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Or ta hal li bir ai le nin ço cu ğu ola rak Dim-

yat’ta doğ du. “Bin tü’ş-Şâtî” (sa hil kı zı) ola-

rak ta nı nır. Ez her âlim le rin den olan baba-

sı ona kü çük yaş ta Kur’an’ı ez ber let ti; kla-

sik Arap ede bi ya tı na yö nel me si ni sağ la dı. 

Dev let okul la rın da eği tim gör me si ne kar şı 

çık tıy sa da an ne si ve bü yük ba ba sı Şeyh 

Mu ham med De me hucî’nin ıs ra rıy la eği ti-

mi ne baş la dı. Üni ver si te ye gir me den ön ce 

en-NehŠa ad lı der gi de şi ir ve ya zı la rı ya-

yım lan dı. 1933’te ay nı der gi nin baş yazar-

lı ğı nın ya nı sı ra yö ne ti mi ni de üst len di. 

Ka hi re Üni ver si te si’nden me zun ol du ğu 

1939 yı lın da el-Ehrâm’da edebî eleş ti ri 

ya zı la rı çık ma ya baş la dı. Ön ce le ri bil has sa 

Mı sır’ın kır sal ke sim le ri nin sos yo eko no mik 

du ru mu hak kın da ya zı lar ka le me alır ken 

da ha son ra özel lik le dinî ve edebî ya zı la-

rıy la ta nın dı. Bun la rı, hem dö ne min de ki 

ka dın ya zar la ra kar şı olan olum suz tu tum 

se be biy le hem de ba ba sın dan giz le mek 

ama cıy la Bin tü’ş-Şâtî adıy la ya yım la dı. 

Me zun ol du ğu üni ver si te ye asis tan ol du. 

1945’te ay nı üni ver si te nin pro fe sörle-

rin den Emîn el-Hûlî ile ev len di. Hûlî onu 

Kur’ân-ı Kerîm’in edebî tah li li ne yön len-

dir di. Bu dö ne me ka dar ge çen ha ya tı nı bir 

ro man üslûbuy la an lat tı ğı oto bi yog ra fi si 

£Ale’l-cisr’de Hûlî ile kar şı laş ma sı nın ha-

ya tı nın yö nü nü be lir le di ği ni söy ler.

1950’de Ebü’l-Alâ el-Ma arrî’nin şi iri üze-

ri ne ha zır la dı ğı ça lış ma sıy la dok tor un va nı-

nı al dı. 1951’de Ay ni şems Üniversitesi’nde 

Arap di li ve ede bi ya tı pro fe sö rü ol du. Bu 

dö nem de ulus lar ara sı kon fe rans la ra ka tıl-

dı; Mı sır’da ve di ğer ba zı Arap üni ver si te-

le rin de ders ler ver di. 1973’te me tin neş ri 

ala nın da Arap Di li Ce mi ye ti’nin ödü lü ne 

lâyık gö rül dü. Ken di ça lış ma la rı ya nın da 

özel lik le yap tır dı ğı tez ler le Arap di li ne 

do layı Osmanlı hükümetinin tepkisine de 

yol açtı. İran’da İngiliz şirketine verilen 

tü tün tekeli konusu Osmanlı Devleti’ni 

de ilgilendirdiğinden gazetede bu konuy-

la ilgili çıkan eleştiri, yorum ve haberler 

sebebiyle AÅ ter’in yirmi yıl süren yayını 

Bâ bı âli tarafından 4 Ağustos 1896’da sü-

resiz olarak durduruldu; böylece gazete 

kapatılmış oldu.
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şiirler de yayımlanıyordu. Gazete ayrıca, 

