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ZEYNÎZÂDE HÜSEYÝN EFENDÝ

fi’½-½arf (Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþ-
lar, nr. 2484, vr. 61b-64b). Dâvûd-i Karsî’nin
Em¦ile þerhiyle birlikte basýlmýþtýr (Ýstan-
bul 1263, 1272, 1301). Zeynîzâde ve hoca-
sý Sobucalý Mehmed Efendi’yle ilgili yük-
sek lisans çalýþmalarý yapýlmýþtýr: Aþýr Dur-
gun, Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed ve
Eserleri (1982, MÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü); Abdullah Bilin, Sobucalý Mehmed
Efendi’nin Keþfü’l-inâye fî mesâili’l-
Kifâye Adlý Eserinin Ýnceleme ve Tah-
kiki (Edisyon Kritik) (2009, MÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü); Mustafa Öncü, Sobu-
calý Mehmed Efendi ve Fethu’l-esrâr
fî Kitâbi’l-Ýzhâr Adlý Eserinin Ýncele-
me ve Edisyon Kritiði (2009, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü).
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ZEYNULLAH RESÛLÎ

(1833-1917)

Nakþibendî þeyhi.
˜ ™

Ýdil-Ural bölgesindeki Troytsk þehrinde
Tüngatar’a (bugün Baþkýrdistan’da) bað-
lý Þerif köyünde doðdu. Zeynullah Ýþan di-
ye de bilinir. Aslen Baþkýrtlar’ýn hakan bo-
yundandýr. On iki yaþýna kadar doðduðu
köyde eðitim aldýktan sonra Malay Moy-
nak köyünde Þeyh Yakup Hazret’in med-
resesinde okudu. Yakup Hazret’in Ahund
köyüne geçmesi üzerine onunla beraber
bu köye gitti. Kelâm konularýna dair soru-
larýna hocasýnýn verdiði cevaplar kendisini
tatmin etmeyince 1851 yýlýnda Troytsk’a
gidip Ahmed b. Hâlid’in medresesinde öð-
renimine devam etti. 1859’da Verhnon-
Ural’a baðlý Akhoca köyünde imamlýk ve
müderrislik yapmaya baþladý. Ayný yýl Çel-
yabinsk’e baðlý Çardaklý köyündeki Çar-
daklý Þeyh diye tanýnan Nakþibendî-Mü-
ceddidî þeyhi Abdülhakîm b. Kurbanali’ye
intisap etti, seyrüsülûkünü tamamlayýp
hilâfet aldý. 1869’da hacca giderken uð-
radýðý Ýstanbul’da Nakþibendî-Hâlidî þey-
hi Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî ile ta-
nýþýp onun müridi oldu. 1870 Eylülünde
Troytsk’a dönünce Gümüþhânevî’nin hali-
fesi sýfatýyla irþad faaliyetine baþladý ve ký-
sa zamanda etrafýnda birçok mürid top-
landý. Ancak Çardaklý Þeyh’in de halifesi ol-
duðu halde Hâlidî kolunu yaymasý ve hak-
kýndaki bazý þikâyetler yüzünden 1873’te
Vologda bölgesindeki müslüman nüfusun
bulunmadýðý Nikolsk þehrine sürgün edil-
di. Burada üç yýl kaldý, ardýndan izin alýp
müslümanlarýn da yaþadýðý Kostroma’ya
geçti. Bir Tatar mahallesinde beþ yýl yaþa-
dýktan sonra 1881’de vatanýna dönme is-
teði kabul edilince Akhoca köyüne döndü.
Ertesi yýl hacca gitmek üzere yeðeni Mû-
sâ ile birlikte köyünden ayrýldý. 1884’te hac

