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Nâsýrüddîn Ubeydullåh
b. Mahmûd eþ-Þâþî es-Semerkandî

(ö. 895/1490)

Nakþibendî þeyhi.
˜ ™

806’da (1404) Taþkent’in Bâgýstan kö-
yünde doðdu. Nakþibendî geleneðinde Hâ-
ce-i Ahrâr diye tanýnýr. Çocukluðunda hem
mektebe devam etti hem de ziraatla uð-
raþan babasýna yardýmcý oldu. Yirmi iki ya-
þýna geldiðinde dayýsý Hâce Ýbrâhim onu
ilim tahsili için Semerkant’a götürdü. Bura-
da bir süre Mevlânâ Kutbüddin Sadr Med-
resesi’ne devam ettiyse de tasavvufa duy-
duðu meyil sebebiyle medrese eðitimini
sürdüremedi. Bu dönemde tanýþtýðý Nak-
þibendî þeyhi Sa‘deddîn-i Kâþgarî ile bir-
likte Nizâmeddin Hâmûþ’un sohbetlerine
katýldý. Semerkant’ta iki yýllýk ikametinin
ilk yýlýnda Mâverâünnehir’in muhtelif þe-
hirlerini dolaþýp Nakþibendiyye tarikatýnýn
önde gelen þeyhlerini ziyaret etti. Ertesi yýl
Herat’tan Semerkant’a gelen ve Kasým-ý
Envâr diye meþhur olan Safevî þeyhi Sey-
yid Muînüddin Ali Tebrîzî’nin sohbetlerin-
den faydalandý. Daha sonra Semerkant’-
tan ayrýlýp Herat’a gitti. Herat’ta Kübrevî
þeyhi Bahâeddin Ömer, Sa‘deddîn-i Kâþ-
garî ve Zeyniyye tarikatýnýn pîri Zeynüd-
din el-Hâfî gibi sûfîlerin sohbetlerine ka-
týldý. Herat’taki ikametinin dördüncü yý-
lýnda (834/1431) Çaganiyân tarafýndaki Hül-
gatû köyüne gidip Nakþibendî þeyhi Ya‘-
kub-i Çerhî’ye intisap etti. Üç ay kadar Çer-
hî’nin sohbetlerinde bulundu ve þeyhin-
den hilâfet alarak Herat’a döndü. Ertesi
yýl Taþkent’te irþad faaliyetine baþladý, bir
yandan da ziraat ve ticaretle meþgul olu-
yordu. 855’te (1451) Semerkant’ý ele ge-
çirip baþþehir yapan Timurlular’dan Ebû
Said Mirza Han’ýn daveti üzerine yirmi yýl-
dýr ikamet ettiði Taþkent’ten ayrýlarak Se-
merkant’a yerleþti. Burada da ziraat ve ti-
caretle uðraþmayý sürdürdü. Mâverâün-
nehir’in Semerkant, Buhara, Taþkent, Kar-
þý gibi þehirlerinde çok sayýda dükkân, bah-
çe, köy, mezraa ve sulama kanalý satýn al-
dý; bunlarýn bir kýsmýný cami, medrese ve
tekkelere vakfetti. Sultan Ebû Said’in ye-
rine geçen oðlu Sultan Ahmed Mirza ile
Taþkent yakýnlarýnda Þâhruhiye’de gayri
müslim Moðol ve Özbek askeri arasýndaki
savaþý önledi ve barýþ yapýlmasýný saðladý
(890/1485). Bu arada birçok kiþinin Ýslâm’ý
benimsemesine vesile oldu.