kendi etrafında toplanan aydın kesimin 

girişimleriyle Osmanlı ve İranlı aydınlar 

arasında bir iletişim ve etkileşime zemin 

hazırladı. AÅter’de çıkan bazı yazılar za-

man zaman İran yönetiminin tepkisine yol 

açtı. Meselâ İranlı aydın Mirza Âkå Hân-ı 

Kirmânî’nin makalelerinden rahatsız olan 

Nâsırüddin Şah gazetenin İran’a girmesini 

yasakladı. AÅter yazarlarından Mirza Ne-

cefali Han Dâniş Tebrîzî’nin Osmanlı-Rus 

ilişkilerine dair kaleme aldığı Rus karşıtı 

yazısı da tepki çekti. O sırada Tahran’da 

İran’ı ikna edip Osmanlılar’la savaşa sok-

mak için müzakereler yapan Ruslar bu 

yazıdan dolayı müzakerelere son verdi-

ler. İstanbul’daki İran elçisi de AÅter yö-

netimine karşı büyük tepki gösterdi; bu 

baskılar karşısında gazete yönetimi Mir-

za Necefali’nin işine son vermek zorunda 

kaldı. Yine İran’da muhalefetin gücünü 

arttırdığı bir dönemde yönetimi eleştiren 

yazıların artması şahın tepkisini de çek-

ti. İran’daki tütün boykotu (1890-1891) 
mese le si hakkındaki bir makale sebebiyle 

de gazetenin İran’a girişi yasaklandı. Ar-

dın dan İran’da muhalefetin yurt dışındaki 

se si haline gelen AÅter bazı yazılardan 

AÅter
gazetesinin
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no tu). 7. el-Æur ßân ve’l-fik rü’l-İslâmiy-

yü’l-mu£â½ır (Bey rut 1975). 8. Min 

esrâri’l-£Ara biy ye fi’l-beyâni’l-Æurßânî 

(Bey rut 1972). 9. el-İsrâßîliyyât fi’l-³az-

vi’l-fikrî (Ka hi re 1974). 10. Mušad di me-

tü İb ni’½-Øalâ¼ ve Me¼âsi nü’l-ı½¹ılâ¼ 

(Ka hi re 1394/1974, 1411/1990). İb nü’s-

Salâh’ın ha dis te rim le ri nin iza hı na da-

ir ese riy le Ömer b. Reslân el-Bul k¢nî’nin 

onun bir şer hi ma hi ye tin de ki Me¼âsi-

nü’l-ı½¹ılâ¼’ının tah kik li neş ri dir (ha dis le 
il gi li ba zı ma ka le le ri için bk. Koç, s. 50).

B) Dil ve Ede bi yat. 1. Lu³atünâ ve’l-

¼a yât (Ka hi re 1991). Eser de Arap di li, tari-

hî pers pek tif ten ele alı nıp in ce len miş tir. 2. 

Æıyem cedîde li’l-ede bi’l-£Arabî (Ka hi-
re 1992). Es ki ve ye ni ede bi yat an la yış la-

rının de ğer len dir me ve eleş ti ri si ne da ir dir. 

3. Risâle tü’l-³ufrân ve ma£ahû Risâle-

tü İb ni’l-Æåri¼ (Ka hi re 1950, 1397/1977, 
1989). Dok to ra te zi ola rak ha zır la nan bu 

ça lış ma da Ebü’l-Alâ el-Ma arrî’nin Risâle-

tü’l-³ufrân’ı ile bu nun ya zıl ma sı na se bep 

olan Ha lep li Ali b. Mansûr İb nü’l-Kå rih’in 

yaz dı ğı, için de dil, din ve fel se fe ye da ir so-

ru la rın yer al dı ğı risâle nin ilmî neş ri dir. 

4. Risâle tü’s-sâ¼il ve’ş-şâ¼ic (Ka hi re 
1395/1975, 1403/1983, 1404/1984). Yi ne 

Ma ar rî’nin, hay van la rın di lin den za manın 

ba zı si ya sal ve sos yal olay la rı na eleştiriler 

yönelt ti ği edebî ve fel sefî ese ri nin tah-

kikidir. 5. Æırâße cedîde fî Risâleti’l-

³ufrân (Bey rut, ts. [Dârü’l-kitâbi’l-âlî]; 
Ka hi re 1970). 6. el-øufrân: Dirâse naš-

diy ye (Ka hi re 1954). 7. el-¥ayâtü’l-in-

sâniy ye £in de Ebi’l-£Alâ el-Ma£arrî 

(Ka hi re 1944). 8. Mu£ce mü’l-Mu¼kem 

li’bn Sîde. İbn Sî de’ nin el-Mu¼kem ve’l-

mu ¼î¹ü’l-a£¾am ad lı söz lü ğü nün III. cil di-

nin neş ri dir (Ka hi re 1377/1958, 1963). 9. 