ren özellikle Arapça okuyan Türk öðrenci-
lerinin ellerinden düþürmedikleri yine Bir-
givî’ye ait kitabýn cümle tahliline dairdir.
Müellifin Ý¾hâr Mu£ribi diye tanýnan bu
eseri Ý¾hâr’ýn anlaþýlmasýnda çok faydalý
olmuþtur. 1152’de (1739) temize çekilen
ve 1160’ta (1747) müellifi tarafýndan istin-
sah edilen bir nüshasý bilinmektedir (Âtýf
Efendi Ktp., nr. 2596). Bu eser de Ýstan-
bul’da defalarca basýlmýþtýr (meselâ 1218,
1228, 1233, 1309, 1312, 1318). Ý¾hâr Mu£-
ribi’nde bazý ibarelerin kenarýnda yer alan,
“Bu ifadede birinci Mu£rib’e reddiye var-
dýr” þeklindeki notlarla kastedilen kiþinin,
Zeynîzâde’nin çaðdaþý olan ve Ý¾hâr’a da-
ha önce mu‘rib yazan Kuyucaklý Abdullah
Efendi olduðu ¥allü esrâri’l-aÅyâr’ýn bir
nüshasýnda belirtilmiþtir (Âtýf Efendi Ktp.,
nr. 2596, vr. 9a). 4. el-Fevâßidü’þ-þâfiye
£alâ i£râbi’l-Kâfiye. Müellifin en hacimli
ve muhtemelen en son eseri olup Ýbnü’l-
Hâcib’in el-Kâfiye’si için kaleme alýnmýþ-
týr. 1168’de (1755) tamamlanan eserin te-
mize çekilmiþ nüshasýndan yine müellifi
tarafýndan Güzelhisar þehrinde istinsah
edilen ve 1171’de (1757-58) tashihi ta-
mamlanan bir nüshasý Âtýf Efendi Kütüp-
hanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 2608). Bu eser de
medrese mensuplarýnýn dikkatini çekmiþ,
birçok yazma nüshasýnýn yanýnda Ýstan-
bul’da defalarca basýlmýþtýr (meselâ 1220,
1223, 1235, 1307, 1313, 1315). 5. Risâle

Zeynîzâde Hüseyin Efendi’nin et-Ta£lîšåt £alâ Fet¼i’l-esrâr £alâ Ýzhâri’l-esrâr adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp.,
Kasîdecizâde Süleyman Sýrrý, nr. 607)
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esaslarýna riayet etmiþ bir þeyh olmasýna
raðmen cehrî zikir uygulamasýna da yer
vermiþtir. Müridlerinden Abdüllatif Bay-
gazioðlu müridlerin salý ve perþembe ak-
þamlarý zikir halkasý oluþturduklarýný, sa-
bahlarý da güneþ doðuncaya kadar hatm-i
hâcegân icra edildiðini, bu zikirler esna-
sýnda bazan onar defa cehrî olarak tehlîl
zikrinin yapýldýðýný, yatsýdan sonra siyer ve
þemâil okunduðunu söyler. Resûlî’nin ken-
disinden tarikat dersi almaya gelen öð-
rencileri, “Sizin zikriniz derslerinizdir” di-
yerek geri çevirdiði, yüksek mânevî tesi-
riyle binlerce insaný baþta içki olmak üze-
re birçok kötü ve yanlýþ davranýþtan vaz-
geçirdiði nakledilmektedir. Âlimcan Baru-
dî ve Rýzâeddin Fahreddin gibi birçok Ta-
tar-Baþkýrt âlimi onun müridleri arasýn-
dadýr. 1880’li yýllardan 1917’ye kadar Ýdil-
Ural bölgesinde ve Troytsk’ta meydana
gelen sosyal ve kültürel olaylarda, özellik-
le eðitimde yenileþme hareketinde (usûl-i
cedîd) Zeynullah Resûlî’nin doðrudan ve-
ya dolaylý birçok katkýsý olmuþtur. Rusça
öðrenmeye ve Rus okullarýna gitmeye kar-
þý çýkmamakla birlikte Ortodoksluðun, Rus
dili ve kültürünün müslüman Türkler ara-
sýnda yayýlmasýnýn önüne geçmeye çalýþ-
mýþtýr. Onun Kazak ve Kýrgýzlar’a yönelik
faaliyetlerine Ortodoks misyonerlerce pek
hoþ bakýlmamýþ, hatta nefret hisleriyle kar-
þýlanmýþtýr. Zeynullah Resûlî usûl-i cedîd
ile öðretime destek vermiþ, 1895’te Gas-
pýralý Ýsmail’e iki muallimini göndererek bu
yeni usulü öðrenmelerini saðlamýþtýr. Bu-
nu 1897’den itibaren kendi medresesinde
uygulamaya baþlamýþ, bu konuda maka-
leler yazmýþtýr.

