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1930’da Co lom bia mü zik şir ke tiy le an la-

şa rak pek çok ese ri pla ğa oku du, an laş ma 

otuz üç yıl de vam et ti. İlk plak la rın da an-

ne si ta ra fın dan ge len Bü yük Tür ko ğul la rı 

la ka bı do la yı sıy la is mi Mus ta fa Âsım Tür-

koğ lu di ye kay de dil di, 1934’te çı kan So ya dı 

Ka nu nu ile ai le Ar soy so ya dı nı al dı. So lak 

ol du ğu ve udu sol el le çal dı ğı için “Yesâri” 

la ka bıy la anıl dı. Bu yıl lar da eser le ri nin baş-

ta ken di si ol mak üze re Mü zey yen Se nar, 

Sa fi ye Ay la, Mü nir Nu ret tin Sel çuk gi bi 

ün lü ses sa nat çı la rı ta ra fın dan taş plak-

la ra okun ma sı onun yurt için de ve yurt 

dı şın da şöh ret bul ma sı nı sağ la dı. 1933’te 

bi lir ki şi ola rak bir he yet le bir lik te Yu na nis-

tan’a, 1938’de Ba tı mü zi ği bil gi si ni iler let-

mek ve çok sev di ği çi gan mü zi ği ni ye rin de 

din le mek ama cıy la Bük reş’e git ti, bu ra da 

üç ay kal dı. 1949’da Zeh ra Al tuğ’la yap tı-

ğı ev li li ği beş yıl sür dü. 1954-1955’te ve 

1958’ de kı sa sü re İs tan bul Rad yo su’nda 

staj yer ses sa nat çı sı ho ca sı ola rak ça lış tı. 

1975’ te İz mir Rad yo su’nda yi ne staj yer le-

re üslûp ders le ri ver di. 1977’de el li yıl lık 

gö nül ba ğı olan Su zan Ha nım’la ev len di 

ve bun dan son ra ki ha ya tı nı Eren köy’de ki 

evin de öğ ren ci le ri ne ders ver mek le ge çir-

di. 1991’de dev let sa nat çı sı un va nı nı al dı. 

18 Ocak 1992 ta ri hin de ve fat et ti ve Ka ra-

ca ah met Me zar lı ğı’nda def ne dil di. İs ma il 

Hak kı Öz kan’ın onun ve fa tı na dü şür dü ğü 

ta‘mi ye li ta rih be y ti şöy le dir: “Rah met’le 

üç ‘hû’ se si gel di ge ce Hak’tan / Al lah di ye 

sec de ede rek göç tü Yesâri” (1412). Otuz 

se kiz yıl dır ya nın dan he men hiç ay rıl ma-

yan, mânevî evlâdı ka bul et ti ği Bü lent 

Gün dem, Dârü lil ham Yesâri Âsım Ar soy’u 

Ya şat ma Der ne ği adıy la bir der nek kur-

muş ve Âsım Ar soy’un ve fa tı na te ka bül 

eden her beş yıl da bir an ma kon ser le ri dü-

zen le miş tir. Ay rı ca Bü lent Gün dem, İs ma il 

Hak kı Öz kan, Fa tih Sal gar ve Os man Nu ri 

Öz pe kel dört yıl sü ren bir ça lış ma so nu cu 

Yesâri Âsım hak kın da bir ki tap ya yım la-

mış tır (bk. bibl.).

Yesâri Âsım Ar soy bes tekârlı ğı ve ses 

ic ra cı lı ğı nın ya nı sı ra şa ir li ğiy le de ta nın-

mış, son dö ne min üslûp sa hi bi bir kaç 

Ar nal dez”, Is la moc hris ti ana, XXXII, Ro ma 2006, 
s. 1-8; R. Mo re lon, “In Me mo ri am Pro fes sor Ro ger 
Ar nal dez (1911-2006)”, MI DEO, XXVII (2008), s. 
425-428; C. Del sol, “No ti ce sur la vie et les tra-
va ux de Ro ger Ar nal dez, 1911-2006”, http://
www.asmp.fr/tra va ux/no ti ces/ar nal dez_del sol.
htm (erişim: 14.11.2014).
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Bestekâr, hânende.˜ ™