el-Ede bü’l-£Arabî bey ne’t-türâ¦ ve’l-

mu£â ½ara (Bağ dat 1973). 10. el-ƒansâß: 

eş-Şâ£ire tü’l-£Ara biy ye tü’l-ûlâ e½-½a¼â-

biy ye (Ka hi re 1957).

C) Hz. Pey gam ber ve Ai le Fert le ri. 1. 

Ma£a’l-Mu½¹afâ (½al lallåhû £aley hi ve sel-
lem) (Ka hi re 1997). 2. Üm mü’n-nebî (Ka-
hi re 1961; Bey rut 1399/1979). 3. Nisâßü’n-

nebî (Ka hi re 1961). Selâmi Mü nir Yur da-

tap ese ri Pey gam be ri mi zin Mü ba rek 

Zev ce le ri adıy la Türk çe’ye çe vir miş tir (İs-
tan bul 1970). 4. Benâtü’n-nebî (Ka hi re 
1963). 5. es-Sey yi de Zey neb (bint £Alî): 
Ba¹ale tü Ker belâß (Ka hi re 1392/1972). 
Sey yid Ca‘fer Gazbân bu ese ri Zey neb 

£aley he’s-selâm: Æah ramân-ı Ker belâß 

adıy la Fars ça’ya çe vir miş tir. 6. Sü key ne 

bint el-¥üseyn (Bey rut 1406/1985). 7. 

Terâci mü sey yidâti bey ti’n-nü büv ve 

(Ka hi re 1988). 8. Mevsû£atü âli’n-nebî 

kul lan mış lar dır. Bu ri va yet ler son ra ki dö-

nem ler de müs lü man la rın tef sir an la yı şı nı 

et ki le miş, hat ta ta rihî sü reç te tef sir il mi-

nin bir par ça sı ha li ne gel miş tir. Kla sik ve 

mo dern tef sir ça lış ma la rı nı sı kı bir eleş ti-

ri ye tâbi tu tan Âişe Ab dur rah man’ın bu 

tu tu mu ve özel lik le kla sik kay nak la rı eleş-

tir me si çağ da şı ba zı ilim adam la rı nı ra hat-

sız et miş tir. Ay rı ca XX. yüz yı lın ikin ci ya rı-

sın da müs lü man ka dın ya zar lar ara sın da 

öne çı kan bir isim ola rak fe mi nist lik le de 

suç lan mış tır. Âişe Ab dur rah man esas iti-

ba riy le, yap tı ğı ça lış ma lar da Kur’an’ı ilk 

mu ha tap la rı nın an la dı ğı şek liy le an la ma yı 

ve an lat ma yı he def edin miş, bu çer çe ve de 

İslâm âle mi nin sos yal ve kül tü rel so run la-

rı na çö züm bul ma ya gay ret gös ter miş, bu 

ça lış ma la rıy la Ba tı’da ve Do ğu’da he nüz 

ha yat tay ken eser le ri üze ri ne pek çok araş-

tır ma ya pıl mış tır. Ro man la rın da ge nel lik le 

Mı sır köy lü sü nü an lat mış, an la tım la rın da 

ken di ha ya tın da ki olay lar dan et ki len di ği 

iz le ni mi ni ver miş tir.