Ubeydullah Ahrâr 29 Rebîülevvel 895’te
(20 Þubat 1490) Semerkant’ta vefat etti
ve burada defnedildi. Ýki oðlu ve iki kýzý
olmuþ, geride birçok vakýf eseri ve mürid
býrakmýþtýr. Oðullarý Muhammed Yahyâ ve
Muhammed Abdullah ile Mîr Abdülevvel,
Fahreddin Ali Safî, Mevlânâ Þeyh Ahmed,
Seyyid Ali Kürdî Maktûl, Ýsmâil Þirvânî,
Mevlânâzâde Otrârî, Îsâ-yý Fâzýl Buhârî,
Þeyh Ahta, Abdullah-ý Ýlâhî, Muhammed
Kadî-i Semerkandî ve Muhammed Zâhid
Vahþývârî önde gelen halifeleridir. Nakþi-
bendiyye tarikatý daha ziyade son üç hali-
fesiyle devam etmiþtir. XVIII. yüzyýlda Meh-
med Emin Tokadî tarafýndan Muhammed
Kadî-i Semerkandî ile Muhammed Zâhid
Vahþývârî ayný kiþi zannedilerek Kadî Mu-
hammed Zâhid diye bir isim ortaya atýl-
mýþ ve bu yanlýþlýk sonraki birçok eserde
tekrarlanmýþtýr. Ubeydullah Ahrâr ile de-
vam eden Nakþibendiyye silsilesine Ahrâ-
riyye adý verilmiþtir (bk. NAKÞÝBENDÝYYE).
Halka bizzat yardým eden Ubeydullah Ah-
râr gençliðinde Semerkant’ta bazý hasta-
lara hizmet etmiþtir. Halký sultanlarýn zul-
münden korumak için sultanlarla iyi iliþ-
kiler kurmuþ, savaþýn eþiðine gelen yöne-
ticileri barýþtýrarak halký katliamlardan ko-
rumuþ, bir hükümdarýn yanýnda bulunup
onun dine aykýrý davranýþlarýný ve zulüm-
lerini engellemenin, bir mazlumun gönlü-
nü hoþ etmenin nâfile ibadetlerden daha
üstün sayýldýðýný söylemiþtir. Ayrýca çalýþýp
kazanmaya önem verir, kimseden hediye
kabul etmezdi.

Vahdet-i vücûd düþüncesini benimseyen
Ubeydullah Ahrâr’ýn sohbetlerinde Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin eserlerinden nakil-
ler yaptýðý belirtilir. Fýšarât adlý eseri bu
düþünceler ýþýðýnda kaleme alýnmýþtýr. Cez-
be anýnda söylenen þathiyeleri mâkul þe-
kilde izah etmeye çalýþan Ubeydullah “enel-

nimsemiþtir (Abdülmün‘im Abdürrâdî el-
Hâþimî, s. 123).

