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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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İb nü le min, Hoş Sadâ, s. 81-82; Vu ral Sö zer, 
Mü zik ve Mü zis yen ler An sik lo pe di si, İs tan bul 
1964, s. 26; Mus ta fa Ro na, 20. Yüz yıl Türk Mu-
si ki si, İs tan bul 1970, s. 446-453; Onur Ak do ğu, 
Ye sâ rî Âsım Ar soy, İz mir 1992; Bü lend Gün dem 

v.dğr., Yesârî Âsım Ar soy, Ha ya tı ve Eser le ri, 
İstan bul 1995; Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, II, 
268-270; Yıl maz Öz tu na, Türk Mûsikîsi: Aka-
de mik Kla sik Türk San’at Mûsi ki si’nin Ansik-
lo pe dik Söz lü ğü, An ka ra 2006, I, 113-116; Nu ri 

Öz can, “Yesârî Mus ta fa Âsım Ar soy”, Tür ki-
ye’nin Bi ri kim le ri: Mü zis yen ler, İs tan bul 2014, 
s. 133-140.

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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ARUÇÝ, Muhammed

kon gre ve sem poz yum la ra ka tı la rak çeşit li 

teb liğ ler sun muş, yurt için de ve yurt dı şın-

da verdi ği kon fe rans lar la Türk ta ri hi ne pek 

çok ko nu da ışık tut muş ve bi lim dünya sı na 

önem li kat kı lar da bu lun muş tur.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Cev ri ye Ar tuk, “İb ra him Ar tuk’un Bi og ra fi-
si ve Eser le ri”, Türk Nü mis ma tik Der ne ği nin 
20. Ku ru luş Yı lın da İb ra him Ar tuk’a Ar ma ğan, 
İs tan bul 1988, s. 3-12; a.mlf., “İb ra him Ar tuk: 
Nü mis ma tik Uz ma nı”, Tıp Ta ri hi Araş tır ma la rı, 
sy. 3, İs tan bul 1989, s. 172-176; Esin Kar lı ka-

ya – İb ra him Ba şa ğa oğ lu, “Nü mis mat, Epig raf 
ve Ta rih çi İb ra him Ar tuk (1915-1993): Ha ya tı ve 
Ça lış ma la rı”, Ma ka le ler le Mar din IV: Önem li Si-
ma lar-Di ni Top lu luk lar (haz. İb ra him Öz co şar), 
İs tan bul 2007, s. 117-146; Meh met Emin Ar tuk, 

“İb ra him Ar tuk’un Ar tu ko ğul la rı Sik ke le ri Ta ri hi 
ve Sa na tı Üze rin de ki Ça lış ma la rı”, I. Ulus la ra ra sı 
Ar tuk lu Sem poz yu mu Bil di ri le ri (ed. İb ra him 
Öz co şar), Mar din 2008, I, 479-488.

ÿM. Emin Ar tuk

– —ARUÇÝ, Muhammed
(1956-2013)

Makedonyalý ilim adamı.˜ ™

26 Ey lül 1956 ta ri hin de Ma ke don ya’nın 

Gos ti var ili ne bağ lı Vrap çiş te ka sa ba sın da 

doğ du. Aruç lar ai le sin den şa ir ve mü der-

ris Ke mal Efen di’nin üçün cü ço cu ğu dur. 

İl ko ku lun ar dın dan Gos ti var Pan çe Po pos ki 

Li se si’ni bi tir di (1974). 1975’te Sa ray bos-

na’da ki Ga zi Hüs rev Bey Med re se si’nde bir 

yıl eği tim gör dük ten son ra Mı sır’a git ti. 

1979’da Ez her Üni ver si te si’nin Usûlüd din 

Fa kül te si’nden me zun ol du. 1986’da Ka-

hi re Üni ver si te si Dârü lulûm Fa kül te si’ne 

bağ lı İslâm Fel se fe si Bö lü mü’nde yük sek 

li sans yap tı. Da ha son ra Ma ke don ya’ya dö-

ne rek Di ya net İşleri Başkanlığı mer ke zin-

de ve Üs küp Med re se si’nde (Îsâ Bey Med-
re se si) beş yıl ho ca lık gö re vin de bu lun du. 

