
82

ALİ ŞÜKRÜ BEY

ola rak ta nın ma sı ve son ra dan nakîbü leş-

raf lı ğı uh de le ri ne al ma sı Hz. Ha san so yun-

dan gel di ği ni gös ter mek te dir.

Al tı yaş la rın day ken ba ba sı ve fat eden 

Ali Vefâ ağa be yi Şehâbed din Ah med Vefâ 

ile bir lik te Mu ham med ez-Zey laî’nin hi-

ma ye si ne gir di. On ye di ya şı na gel di ğin de 

ba ba sı nın öl me den ön ce işa ret et ti ği gi bi 

onun ye ri ni al dı ve et ki li va az lar ver me-

ye baş la dı. Şa‘rânî’nin, ªabašåt’ın da en 

ge niş bi yog ra fi yi Ali Vefâ’ya ayır ma sın da 

ken di si nin de Şâze liy ye men su bu ol ma sı-

nın ya nı sı ra, Ek berî ge le ne ği ni Şâ ze liy ye’-

ye has ye ni bir üslûpla bu ta ri ka ta so kan 

ve ye ni bir me tot ge liş ti ren Ali Vefâ’ya 

özel bir il gi duy ma sı nın önem li ro lü var dır 

(McGre gor, Sanc tity and Mysti cism, s. 72). 
Şa‘ rânî ve İbn Ha cer men sur eser le ri ne 

rağ men ilk plan da onu şa ir ola rak ta nıt-

mış lar dır. Şa‘rânî’nin, “Eğer şi ir le ri tef sir 

edil se kel le ler gi der” şek lin de ki ifa de si Ali 

Vefâ’nın şi ir le ri ni vah det-i vücûd neş ve siy-

le yaz ma sın dan do la yı söy len miş ol ma lı dır. 

Ba zı şi ir le ri nin İb nü’l-Fârız ile da hi kı yas 

edi le bi le cek ka dar güç lü ol du ğu nu söy-

le yen ler de var dır. Ka hi re’de ve fat eden 

Ali Vefâ’nın kab ri Karâfe Me zar lı ğı’nda ki 

ai le kab ris ta nın da dır. Ali Vefâ ha ya tı nın 

son dö ne min de Ka hi re’de Rav za’da ki evi ni 

ta ri ka tın mer ke zi ha li ne ge tir miş, cu ma 

gün le ri mü rid le ri ne cu ma na ma zı nı bu ra-

da kıl dır mış ve on la ra özel hut be ler oku-

muş tur. Da ha ön ce ben ze ri ne pek rast-

lan ma yan bu uy gu la ma top lum sal bas kı 

ve ka bul gör me me en di şe sin den kay nak-

la na bi le ce ği gi bi Ali Vefâ’nın, do la yı sıy la da 

ta ri ka tı nın bir içe ka pan ma ref lek si ola rak 

da al gı la na bi lir.

Ek berî ge le ne ğin Mı sır’a ve Şâ ze liy ye’-

ye ta şın ma sın da Ali Vefâ’nın önem li ro lü 

ol muş tur. Hı zır-Mûsâ kıs sa sı ve sem bo-

liz mi Ali Vefâ’nın ta sav vuf dü şün ce sin de 

önem li bir ye re sa hip tir. Ken di si, bu kıs-

sa üze rin den ta sav vuf ta çok ça tar tı şı lan 

ve lâ yet-nü büv vet iliş ki si ne ye ni bir bo yut 

ka zan dır mış tır. Hakîm et-Tir mizî’nin “hat-

mü’l-velâye” gö rü şü nü yo rum la yan Muh-

yid din İb nü’l-Arabî, Hakîm et-Tirmi zî gi bi 

ken di si ni hâte mü’l-en biyâdan son ra ge-

le cek ev li ya nın hâte mi ola rak gör müş tür. 

