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ÂK… HÂN-ı KİRMÂNÎ

zühd ha ya tı, ti carî dü rüst lük gi bi me se le-

ler olup bun la rın idarî, si yasî ve ya as kerî 

alan lar la il gi si bu lun ma mak ta dır. Bu se-

bep le onun Mecâli sü’l-ebrâr’ı her han gi 

bir sul ta na, şeh za de ye ve ya bir yö ne ti ci-

ye hi tap et mek ten çok Os man lı tüc car, 

ule mâ ve hiz met er ba bı na yö ne lik ola rak 

ka le me alın mış tır. As lın da Ak hisârî’nin, 

XVI ve XVII. yüz yıl lar da İbn Tey miy ye ve 

İbn Kay yim el-Cev ziy ye’den et ki le nen 

Os man lı ye ni lik çi ha re ke tiy le bağ lan tı lı 

ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. Ön ce-

lik le Red dü’l-šab riy ye ad lı ese rin de ve 

Mecâlis’in on ye din ci bö lü mün de açık ça 

İbn Kay yim’e ve onun üs ta dı na atıf ta bu-

lun mak ta, ka bir le rin yü cel til me si ni red-

de den eser le rin den na kil ler yap mak ta dır. 

Bu nun dı şın da Ak hisârî, kla sik dö nem Os-

man lı ıs la hat çı lı ğı nın en önem li tem sil ci si 

sa yı lan Bir givî Meh med Efen di’nin Dür-

rü’l-yetîm fi’t-tecvîd’ine yaz dı ğı şerh te 

on dan öv güy le söz et mek te dir. Kü tüp-

ha ne ler de ki bir çok risâle mec mu asın da 

Bir givî’nin Va si yetnâme’siy le Ka dızâde 

Meh med Efen di’nin Risâle ve Ak hisârî’nin 

Ri sâ le fi’l-£ašåßid ad lı eser le ri nin bir ara-

da cilt len miş ol ma sı, söz ko nu su eser le rin 

o dö nem de bir bi ri ni ta mam la yan me tin ler 

şek lin de al gı lan dı ğı nı gös ter mek te dir. Ak-

hisârî’nin Mecâli sü’l-ebrâr’ın da ve di ğer 

eser le rin de yer alan bir çok bö lüm da ha 

çok bid‘at lar, iyi li ğe yön len di rip kö tü lük ten 

sa kın dır ma, regåib ve berât na maz la rı, zi-

kir, cu ma hut be le rin de ki dua lar, ce ma at le 

kı lı nan na maz lar dan son ra ki to ka laş ma, 

sûfî âyin ve semâ tö ren le riy le tü tün kul-

la nı mı gi bi ko nu lar hak kın da dır. Bü tün 

bun lar Ka dızâde li ler’le ta ri kat eh li ara sın-

da ge çen tar tış ma la rın ko nu su olup Kâtib 

Çe le bi’nin Mîzânü’l-hakk’ın da ele alın-

mış, Ak hisârî de bu ko nu lar da ço ğun luk la 

ka tı ve ya sak çı bir tu tum ser gi le miş tir.

Ak hisârî’nin ken di sin den son ra ki Os-

man lı top lu mu üze rin de bı rak tı ğı te sir ler 

he nüz or ta ya çı ka rıl ma mış tır. Bu na kar-

şı lık onun bil has sa Mecâli sü’l-ebrâr’ının 

Hint alt kı ta sı nı ol duk ça et ki le di ği söy le-

ne bi lir. 1850 yı lı ci va rın da bu eser den ya-

pı lan uzun alın tı lar Ta kıy yüd din İbn Tey-

miy ye’nin İštiŠâßü’½-½ırâ¹i’l-müs taš¢m 

ve İbn Kay yim el-Cev ziy ye’nin İ³å¦etü’l-

leh fân ad lı eser le rin den çe şit li bö lüm ler le 

bir lik te, Hin du inanç la rı na red di ye ola rak 

Fars ça ya zı lan ve yan lış lık la Şah Ve liy yul lah 

ed-Dih levî’ye nis bet edi len el-Belâ³u’l-

mü bîn baş lık lı eser de yer al mış tır. Da ha 

son ra Ak hisârî’nin ese ri nin Ur du ca çe vi ri-

le ri de ya pıl mış tır. 