Eser le ri. A) Tef sir ve Ha dis. 1. et-Tefsî-

rü’l-beyânî li’l-Æurßâni’l-Kerîm (I-II, 
Ka hi re 1962-1969, 1397/1977, 1990). Dil 

bi li mi ağır lık lı tef sir usu lü ve tü me va rım 

yön te mi kul la nı la rak ha zır la nan eser de, 

âyet ler de ge çen ke li me le rin mâna la rıy la 

ay nı ke li me nin di ğer âyet ler de ka zan dı-

ğı an lam lar üze rin de özel lik le du rul muş-

tur. 2. el-İ£câzü’l-beyânî li’l-Æurßân ve 

Mesâß ilü (Nâ fi£) İb ni’l-Ez raš (Ka hi re 
1391/1971, 1404/1984, 1987). Lu gavî ve 

beyânî Kur’an in ce le me si, Kur’an’ın i‘câzı 

ko nu sun da eski ve ye ni yak la şım la rın de-

ğer len di rilmesi ve eleş ti ri siy le Kur’an’da ki 

189 garîb ke li me ye İbn Ab bas’ın, Nâfi‘ b. 

Ez rak’ın so ru ları na gö re es ki Arap şii rin-

den ka nıt lar ge ti re rek ver di ği ce vap la rı 

kap sa yan ve Mesâß ilü İb ni’l-Ez raš adıy-

la bi li nen ese rin ten kit li neş ri dir. 3. el-

Æurßân ve ša ²â ya’l-insân (Ka hi re 1999). 
Bu eser da ha ön ce ya yım la nan Mašål 

fi’l-insân (Ka hi re 1969), el-Æurßân ve’t-

tefsîrü’l-£a½rî (Ka hi re 1970) ad lı ça lış ma-

lar dan oluş mak ta dır. Ese rin ilk bö lü mün-

de in sa na iliş kin so run lar ve Kur’an’dan 

ce vap lar ele alın mış, ikin ci bö lüm de ta bii 

bi lim le re ağır lık ve ri le rek ya pı lan Kur’an 

tef sir le ri ten kit edil miş tir. 4. eş-ŞaÅ½iy-

ye tü’l-İslâmiy ye (Bey rut 1986). Kur’an ve 

ha dis ler ışı ğın da İslâm’ın ön gör dü ğü or ta 

yol (iti dal) il ke si iş len miş, her tür lü aşı rı lı ğa 

kar şı çı kıl mış tır. 5. Mu¼âŠarâtü’t-tefsîr 

li-sûre te yi’¹-ªa lâš ve’l-¥ucurât (Ka-
ra viyyîn Üni ver si te si, Fas 1985, son sı nıf 
öğ ren ci le ri için ders no tu dur). 6. Tefsîrü 

âyâti’l-a¼kâm: Sû re tü’l-Müd de¦¦ir (Ka-
ra viyyîn Üniver si te si, Fas 1981-83, ders 

iliş kin bir çok yaz ma ese rin gün ışı ğı na 

çık ma sı nı sağ la dı. Emek li ol duk tan son ra 

Fas’ta Ka ra viyyîn Üni ver si te si’nde Kur’ân-ı 

Kerîm ça lış ma la rı na da ir ders ler ver di. 

1994’te ulus lar ara sı Me lik Fay sal ödü lü-

nü ka zan dı. 1 Ara lık 1998’de ve fat et ti.

Âişe Ab dur rah man pek çok alan da eser 

ver miş bir âlim olup en önem li ça lış ma la-

rı nı Emîn el-Hûlî’nin yön te mi ni ta kip et ti ği 

tef sir araş tır ma la rı oluş tu rur. Âişe, hem 

kla sik me tin le re hem de Kur’an’ın tef si riy-

le il gi li mo dern ça lış ma la ra kar şı eleş ti rel 

bir yak la şım ser gi le miş tir. Terâci mü sey-

yidâti bey ti’n-nü büv ve ad lı ese rin de Hz. 