Ali Vefâ ise İb nü’l-Arabî’nin üs tün lü ğü nü 

ka bul et mek le bir lik te te ori yi bi raz da ha 

ge niş le te rek hâte mü’l-ev liyâyı be lir li ara-

lık lar la dev re den bir da ire şek lin de al gı-

la mış tır. Ali Vefâ ile ba ba sı Mu ham med 

Ve fâ’nın ge liş tir dik le ri de vir te ori si ve hâ-

te mü’l-ev liyâyı mü ced dit lik le, mehdîlik le 

ve kı ya met le iliş ki len dir me le ri Ek berî ge-

le ne ğin de ye ni bir dö nüm nok ta sı dır. Bu 

ay nı za man da Vefâiy ye’nin Şâ ze liy ye’ den 

Go loğ lu, Cum hu ri ye te Doğ ru, İs tan bul 2010, 
tür. yer.; Os man Fik ret To pal lı, Mü da faa-i Hu kuk 
ve İs tik lal Har bi Ta ri hin de Gi re sun (haz. Vey sel 
Us ta), Trab zon 2011, s. 72-78, 112; Vey sel Usta, 

“Ali Şük rü Bir İt ti hat çıy dı: Meh met Al tan’ın ‘Bi-
rin ci Cum hu ri yet Üze ri ne Not lar’ Ad lı Ki ta bı na Bir 
Eleş ti ri”, Vir gül, sy. 51, İs tan bul 2002, s. 67-70; 
a.mlf., “Trab zon’da Bol şe vik Bir Ay dın. Kah ka-
ha cı Esat Ömer Ey yu bi”, Mü te fer ri ka, sy. 41, İs-
tan bul 2012, s. 49-106.
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el-Kureþî eþ-Þâzelî el-Mâlikî
(ö. 807/1405)

Þâzelî-Vefâî þeyhi.˜ ™

759 (1358) yı lın da Ka hi re’de doğ du. 

Şâ ze liy ye’  nin Vefâiy ye ko lu nun ku ru cu su 

Mu ham med Vefâ’nın oğ lu dur. Ha ya tı na 

da ir bil gi ler kı sıt lı ol mak la bir lik te özel-

lik le Şa‘rânî, e¹-ªabâšåtü’l-kübrâ’sın-

da bir çok men kı be si ni nak let mek te dir. 

Ha ya tıy la il gi li ikin ci önem li kay nak çağ-

da şı İbn Ha cer el-As kalânî’nin İnbâßü’l-

³umr’udur. Ölüm ta ri hi her iki kay nak ta 

fark lı ise de İbn Ha cer’in ver di ği 807 yı lı, 

hem ken di siy le gö rüş müş ol ma sı hem di-

ğer ta rihî olay lar açı sın dan ger çe ğe da ha 

ya kın gö rün mek te dir. Ai le si nin Mağ rib kö-

ken li ol du ğu ve ba ba sı nın İs ken de ri ye’de 

doğ du ğu an la şıl mak ta dır. Ba ba sı ümmî 

ol mak la bir lik te baş ta di va nı ol mak üze-

re çok sa yı da ta sav vufî ese rin sa hi bi dir. 

Onun Şâzelî şeyh le rin den Dâvûd b. Ömer 

el-Bâhilî’ye in ti sap et ti ği ve sey rü sülûkü-

nü ta mam la dık tan son ra İhmîm’e gi de-

rek bü yük bir zâvi ye kur du ğu, ar dın dan 

Ka hi re’nin Rav za böl ge si ne yer le şip ir şad 

fa ali yet le ri ne de vam et ti ği nak le di lir. Ai le-

nin ve ta ri ka tın is mi ha li ne ge len Vefâ adı 

ken di si ne Nil su la rı nın iyi ce al çal dı ğı bir 

dö nem de onun dua sıy la su yun ye ni den 

“vefâ se vi ye si”ne yük sel me si üze ri ne halk 

ta ra fın dan ve ril miş tir. Yi ne ai le nin şe rif 

ga ze te si baş ya za rı Fa ik Ah met Bey’in (Ba-
rut çu) yap tı ğı ko nuş ma da ve İs tik bal ga-

ze te sin de es ki Trab zon va li si Ha mit Bey’in 

(Ka pan cı) bu mü na se bet le yaz dı ğı ya zı-

lar da Mus ta fa Ke mal Pa şa he def alın dı.