Eser le ri. 1. Mecâli sü’l-ebrâr ve me-

sâ li kü’l-aÅyâr. Ak hisârî’nin en meş hur 

ƒân Kirmânî, Tah ran 1346 hş.; a.mlf., “Se Mek-
tûb-i Mîrzâ Fet¼ £Alî, Se Mektûb ve Øad ƒi ¹âbe-i 
Mîrzâ Âšå ƒân”, Ya³mâ, sy. 19, Tah ran 1345 hş., 
s. 362-367, 425-428; Yahyâ Âr yanpûr, Ez Øabâ tâ 
Nîmâ, Tah ran 1350 hş., I, 250, 378, 390-394; Ha-

mid Al gar, M¢rzå Mal kum Khån: A Study in the 
His tory of Ira ni an Mo der nism, Ber ke ley 1973, s. 
212-213, 215-225; Yah yâ Dev letâbâdî, ¥ayât-ı 
Ya¼yâ, Tah ran 1362 hş., I, 159-171; Rahîm Reîs 

Niyâ, Îrân ve £O¦mânî der Âstâne-i Æarn-ı Bîstum, 
Tah ran 1382 hş., II, 529-598; Mahmûd De bistânî 

Kirmânî, “Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî”, Ya³mâ, sy. 2 
(1328 hş.), s. 255-259; sy. 3 (1329 hş.), s. 82-87; 
M. Ba yat-Phi lipp, “Mir za Aqa Khan Kir ma ni: A 
Ni ne te enth-Cen tury Per si an Na ti on-a list”, MES, 
X (1974), s. 36-59; a.mlf., “…qå Khan Ker må n¢”, 
EIr., II, 175-177; Mu ham med Gülbîn, “Mâcerâ-yi 
Æatl-i Âšå ƒân Kirmânî ve ŞeyÅ A¼ med Rû¼î 
ve Mîrzâ ¥a san ƒân ƒabîrü’l-Mülk”, Ya³mâ, 
sy. 274 (1350 hş.), s. 232-238; Ali Ga revî, “Ni-
gâhî be Müş te rekât-ı Fikrî: Sey yid Cemâled din 
Esedâbâdî ve Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî”, Ma£ârif-i 
İslâmî, sy. 22, Tah ran 1354 hş., s. 12-24; Îrec 

Pâr sînejâd, “Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî Mün te-
šid-i Edebî”, Îrânnâme, VI II/4, Bet hes da 1369 
hş., s. 541-566; Behrâm Çûbîne, “Yek Øadmîn-i 
Sâl gerd-i Şehâdet-i Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî ve 
ŞeyÅ A¼ med-i Rû¼î”, Îrânşinâsî, sy. 2, Bet hes da 
1375 hş., s. 339-353; M. İbrâhim Bâstânî Pârîzî, 

“Ferîdûn Âde miy yet ve Endîşehâ-yı Mîrzâ Âšå 
ƒân Kirmânî”, BuÅârâ, sy. 65, Tah ran 1387 hş., 
s. 560-587; Ab dul-Ha di Ha iri, “…šå Khan Kir-
må n¢”, EI° Suppl. (İng.), s. 53-54.
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(ö. 1041/1632)

Mecâlisü’l-ebrâr adlý eseriyle tanýnan
Osmanlý âlimi.˜ ™

Kıb rıs’ta hı ris ti yan bir ai le den dün ya ya 

gel di ve Os man lı lar’ın Kıb rıs’ı fet hin den 

son ra ih tidâ et ti. Dı maşk ve İs tan bul’da ki 

âlim ler den ders al dı. Ba tı Ana do lu’da Sa-

ru han san ca ğı nın ka za sı Ak hi sar şeh rin de 

resmî bir gö rev ka bul et me den öm rü nün 

so nu na ka dar ders ve rip eser yaz dı ve ay-

nı şe hir de ve fat et ti. Kâtib Çe le bi, ve fat 

ta ri hi ni ken di öğ ren ci si olan Ak hisârî’nin 

oğ lu na da ya na rak be lir le di ği için (Sül le-
mü’l-vü½ûl, I, 273) di ğer kay nak lar da ve-

ri len ta rih le re gö re da ha sağ lam ol ma lı dır. 

