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dekåik, Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitap-
lýðý, Osman Nuri Ergin, nr. 25, vr. 1b-97b)
ve Nûreddinzâde ile (er-Red £ale’l-Vâridât,
Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.
2079/17) devam etmiþtir. XVI-XIX. yüzyýl-
lar arasýnda doðrudan eser hakkýnda ça-
lýþmalara rastlanmamaktadýr. Vâridât,
Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin Rumeli Ma-
nastýr’da 1275’te (1859) yaptýðý þerhle (Le-
¹âßifü’t-ta¼š¢šåt) yeniden gündeme gelmiþ-
tir. Bu þerh Kisânâme yazarý Zeynelâbidin
Nâmýk tarafýndan nazmen, Nûrü’l-Arabî’-
nin halifelerinden Ali Örfî tarafýndan nes-
ren Türkçe’ye tercüme edilmiþtir (Millet
Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 983). Ali Örfî’nin
tercümesi Nûrü’l-Arabî’nin bir diðer hali-
fesi Hacý Maksud Hulûsi Efendi’nin ilâve-
leriyle birlikte M. Sadettin Bilginer ve Mus-
tafa Varlý tarafýndan sadeleþtirilerek neþ-
redilmiþtir (Ýstanbul 1979, 1994). Eseri son
olarak Muhammed Nûrü’l-Arabî’nin hali-
fesi Harîrîzâde Kemâleddin Efendi þerhet-
miþtir (Fütûhât-ý Ýlâhiyye, Ýstanbul Bele-
diyesi Atatürk Kitaplýðý, Osman Nuri Er-
gin, nr. 507; Hatice Ocakoðlu, Harîrîzâde’-
nin Þeyh Bedreddîn Vâridât’ý Üzerine Þer-
hinin Tahkîk ve Deðerlendirmesi [1-100
Varaklar Arasý], yüksek lisans tezi, 2009,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Eserin Bi-
lal Dindar, Ali Kozan tarafýndan hazýrlan-
mýþ iki tenkitli neþri bulunmaktadýr. Beþ
nüshanýn karþýlaþtýrýldýðý Kozan neþrin-
de Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki (nr.
4900) 1083 (1672) tarihli nüsha esas alýn-
mýþtýr (bk. bibl.). Vâridât Þeyhülislâm Mû-
sâ Kâzým (nþr. M. Serhan Tayþi, Ýstanbul
2010), Mustafa Rahmi Balaban (Ýstanbul
1947), Bezmi Nusret Kaygusuz (Ýzmir 1957),
Hilmi Ziya Ülken ([Ýslam Düþüncesi, Ýstan-
bul 1966] içinde), Abdülbaki Gölpýnarlý (Ýs-
tanbul 1966), Cemil Yener (Ýstanbul 1970),
Vecihi Timuroðlu (Ankara 1979), Ý. Zeki
Eyüboðlu (Ýstanbul 1980) ve Cengiz Ke-
tene (Ankara 1990) tarafýndan Türkçe’ye,
Bilal Dindar tarafýndan Fransýzca’ya (bk.
bibl.) çevrilmiþtir.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.˜ ™

Sözlükte “alýþveriþ vb. bir akid bulunma-
dan bir mala sahip olmak, ölen kimsenin
servetinden pay almak” anlamýndaki virs
(virâset) kökünden türeyen vâris “ölünün
malýný mülk edinmeye hak kazanan kim-
se” demektir. Esmâ-i hüsnâdan biri olarak
“varlýðýnýn sonunun bulunmamasý vasfýy-
la kâinatýn gerçek sahibi” mânasýna gelir
(Lisânü’l-£Arab, “vrþ” md.; Kåmus Tercü-
mesi, I, 693-694). Kur’ân-ý Kerîm’de virâset
(verâset) kavramý ondan fazla âyette “vâ-
ris olmak; vâris kýlmak” anlamýnda fiil kalýp-
larýyla Allah’a nisbet edildiði gibi iki âyet-
te vâris ismi çoðul sîgasýyla (vârisîn, vâri-
sûn) Allah’a izâfe edilmiþ, bir âyette O’nun
“vârislerin en hayýrlýsý” (ahsenü’l-vârisîn) ol-
duðu belirtilmiþ, iki yerde de göklerin ve
yerin, bütün evrenin mirasýnýn O’na ait bu-
lunduðu vurgulanmýþtýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “vrþ” md.). Bunun dýþýnda çe-
þitli âyetlerde Cenâb-ý Hakk’a kâinatýn mül-
kiyeti nisbet edilmiþtir (bk. MELÝK). Vâris
Tirmizî (“Da.avât”, 82) ve Ýbn Mâce’nin
(“Du.â,”, 10) esmâ-i hüsnâ rivayetlerinde
yer almýþtýr (ayrýca bk. Râgýb el-Ýsfahânî, el-
Müfredât, “vrþ” md.).