Ali Şük rü Bey em per ya liz me kar şı ba-

ğım sız du ru şuy la öne çık mış, bu müca-

de le nin Müs lü man lık da ire si için de şe kil-

le ne ce ği ne inan mış, millî ege men lik ve 

hu ku kun üs tün lü ğü il ke si ni be nim se miş, 

doğ ru lu ğu na inan dı ğı fi kir le ri so nu na ka-

dar sa vun muş bir si ya set ada mıy dı. Kat li 

ha di se si, Cum hu ri yet ta ri hi nin ka ran lık ta 

kal mış önem li bir si yasî me se le si ola rak 

ha len tar tı şıl mak ta dır. Ali Şük rü Bey’in 

ga ze te ma ka le le ri ya nın da ba zı ya zı la rı 

şun lar dır: “Ana do lu’nun Bü yük ve Mu-

kad des Ci ha dı” (Sebîlür reşâd, XIX/490, 24 
Ey lül 1337, s. 233-246; aynı makale, haz. 
Vey sel Us ta, Yu nus Der gi si, sy. 13, Ocak-
Mart 1996, Trab zon 1996, s. 31-48); “Ga zi 

Bar ba ros Hay red din’in Tür be si ve Ev ka fı” 

(Do nan ma Mec mu ası, sy. 4, Ha zi ran 1326, 
s. 290-295); “Keş şaf Yol daş lı ğı” (İd man 
Mec mu ası, sy. 1, 15 Ma yıs 1329); “Var na 

Mü da fa ası” (Risâle-i Mevk†te-i Bah riy ye, 
III, nr. 5, Mart 1333, s. 193-206).
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çal kan tı la ra rağ men top lum da ki rol le ri-

ni ko ru du lar. Bos na bu an lam da en es-

ki al ja mia ede bi ya tı na sa hip tir ve bi li nen 

en es ki ör ne ği 1580’ le re da yan mak ta dır. 

Tuz la’dan Mu ham med Hevâî Üskûfî’nin 

(ö. 1061/1651) Makbûl-i Ârif ad lı Türk çe-

Boş nak ça man zum lu ga tı Slav dil le ri nin en 

es ki lu gat la rı ara sın da yer alır. Bos na, bu 

edebî tür üze ri ne 1912’de Vla di mir ̂ o ro vi— 

ve Sei fud din Ke mu ra’nın ge niş kap sam lı 

ça lış ma la rıy la baş la yan en es ki araş tır ma 

ve ya yın la rın ya pıl dı ğı ül ke dir. Bir göz lem-

ci nin de ese rin de ifa de et ti ği gi bi Bos na’da 

al ja mia şeyh ler, as ker ler ve ka dın lar ta ra-

fın dan oluş tu rul muş bir ede bi yat tü rü dür. 

Bos na lı Ab dur rah man Sırrî Ba ba’nın sa de 

bir dil le ya zıl mış ilâhi le ri bu ede bi ya tın en 

meş hur ör nek le ri ara sın da dır.