Ba zı ça lış ma lar da Bos na lı âlim Ha san Kâfî 

Ak hisârî ile (ö. 1024/1615) ka rış tı rı lan Ah-

med-i Rûmî’nin Ak hi sar’da ki Uzun taş Me-

zar lı ğı’na def ne dil di ği kay de di lir. Bağ dat lı 

İs mâil Pa şa (He diy ye tü’l-£âri fin, I, 157) ve 

di ğer bir kı sım mü el lif le rin Ak hisârî’yi Hal-

vetî şey hi di ye ta nıt ma la rı onun Mecâli-

sü’l-ebrâr’da Hal vetîli ğe yap tı ğı sert eleş-

ti ri ler le çe liş mek te dir. Ta sav vuf la iliş ki si 

ne şe kil de olur sa ol sun ese rin de yer alan 

bü tün ko nu lar ön ce lik le şahsî takvâ ve 

dü şün ce le ri İran lı ta rihî ro man ya zar la rı 

üze rin de bü yük et ki bı rak mış tır. Mo dern 

ta rih çi lik eko lü nün en seç kin tem sil ci le-

rin den olan Kirmânî ese rin de Mez dekî fel-

se fe si ni an lat mış tır, Sâsânîler’in or ta dan 

kalk ma sı nın se bep le ri ni ta rihî bir tah lil le 

ele al mış tır. 2. Kitâb-ı RıŠvân. Kirmânî, 

Sa‘ dî’nin Gü listân’ını tak lit ede rek yir-

mi beş ya şın da iken Kir man’da yaz ma ya 

baş la dı ğı bu ese ri ni 1886’da İs tan bul’da 

ta mam la mış tır. Ese rin tam bir nüs hası-

na rast la yan Ferîdûn Âde miy yet ki ta bı 

ge niş çe ta nıt mış tır (Endîşehâ-yı Mîrzâ 
Âšå ƒân Kirmânî, s. 50-51). 3. Nâme-i 

Bâs tân. Fir devsî üslûbun da İran’ın İslâm 

ön ce si kı sa bir ta ri hi olup Şâhnâme’ye 

hâşi ye ni te li ğin de dir. Kirmânî’nin 1895’te 

Trab zon’da ha pis te iken ta mam la dı ğı ese-

re ar ka da şı Şeyh Ah med Edîb-i Kirmânî, 

Sâlârnâme adıy la İran’ın İslâmî dö nem 

ta ri hi ne da ir bir bö lüm ek le miş ve ese-

rin ta ma mı bu ikin ci ad la neş re dil miş tir 

(Şîraz 1316/1898). Nâzı mü lislâm Kirmânî 

ek bö lü mü nü TârîÅ-i Bîdârî-i Îrânîyân 

ad lı ese ri için de de ya yım la mış tır (Tah ran 
1324-1332 hş./1945-1953, I, 177-188). 4. 

¥ik met-i Na¾arî (Heşt Be hişt). Kirmânî, 

Bâ bîli ği dinî ve fel sefî kav ram lar la açık-

la dı ğı bu ese ri ni Şeyh Ah med-i Rûhî’nin 

de yar dı mıy la İs tan bul’da yaz mış tır (Ef-
da lud din Kirmânî’nin mu kad di mesiy le 
bir lik te, Tah ran 1339 hş.). 5. Haftâd u dû 

Mil let. Ber na din de Sa int Pi er re’in Café 

de Su rat ad lı ese ri nin Kirmânî’nin ken di 

dü şün ce le ri nin de ka tıl ma sıy la bü yük öl-

çü de çe vi ri si olup eser de din ve mez hep 

ta as su bu eleş ti ri lir (Ber lin 1343/1924). 
6. Se Mektûb ve Øad ƒı¹âbe. İki ay rı 

eser ola rak XIX. yüz yıl da Av ru pa ta bii bi-

lim le ri ni ve sos yo an tro po lo jik te ori le ri ni 

iz le yip İran ta ri hi ve top lu mu üze rin de 

kur gu sal bi çim de, Hin dis tan’da ya şa yan 

bir Fars pren sin den İran’da ya şa dı ğı var-

sa yı lan bir pren se gön de ri len mek tup lar 

tar zın da ya zıl mış tır (nşr. Behrâm Çûbi-
ne, Es sen 1379 hş./2000). 7. Ter ce me-yi 

£Ahd-nâme-yi Mâlik Eş ter (Tah ran 1321 
hş.). 8. Dîvân (nşr. Ab dül hü se yin Mirzâ 
Fermânfermâ, Tah ran, ts.). Kirmânî’nin 

Risâle-yi İnşâßallåh mâşâßallåh (Şiî 
ve Sünnî ulemâya eleş ti ri dir), Tekvîn 

ve teşrî£, Kitâb-ı Rey¼ân ve TârîÅ-i 

Şânjmân-i Îrân gi bi ba zı eser le ri he nüz 

ba sıl ma mış tır (eser le ri hak kın da ge niş bil-
gi için bk. Ferîdûn Âde miy yet, Endîşehâ-yı 
Mîrzâ Âšå ƒân Kirmânî, s. 49-70).