6 Ağus tos 1896’da gü nü müz de Ku zey 

Yu na nis tan sı nır la rı içe ri sin de bu lu nan 

Dra ma şeh rin de doğ du. Ba ba sı Os man lı 

fe tih le ri sı ra sın da Kon ya’dan Ru me li’ye 

göç eden, ay nı za man da Kon yar da de ni-

len göç men ler den şeyh Ömer Efen di’nin 

to ru nu Ber kof ça lı Ömer Lut fi Efen di’dir. 

Ömer Lut fi Efen di, Dok sa nüç Har bi baş-

la yın ca (1877) Ber kof ça’dan ay rı la rak Ma-

ke don ya böl ge sin de ki Dra ma’ya yer leş miş 

ve Zü bey de Ha nım’la ev len miş tir. Mus ta fa 

Âsım bu ev li lik ten do ğan se kiz ço cu ğun 

al tın cı sı dır. Do ğum ta ri hi ken di ifa de si ne 

gö re 1896 ise de çe şit li ya yın lar da 1896-

1900 yıl la rı ara sın da de ği şen ta rih le re 

rast lan mak ta dır. Dra ma’da üç yıl lık Nazîfî 

Mek te bi’nin ar dın dan Bey ko na ğı Rüş di ye-

si’ni ve ya tı lı oku du ğu Ye ni İdâdî’yi bi ti ren 

Mus ta fa Âsım idâdî yıl la rın da okul da va kit 

ezan la rı nı oku muş, ay nı za man da ma hal le 

ca mi in de mü ez zin lik yap mış tır. 1912’de 

Bal kan Har bi’nin baş la ma sıy la düş ma nın 

iş ga lin den bir kaç gün ön ce ai le Dra ma’yı 

ter ke dip ge miy le ön ce Ça nak ka le’ye, da ha 

son ra İs tan bul’a git ti, ar dın dan Ada pa za-

rı’na yer leş ti. Se kiz yıl Ada pa za rı’nda otu-

ran ai le, Millî Mü ca de le sı ra sın da 1920’de 

millî kuv vet le rin Ada pa za rı’na ge lip otel-

le ri ne yer leş me si üze ri ne İs tan bul’a göç 

ede rek Fa tih sem tin de otur ma ya baş la dı. 

Bu ara da Ada pa za rı’nda iken Gey ve ci va-

rın da Çer kez Et hem kuv vet le ri ne ka tı lan 

Mus ta fa Âsım 1917’de An tal ya’da Millî 

İs tih ba rat Teş kilâtı adı na Lloyd Trie s ti no 

ad lı bir İtal yan ge mi fir ma sın da acen te 

kâtip li ği yap tı. Ai le si nin İs tan bul’a yer leş-

me si üze ri ne 1921’de İs tan bul’a dön dü ve 

1923’te İz mit’te ma li ye me mu ru ola rak 

ça lış ma ya baş la dı. Bu yıl lar da bes tekâr 

Feh mi To kay’la ta nış tı ve Ze ki Ârif Ata er-

gin ile gö rüş tü. Tek rar İs tan bul’a dön dü-

ğün de al tı ay ka dar Ga la ta Güm rü ğü’nde 

bir ko mis yon cu nun ya nın da ça lış tı, bir ara 

avu kat kâtip li ği yap tı.

no mi num (Pa ris 1964); De vi ta Mo sis 

I-II (Pa ris 1967, C. Mondésert, J. Po uil lo ux 
ve P. Sa vi nel ile bir lik te); De ae ter ni ta te 

mun di (Pa ris 1969, J. Po uil lo ux ile bir lik-
te); De pos te ri ta te Ca ini (Pa ris 1972). 2. 