Ar na vut luk’ta Bos na’dan hay li sü re 

son ra ül ke nin İslâmlaş ma sü re ciy le pa-

ra lel ola rak zen gin bir al ja mia ede bi ya tı 

or ta ya çık tı. Ar na vut al ja mia ede bi ya tı 

XVI II. yüz yı lın ar dın dan güç lü bir ge liş me 

kay det ti. An cak bü tün ge le ne ğin yı kıl dı ğı 

Bal kan sa vaş la rı ve I. Dün ya Sa va şı’ndan 

son ra ya vaş ya vaş or ta dan kalk tı. Ül ke-

nin Ka to lik li ğin hâkim ol du ğu ku zey ke-

si min de ge li şen ve La tin harf le riy le ya zı-

lan Ar na vut ça dinî-di dak tik ede bi ya tın ya 

da Gü ney Rum-Or to doks Ar na vut la rı’nın 

Rum ca yaz dık la rı eser le rin ak si ne, müs-

lü man lar ta ra fın dan mey da na ge ti ri len 

Ar na vut al ja mia ede bi ya tı Hı ris ti yan lı ğın 

güç lü et ki sin den kur tu la rak Ar na vut di-

li nin en ön de ge len ede bi ya tı ha li ne gel-

miş tir. Bu ede bi yat ta li rik-mis tik eser ler, 

des tan lar, ro man lar, sos yal ko nu lar, çok 

sa yı da mev lid ve ilâhi ya nın da söz lük ler ve 

ders ki tap la rı da ya zıl mış tır. Ar na vut al ja-

mia edebî ürün le ri sa de ce Ar na vut luk’ta 

kal ma mış, ço ğun luk la Ar na vut ça ko nu şan 

müs lü man la rın ya şa dı ğı Gü ney Ka ra dağ, 

Ko so va ve Ba tı Ma ke don ya ede bi yat la rı nın 

da ta şı yı cı sı ol muş tur. Her ne ka dar bu 

ede bi yat İslâm kül tü rü içe ri sin de de rin-

leş miş se de sa de ce var lı ğı da hi Ar na vut 

mil le ti nin İslâmi yet’i ka bul et tik ten son ra 

kim li ği ni kay bet me di ği nin en açık de li li-

dir. Al ja mi ado, XVI II ve XIX. yüz yıl Ar na-

vut luk’unun kül tü rel at mos fe ri ni da ha iyi 

an la mak için ha yatî bir önem ta şır. An cak 

mo dern Ar na vut ta rih ya zı mın da bu hu-

sus kas ten göz ar dı edil mek te dir.

Ül ke nin gü ne yin de 1950’ler de, XVI II. 

yüz yıl al ja mia ede bi ya tı nın ön de ge len 

şa ir le rin den bi ri olan, Ko lon ya yö re si nin 

leh çe siy le ya zan ve ar dın da bir mev-

lid, bir şi ir mec mu ası ve Te pe de len li Ali 

Pa şa’nın 1788 sa va şı üze ri ne Se fer-i 

Hümâyun ad lı bir eser bı ra kan Ha san 

ise de ese rin ona ait ol ma sı şüp he li dir. Hü-

se yin Acet’in li sans te zi ola rak ha zır la dı ğı 

eser Ah med Muh tar isim li bir ki şi ta ra-

fın dan ter cü me edil miş tir (Sü ley ma ni ye 
Ktp., Ha cı Mah mud Efen di, nr. 4485). Bu 

tez de eser Zey niy ye’nin Vefâiy ye ko lu nun 

ku ru cu su Şeyh Vefâ’ya nis bet edil se de 

ese rin ona da ait ol ma dı ğı an la şıl mak ta-

dır. Bu ter cü me, Mu ham med Be dir han 

ta ra fın dan ya yı ma ha zır la nan Hakk’ın 

Nu ru na Mi rac ad lı ki ta bın için de gü nü-

müz Türk çe’siy le ya yım lan mış tır (“Ye di 
Mi rac”, İs tan bul 2011, s. 113-156).
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ÿAb dul lah Ta ha Or han
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Balkan müslümanlarý arasýnda
yerel dillerde

Arap harfleriyle oluþturulan
bir edebî tür.˜ ™

Ço ğun lu ğu nu Ar na vut luk ve Bos na 

müs lü man la rı nın teş kil et ti ği müslüman 

Bal kan halk la rı Arap harf le riy le yazı-

lan zengi n bir al ja mi ado (al ja mia < el-
acemiy ye: Arap ol ma yan, ya ban cı di li) 
ede bi ya tı üret ti ler. Da ha ön ce Endülüs’te 

İs lâ mi yet’i ve ya İslâm kül tü rü nü be-

nimseyen İs pan yol lar da ay nı ad la anı lan 

bir ede bi yat or ta ya koy muş lar dı (bk. AL-
JA MİA). Fe tih ten son ra Bal kan lar’ın di ğer 

böl ge le rin de ol du ğu gi bi Ar na vut luk ve 

Bos na’da da top lu mun eği tim li yer li ke si-

mi dış lan ma dı ve baş ka yer le re sü rül me di. 