BİB Lİ YOG RAF YA :

E. G. Brow ne, The Per si an Re vo lu ti on of 1905-
1909, Cam brid ge 1910, s. 10-12, 93-96, 409-
414; Ferîdûn Âde miy yet, Endîşehâ-yı Mîrzâ Âšå 
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ta ra fın dan bir ça lış ma ya pıl mış tır (Ah med 
er-Rûmî el-Ak hisârî ve Bid’at Ri sa le si, Es-
ki şe hir 2000). 9. Risâle fi’l-bid£ati’s-sey-

yiße ve ³ay ri’s-sey yiße (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Dârül mes nevî, nr. 258, vr. 104b-109b; 
Har put, nr. 429, vr. 158a-164b; Re şid Efen-
di, nr. 985, vr. 83a-86a). 10. Risâle fi’r-red 

£alâ me šå bi riy ye (Red dü’l-šab riy ye) 
(Sü ley ma ni ye Ktp., Fâtih, nr. 5398, vr. 
71a-86b; Hafîd Efen di, nr. 453, vr. 90a-117b; 
Har put, nr. 429, vr. 100a-118b; Kı lıç Ali 
Pa şa, nr. 1035, vr. 49b-68a). 11. Risâle fî 

men£i’t-ta½li ye ve’t-tar ¾i ye ve’t-teßmîn 

vaš te’l-Åu¹be (Sü ley ma ni ye Ktp., Har put, 
nr. 429, vr. 77b-84b; Kı lıç Ali Pa şa, nr. 1035, 
vr. 69b-70a). 12. Ri sâ le fî en ne’l-mu ½â fa-

¼a ba£de’½-½a la vâ ti’l-Åam se bid£a tün 

mek rû ha (Sü ley ma ni ye Ktp., Har put, 
nr. 429, vr. 72a-73a; Re î sül küttâb Mus ta fa 
Efen di, nr. 1182, vr. 64b-65a). 13. Ri sâ le 

fî ¼ur me ti’r-raš½ ve’d-de verân (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Har put, nr. 429, vr. 65a-72a). 
14. Risâle fî ¼ük mi’d-du Åân (Du Åâ niy-
ye) (Sü ley ma ni ye Ktp., Dâ rül mes nevî, nr. 
258, vr. 70b-74b; Kı lıç Ali Pa şa, nr. 1035, 
vr. 31b-36b). Bu risâle Yah ya Mic hot ta ra-

fın dan İn gi liz ce’ye çev ril miş ve ge niş bir 

ça lış may la bir lik te ya yım lan mış tır (bk. 
bibl.). Meh met Emin Mü der ri soğ lu’nun 

Ak hi sâ rî’ ye nis bet et ti ği (Ak hi sar lı Türk 
Bil gin le ri ve Eser le ri, s. 53) De šåßi šu’l-

¼a šåßiš ad lı eser Hin dis tan’da ya şa yan 

Ana do lu lu sûfî mü el lif Ah med-i Rûmî’ye 

(ö. 750/1349) ait tir (DİA, II, 131-132). Ak-

hi sâ rî üze ri ne Mus ta fa Şeyh (Mus tap ha 

She ikh) dok to ra (Qåd¢zåde li Re vi va lism 
Re con si de red in Light of Ah mad al-R†m¢ 
al-Aq hi så r¢’s Majålis al-abrår, 2011, St. 
Cross Col le ge), Mus ta fa Boz yük sek li sans 

(In no va ti on[bid‘a] and Pu ri ta nism in Ot to-
man Tur key [16 th-17 thc.]. Trans la ti on and 
Analy sis of the 18 th Chap ter of the Macålis 
al-ab rår of Ah mad R†m¢ al-Aq hisår¢, 2011, 
Hart ford Se mi nary) ça lış ma sı yap mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med-i Rûmî Ak hisârî, Aga inst Smo king: An 
Ot to man Ma ni fes to (nşr. ve trc. Yah ya Michot) , 
Ox ford-Leicestershire 2010; a.mlf., Akaid Risâle-
le ri: Ka bir ler, Bid‘at ler ve Ölü mü Ha tır la ma (nşr. 
Muham med el-Hu mey yis, trc. M. Be şir Er yar soy), 
İstan bul 2002; Kâtib Çe le bi, Sül le mü’l-vü½ûl ilâ 
¹a bašåti’l-fu¼ûl (nşr. Mahmûd Ab dülkådir el-
Ar naût – Sâlih Sa‘dâvî Sâlih), İs tan bul 2010, I, 
273; Keş fü’¾-¾unûn, II, 1590; Şah Ve liy yul lah 

ed-Dih levî, el-Belâ³u’l-mübîn fî a¼kâmi rab bi’l-
£âlemîn ve it tibâ£i Åâte mi’n-ne biyyîn, La ho re 
1302; Sübhân Bahş eş-Şikârpûrî, ƒazîne tü’l-esrâr 
ter ce me tü Mecâli si’l-ebrâr, Del hi 1283; Ab dül velî 

el-Medrâsî, Me¹âri¼u’l-en¾âr ter ce me tü Mecâli-
si’l-ebrâr, Lek nev 1321; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 
157; Meh met Emin Mü der ri soğ lu, Ak hi sar lı Türk 
Bü yük le ri ve Eser le ri, İz mir 1956, s. 53; Os man lı 