La sci en ce an ti que et médiéva le des 

ori gi nes à 1450 (Pa ris 1957, 1966, 1994, 
René Ta ton ile bir lik te). 3. La cité ini que, 

re cit phi lo sop hi que. Mu ham med Kâmil 

Hü se yin’in Æar ye ¾âli me ad lı ese ri nin çe-

vi ri si dir (Pa ris 1973). 4. Le pe tit liv re du 

sa lut. İbn Mis ke veyh’in el-Fev zü’l-a½³ar 

ad lı ese ri nin ter cü me si olup ese rin Sâlih 

Uzey me ta ra fın dan ya pı lan tah kik li neş-

riy le bir lik te ya yım lan mış tır (Tu nus 1987).

Ma ka le. Ar nal dez, İslâm dü şün ce si ve 

dü şü nür le ri, Kur’ân-ı Kerîm, Hı ris ti yan lık, 

hı ris ti yan dü şü nür ler ve din ler ara sı di ya-

log gi bi ko nu lar da çok sa yı da ma ka le ve 

an sik lo pe di mad de si yaz mış tır (İslâmi yet 
ve İslâm âlim le ri hak kın da yaz dık la rı nın 
ge niş bir lis te si için bk. Bib li og raphy of Is-
la mic Phi lo sophy: Alp ha be ti cal list of Pub-
li ca ti ons, ed. Hans Dai ber, Lei den 1999, I, 
80-84). Ma ka le le rin den ba zı la rı şun lar dır: 

“Sci en ces et phi lo sop hie dans la ci vi li sa-

ti on de Bag dad so us les pre mi ers ab ba-

si des” (Ara bi ca: Ba³dåd [1962], IX/3, s. 
357-373); “İslâm’da Fel sefî Dü şün ce Na sıl 

Kö tü rüm leş ti” (trc. Ah met As lan, DTCFD, 
XXVI II/1-2 [1974], s. 231-241); “Di alo gue 

Is la mo-Chréti en et sen si bi li tes re li gi eu-

ses” (Is la moc hris ti ana, [Ro me 1977], III, 
107-175); “L’ima ge du prophète Mu ham-

mad dans la cul tu re fran ça ise” (Ulus la ra-
ra sı Bi rin ci İslâm Araş tır ma la rı Sem poz yu-
mu, İz mir 1985, s. 45-61); “Les éléments 

bib li qu es du Co ran com me so ur ces de la 

théolo gie et de la mysti qu es mu sul ma-

nes” (As pects de la foi de l’Islåm  için de, 
ed. Jac qu es Berg v.dğr., Bru xel les 1985, 
s. 29-55); “Re nan et l’Is låm” (Re vue phi-
lo sop hi que de la Fran ce et de l’étran ger 
[Oc tob re-Décembre 1987], sy. 177/4, s. 
387-401); “L’his to ire de la pensée grec que 

vue par les his to ri og rap hes ara bes” (Bul-
le tin de l’Académie ro ya le de Bel gi que. 
Clas se des let tres et des sci en ces mo ra les 
et po li ti qu es, sy. 75/3-4 [1989], s. 111-125).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ro ger Ar nal dez, Aver ro es: A Ra ti ona list in Is-
lam (trc. D. Stre ight), Not re Da me 2000, s. 157; 
a.mlf., L’hom me se lon le Co ran, Pa ris 2002, 
s. 7-8; H. Dai ber, Bib li og raphy of Is la mic Phi-
lo sophy, Lei den-Bos ton 1999, I, 80-84; Yahyâ 

Mu râd, Mu£ce mü esmâßi’l-müs teş riš¢n, Bey rut 
1425/2004, s. 93; M. Borr mans, “Ar nal dez, Ro ger 
[Pa ris, 1911 – Pa ris, 2006]”, Dic ti on na ire des ori-
en ta lis tes de lan gue fran ça ise (ed. F. Pouillon), 
Pa ris 2008, s. 28-29; a.mlf, “In Me mo riam Ro ger 
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ak tın”; rast ma ka mın da, “Perîşan saç la rın 

aş kı mın ağı dır”; sabâ ma ka mın da, “Se ni 

her kes ten kıs ka nı yo rum”; sultânî yegâh 

ma ka mın da, “Biz Hey be li’de her ge ce 

mehtâba çı kar dık”; uş şak ma ka mın da, 

“Me nek şe göz ler hül ya lı” mıs ra la rıy la baş-

la yan şar kı la rı gü nü müz de de be ğe niy le 

icra edi len eser le rin den ba zı la rı dır.

