığı r ivayet edilir (Fahreddin 
Safi. s. 368) Nakşibendfliğin önde gelen 
şeyhlerinden Hace Ubeydullah Ahrar'ın 
(ö 8951 ı 490) anne tarafından dedesi
dir. Bağıstanı 1256-1258 yılları arasında 
Buhara 'ya giderek o sırada bu şehirde 
oturmakta olan ve tarikat silsilesi Ebü'n
Necfb es -Sühreverdf'ye ulaşan Şeyh Se
lahaddin ei-Bulgarf'ye (ö 698 / 1298) in
t isap etti. Fahreddin Safi'nin bildirdiğ i

ne göre Bahaeddin Nakşibend'in halife
si Ya'küb-ı Çerhf. müridi Ubeydullah Ah
rar'a Şeyh Ömer Bağıstani ile bir yakın
lığı olup olmadığını sormuş, o da tevazu 
göstererek. "Ailemin büyükleri ömer Ba
ğıstanf'ye intisap etmişlerdi" diye cevap 
vermişti. Ya'küb-ı Çerhf daha sonra Ba
haeddin İ\lakşibend'in ömer Bağıstanf'yi 
beğenip takdir ettiğini söyler. Sahaed
din Nakşibend'e göre tamamen bir zevk 
hali olan cezbeden sonra şer'an zaruri 
olan istikamet haline dönmek zor bir iş
tir. Bağıstanı bu zor işi başaran , "cezbey
le istikameti cemeden" büyük velfler
dendir. 
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