adıy la neş ret miş (Ri yad 2001), bu ne şir 

Be şir Er yar soy ta ra fın dan Türk çe’ye çev-

ril miş tir (Ah med er-Rûmî el-Ha ne fî Akaid 
Risâle le ri: Ka bir ler, Bid‘at ler ve Ölü mü Ha-
tır la ma, İs tan bul 2002). 2. Şer ¼ü’d-Dür-

ri’l-yetîm fi’t-tecvîd. Ri sâ le nin çok sa yı da 

yaz ma nüs ha sı bu lun mak ta dır (me selâ 
bk. Be ya zıt Dev let Ktp., Ba ye zid, nr. 189; 
Sü ley ma ni ye Ktp., Esad Efen di, nr. 22). 
3. Risâle fi’l-akåid. Mü el li fin bi li nen tek 

Türk çe ese ri dir, Va si yet nâ me ola rak da 

anı lır (Sü ley ma ni ye Ktp., Ha cı Mah mud 
Efen di, nr. 1287, vr. 159b-163a; nr. 1291, 
vr. 96a-110a; Lâle li, nr. 2404, vr. 78b-84b). 
4. Ri sâ le fi’t-taš lîd (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Dâ rül mes nevî, nr. 258, vr. 84b-91b; Har put, 
nr. 429, vr. 29a-37a; Kı lıç Ali Pa şa, nr. 1035, 
vr. 38b-48b). 5. Risâle fî en ne’n-nü büv-

ve te ef Ša lü mi ne’l-vi lâ ye (Sü ley ma ni-
ye Ktp., Har put, nr. 429, vr. 38a-48a; Re şid 
Efen di, nr. 985, vr. 91a-95a). 6. Risâle fî 

be yâ ni me râ ti bi’n-nefs ve merâti bi’l-

£ibâ de ve merâti bi’t-tev¼îd (Sü ley ma ni-
ye Ktp., Har put, nr. 429, vr. 93b-100a; Re şid 
Efen di, nr. 985, vr. 110b-113b). 7. Risâle fî 

×ik ri’l-li sân ve’l-šalb (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Dârül mes nevî, nr. 258, vr. 99b-104a; Har-
put, nr. 429, vr. 48b-54b; Şe hid Ali Pa şa, 
nr. 1189, vr. 88b-94a). 8. Risâle fî ×em-

mi’l-bid£a (Sü ley ma ni ye Ktp., Har put, nr. 
429, vr. 54b-65a). Bu risâle üze ri ne Ali Çe lik 

ve Kâ tib Çe le bi’ye gö re en son ese ri olup 

(Sül le mü’l-vü½ûl, I, 273) Be gavî’ye ait Me-

½â bî¼u’s-sün ne gi bi kay nak lar da yer alan 

ha dis ler den esin le ne rek ka le me alı nan yüz 

dinî ko nu yu içer mek te dir. Er ken ta rih li 

tam yaz ma nüs ha la rı Sü ley ma ni ye Kü tüp-

ha ne si’nde bu lun mak ta dır (Yaz ma Ba ğış-
lar, nr. 865; Ve liy yüd din Efen di, nr. 1903). 
Ay rı ca tam ve ya ek sik bir çok nüs ha sı Tür-

ki ye, Arap ül ke le ri ve Hin dis tan’da mev-

cut tur. Mecâli sü’l-ebrâr, 1866 yı lı gi bi 

er ken bir ta rih te Del hi’de Sübhân Bahş eş-

Şi kârpûrî ta ra fın dan Ur du ca ter cü me siy le 

bir lik te mü el li fi be lir til me den ve so nu ek-

sik ola rak ba sıl mış tır. Bu bas kı da dö ne min 

meş hur Hint âli mi Şah Ab dü lazîz ed-Dih-

levî’nin ka le me al dı ğı bir teb rik ve tak dim 

ya zı sı bu lun mak ta dır. Mecâli sü’l-eb râr, 

1903 yı lın da Lek nev’de Ab dül velî el-Med-

resî ta ra fın dan Me¹âri¼u’l-en¾âr baş lı-

ğıy la ve Ak hisârî’ye nis bet edi le rek fark lı 

bir Ur du ca çe vi riy le yi ne son bö lümü ek-

sik hal de ya yım lan mış tır. 1978’de ba sı lan 

ese rin Ur du ca çe vi ri si ni meş hur Di yû bendî 

ha re ke ti müf tü sü Kifâye tul lah Dih levî yap-

mış tır ve ese rin o za man dan be ri bas kı-

la rı de vam et mek te dir. An cak bu çe vi ri-

nin de ay nı şe kil de 100. mec li si ek sik tir. 