Yesâri Âsım’ın bes tekârlık ko nu sun da-

ki ha re ket nok ta sı bu sa tır la rın ya za rı na 

biz zat dik te et tir di ği şu cüm le ler dir: “Rab-

bim be ni bu dün ya ya bes tekârlık va zi fe-

siy le yol la dı, ben de bu va zi fe yi ye ri ne ge-

tir mek için elim den ge len bü tün gay re ti 

sar fet tim. Çok şü kür, O’na iha net et me-

dim.” “Bikr-i maz mun” ve “sehl-i müm te-

ni” kav ram la rı onun için her za man bi rin ci 

plan da yer al mış tır. Ar soy, bir bes tekâr 

ola rak Hamâmîzâde İsmâil De de Efendi’-

den Se la hat tin Pı nar’a ka dar gel miş bes-

te kâr la ra olan hay ran lı ğı nı her za man 

tek rar la yan ve di lin den on la rın eser le rini 

dü şür me yen kla sik-mo dern çiz gi de bir 

sa nat kâr dır. Bes tekârlı ğı için da ima Şeyh 

Ga lib’in şu mıs ra la rı nı söy ler di: “Tarz-ı se-

le fe te kad düm et tim / Bir baş ka lu gat te-

kel lüm et tim.” İs ma il Hak kı Öz kan onun 

üslûp sa hi bi bir bes tekâr ol du ğu nu, şar kı 

for mu nu ken di mûsi ki an la yı şı ve üslûbu 

çer çe ve sin de ge liş ti re rek bir ro man tizm 

ve li rizm hâki mi ye tiy le sun du ğu nu söy-

ler. Bü lent Gün dem ise ho ca sı nın me lo-

di ler üze rin de bir ku yum cu has sa si ye tiy le 

dur du ğu nu, ça lış ma la rı nın ba zan yıl lar ca 

sür dü ğü nü kay de der.

Yesâri Âsım ses ren gi, ses ge niş li ği, se-

si ni ifa de tar zı, se sin de ki has sa si yet, ru ha 

te sir ede bil me ka bi li ye ti ve üslûbu ba kı-

mın dan mü kem mel bir ses sa natkârı dır. 

“Şöh ret âfet tir” sö zü nü düs tur edin miş 

olup, “Meş hur ol mak tan zi ya de sa nat kâ-

rım” der di. Oku yuş ta üslûp ola rak en çok 

Ka sım pa şa lı Arap Ya şar Bey’i be ğen di ği ni 

söy ler di. İs ma il Hak kı Öz kan onun sağ lam 

bir han çe re si ol du ğu nu, okur ken bir har-

fe bi le dik kat et ti ği ni, plak la ra ta ma men 

ken di ne mah sus üslûbuy la sa de ce ken di 

eser le ri ni oku du ğu nu, plak lar dı şın da ken-

di si ne tek lif edi len yük sek üc ret le ri ka bul 

et me ye rek pi ya sa da oku ma yı red det ti ği ni 

söy ler. Bu nun baş lı ca se be bi nin ise sa na-

tı pa ra nın hiz me ti ne sok ma yı as la ka bul 

ede me ye cek de re ce de ulvî bir mef hum 

ola rak gör me si, ken di si ne Al lah ta ra fın-

dan ih san edil di ği ne inan dı ğı bir ni me ti 

pa ra ile alı nıp sa tı lan bir me ta se vi ye si ne 

dü şür me yi rab bi ne bir iha net ola rak ka bul 

et me si ol du ğu nu ifa de eder. Kü çük yaş ta 

baş la dı ğı hâfız lı ğı nı bi ti re me yen Ar soy’un 

ve Arap Ya şar gi bi hânen de ler den şar kı 

üslûbu nu ge liş tir miş, Selânik li Ûdî Ah med 

Efen di ve Ab di Bey’den sah ne tek nik le ri 

öğ ren miş tir.