Pey gam ber’in in san üs tü bir var lık ola rak 

gös te ril me si ne kar şı çık mış, şar ki yat çıla-

rın bu bil gi ler den ya rar la na rak İslâm’a 

na sıl za rar ver dik le ri ni ay rın tı lı bi çim de 

an lat mış tır. Lu³atünâ ve’l-¼ayât adlı 

ese rin de halk Arap ça’sı nı (el-lu ga tü’l-
âm miy ye) sa vu nan ve Arap harf le ri ye-

ri ne La tin harf le ri nin kul la nıl ma sı nı tek lif 

eden ba zı Arap ve Ba tı lı ya zar la rı şid det le 

ten kit et miş tir. el-Æurßân ve ša²âya’l-

insân’da öz gür ira de so ru nu nu ele al mış, 

Ceb ri ye ci ka der an la yı şı nı sor gu la mış, in-

sa nın öz gür ira de sa hi bi ola rak so rum lu 

ol du ğu nu vur gu la mış tır. Âişe Ab dur rah-

man et-Tefsîrü’l-beyânî ad lı ese rin de 

(I, 83; II, 27, 29, 30, 56) ba zı dil âlim le ri ni, 

Kur’an’da yer alan ke li me ve cüm le le ri yal-

nız ca sarf ve na hiv bi lim le ri ku ral la rı nın 

dar ka lıp la rı için de ele alıp edebî an la tım 

gü cü nü ih mal et tik le ri ge rek çe siy le eleş-

tir miş tir. Onun dik kat çe ken di ğer bir yak-

la şı mı da Kur’ân-ı Kerîm’i an la ma ile tef sir 

et me ara sın da ki fark tır. Ona gö re Kur’an’ı 

anla ma ya ça lış mak her müs lü ma nın gö-

re vi ol mak la bir lik te tef sir et me işi baş-

ta Arap ça ol mak üze re dinî ilim le re vâkıf 

olan la rın gö re vi dir (el-Æurßân ve ša²âya’l-
insân, s. 347-352; el-İ£câzü’l-beyânî, s. 96). 
Bu ara da çağ daş tef sir il mi nin en önem li 

so run la rın dan bi ri ni de İsrâili yat’ın teş-

kil et ti ği ni söy ler. Özel lik le Ya hu di lik’ten 

Müs lü man lı ğa ge çen âlim ler Tev rat’ta yer 

alan ta rihî bil gi le ri Kur’an’ı tef sir eder ken 

Âişe

Abdurrahman
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iliş ki si, İs tan bul’da Fars ça ya yım la nan 

AÅ ter ga ze te sin de İran hü kü me ti ni eleş-

ti ren ya zı la rı çık tık tan son ra bo zul du. Bu 

ara da İs tan bul’da bu lu nan bir çok İran lı 

ede bi yat çı, şa ir ve ay dın la ta nış tı. Bunlar-

dan bi ri de bir sü re evin de kal dı ğı Mirz a 

Habîb İs fahânî idi. AÅter’de ki ya zı la rı sa-

ye sin de ga ze te çev re sin de top la nan ilim 

ve ba sın dün ya sıy la iliş ki le ri ni ge liş tir di. 

An cak AÅter yö ne ti miy le an la şa ma yın ca 

ga ze te de ki ya zı la rı na son ver di. Ardın dan 

bir sü re İs tan bul’da ki İran lı lar mek tebin de 

ders ver di. Ad li ye Ve ki li Rızâ Pa şa, Mü-

ze-i Hümâyun mü dü rü Ha lil Et hem (El-

dem), şar ki yat çı Clément Im ba ult Huart, 

Ab dül ha mid Han Gaffârî ve Sâdık Han 

Selmâsî gi bi ile ri ge len le re Fars di li ve 

ede bi ya tı okut tu. On yıl kal dı ğı İs tan bul’-

da Türk çe öğ ren di, Fran sız ca’sı nı ge liş-

tir di ve kıs men İn gi liz ce öğ ren di. Batı’ da 

or ta ya çı kan dü şün ce akım la rın dan ve 

ye ni bi lim sel ge liş me ler den ha ber dar ol-

du. Fran sız ya zar la rı nın et ki sin de kal sa 

da esas ola rak Cemâleddîn-i Ef gånî, Mir-

za Feth Ali Ahundzâde ve Mir za Mel kum 

Han gi bi İran lı ay dın ve ya zar la rın et ki si 

da ha öne çı kar. 1890’da İran’ın Lon dra 

el çi si Mel kum Han’la ile ti şim kur du, onun 

Lon dra’da çı kar dı ğı Æånûn ad lı ga ze te de 

ya zı la rı ya yım lan dı.