Zeynullah Resûlî’nin altý oðlundan en
büyüðü halifesi konumundaki Abdurrah-
man Resûlî babasýnýn yerine bazý siyasî
toplantýlara katýlmýþ, 1906’da III. Rusya
Müslümanlarý Kongresi’nde on beþ kiþilik
dinî komisyon üyeleri arasýnda yer almýþ,
1941’de Avrupa Rusyasý ve Sibirya Müs-
lümanlarý Dinî Ýþler Ýdaresi’ne müftü tayin
edilmiþtir. Diðer bir oðlu Hayrullah Efen-
di, Medine’de bir Nakþibendî-Müceddidî
þeyhine intisap etmiþ, Kargalý’da imamlýk
ve müderrislik yapmýþtýr. Ýstanbul’da eði-
tim gören Abdülkadir adlý oðlu Astrahan’-
da imamlýk görevinde bulunmuþ, ömrü-
nün sonuna doðru Nauka i Religiya ad-
lý bir dergide din aleyhtarý bir yazý yayým-
lamýþtýr. Ancak gerçekten ateizme yöne-
lip yönelmediði bilinmemektedir. Abdul-
lah isimli diðer oðlu Âlimcan Barudî’den
ders aldýktan sonra eðitimini Ýstanbul’da
sürdürmüþtür. Zeynullah Resûlî’nin el-Fe-

vâßidü’l-mühimme li’l-mürîdi’n-Našþi-
bendiyye ve’l-evrâdü’l-lisâniyye ve’½-
½alavâtü’l-meß¦ûre adlý eseri (Saint Peters-
burg 1898) Nakþibendî derviþlerinin oku-
malarý gereken zikir ve dualarý ihtiva eder,
ayrýca bunlarýn ne zaman ve nasýl okuna-
caðýna dair bilgi verilir. Troytsk Ulemasý
ve Usûl-i Cedîde adlý on bir sayfalýk risâ-
lesi (Orenburg 1911) usûl-i cedîdin aley-
hinde olanlara karþý bir fetva niteliðinde-
dir. Onun ayrýca Arapça ibarelerin çoðun-
lukta bulunduðu, Elifbâ Hakkýnda adlý
(Orenburg 1912) on üç sayfalýk Tatarca bir
risâlesi vardýr.
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Gerdîzî’nin
(ö. V./XI. yüzyýlýn ikinci yarýsý)

Târîp-i Gerdîzî olarak da bilinen
Farsça umumi tarihi

(bk. GERDÎZÎ).
˜ ™
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Lâdikli Mehmed Çelebi’nin
(ö. XVI. yüzyýlýn baþlarý)

mûsiki nazariyatýna dair eseri.
˜ ™

Tam adý Zeynü’l-el¼ân fî £ilmi’t-teßlîf
ve’l-evzân olan eser Mehmed Çelebi’nin
mûsiki nazariyatýna dair kaleme aldýðý ilk
çalýþmasýdýr. Arapça yazýlarak II. Bayezid’e
ithaf edilmiþ olup bazý yazarlarýn Fâtih Sul-
tan Mehmed’e ithaf edildiði yönündeki ifa-
deleri doðru deðildir. Telif tarihi bilinmi-
yorsa da Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde
kayýtlý bulunan (nr. 3655) nüshasýnýn so-
nunda Hüseyin Hüsâmeddin Efendi’nin
sonradan tahminî yazým tarihi diye ekledi-
ði 888 (1483) yýlý, eserin Türkçe tercümesi
göz önünde bulundurularak yapýlmýþ yerin-
de bir tesbittir. Eserin diðer Arapça nüs-