Geniþ hadis bilgisine sahip olan Ubey-
dullah babasý Abdullah, Hz. Âiþe, Ebû Hü-
reyre, Fâtýma bint Kays, Ümmü Seleme,
Abdullah b. Zem‘a, Ammâr b. Yâsir, Urve
b. Zübeyr, Ýbn Ömer ve uzun süre bera-
ber bulunduðu Ýbn Abbas gibi sahâbîler-
den hadis rivayet etmiþtir. Büyük amcasý
Ýbn Mes‘ûd’un vefatý esnasýnda çocuk yaþ-
ta olduðu için ondan doðrudan hadis nak-
letmemiþtir. Kardeþi Avn baþta olmak üze-
re Zührî, Ebü’z-Zinâd, Sâlih b. Keysân, Ýbn
Þübrüme ve baþkalarý kendisinden hadis ri-
vayetinde bulunmuþtur. Rivayet ettiði ha-
dislerden bazýlarý Kütüb-i Sitte’de yer al-
maktadýr (Zehebî, el-Kâþif, I, 682). Özellik-
le hadis konusunda Ubeydullah’a uzun sü-
re öðrencilik yapan Zührî gibi âlimler onun
ilmî birikiminden övgüyle söz etmiþtir. Çok
sayýda hadisi ezberlediðinden hadis hâfýz-
larý arasýnda sayýlmýþtýr (Süyûtî, s. 39).
Asaleti, ferâseti, zekâsý, dinî duyarlýlýðý ve
hadis nakli konusundaki güvenilirliði sebe-
biyle “me’mûn” olarak nitelendirilmiþtir.
Bundan dolayý Ýbn Abbas, Ubeydullah’a
özel ilgi göstermiþ, baþkalarýna öðretme-
diði bazý hadisleri ona haber vermiþtir (Ab-
dülmün‘im Abdürrâdî el-Hâþimî, s. 124-
125). Ubeydullah’ýn ayný zamanda iyi bir
þair olduðu ve Hassân b. Sâbit tarzýnda
daha çok dinî içerikli þiirler söylediði kay-
dedilmektedir. Ubeydullah’ýn þiirdeki se-
viyesini belirtmek için “þairlerin en fakihi,
fakihlerin en þairi” ifadesi kullanýlmýþtýr
(Ýbn Hacer, VII, 23). Ebû Temmâm, “Ha-
mâse”sinde þiirlerinden bir kýta nakleder-
ken Ebü’l-Ferec el-E³ånî adlý eserinde pek
çok þiirine yer vermiþtir.
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158b). 3. Risâle-i Vâlidiyye. Ubeydullah
Ahrâr bu küçük eseri, babasýnýn kendisin-
den yüksek mânevî makamlara ulaþmaya
vesile olacak hususlarý yazmasýný istemesi
üzerine kaleme almýþtýr. Ýbadet, mârife-
tullah, Hz. Peygamber’e uymak, zikir ve Al-
lah sevgisi gibi konularýn ele alýndýðý risâ-
leyi Ârif Nevþâhî neþretmiþtir (bk. bibl.).
Risâle-i Vâlidiyye’yi Bâbür Þah 935’te
(1528) manzum olarak Çaðatay Türkçesi’-
ne, Hýzýr Bey, Mehmed Emin Tokadî, Meh-
med Rifat Kadirî ve Harputlu Beyzâde Ali
Efendi Türkçe’ye, adý bilinmeyen bir kiþi el-
£Urvetü’l-vü¦šå li-erbâbi’l-irtišå adýyla
Arapça’ya çevirmiþtir. 4. Ruša£ât (Mürâ-
selât). Ubeydullah Ahrâr’ýn dostlarýna yaz-
dýðý mektuplar bir araya getirilip iki ayrý
mecmua oluþturulmuþtur. Bunlardan biri,
Sultan Ebû Said Mirza Han’a yazdýðý on
dört mektubu ihtiva eden adý geçen mec-
mua olup bir nüshasý Ýstanbul’da Süley-
maniye Kütüphanesi’ndedir (Esad Efen-
di, nr. 1688, vr. 121b-128a). Bu mektuplar
Ârif Nevþâhî’nin A¼vâl ve SüÅanân-i ƒâ-
ce £Ubeydullåh A¼râr adlý eseri içinde
neþredilmiþtir (Tahran 1380 hþ./2002). Ço-
ðu Ali Þîr Nevâî’ye gönderilen mektuplarý
ihtiva eden diðer mecmuanýn (Mecmû£a-i
Mürâselât) yazma nüshasý Taþkent’tedir
(Özbekistan Fenler Akademisi Bîrûnî Þar-
kiyat Enstitüsü Ktp., nr. 2178). Ali Þîr Nevâî
tarafýndan derlendiði kabul edilen bu mec-
muadaki mektuplardan 134 ya da 128’i
Hâce Ahrâr’a aittir. Mektuplar genelde ký-
sa mesajlar þeklinde olup dönemin siya-
sal ve sosyal konularýna dair bazý düþün-
celeri ve dinî-ahlâkî tavsiyeleri içerir. Eser
Ýngilizce tercümesiyle birlikte yayýmlan-
mýþtýr (The Letters of Khwåja £Ubayd Al-
låh A¼rår and his Associates, nþr. Jo-Ann
Gross – Asom Urunbaev, Leiden 2002).
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Buhtîþû‘ ailesinden hekim ve teolog
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(1858-1937)

Son dönem
fikir ve siyaset adamlarýndan,

maceraperest Ýttihatçý.˜ ™

Hocazâde Mehmed Ubeydullah 10 Ocak
1858’de Ýzmir’de doðdu. Babasý Ýzmir ule-
mâsýndan ve Hatiboðullarý sülâlesinden Ho-
ca Þâkir Efendi’dir. Çocukluðu ve gençli-
ðinin ilk yýllarý Ýzmir’de geçti. On üç yaþýn-
da iken babasý öldü. Rüþdiyenin ardýndan
medreseye girdi; icâzet aldýktan sonra Ýs-
tanbul’a giderek Mekteb-i Týbbiyye’ye kay-
doldu. Üç yýl devam eden týbbiye öðreni-
mi sýrasýnda Jön Türkler’le tanýþtý ve ilk
yazý tecrübesini kendi çýkardýðý Hâver ga-
zetesinde yayýmladý (1884). Hâver’de ka-
lem arkadaþlarý Menemenlizâde Tâhir, Be-
þir Fuad ve Küçük Azmi beylerdir. 1886-
1888 yýllarýný Paris’te geçirdi; Paris’e na-
sýl ve ne sebeple gittiði bilinmemektedir.
Ahmet Bedevi Kuran, Ýttihat ve Terakkî
Fýrkasý’na ilk katýlanlardan biri olan Ubey-
dullah Efendi’nin týbbiye çevresinde geliþ-
meye baþlayan harekete dýþarýdan katýl-
dýðýný, Hilmi Ziya Ülken ise týbbiyeli genç-
lerin Ubeydullah Efendi ile temasta bulun-
duklarýný kaydeder. Bu yýllarda Ubeydul-
lah Efendi Servet gazetesinde Ýngilizce,
Arapça ve Farsça mütercimliði yaptý. Ar-
dýndan devlet hizmetine girerek Þam’a ta-
yin edildi ve burada II. Abdülhamid’e dil