Ese rin 17, 18, 57 ve 58. mec lis le ri ni Mu-

ham med b. Ab dur rah man Hu mey yis el-

Mecâli sü’l-er ba£a min Me câ li si’l-ebrâr 

Ahmed-i Rûmî Akhisârî’nin Mecâlisü’l-ebrâr ve mesâlikü’l-aÅyâr  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Süleymaniye Ktp., Yazma 
Bağışlar, nr. 865)
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ule mâ ve âya nı hak kın da ken di göz lem le-

ri ne de yer ve rir. Ki tap ay rı ca Mih lâ füs sü-

ley mâ nî’nin ya nı sı ra Ye men, Asîr, Ne cid, 

Hi caz, Irak, Su dan, Ha be şis tan ve Mağ rib 

âlim le riy le ile ri ge len le ri ne da ir bil gi içe rir. 

Yi ne bu ça lış ma sın da mü el lif fıkhî, kelâmî 

ve edebî tar tış ma lar la si yasî ge liş me le rin 

ya nın da di ğer ese ri ¥a dâßi šu’z-zehr’de 

bu lun ma yan ho ca la rıy la il gi li bil gi ak tar-

mış tır. Ese rin İsmâil b. Mu ham med el-

Be şe rî ile (Ka hi re 1418; Ri yad 1429/2008) 
Ab dül hamîd b. Sâlih Âl-i A‘vec Sebr (San‘a 
1434/2013) ta ra fın dan ger çek leş ti ri len ne-

şir le ri var dır. 2. ed-Dî bâ cü’l-ƒus revânî 

fî aÅbâri a£yâni’l-MiÅ lâ fi’s-Sü leymânî. 

Ön ce, Şerîf Hü se yin b. Ali b. Hay dar’ın 

ha ya tı nı ve dö ne mi ni kap sa ya cak şe kil de 

e×-¬ehe bü’l-mesbûk fî sîre ti sey yi di’l-

mülûk baş lı ğıy la ha zır lan mış (Mu ham med 
Zebâre, I, 456, 532), da ha son ra Şerîf Ha-

mûd b. Mu ham med ile Şerîf Ali b. Hay dar 

dö nem le ri de ek le ne rek ese re e×-¬ehe-

bü’l-mesbûk fî men ¾a he re fi’l-MiÅ lâ-

fi’s-Sü leymânî mi ne’l-mü lûk adı ve ril-

miş tir. Ay rı ca 1217-1271 (1802-1854) yıl-

la rın da Mih lâ füs sü ley mâ nî böl ge si nin si ya-

sal, sos yal ve bi lim sel du ru muy la me denî 

ge liş me si nin ele alın dı ğı, böl ge nin âlim le ri 

ve âya nın da ilâve edil di ği ese re yu ka rı da-

ki isim ve ril miş tir. İsmâil b. Mu ham med 

el-Be şe rî’nin, A Cri ti cal Edi ti on of Al-

Di baj Al-Khus ruwån¢ f¢ Akh bår A£yån 

Al-Mikh laf Al-Su lay må n¢ by Al-Ha san 

b. Ah mad Akish (d. 1290/1874) with 

de ta iled in tro duc ti on baş lı ğıy la dok to-

ra te zi ola rak tah kik et ti ği eser (Dur ham 
Uni ver sity, 1988) da ha son ra ya yım lan mış-

tır (Ri yad 1424/2003). 3. ¥a dâßi šu’z-zehr 

fî ×ik ri’l-eşyâÅi a£yâ ni’d-dehr. Âkiş’in 

ders oku du ğu ve soh bet le ri ne ka tıl dı ğı 

Asîr, Mih lâ füs sü ley mâ nî, Zebîd, Hi caz, 

Ye men ulemâ ve me şâyi hi nin bi yog ra-

fi le ri ne yer ver di ği ese ri dir. Baş ta Mih-

lâ füs sü ley mâ nî ol mak üze re ken di si nin 

bu lun du ğu böl ge ler de ki eği tim fa ali yet le-

riy le öğ re tim me tot la rı hak kın da önem li 

bil gi ler içe ren ese ri İsmâil b. Mu ham med 

el-Bişrî tah kik ede rek ya yım la mış tır (Ka-
hi re 1413/1992). 4. ed-Dür rü’¦-¦emîn fî 

×ik ri’l-menâšıb ve’l-ve šåßi£ li-emîri’l-

müs limîn Mu¼am med b. £Âßi². Eser-

de 1273-1288 (1857-1872) yıl la rın da Asîr 

ve çev re sin de hü küm sü ren Mu ham med 

b. Âiz’in dö ne mi an latıl mak ta dır. Mü el li-

fin ele al dı ğı olay la ra ay nı za man da şa hit 

ol ma sı ese re ay rı bir de ğer kat mak ta dır 

(nşr. Ab dul lah b. Ali, Dı maşk 1398/1978). 
5. Fet¼u’l-mennân bi-tefsîri’l-Æurßân. 