Cenâb-ý Hakk’ýn vâris ismi genellikle Mü’-
min sûresindeki âyetlerin (40/15-16) ýþýðý
altýnda açýklanmýþtýr. Ruhlarýn ve ceset-
lerin, birbirinden çok farklý insanlarýn bir

alýp yaktýrdýðýný söyleyen Ahmed Cevdet
Paþa’ya göre Vâridât, Fu½û½’u taklit yo-
luyla yazýlmýþ bir risâledir (Kýsas-ý Enbiyâ,
XX, 1746).

Vâridât þârihi Harîrîzâde ile Niyâzî-i Mýs-
rî eserin en güçlü savunucularýdýr. Harîrî-
zâde “þehidlerin kutbu” diye nitelediði Þeyh
Bedreddin’in gerçekte asýlmadýðýný, idam
sehpasýna götürülmeden önce abdest alýp
namaz kýldýðýný, namaz esnasýnda ruhu-
nun bedeninden ayrýldýðýný, sadece ölü be-
deninin idam fermaný yerini bulsun diye
daraðacýnda sallandýrýldýðýný, kendisini çe-
kemeyenlerin þeriata baðlý bu Hanefî âli-
mine eziyet ettiklerini söyler. Ona göre Ab-
dullah-ý Ýlâhî, Þeyh Yavsî ve Muhammed
Nûrü’l-Arabî Vâridât’ý lâyýkýyla anlayýp açýk-
lamýþ, Nûreddinzâde ise sadece bazý me-
seleleri tenkit etmiþtir. Harîrîzâde, muta-
savvýflardan gelen bu türden eleþtirilerin
“zemmetme tarzýnda medih” kabul edil-
mesi gerektiðini, Vâridât’ýn özünde þeri-
ata aykýrý tek bir satýr bile bulunmadýðýný
ileri sürer (Ocakoðlu, s. 58-60). Niyâzî-i
Mýsrî, “Muhyiddîn ü Bedreddîn ettiler ih-
yâ-yý dîn / Deryâ Niyâzî Fusûs enhârýdýr
Vâridât” diyerek Þeyh Bedreddin’i Ýbnü’l-
Arabî ile ayný kategoride deðerlendirir. Ta-
savvufta Þeyh Bedreddin tavrýný devam
ettiren Mýsrî’nin Tuhfetü’l-uþþâk’ý konu
ve üslûp açýsýndan Vâridât’ý çaðrýþtýrýr.
Köstendilli Süleyman Þeyhî’ye göre hakî-
kat-i Muhammediyye konusunu iþleyen
Vâridât’ta mutasavvýflarýn gizleyerek dile
getirdikleri vahdet-i vücûd hakikatini Þeyh
Bedreddin kendisine izin verildiðinden ya
da mecbur olduðundan alenen ifade et-
miþtir.