hak” demenin kolay, “ene”den (benlik)
uzaklaþmanýn zor olduðunu belirtirdi. Mü-
ridin bazan mânevî halini yitirebileceðini,
Ýslâmî kurallara aykýrý bir söz ya da fiilin,
bir kiþinin gýybetini yapmanýn, hatta bir
köpeði rahatsýz etmenin buna yol açabi-
leceðini söylerdi. Tasavvuf yolunda ilerle-
menin ölümden sonra da sürdüðüne ina-
nýr, sohbetlerinde bazý âyet ve hadisleri
iþârî yolla açýklar, meselâ, “Unuttuðun za-
man rabbini zikret (hatýrla)” âyetini (el-
Kehf 18/24), “Ondan baþkasýný, kendini ve
zikrini unuttuðun zaman rabbini zikret”
diye açýklar ve bunu, “Allah’tan gayrýsýný
unutmadýkça zikrin hakikatine ulaþýlamaz”
diye yorumlardý.

Eserleri. 1. Fýšarât. Tevhid, fenâ, kurb,
tecellî, zikir, vukuf-i kalbî gibi konulara
dair Farsça bir eserdir. Bazý küçük maka-
lelerden oluþtuðu için bu adla anýlan eser
muhtemelen 890 (1485) yýlýnda veya da-
ha sonra kaleme alýnmýþtýr. Makalelerden
bir kýsmýnýn müridlere yazýlmýþ mektup
parçalarý olduðu anlaþýlmaktadýr. Ubeydul-
lah Ahrâr’ýn vefat ettiði 895 (1490) yýlýn-
da Semerkant’ta istinsah edilen bir nüs-
hasý Ýstanbul’da Süleymaniye Kütüphane-
si’nde kayýtlýdýr (Ayasofya, nr. 2143, vr. 16b-
158b). Eser Taþkent’te (Taþkent 1910) ve
Hindistan’da (Haydarâbâd, ts. [Matba-ý
Âyîn-i Dekken]) yayýmlanmýþ, Osmanlý dö-
neminde Hýzýr Bey ve Mustafa b. Hüseyin
Sâdýký Nakþibendî tarafýndan iki defa Türk-
çe’ye, Muhammed Murâd Remzî Minze-
levî tarafýndan Arapça’ya çevrilmiþtir. 2.
Risâle-i ¥avrâßiyye (Þer¼-i ¥avrâßiyye).
Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn “havrâ” (hûriler)
kelimesiyle baþlayan Farsça rubâîsinin þer-
hidir. Ubeydullah Ahrâr rubâînin bazý has-
talarý iyileþtirdiðini duymuþ, mânalarýný
araþtýrmaya baþlamýþ, bu þiirin hastaya
ölümü ve âhireti hatýrlattýðýný, gönlünde
Allah sevgisi bulunan ve Allah’ýn cemâlini
ancak öldükten sonra müþahede edebile-
ceðini bilen insanlarýn ölümü hatýrlayýnca
büyük sevinç duyduklarýný, bu psikolojik
rahatlamanýn hastalýðýn iyleþmesine yar-
dým ettiðini anlamýþtýr. Eseri ilk defa Ju-
kovski Esrârü’t-tev¼îd fî mašåmâti’þ-
ÞeyÅ Ebî Sa£îd’in ekinde (Saint Peters-
burg 1899, s. 488-493), daha sonra Saîd-i
Nefîsî SüÅanân-ý Man¾ûm-i Ebû Sa£îd-i
Ebü’l-ƒayr adlý eserin içinde (Tahran 1334
hþ., s. 126-131), son olarak Ârif Nevþâhî
Ýslâmâbâd’da yayýmlanan Dâniþ dergisin-
de (bk. bibl.) neþretmiþtir. Risâle-i ¥av-
râßiyye’yi Osmanlý döneminde Hýzýr Bey
Türkçe’ye çevirmiþtir (Süleymaniye Ktp.,
Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 2047, vr. 155a-