Üs küp’te ki Ma ke don ya İslâm Bir li ği’nin ya-

yın or ga nı olan el-Hilâl der gi si nin ya yım-

lan ma sı na kat kı sağ la dı. Ül ke de ki si yasî 

ka rı şık lık lar ve müs lü man la rın kar şı laş tı ğı 

sı kın tı lar çer çe ve sin de hak kın da açı lan so-

ruş tur ma lar üze ri ne 1989’da İs tan bul’a 

git ti ve 1990’dan iti ba ren ora ya yer leş ti. 

1994’te Ab dülkåhir el-Bağdâdî ve el-

Esmâ’ ve’s-sıfât Ad lı Ese ri baş lık lı te ziy-

le dok tor un va nı nı al dı. Er te si yıl Tür ki ye 

Di ya net Vak fı İslâm Araş tır ma la rı Mer ke-

zi’nde (İSAM) mü el lif ve mü ter cim ola rak 

ça lış ma ya baş la dı. 2006’da Sa ray bos na 

Üni ver si te si İslâmî İlim ler Fa kül te si’nde 

Kelâm Ana bi lim Da lı’nda do çent ol du. 

İslâm Araş tır ma la rı Mer ke zi’nde ki gö re vi-

nin ya nı sı ra Mar ma ra Üni ver sitesi İlâhi yat 

Fa kül te si (1996-2000), Sof ya Üniver si te si 

Sul tan Sü ley man Adı na Ba sı lan Sik ke-

ler (An ka ra 1972). Cev ri ye Ar tuk’a it haf 

et ti ği bu ese rin de mü el lif, Os man lı pa di-

şah la rı için de çe şit li tip ve na kış lar la süs lü 

sik ke bas tı ran Kanûnî Sul tan Sü ley man’ın 

İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri İslâmî Sik ke-

ler Ko lek si yo nu’nda mev cut olan ve ya özel 

ko lek si yon lar da yer alan sik ke le ri ni in ce le-

mek te dir. 6. İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze le-

ri Teş hir de ki İslâmî Sik ke ler Ka ta lo ğu 

I-II (İs tan bul 1970-1974). Cev ri ye Ar tuk 

ile bir lik te ha zır la nan eser ulus lar ara sı 

nü mis ma tik li te ra tü rün de te mel kay nak 

ola rak gös te ri len ça lış ma lar dan bi ri dir. 7. 

Ar tuk Beg (An ka ra 1988). Bu eser de de 

Sel çuk lu lar’ın Ana do lu’yu fet hi ve ko ruma 

al tı na al ma la rı sı ra sın da on la ra yar dım 

eden Ar tuk Bey ve evlâtla rı ta nı tıl mak ta-

dır. 8. Ar tu ko ğul la rı Sik ke le ri (İs tan bul 
1993). Da ha il ko kul öğ ren ci si iken Mar din, 

Âmid (Di yar ba kır), Har put, Meyyâfâri k¢n 

(Sil van), Hıs nı keyfâ (Ha san keyf), Dü ney sir 

(Kı zıl te pe), bu gün millî sı nır la rı mız dı şın-

da ka lan Ha lep’te ve da ha bir çok yer de 

hâkimlik ya pan de de si Meh med Emin Bey 

ile be ra ber Ar tu ko ğul la rı sik ke le ri hak kın-

da bil gi top la yan ve bun la rı bir ki tap ha-

lin de neş ret me yi dü şü nen İb ra him Ar tuk 

bu ama cı nı eşi Cev ri ye Ar tuk ile bir lik te 

ger çek leş tir miş tir.

Bun la rın dı şın da İb ra him Ar tuk’un Bel-

le ten, Ta rih Der gi si, Tür ki yat Mecmua-

sı gi bi önem li der gi ler de çok sa yı da 

maka le si ya yım lan mış, ay rı ca Makrîzî’nin 

Şü ×ûrü’l-£uš†d fî ×ik ri’n-nuš†d’unu 

“en-Nu kud el-ka di me ve’l-İslâmi ye” adıy-

la Türk çe’ye çe vir miş tir (TTK Bel le ten, 
XXVII/67 [1953], s. 367-391). İsmet Çe tin-

yal çın ve Cev ri ye Ar tuk ile Türk Nü mis ma-

tik Derneği’ni ku ran ve çe şit li der nek le rin 

ku ru cu üyeler i ara sın da yer alan İb ra him 

Ar tuk yurt dı şın da The Ame ri can Nu-

misma tic So ciety, Ro yal Numis ma tic So-

ci ety ve Orien tal Nu mis ma tic Society’nin 

üye si idi. Ay rı ca ulu sal ve ulus lar ara sı 

2007, s. 17-20; Mes‘ûd Rah man Han en-Nedvî, 

“İm tiyâz £Alî ƒân el-£Arşî el-bâ¼i¦ü’l-Hin diyyü’l-
£a¾îm”, MMLADm., LVI II/1 (1403/1983), s. 118-
160; “Ars hi, Ma ula na Im ti yaz Ali Khan”, Ency-
c lo pa edic Dic ti onary of Ur du Li te ra tu re (nşr. 
Abi da Sa mi ud din), New Del hi 2007, I, 72-75.