dönüþü tekrar Troytsk’a gelip Amur ma-
hallesinde faaliyetlerine baþladý. Mahalleyi
imar ederek medrese, imarethâne, mes-
cid ve kütüphane yaptýrdý; bir külliye oluþ-
turdu ve mahallenin adýný Mâmûriyye’ye
çevirdi. Troytsk kýsa bir süre zarfýnda bir
ilim merkezi haline geldi. Türk dünyasý-
nýn birçok yerinden, özellikle Kazak ve Kýr-
gýz bölgelerinden yüzlerce talebe ve mü-
rid Resûliye Medresesi’ne ilim tahsili için
akýn etti. Zeynullah Resûlî öðretim süre-
si dört yýl ibtidâî, üç yýl rüþdiye ve dört yýl
idâdî olmak üzere toplam on bir yýl olan bu
medresede usûl-i cedîd metoduyla eðitim
yapýyor, fen bilimleriyle dinî ilimleri birlik-
te okutuyordu. Ýlim ve irþad faaliyetini öm-
rünün sonuna kadar yoðun biçimde sür-
dürdü. 2 Þubat 1917’de vefat ettiðinde
arkasýnda Türk dünyasýnýn her tarafýndan
binlerce talebe ve mürid býraktý. Zeynul-
lah Resûlî’ye dair bilgiler onun hakkýnda
yazýlmýþ hal tercümelerine dayanmakta
olup resmî belgelere ulaþýlamamýþtýr. Rý-
zâeddin Fahreddin, Resûlî’nin ölümünün
ardýndan yazýlan hal tercümelerini ve ga-
zete yazýlarýný derleyip bir kitap halinde
yayýmlamýþtýr (Þeyh Zeynullah Hazret’in
Terceme-i Hâli, Orenburg 1917). Rýzâed-
din bu kitabýn giriþinde Resûlî’ye dair bel-
gelerin Rusya Ýçiþleri Bakanlýðý veya Oren-
burg Valiliði Arþivi’nde bulunabileceðini,
Dîniye Nezâreti Arþivi’nin büyük bir kýsmý
telef olduðundan bazý þikâyetnâmeler dý-
þýnda fazla bir þey bulunmadýðýný söyler.

Zeynullah Resûlî, bir ilim adamý ve ta-
rikat þeyhi sýfatýyla Rusya müslümanlarý
üzerinde derin iz býrakmýþ önemli bir þah-
siyettir. Medresesinde yetiþen öðrencileri
imam, müderris ve muallim olarak Rus-
ya’nýn çeþitli bölgelerine göndererek eði-
time büyük hizmette bulunmuþtur. Ýdil-
Ural bölgesinin yaný sýra Kazak ve Kýrgýz
bölgelerinin en uzak yerlerinden bile her
yýl 100’den fazla öðrenci Resûliye Med-
resesi’ne gelip eðitim görmüþtür. Keþþâf
Tercümânî adlý bir yazar, ölümünün ardýn-
dan yazdýðý bir gazete makalesinde onun
Kazak-Kýrgýz halkýnýn eski dinî inançlarýn-
dan, örf ve âdetlerinden gelen bazý anla-
yýþlarýnýn yerine Ýslâmî unsurlarý yerleþtir-
diðini ifade eder. Çeþitli istismarcýlardan
dolayý “iþanlýk” (þeyhlik) müessesesine kar-
þý çýkan veya tasavvufa hoþ bakmayan ay-
dýn kesimin kanaatlerinin deðiþmesini sað-
layan Zeynullah Resûlî “reþid mürþid”, “di-
nî ilimlere vâkýf bir âlim” unvanlarýyla anýl-
mýþtýr. Ýþanlara hoþ gözle bakmayan Zeki
Velidi Togan bile ondan övgüyle söz et-
mektedir. Resûlî, Nakþibendîliðin bütün

ZEYNÜ’l-ELHÂN