Âkå Han’ın Mel kum Han ile or tak önem-

li si yasî fa ali ye ti İs tan bul’da Hav ze-i Âde-

miy yet (Mec ma-ı Âde miy yet) ad lı ce mi ye ti 

kur ma ça lış ma la rı ile baş la dı. Âkå Han, 

Cemâleddîn-i Ef gånî ile de ça lış tı, onun 

it tihâd-ı İslâm pro je si ne ka tıl dı. An cak 

za man la yaz dı ğı ya zı lar ve Bâbîlik ta raf-

tar lı ğı İran hü kü me ti nin tep ki si ni çek ti. 

Ka çar ik ti da rı, Ef gånî’nin ba şı nı çek ti ği ve 

Kirmânî’nin de için de yer al dı ğı şah kar-

şı tı ha re ket ten ha ber dar olun ca Os man lı 

hü kü me tin den Ef gånî ile ar ka daş la rı nın 

ya ka la nıp İran’a gön de ril me si ni is te di. 

Os man lı hü kü me ti baş lan gıç ta bu is te ği 

red det tiy se de 1894-1895 yı lın da ki bir Er-

me ni is ya nın da rol le ri ol du ğu ge rek çe siy le 

Mir za Âkå Han ile ar ka daş la rı Şeyh Ah-

med-i Rûhî ve Mir za Ha san Han Habîrül-

mülk, Ocak 1895’te tu tuk la nıp Trab zon’a 

gön de ril di. Bir kaç ay son ra Nâsı rüd din Şah 

Bâbî ol du ğu, Ef gånî ve ar ka daş la rıy la iliş-

ki si bu lun du ğu id dia edi len Rızâ Kirmânî 

ad lı bir ki şi ta ra fın dan öl dü rülün ce İran’a 

tes lim edi len Kirmânî ve iki ar ka da şı şa-

hın öl dü rül me si ola yın dan suç lu bu lu na rak 

Tem muz 1896’da Teb riz’de idam edil di.

Eser le ri. 1. Âyîne-yi İs ken derî (TârîÅ-i 
Îrân) (I-II, Tah ran 1324-1326/1906-1908). 
Baş lan gıç tan İslâmi yet’e ka dar ge len İran 

ta ri hi hak kın da ki bu eser de Kirmânî’nin 

ta nın mış fa kih le rin den Mu zaf fer Ali Şah 

Kirmâ nî’nin to ru nu dur. Eği ti mi ni Kir-

man’da ta mam la yan Âkå Han ta rih, ede-

bi yat, fı kıh, usul, man tık, fel se fe, kelâm, 

ha dis gi bi ko nu lar da ders al dı. Fel se fe 

ho ca sı, Mol la Hâdî-i Seb zevârî’nin ta le be-

le rin den Hâcî Âkå Sâdık’tır. Mol la Sadrâ ve 

Şeyh Ah med Ahsâî’nin ki tap la rı nı Sey yid 

Cevâd Ker belâî’den oku du. Peh levîce ve 

bi raz da Fran sız ca öğ ren di. 1881’de Kir-

man’da ma li ye me mur lu ğu gö re vi ne ge-

ti ril di. Bu gö re vi es na sın da Kir man Va li si 

Nâsı rüd dev le ile ara la rın da ih tilâf çı kın ca 

İs fa han’a git mek zo run da kal dı. Ora da İs-

fa han Vali si Ali Mir za Zıl lüs sul tan’ın ya nın-

da ça lı şır ken Fran sız ca’sı nı ge liş tir me ye 

de vam et ti. Da ha son ra bir çok de fa be-

ra ber ol du ğu Şeyh Ah med-i Rûhî ile İs fa-

han’da ders ar ka daş lı ğı sı ra sın da ta nış tı. 