Bun lar, XIX ve XX. yüz yıl lar da mey da na 

ge len bir çok olum suz ge liş me ye ve si yasî 

ay rıl dı ğı en önem li hu sus tur. İbn Ha cer, 

Ali Vefâ’nın iyi bir mür şid ve iyi bir şa ir 

ol du ğu nu söy le mek le bir lik te tek ke si ni zi-

ya re ti es na sın da mü rid le ri nin ona doğ ru 

sec de et tik le ri ni gö rün ce bu nu şid det le 

eleş tir miş tir. Vefâiy ye’nin fa ali yet ala nı 

Ka hi re ile sı nır lı kal mış tır. Bun da ta ri ka-

tın bir ai le ta ri ka tı ola rak ge liş me si ve sil-

si le si nin Vefâ ai le siy le de vam et me si nin 

ya nı sı ra ya yıl ma cı ol ma yan ken di le ri ne 

öz gü bir ta sav vufî an la yı şa sa hip bu lun-

ma la rı nın da et ki si var dır. Vefâiy ye’nin 

sil si le si 1907 yı lı na ka dar ta kip edi le bil-

mek te dir ve Ali Vefâ’dan iti ba ren sil si le de 

ge çen yir mi iki şey hin hep si Vefâ ai le si ne 

men sup tur. Ali Vefâ’nın ar dın dan ta ri kat 

ağa be yi Şehâbed din Ah med Vefâ ile de-

vam et miş tir. Ali Vefâ ile Vefâiy ye üze ri ne 

en kap sam lı ça lış ma lar dan bi ri, Ric hard 

McGre gor’un McGill Üni ver si te si’nde 2001 

yı lın da ta mam la dı ğı A Study of Sa int-

ho od in Me di eval Is la mic Egypt: Mu-

ham mad and Ali Wa fa baş lık lı dok to ra 

te zi dir. Ali Vefâ ve ba ba sı Mu ham med Ve-

fâ’ da velâyet dü şün ce si üze ri ne odakla nan 

bu tez Sanc tity and Mysti cism in Me di-

eval Egypt: The Wa få’ Su fi Or der and 

the Le gacy of Ibn £Ara b¢ adıy la yayım-

lan mış tır (Al bany 2004).

Eser le ri. 1. Dîvân (nşr. Enes Atıy ye 
el-Fak¢, Ka hi re, ts.). 2. el-Ve½âyâ / Mec-

mû£u’l-vâridât (el-Vâridâtü’l-ilâ hiy ye 
adıy la nşr. Mu ham med İbrâhim Mu ham-
med Sâlim, Ka hi re 2004). Ali Vefâ’nın, 

ken di si de bir Vefâî şey hi olan Nâsı rüd din 

Mu ham med b. Nûred din Ali el-Buhûtî ta-

ra fın dan der le nen söz le rin den oluş mak-

ta dır. 3. Mefâtî¼u’l-Åazâßini’l-£Aliy ye. 

McGre gor’un kay dı na gö re mü el li fin vü-

cûd ve velâyet gi bi kav ram la rı ay rın tı lı 

bi çim de in ce le di ği ese ri dir (a.g.e., s. 85; 
Dâ rü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye, Ta sav vuf, nr. 152, 
33564). 4. Libâsü’l-fü tüv ve (a.g.e., s. 85; 
Mek te be tü’l-Ez he riy ye, Mecâmi‘, nr. 1076; 
Ze kî, nr. 41313). Dört va rak tan iba ret bir 

ri sâ le dir. el-Mesâmî er-rabbâniy ye ad lı 

ri sâ le nin (İÜ Ktp., AY, nr. 1412) Ali Vefâ’ya 

ai di ye ti ise şüp he li dir ve ba ba sı nın bir 

ese riy le ka rış tı rıl mış ol ma sı muh te mel-

dir. el-Bâßi¦ £ale’l-Åalâ½ min sûßi’¾-¾an 

bi’l-Åavâ½ ad lı ese rin de (Bri tish Lib rary, 
Or., nr. 4275) mü el li fe ai di ye ti şüp he li dir 

(a.g.e., s. 219).

Ali Vefâ’nın fı kıh, tef sir, kelâm ve tıp gi-

bi alan lar da eser te lif et ti ği bi lin mek te dir. 

Bir fı kıh ki ta bı olan el-Kev¦er el-mut ra 

fi’l-eb¼uri’l-er ba£a ve ken di si ne at fe di-

len tef sir bü yük ih ti mal le kay bol muş tur 

(a.g.e., s. 99). Ka ta log lar da Me£âric-i 

Seb£a ad lı bir eser Ali b. Vefâ adı na ka yıt lı 
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