ÿÂrif Nevşâhî

– —ARTUK, Ýbrahim
(1915-1993)

Tarihçi ve nümismat.˜ ™

Şam’a bağ lı Hav ran san ca ğın da doğ du. 

Ba ba sı Hav ran Bidâyet Mah ke me si re isi 

olan, Mar din li Ha cı Meh med Emin Bey’in 

oğ lu, sav cı ve Dîvân-ı Harb-i Örfî’de müs-

tan tık lık ya pan Kâmil Bey’dir. Ba ba sı da ha 

son ra Kaf kas Cep he si’nde şe hid ol muş tur. 

İb ra him’i de de si Ha cı Meh med Emin Bey 

ile an ne si Be hi ye Ha nım ye tiş tir di. İl ko ku lu 

Mar din’de bi tir di. Or ta oku lu Ga zi an tep’te, 

li se yi Kü tah ya’da ta mam la dık tan son ra 

1944’te İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si Ta rih Bö lü mü’nden me zun oldu. İyi 

de re ce de Arap ça ve or ta de re ce de Fran-

sız ca bi li yor du. İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze-

le ri İslâmî Sik ke ler Bö lü mü’nde ve kı sa 

bir sü re An ka ra Et nog raf ya Mü ze si’nde 

ça lış tı. 1946 yı lın da ar ke olog, nü mis mat 

ve fi lo log Cev ri ye Ar sa nu ile ev len di. Bu ev-

li lik ten ha len Mar ma ra Üni ver si te si Hu kuk 

Fa kül te si’nde öğ re tim üye si olan bir ço cu-

ğu (Meh met Emin Ar tuk) ol du. 23 Şu bat 

1993 ta ri hin de ve fat et ti.

Eser le ri. 1. Ar tu ko ğul la rı Ta ri hi (İs-
tan bul 1944). Ede bi yat Fa kül te si Ta rih Bö-

lü mü’nde ha zır la dı ğı me zu ni yet tezidir . 

Eser de Ar tuk Bey ve Hıs nı keyfâ, Har put 

ve Mar din’de ku rul muş Ar tu ko ğul la rı hâ-

ne da nı hak kın da ge niş bil gi ve ril mek te dir. 

2. Fa tih’in Sik ke ve Ma dal ya la rı (İstan-
bul 1946). Eşi Cev ri ye Ar tuk ile bir lik te 

ha zır la dı ğı bir ça lış ma dır. 3. De niz ba cı 

De fi ne si (An ka ra 1966). Ar tuk bu ese rin-

de, 1937’de Ur fa’nın Yay lak ka za sı na bağ lı 

Kan lı av şar na hi ye si nin De niz ba cı kö yün de 

bu lu nan bu de fi ne de ki Emevî, Abbâsî, En-

dü lüs Emevîle ri, Ağ lebî ve İdrîsî sik ke le ri ni 

in ce le miş tir. Sik ke le rin ba zı la rı da ha ön ce 

ba sı lan Mü ze-i Hümâyun ka ta log la rın da 

neş re dil me di ği gi bi ba zı la rı da İs tan bul 

Ar ke olo ji Mü ze le ri’nde bu lun ma mak tay dı. 

Ese ri önem li kı lan asıl hu sus, dün yanın 

hiç bir mü ze sin de bu lun ma yan bir çok nâ-

dir sik ke nin neş ri nin ya pıl mış ol ma sı dır. 4. 

Os man lı Ni şan la rı (İs tan bul 1967). Yi ne 

Cev ri ye Ar tuk ile bir lik te ka le me al dı ğı bu 

eser de İs tan bul Ar ke olo ji Mü ze le ri, Top-

ka pı Sa ra yı Mü ze si, Darp ha ne ve hu su si 

ko lek si yon lar da mev cut, pek az ta nı nan 

Os man lı ni şan la rı ele alın mış tır. 5. Ka nu ni 
İbrahim

Artuk
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