1929’da “üçüz evlâtla rım” de di ği, güf te-

le ri de ken di si ne ait üç eser le bes tekârlı ğa 

ilk adım la rı nı atan Ar soy’un kür di li-hi caz-

kâr ma ka mın da, “Ke der siz hiç co şar ağ lar, 

ta şar mı kalb-i nâşâdım”; nevâ ma ka mın-

da, “Ge çer her gün bir şi rin kız bu ra dan”; 

sabâ ma ka mın da, “Za val lı kal bi mi din le, 

sa na figån ey le sin bak” mıs ra ıy la baş la yan 

şar kı la rı nı 250’yi aş kın ese ri ta kip eder. 

Mus ta fa Yesâri Âsım’ın bes te le di ği şar kı-

la rın dan 200 ta ne si nin güf te si ken di si ne 

ait tir. Bes te le rin den se kiz saz ese ri nin dı-

şın da ki ler şar kı for mun da dır. Bun lar dan 

acem-kürdî ma ka mın da, “O gü zel tem muz 

ak şam la rın da sen”; gerdâni ye ma ka mın-

da, “Bahâr olur yaz olur”; hi caz ma ka mın-

da, “Al gon ca yı ve re me dim, yâr yük sek te 

ere me dim” ve “Saz lar ça lı nır Çam lı ca’nın 

bah çe le rin de”; hü seynî ma ka mın da, “Ye-

ni köy’de bir kız gör düm”; hüz zam ma ka-

mın da, “Öm rüm se ni sev mek le nihâyet 

bu la cak tır” ve “Uç sun Ada’dan gön lü me 

sînen de ki gam lar”; nihâvend ma ka mın-

da “Çam lar da şa fak ren gi gi bi gön lü me 

mûsi ki şi na sı ara sın da yer al mış tır. Dü zen li 

bir mû si ki eği ti mi al ma mak la bir lik te ka-

bi li ye ti ve za man la edin di ği bi ri kim onu 

be lir li bir mûsi ki zev ki se vi ye si ne ulaş tır-

mış tır. Yedi se kiz yaş la rın da iken ken di 

ça ba la rıy la Çer kez ar mo ni ğiy le baş la yan 

ens trü man me ra kı son ra la rı bağ la ma ve 

o za man lar “do kuz tel li” de ni len di van 

sa zı na dö nüş müş, ni ha yet ud da ka rar 

kıl mış tır. So lak ol du ğun dan udun mız ra-

bı nı sol el le tu tup sağ elin par mak la rıy la 

per de le re ba sa rak çal mış ve bu icra ile 

plak dol dur ma ba şa rı sı nı gös ter miş tir. 

Ada pa za rı’nda Reh ber-i Te rakkî Mek te bi 

ho ca la rın dan Recâi Bey ve ban do mûsi ki 

mu al li mi Mu zı ka lı Hik met Bey’den no ta 

hu su sun da hay li fay da lan mış, mûsi ki ye ait 

te mel bil gi le ri zekâsı ve ye te ne ği nin ya nı 

sı ra ho ca la rı nın reh ber li ğin de şahsî gay-

ret le riy le iler let miş tir. 1923’ten son ra İz-

mit’ten tek rar İs tan bul’a dö nü şün de Mu-

al lim İs ma il Hak kı Bey’in baş kan lı ğı nı yap-

tı ğı Mûsikî-i Osmânî Cemi ye ti’nde mûsi ki 

ça lış ma la rı na de vam et miş, bu ra da bil-

has sa İz zed din Hümâyi Bey’den (El çi oğ lu) 
fay da lan mış tır. Ay rı ca kom şu la rın dan Ûdî 