Kir man va li si nin ver di ği ra hat sız lık yü zün-

den bu ar ka da şıy la bir lik te Tah ran’a gi de-

rek va li yi hü kü me te şikâyet et ti. Va li de 

onun tu tuk la nıp Kir man’a gön de ril me si ni 

iste di. Sad ra zam Emînü’s-sal ta na va li nin 

bu is te ği ni ka bul et me diy se de Âkå Hân-ı 

Kir mânî’nin şikâye ti ni ge ri al ma sı ha lin de 

Tah ran’da ka la bi le ce ği ni söy le di. Kirmânî 

bu ra da tef sir ders le ri ne de vam et ti, ay rı-

ca Yahyâ Dev letâbâdî ve Şeyh Mehdî Şerîf 

Kâşânî gi bi ilim ve dü şün ce adam la rıy la 

gö rüş tü. An cak Tah ran’da da ra hat bıra-

kıl ma ya ca ğı nı an la yın ca Şeyh Ah med-i 

Rûhî ile ön ce Meş hed’e, ora dan da Reşt 

ve Teb riz yoluy la İs tan bul’a git ti.

Bâbîlik inan cı ile da ha ya kın dan il gi le-

nen Âkå Han, ken di siy le ay nı dü şün ce de 

olan Ah med-i Rûhî ile bir lik te Bâbî li de ri 

Mir za Yahyâ Sub hi ezel’le gö rüş mek üze re 

Kıb rıs’a geç ti. Bu ra da Sub hi ezel’in kı zıy la 

ev len di. Ar dın dan Şam’a git ti ve kı sa bir 

sü re son ra tek rar İs tan bul’a dön dü. İs-

tan bul’da bir sü re has ta ha ne de yat mak 

zo run da kal dı ğı için sı kın tı lı gün ler ge çir di. 

Du ru mu iyi le şin ce dost luk kur du ğu İran 

el çi si Muh sin Han Muînül mülk ile be ra-

ber Tah ran’a gi dip gel di. El çiy le olan bu 

(Bey rut 1387/1967). İs ma il Ka ya, mü el li-

fin bu ça lış ma la rı nı, Rasûlul lah’ın An-

ne si ve Ha nım la rı (I. cilt, An ka ra 1991), 
Ra su lul lah (s.a.v.) Efen di mi zin Kız la rı 

ve To run la rı (II. cilt, Kon ya 1991; An ka ra 
1992) ad la rıy la Türk çe’ye ter cü me et miş-

tir. Âişe Ab dur rah man’ın ay rı ca £Ale’l-cisr 

(Ka hi re 1986, oto bi yog ra fi); Ma£a Ebi’l-

£Alâ (el-Ma£arrî) fî rı¼le ti ¼ayâtih (Bey rut 
1392/1972, 1403/1983; Ka hi re 1998); er-

Rî fü’l-Mı½rî (Ka hi re 1936); Æa²ıy ye tü’l-

fel lâ¼ (Ka hi re 1939); Sey yi dü’l-£aze be 

(Ka hi re 1944); Øuve run min ¼ayâti hin ne 

(Ka hi re 1957, 1989); Sır rü’ş-Şâ¹ıß ve šı-

½a½ mi ne’l-šar ye (Ka hi re 1986); Æırâße 

fî ve¦âß iši’l-Bahâß iy ye (Ka hi re 1986); 
Veš† dü’l-³a²ab (Ka hi re 1986) ad lı eser-

le ri var dır. Âişe Ab dur rah man Hallâc-ı 

Man sûr’un Kitâbü’¹-ªavâsîn’i ile (Ber-
ke ley 1974) Kådî İyâz’ın eş-Şifâßsı nı (Gra-
nada 1991) İngilizce’ye ter cü me et miş tir.
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ÿŞük ran Faz lı oğ lu

– —ÂK… HÂN-ý KÝRMÂNÎ
א ) אن כ א  ( آ

Mîrzâ Abdülhüseyn Âkå Hân-ý Kirmânî
(1854-1896)

Ýranlý aydýn ve yazar.˜ ™

1270 (1854) yı lın da Kir man’ın Meşîz 

(Ber de sîr) bel de sin de doğ du. Ta ri kat eh-

li olan ba ba sı Âkå Ab dür ra him Meşîzî 

çiftçi lik le uğ ra şı yor du. An ne si böl ge nin 
Âkå Hân-ı

Kirmânî
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