Cumhuriyet sonrasýnda Þerefeddin Yalt-
kaya’nýn Simavna Kadýsýoðlu Þeyh Bed-
reddin adlý çalýþmasýnýn ardýndan (Ýstan-
bul 1924) Þeyh Bedreddin ile Vâridât’ý
hakkýnda çeþitli yayýnlar yapýlmýþtýr. Bun-
larýn önemli bir kýsmý ideolojik etkenlerle
kaleme alýnmýþ, gerçekte bir mutasavvýf-
âlim olan Þeyh Bedreddin’e “Osmanlý’da
ateizmin, panteizmin, anarþizmin, komü-
nizmin ve materyalizmin öncüsü” gibi hak-
sýz yakýþtýrmalarda bulunulmuþtur. Bazý
çalýþmalar Vâridât’ý ilâhiyata dair bir ki-
tap þeklinde deðerlendirmekle birlikte bir
tasavvuf metni olarak ele alýnmasý husu-
sunda eksiklikler bulunmaktadýr. Vâridât’a
þerh yazma geleneði Abdullah-ý Ýlâhî ile
baþlamýþ (Keþfü’l-Vâridât, Ekrem Demirli,
Abdullah Ýlâhî’nin Keþfu’l-Vâridât Adlý
Eserinin Tahkîki, yüksek lisans tezi, 1995,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Þeyh Yav-
sî (Tahk¢ku’l-hakåik fî þerhi keþfi esrâri’d-
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ez-Zeccâcî, Ýþtišåšu esmâßillâh (nþr. Abdülhüse-
yin el-Mübârek), Beyrut 1406/1986, s. 173; Hat-
tâbî, Þeßnü’d-du£âß (nþr. Ahmed Yûsuf ed-Dek-
kak), Dýmaþk 1404/1984, s. 96-97; Ebû Abdullah
el-Halîmî, el-Minhâc fî þu£abi’l-îmân (nþr. Hilmî
M. Fûde), Beyrut 1399/1979, I, 189; Ýbn Fûrek,
Mücerredü’l-Mašålât, s. 56; Gazzâlî, el-Maš½a-
dü’l-esnâ (Fazluh), s. 160-161; Elmalýlý, Hak Di-
ni, V, 4150-4151.
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Ýran’da yayýmlanan
ilk Türkoloji dergisi.˜ ™

Ýran’da Türkçe’nin yasak olduðu Pehle-
vî döneminin sona ermesinin hemen ar-
dýndan Tahran’da Doktor Cevad Hey’et ta-
rafýndan yayýmlanmaya baþlanmýþtýr (5
Mayýs 1979). Düzenli biçimde çýkan dergi-
nin yayýn kurulu kurucusu ve baþ editörü
Cevad Hey’et dýþýnda Hamid Nutký, M. Ali
Ferzâne, G. Hüseyin Begdili, Hamid Mu-
hammedzâde, Timur Pîrhâþimî, A. Men-
zûrî Hâmne, H. Mecidzâde Savalan, Samed
Serdâriniyâ, Aziz Muhsinî, Kerim Meþrûteçi
Sönmez, Ali Kemâli, Ýsmâil Hâdî, M. Taký
Zehtâbî, M. Hidayet Hesârî, Büyük Resu-
loðlu, M. Rýzâ Hey’et, Ýbrâhim Refref, Ali
Rýzâ Sarrafî, Hasan Râþidî, Ekber Âzâd ve
Hüseyin M. Güneyli gibi dilci ve edebiyat-
çýlardan meydana gelmiþtir. Ünlü þair Me-
hemmed Hüseyin Þehriyâr ilk sayýdan iti-
baren derginin þeref üyesidir. Yazýlarýn yak-
laþýk beþte birinin Farsça neþredildiði der-
ginin çýkýþ amacý bölgede Türk dili ve kül-
türünün doðru temeller üzerinde geliþi-
mini saðlamak, Türk lehçe ve aðýzlarýnýn
araþtýrýlarak ortak bir yazý dili oluþturmak
ve Ýran’da yýllarca asimilasyon politikasý-
na mâruz kalan Türkler’in millî kimliðinin
yeniden þekillenmesine yardýmcý olmaktýr.
Derginin yayýmlandýðý ilk yýllarda Türkçe’-
yi okumakta zorluk çeken okuyucular için
her sayýnýn sonuna Türkçe-Farsça bir söz-
lük bölümü eklenmiþtir.