Ri fat, Kemânî Vâmık ve Ka nunî Sü rey ya 

bey ler den kla sik eser ler meş ket miş; Hâfız 

Âşir, Hâfız Şa şı Os man, Bah ri ye li Şi hap 

Mustafa

Yesâri Âsım

Arsoy’un

kendi

el yazısıyla

“Yar saçların

lüle lüle”

mısraıyla

başlayan

şarkısının

notası



118

ARSOY, Mustafa Yesâri Âsım

“Arşî” mah la sıy la yaz dı ğı Ur du ca ve Fars-

ça şi ir le rin den yap tı ğı seç me le ri İn tiÅâb-ı 

£Arşî ad lı ese rin de top la mış tır (bk. bibl.). 
Bun la rın dı şın da Ar şî Fih rist-i MaÅ ¹û ¹ât-ı 

Urdû Mem lû ke-i Rı²â Laßib rî rî (Râmpûr 
1967, 2013) ve Ca ta lo gue of the Ara-

bic Ma nus cripts in Ra za Lib rary (I-VI, 
Râmpûr 1963-1977) adıy la iki ka ta log ça-

lış ma sı yap mış tır.

Ma ka le le ri. Arşî’nin Arap, Fars ve Ur du 

ede bi yat la rı nın ya zar la rı, eser le ri ve bun la-

rın yaz ma la rı hak kın da yaz dı ğı ma ka le le ri 

Hin dis tan ve Pa kis tan’da çı kan der gi ler de 

ya yım lan mış tır. Onun Arap ve Fars ede-

bi ya tı na da ir on beş ma ka le si Ma šå lât-ı 

£Arşî adıy la ba sıl mış (La hor 1970), Mâlik 

Râm ve Muhtârüd din Ah med ta ra fın dan 

Ma šå lât-ı £Arşî baş lık lı bir mo nog ra fi ya-

yım lan mış tır (Deh li 1965). Ah lâk-ı Ah med-i 

Âhen de Arşî’nin Fars ede bi ya tı na da ir Ur-

du ca yaz dı ğı on beş ma ka le si ni Ma šå lât-ı 

Mevlânâ £Arşî adıy la bir ara ya ge tir miş tir 

(Ar şî’ nin ma ka le le ri nin fih risti için bk. Ek-
ber Ali Han, s. 51-60; Sey yid Mes‘ûd Ha-
san, s. 263-273). Ba zı önemli ma ka le le ri: 

“İs ti nâ dü Neh cü’l-Be lâ ³a”. Ur du ca ya yım-

lan mış olan ma ka le (Me cel le-i Fârân, Ka ra çi 
1954, s. 2-87) Arap ça (Âmir En sâ rî, ¡ešåfe-
tü’l-Hind [Del hi 1957], VI II/4) ve Fars ça’ya 

(Mur tazâ Âye tul lah Şî râ zî, Tah ran 1362 hş.) 
çev ril miş tir; “el-İmâ mü’¦-¡ev rî ve Ki tâ bu-

hû fî tef sîr” (Dâßi re tü’l-Ma£âri fi’l-İslâmiy ye 
[Hay da râ bâd 1358], s. 159-188); “¥av le a¼-

bâ ri’z-za mân” (¡ešåfe tü’l-Hind [Ye ni Del hi 
1961], XII/1, s. 93-123).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Mâlik Râm, ¬ikr-i £Arşî, Deh li 1965, s. 3-35; 
Ek ber Ali Han, Nigârişât-ı £Arşî, Deh li 1965, s. 
39-60; Ârif Nev şâ hî, Bihâret min MaÅ¹û¹ât-ı Kî 
Fih ris teyn, La hor 1988, s. 76-78; a.mlf., Ki tâb şi-
nâsî-yi Â¦âr-ı Fârsî-yi Çâpşûde der Şibh-i Æår re, 
Tah ran 1391 hş./2012, I, 855, 1366; III, 1975; 
IV, 2362; Nezîr Ah med, Mevlânâ İmti yâz £Alî 
£Arşî, Deh li 1991; Sey yid Mes‘ûd Hasan, İşâri ye-i 
Mašålât-ı £Arşî: Mevlânâ İm tiyâz £Alî £Arşî, Deh li 
1991, s. 263-273, ay rı ca bk. tür.yer.; Züh re-i Arşî, 
İn tiÅâb-ı £Arşî, Râmpûr 2005, s. 12-25; Ahlâk-ı 