Îsâ b. Nasr ed-Dü reybî eser üze ri ne, el-

£Al lâ me el-¥asan £Âkiş eŠ-™a me dî ve 

al dı ğı Mu ham med Os man el-Mîrganî’den 

al dı ğı icâzet tir. Bi lim sel an la yı şı nın ge li-

şip dü şün ce le ri nin oluş ma sın da San‘a’da 

ders le ri ne de vam et ti ği Şevkânî’nin önem-

li kat kı sı var dı. 1245’te (1829) Sabyâ’da ta-

nış tı ğı, İdrîsiy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su Ah-

med b. İdrîs el-Fâsî’ye in ti sap et ti. Ar dın-

dan iki yıl ka dar soh bet le ri ne de vam et ti. 

1254’te (1838) Mih lâ füs sü ley mâ nî’nin 

hâ ki mi olan Şerîf Hü se yin b. Ali Hay dar, 

Âkiş’i Ebû a rîş’te ka dı lık gö re vi ne ge tir di. 

Böl ge 1267’de (1851) ye ni den Os man lı 

ida re si al tı na gi rin ce de Âkiş ders okut-

ma yı ve fet va ver me yi sür dür dü. 1857-

1872 yıl la rı ara sın da Asîr ve çev re sin de 

hü küm sü ren, Ye men’in ba ğım sız lı ğı için 

mü ca de le eder ken öl dü rü len (1288/1872) 
Asîr hâ ki mi Mu ham med b. Âiz ile ya kın 

iliş ki için de bu lun du. “Emîrü’l-mü’minîn” 

ola rak ni te len dir di ği Mu ham med b. Âiz’i 

öven şi ir ler ka le me al dı ğı gi bi dö ne mi nin 

olay la rı nı da ya kın dan ta kip et ti. Âkiş ed-

Da medî 18 Zil ka de 1290’da (8 Ocak 1874) 
Ebû a rîş’te ve fat et ti.

Âkiş, Ara bis tan’ın gü ne yin de XI II. (XIX.) 

yüz yı lın ilim mer kez le rin den Mih lâ füs sü-

ley mâ nî’de eser ve ren önem li âlim le rin 

ba şın da gel mek te dir. Dinî ilim ler de ge-

niş bil gi si ya nın da kuv vet li bir hâfı za ya ve 

mu ha ke me gü cü ne sa hip ti. Ye men’de çok 

er ken dö nem ler den iti ba ren mev cut olan 

ma hallî ta rih ya zım ge le ne ği ni sür dü rüp 

en önem li eser le ri ni bu alan da ver miş tir. 

Ça lış ma la rın da ya zı lı kay nak la rın ya nı sı ra 

şi fahî bil gi le re de yer ver di ği ve böl ge de 

ce re yan eden olay la rın bir kıs mı nı biz zat 

mü şa he de et ti ğin den eser le ri Ara bis-

tan’ın ya kın ta ri hi için önem li kay nak la rın 

ba şın da ge lir. Ki tap la rı na ser piş tir di ği şi ir-

le ri, bu ara da yaz dı ğı ka si de ler onun edebî 

zev ki ni ve bil gi si ni or ta ya koy du ğu gi bi 

iyi bir şa ir ol du ğu nu da gös te rir. Âkiş’in 

ki tap la rı üze rin de ça lış ma ya pan İsmâil 

el-Be şe rî, onun ya şa dı ğı böl ge de hâkim 

olan Zeydîlik’ten et ki len me si ne rağ men 

Şâ fiî mez he bi ne men sup ol du ğu nu söy ler 

(¥a dâßi šu’z-zehr, neş re de nin gi ri şi, s. 40). 
Hâ lid b. Ab dul lah el-Ku reyrî, Men he cü 

£Âkiş eŠ-™a me dî (1221-1290) fi’t-ted-

vî ni’t-târîÅî adıy la yük sek li sans te zi ha-

zır la mış tır (1428/2007, Câmi atü’l-İmâm 
Mu ham med b. Suûd el-İs lâmiy ye).