Uzun yýllar Türkçe’nin yasaklanmasý se-
bebiyle bölgede imlâ ve edebî dil konu-
sunda bir birlik bulunmadýðýndan Var-
lýk’ýn ilk sayýlarýndan itibaren Arap alfa-
besinin Türkçe’ye uyarlanmasýyla ilgili ça-
lýþmalar baþlatýlmýþtýr. Bunlarýn en önem-
lisi Arapça’da yer almayan “ý, ö, ü” sesle-
rine özgü iþaretlerin belirlenmesi, yaban-
cý kelimelerin imlâ kurallarýnýn düzenlen-
mesi, Hamid Nutkî’nin Arap alfabesiyle ya-
zýlan kelimelerin doðru okunmasýný sað-
lamak için “Yazý Kaideleri veya Ýmlâ Kýla-
vuzu” adýyla bir çalýþma yapmasýdýr. Bu
çalýþma dergide makaleler halinde yayým-
landýktan sonra kitap olarak da neþredil-

miþtir. Dergi, yine Türkçe yayýn organlarý
arasýnda imlâ birliðinin saðlanmasý ama-
cýyla Haziran 2000 ve Eylül 2001 tarihlerin-
de iki “ortografi” sempozyumuna öncülük
etmiþtir.

Ýran’da ve Türk dilinin konuþulduðu ül-
keler dýþýnda da çok sayýda okuyucunun
ilgisini çeken Varlýk’ta Azerbaycan Türk-
çesi edebî dili temelinde Ýran’da, Türkiye
ve Azerbaycan’da anlaþýlabilen kelimelerin
kullanýmýna özen gösterilmiþ, ayrýca dergi
sayesinde dilde bir yenileþme süreci baþ-
latýlarak Ýran’da modern Türk yazý dilinin
tekrar canlanmasýna çaba gösterilmiþtir.
Ayrýca Varlýk dil ve üslûp açýsýndan daha
sonraki yayýnlara örnek olmuþ, Yol, Ýslâ-
mî Birlik, Dilmaç, Nevîd-i Azerbaycan,
Þems-i Tebrîz dergileriyle üniversite bün-
yesinde çýkan Türkçe öðrenci dergilerinde
ortak bir yazý dilinin kullanýlmasýný saðla-
mýþtýr. Dergide millî birlik ve þuurun oluþ-
masýnda dil ve kültürün önemini vurgu-
layan yazýlar geniþ yer tutmaktadýr. Var-
lýk’ýn Farsça bölümünde genellikle Türk-
ler’in tarihi, dili ve kültürüyle ilgili asimilas-
yon politikalarý doðrultusunda ileri sürü-
len iddialara yanýt niteliðinde ilmî çalýþ-
malar yer almaktadýr.

2011 yýlýnda 160. sayýsý yayýmlanan ve
her sayýsý ortalama 100 sayfadan meyda-
na gelen dergide Türk dili ve lehçelerinin
tasnifi; dil bilgisi özellikleri; Türk mitoloji-
si; Dîvânü lugåti’t-Türk, Kutadgu Bilig,
Nehcü’l-ferâdîs, Dîvân-ý Hikmet, Mu-
kaddimetü’l-edeb, Dede Korkut, Bâ-
bürnâme, Kýssa-i Yûsuf gibi eserlerin ta-
nýtýmý ve üzerlerinde yapýlan çalýþmalar;
sözlü ve yazýlý Âzerî edebiyatýna dair ince-
lemeler ve bölge Türkler’inin kültürel-top-
lumsal sorunlarýyla ilgili yazýlar geniþ yer
tutmaktadýr. Âzerî Türkleri’nin yaný sýra
Ýran’ýn deðiþik bölgelerinde yaþayan Ho-
rasan, Halaç, Kaþkay, Türkmen, Sungur,
Ebîverdî ve Feriden Türkleri’nin dil, ede-
biyat, folklor ve hayatýyla ilgili araþtýrma-
larýn da bulunduðu dergide Yûnus Emre,
Kadý Burhâneddin, Âþýk Paþa, Nesîmî, Fu-
zûlî, Habîbî, Hatayî, Bâkî, Nâilî, Nâmýk Ke-
mal, Tevfik Fikret, Mehmed Âkif Ersoy,
Süleyman Nazif, Yahya Kemal Beyatlý, Sa-
med Vurgun, Süleyman Rüstem, Þehriyâr,
Bahtiyar Vahapzade gibi klasik ve çaðdaþ
þairlerin eserleri araþtýrma konusu olmuþ-
tur. Varlýk’ta ayrýca Azerbaycan edebiyatý
tarihi, Azerbaycan sözlü edebiyatý, Noam
Chomsky’nin dil teorisinin Türkçe’ye uygu-
lanmasý, Dede Korkut destanlarýnýn orta-
ya çýkýþý ve dil özellikleri, eski Türk þiirinde
vezin, þekil ve kafiye, Halaç Türkçesi, Ho-
rasan Türkçesi, Sungur Türkçesi, Ebîver-