Ah med-i Âhen, Mašålât-ı Mevlânâ £Arşî, Del hi 

Kole ji’nde dü zen le nen se ri halk se mi ner le-

ri nin en önem li ho ca sıy dı. Hin dis tan Ta rih 

Kong re si, En cü men-i Te rakkî-i Ur du, Ali-

garh Câmia-Ur du, Hin dis tan İslâm Araş-

tır ma la rı Kon gre si ve Osmâni ye Şar ki yat 

Bü ro su gi bi ku rum ve mer kez ler de ka tı-

lım cı ve üye ola rak yer al dı. 1966-1967’de 

Hin dis tan İslâm Araş tır ma la rı Kon gre si’ne 

baş kan lık et ti. İlmî ve edebî ba şa rı la rı ken-

di si ne 1961’de Shit ya Aka de mi ödü lü nü, 

1972’de Dev let Baş kan lı ğı onur ni şa nı nı ve 

1974’te Ut tar Pra deş özel ede bi yat ödü-

lü nü ka zan dır dı. 25 Şu bat 1981’de Râm-

pûr’da ve fat et ti ve Rızâ Kü tüp ha ne si’nin 

bah çe si ne def ne dil di.

Eser le ri. Ne şir. a) Arap ça: Ebû Ubeyd 

Kå sım b. Sellâm, Kitâbü’l Ecnâs min 

ke lâ mi’l-£Arab ve me’şte be he fi’l-laf-

¾i va’Åte le fe fi’l-ma£nâ (Bom bay 1356/ 
1938; Bey rut 1403/1983); Kådî Ab dül muk-

te dir b. Mahmûd b. Sü leymân-ı Dihle vî 

eş-Şü reyhî, Lâmiy ye tü’l-Hind (Me cel le-i 
¡ešåfe tü’l-Hind, Ye ni Del hi 1950, s. 2-9); 
Kut be b. Evs ez-Zübyânî el-Hâ dire, Dî vâ-

nü şi£ri’l-¥â di re (Mu ham med b. Ab bas 
el-Yezîdî der le me si; Jo ur nal of Bom bay 
Branch of Ro yal Asi atic So ci ety, cilt 424-
425 [Bom bay 1948], s. 1-40); Ebû Mih cen 

es-Se ka fî’ ye ait di va nın ilmî neş ri (¡ešåfe-
tü’l-Hind, Ye ni Del hi 1952, s. 73-130); Süf-

yân es-Sevrî, Tefsîru Süfyâni’¦-¡evrî 

(Râm pûr 1385/1965); Ebû Be kir İb nü’l-En-

bâ rî, Kitâbü Mersûmi’l-Åa¹ (Ye ni Delhi 
1396/1977), Kitâbü’l-Maš¹û£ ve’l-mev½ûl 

(Râmpûr 1401/1980); Sâhib b. Ab bâd, el-

Em¦âlü’s-sâßire min şi£ri’l-Mü te nebbî 

(¡ešåfe tü’l-Hind, Ye ni Delhi, Ara lık 1953, 
Mart 1954, Ha zi ran 1954, Eylül 1954).

b) Ur du ca, Fars ça, Hint çe: Dîvân-ı øå-

lib (Mir za Ese dul lah Han Gålib-i Dih le-
vî’ nin Ur du ca di va nı nın neş ri dir, Ali garh 
1958; Ye ni Del hi 1982); İn tiÅâb-ı øå lib 