Eser le ri. 1. £Uš†dü’d-dü rer fî terâci-

mi a£yâni’l-šar ni’¦-¦âli¦ £aşer. XI II. (XIX.) 

yüz yıl da Ara bis tan’da ve özel lik le Mih lâ füs-

sü ley mâ nî’de ya şa yan 265 âlim le böl ge nin 

ile ri ge len le ri nin bi yog ra fi lerinin top lan-

dı ğı eser mü el li fin en ha cim li çalış ma sı-

dır. Âkiş, 1262’de (1845) baş la yıp 1287’de 

(1870) ta mam la dı ğı ese rin de dö ne min 

Mü el lif le ri, I, 26; M. Ga bo ri eau, “A Ni ne te enth-
Cen tury In di an ‘Wah ha bi’ Tract Aga inst the Cult 
of Mus lim Sa ints: Al-Balâgh al-Mubîn”, Mus lim 
Shri nes in In dia: The ir Cha rac ter, His tory and 
Sig ni fi can ce (ed. Chris ti an W. Troll), Del hi 1992, 
s. 198-239; Tür kisc hes Bi og rap hisc hes Arc hiv: 
Tur kish Bi og rap hi cal Arc hi ve (ed. J. Sa uer), 
Münc hen 1999, XI II, 52-59; Ali Çe lik, Ah med er-
Rûmî el-Ak hisârî ve Bid’at Risâle si, Es ki şe hir 
2000; Yah ya Mic hot, “Kâtip Çe le bi Dö ne mi: Ah-
med el-Ru mi el-Ak hisârî’nin Mecâli sü’l-Eb rar’ın-
da Os man lı Top lu mu Üze ri ne Ba zı Dü şün ce ler”, 
Ve fa tı nın 350. Yı lın da Kâtip Çe le bi (ed. Sa id Öz-
türk), İs tan bul 2007, s. 65-76; a.mlf., L’opi um et 
le café, Pa ris-Bei rut 2008, s. 51-61; Mus tap ha 

She ikh, Qåd¢zåde li Re vi va lism Re con si de red in 
Light of Ah mad al-R†m¢ al-Aq hisår¢’s Macålis 
al-ab rår (dok to ra te zi, 2011), St. Cross Col le ge; 
Mus ta fa Boz, In no va ti on (bid‘a) and Pu ri ta nism 
in Ot to man Tur key (16 th-17 thc.): Trans la ti on 
and Analy sis of the 18 th Chap ter of the Macålis 
al-abrår of Ah mad R†m¢ al-Aq hisår¢ (yük sek li-
sans te zi, 2011), Hart ford Se mi nary; Tah sin Ya zı cı, 

“Ah med-i Rûmî”, DİA, II, 131-132.

ÿYah ya Mıc hot

– —ÂKÝÞ, Hasan b. Ahmed
אכ ) ( ا  أ 
Ebû Muhammed el-Hasen

b. Ahmed b. Abdillâh b. Abdilazîz
b. Hasen ed-Damedî et-Tihâmî

(ö. 1290/1874)

Yemenli âlim.˜ ™

1219’da (1804), Da med’de mü der ris ve 

ka dı olan ba ba sı nın 1218’de (1803) yer leş-

ti ği Mih lâ füs sü ley mâ nî’nin mer ke zi Ebû a-

rîş’te doğ du. As len Câzân’ın 55 km. ku zey-

do ğu sun da bu lu nan Da med na hi ye sin de ki 

bir ulemâ ai le si ne men sup tur. Üç ya şın da 

iken ba ba sı nın ölü mü üze ri ne am ca sı Ha-

san b. Ab dul lah ve Şerîf Hü se yin b. Beşîr 

b. Mübârek ta ra fın dan ye tiş ti ril di. Meş-

hur ol du ğu Âkiş la ka bı nın ne re den gel di ği 

bi lin me mek te dir. Eği ti mi ne Ebû a rîş Ca-

mii’nde ki ders hal ka la rın da baş la dı. Ah-

med b. Ab dul lah en-Nu‘mân ile ba ba sı nın 

ya kın dos tu Ha san b. Hâ lid el-Hâ zi mî baş-

ta ol mak üze re çe şit li ho ca lar dan Kur’an 

ve te mel dinî bil gi ler ya nın da tef sir, ha-

dis, fı kıh, ferâiz, na hiv, meânî ve man tık 

ders le ri al dı. On ye di ya şın dan iti ba ren 

ilmî se ya hat le re çık tı. Bey tül fak¢h, Mek ke, 

San‘a, Zebîd ve Sabyâ gi bi mer kez le ri zi-

ya ret ede rek önem li âlim ler den ders oku-

du. İs lâm dün ya sı nın çe şit li böl ge le rin den 

Hi caz’a ge len âlim ler le fi kir alış ve ri şin de 

bu lun du. Ken di si, bu se ya hat le ri es na-

sın da ders oku yup icâzet al dı ğı ho ca la rı nı 

kay det mek le bir lik te bun lar dan ne za man 

ve ne re de fay da lan dı ğı hak kın da bil gi ver-

mez. Bu nun tek is tis na sı, 1243’te (1828) 
hac için git ti ği Mek ke’de ha dis ders le ri 
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