araya geleceði ve gizli âþikâr bütün amel-
lerin ortaya çýkacaðý gün Allah tarafýndan,
“Mülkiyet ve hâkimiyet bugün kimindir?”
sorusu sorulacak, buna yine kendisi tara-
fýndan, “Kahhâr olan tek Allah’ýndýr” ceva-
bý verilecek, o gün O’nun vâris ismi ve sý-
fatý iþlemini yerine getirecektir (Elmalýlý,
V, 4150-4151). Burada söz konusu edilen
vâris ismi, “baþkasýnýn mülkiyetinde bu-
lunan bir þeye kendisinden sonra sahip
olan” mânasýna gelmez. Mâlikü’l-mülk olan
Allah (Âl-i Ýmrân 3/26) her zaman kâina-
týn gerçek sahibidir. Ancak yer küresi, üze-
rinde yaþayan insanlara, belki de baþka ge-
zegenlerde yaþayan canlýlara kendi mülk-
leri imiþ gibi Allah tarafýndan verilmiþtir
ve bu durum kýyametin kopmasýna kadar
devam edecektir. Cenâb-ý Hak, ihtiyaç sa-
hibi kimselere Allah rýzasý için ödünç ve-
renleri kendisine ödünç vermiþ derecesine
yükseltmesi gibi (meselâ bk. el-Bakara 2/
245; el-Hadîd 57/11, 18) lutfunun eseri ola-
rak insanlarý dünya mülkünün sahibi kýl-
mýþ, kendisini de onlardan sonra vârisi di-
ye nitelendirmiþtir. Esmâ-i hüsnâ hakkýn-
da dikkat çekici açýklamalarda bulunan
Hattâbî vâris ismini “yaratýlmýþlarýn ha-
yatý son bulduktan sonra da varlýðýný sür-
düren, elden ele dolaþan insan mülklerini
ölümlerinden sonra asýl sahibi olarak ge-
ri alan” þeklinde yorumlamýþtýr (Þeßnü’d-
du£âß, s. 96). Halîmî vârisi Allah’ý öven sý-
fatlar arasýnda saymýþtýr; çünkü dünya-
daki mülk sahiplerinin varlýðý o mülklere
baðlý iken Allah’ýn varlýðý herhangi bir þe-
ye baðlý deðildir. Gazzâlî, “Mülkiyet ve hâ-
kimiyet bugün kimindir?” sorusunun dün-
yada kendilerinde mülkiyet ve hâkimiyet
vehmeden insanlara yöneltileceðini söyler.
Basîret sahiplerine gelince onlar bu nidâ-
nýn mânasýný her an hissetmekte, ses ve
harf bulunmadan onu iþitmekte, mülkiyet
ve hâkimiyetin her an kahhâr olan tek Al-
lah’a aidiyetini kabul etmektedir. Bu ger-
çeði, sadece fiildeki tevhidin mahiyetini id-
rak edip fiilî mülkiyet ve hâkimiyetin tek
varlýða özgü bulunduðunu bilen kimse kav-
rayabilir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 160-161).
Kulun vâris isminden nasibi, Allah tara-
fýndan kendisine lutfedilen mülkiyet ve hâ-
kimiyet emanetine riayet edip adaletle ve
cömertçe davranmak, bunun ebedî mutlu-
luðunu saðlayacaðý inancýný taþýmaktýr. Vâ-
ris esmâ-i hüsnâdan âhir, bâký, hay, kah-
hâr, mâlikü’l-mülk ve melik isimleriyle an-
lam yakýnlýðý içinde bulunur.
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