(Gå lib-i Dih levî’nin Ur du ca ve Fars ça 
şiir le rin den seç me ler dir, Bom bay 1943); 
Me kâ tîb-i øå lib (Gålib-i Dih levî’nin 
Râm pûr eya let va li le ri Nevvâb Yûsuf Ali 
Han ve Nevvâb Kelb Ali Han’a yaz dı ğı 
Ur du ca mek tup lar olup Râmpûr’da bir 
kıs mı 1937’de, bir kıs mı da 1949’da ba-
sıl mış tır); Nâ di rât-ı Şâhî (Celâled din 
II. Şah Âlem’in Ur du ca, Fars ça ve Hint-
çe şi ir le rin den olu şan di va nı dır, Râmpûr 
1944). Bun lar dan baş ka Arşî, Fars ça ba zı 

eser le re ön söz / gi riş yaz mış, ba zı ka yıt 

ve not lar düş müş tür: Düstûr-ı fe½â¼at 

(Ah med Ali Han), Ve šå yi£-i £Âlem Şâh 

(Ken ver Preym), Tâ rîÅ-i Mu¼am medî 

(Mir za Mu ham med-i Hâ ri sî), TârîÅ-i Ek-

be rî / Tâ rîÅ-i Æan de hâ rî (Ha cı Mu ham-
med Ârif). Züh re-i Ar şî, İm tiyâz Ali Han’ın 

sa de ce çok ya kı nın da bu lu nan lar ta ra fın-

dan bi li nen bir dinî ve ta sav vufî yö nü de 

var dı.
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ÿOs man Nu ri Öz pe kel

– —ARÞÎ
(  )

Ýmtiyâz Alî Hân Arþî
(1904-1981)

Hindistanlý edebiyatçý,
þair, yazar ve nâþir.˜ ™

8 Ara lık 1904’te Hin dis tan’ın Râmpûr 

şeh rin de doğ du. Ba ba sı Muh tar Ali Han 

ta ra fın dan so yu, Af ga nis tan’ın Sıvât şeh-

rin de ya şa mış bir Peş tu ka bi le si olan 

Yû suf zây’ dan Hâcî Hîl’e da ya nır. Bu kol, 

XVIII. yüz yıl da li der le ri Rahm Bâz Han 

za ma nın da Hin dis tan’a göç ede rek Râm-

pûr’a yer leş ti. Râmpûr Nevvâbı Faz lul-

han’ın em ri ne gi ren ata la rı yö ne tim de 

risâle dar (sü va ri bir li ği ko mu ta nı) ola rak 

hiz me te de vam et ti ler. Arşî’nin de de si 

Ali Ek ber Han ai le nin ilim de ilk öne çı kan 

is mi dir. Ba ba sı Muh tar Ali Han ise iyi bir 

eği tim den son ra çe şit li yer ler de bay tar-

lık yap mış tır. İki bu çuk ya şın da an ne si-

ni kay be den Arşî ilk eği ti mi ni ge le nek sel 

okul lar da al dı. 1924’te Râm pûr’ da or ta 

öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra yük sek 

tah si li ni 1925’te gir di ği Pen cap Ori en tal 

Col le ge’de Arap, Fars di li ve ede bi yat la rı 

da lın da yap tı. Li sans bi tir me dü ze yi olan 

“Mev levî-yi âlim”, bir yıl son ra da yük sek 

li sans dü ze yin de “Mev levî-yi fâdıl” de re-

ce le ri ni al dı. Ar dın dan Hint çe ve Al man-

ca’sı nı ge liş tir di.

Lek nev’de kı sa bir sü re Ned ve tü’l-ule-

mâ’ nın tem sil ci ği ni ya pan Arşî, bir kaç 

ba şa rı sız iş gi ri şi min den son ra Tem muz 

1932’ de Râm pûr eya le tin de Rızâ Kü tüp-

ha ne si’nde me mur ve mü dür ola rak ça-

lış tı, ve fa tı na ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. 

Ay nı dö nem de tah kik ça lış ma la rı ya nın da 

bir çok ma ka le ve ki tap yaz dı. Ül ke sin de 

ve ül ke dı şın da kon fe rans la ra ve se mi ner-

lere ka tıl dı. 1946-1949 yıl la rın da Râmpûr 

Arşî
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