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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.
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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
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and the Signs of the Path to Al låh” (The 
Ara bist: Budapest Studies in Arabic, 
sy. 26-27, Bu da pest 2003, s. 3-16); “The 

Muslim Mi no rity in Ma ce do nia and its 

Educational Ins ti tu ti ons du ring the In-

ter-War Pe ri od” (Is lam in In ter-War Eu-
rope, ed. N. Clayer – E. Ger ma in, New 
York 2008, s. 344-361). Ay rı ca Tür ki ye 

Di ya net Vakfı İs lâm An sik lo pe di si’ne 

ara la rın da “Fettah Efendi”, “Ha râbâtî 

Ba ba Tek ke si”, “Kal kan de len”, “Ko so va”, 

“Mos tar”, “Ohri”, “Sâ bûnî, Nû red din”, 

“Sa dak, Be kir”, “Sancak”, “Sa ray bos na”, 

“Taş köp rü (Vardar)”, “Usû lü’d-dîn”, “Vâsıl 

b. Atâ”, “Yu gos lavya” gi bi mad de le rin de 

bu lun du ğu toplam yetmi ş se kiz mad de 

yaz mış tır. Mu ham med Aruçi Türk çe’den 

Ar na vut ça’ya çev ri len bazı eser le rin re-

dak si yo nu nu da yap mıştır. Bun lar ara sın-

da Be kir To pa loğ lu’ nun Gru aja në Is lam 

(İslâm’da Ka dın, Stam boll 1997, 2000), 
Fletë nga His toria Is lame (İslâm Ta ri-
hin den Yap rak lar, İs tan bul 1999; Ti ranë 
2001), Hyrje në Ke lâm (Kelâm İl mi-Gi-
riş, Prish tinë 2002; Bul gar ca ter cü me si: 
Is lams ko Bo gos lo vie [Ke lâm] Va ve de nie 
[Skop je 2009]), Ek zis ten ca e Zo tit (Al-
lah’ın Var lı ğı, Prish tinë 2002), Ba zat e 

Be si mit në Is lam (İs lâm’ da İnanç Esas-
la rı, Prish tinë 2002, Yu suf Şev ki Ya vuz 
ve İl yas Çe le bi ile bir lik te) ad lı eser le riy-

le Mah mut Esat Co şan’ın Ar ti kuj (Ha cı 
Bektâş-ı Velî’nin Makålât ’ı, Shkup 2008) 
ad lı eser le ri anı la bi lir (Mu ham med Aru-
çi’nin ha ya tıy la il gi li bil gi ler ai le fertle-
rin den alın mış tır).

ÿAy dın To pa loğ lu

– —ÂRZÛ
( آرزو )

Sirâcüddîn Alî Hân Ekberâbâdî Gevâliyârî
(ö. 1169/1756)

Hindistanlý sözlük yazarý ve þair.˜ ™

1099 (1688) yı lın da Ek berâbâd’da (Ag-
ra) doğ du. La ka bı İs ti‘dâd Han, mah la sı 

“Âr zû” dur. Ali Hân-ı Ârzû ve ya Hân-ı Âr zû 

di ye anı lır. Ken di si ba ba ta ra fın dan ne se-

bi nin, Hâce Nizâmed din Ev liyâ’nın mü ri di 

ve ha li fe si olan, Çırâğ-ı Dehlî di ye meş hur 

Şeyh Nasîrüd din Mahmûd’un kız kar de-

şi nin oğ lu Şeyh Kemâled din’e ulaş tı ğı nı 

söy ler. An ne si ta ra fın dan ne se bi ise Şeyh 

Mu ham med Gavs-i Gevâliyârî’ye ve on dan 

da Ferîdüd din Attâr’a da ya nır. Ârzû, Sul-

tan Ev rengzîb za ma nın da ku man dan olan 

ba ba sı Şeyh Hüsâmed din’in sü rek li yer de-

ğiş tir me si yü zün den ha ya tı nın ilk yıl la rı-

nın ço ğu nu an ne siy le bir lik te Gevâliyâr’da 

Arap dün ya sı na, ay rı ca Tür ki ye’ye olan 

sev gi si onun dü şün ce ve dav ra nış la rın-

da iz bı ra kan önem li un sur lar dır. Arap-

ça’nın ya nın da Boş nak ça, Sırp ça, Hır vat-

ça ve Bul gar ca gi bi Bal kan dil le ri ne de 

âşi na olan, Fran sız ca ve İn gi liz ce de bi len 

Mu ham med Aru çi, Tür ki ye Di ya net Vak fı 

İslâm Araş tır ma la rı Mer ke zi’nde yaz ma 

eser le rin neş ri için oluş tu ru lan Tah kik 

Ko mis yo nu’nda gö rev al mış tır.

Eser le ri. 1. Ke mal Efen di Aru çi-Şi ir-

le rim (Üs küp 1999). Ba ba sı nın şi ir le ri nin 

ken di si ta ra fın dan der len miş şek li olan 

ese ri Mit hat Hox ha Ar na vut ça’ya çe vir-

miş tir (Shkup 2000). 2. Nûreddîn e½-Øâ-

bû nî, el-Kifâye fi’l-hidâye. Aru çi’nin 

Nû rud dîn e½-Øâbûnî ve ârâßühü’l-ke lâ-

miy ye min kitâbi hi’l-Kifâye fi’l-hi dâ ye 

baş lık lı yük sek li sans ça lış ma sı dır (Bey rut 
2013). 3. Ki tâ bü’t-Tev¼îd. Ebû Man sûr 

el-Mâ tü rî dî’ ye ait ese rin Be kir Topa loğlu 

ile bir lik te neş ri dir (An ka ra 2003; Beyru t 
2007). Bu eser İran Kül tür Bakanlı ğı’nca 

“2008 yı lı nın ese ri” ola rak ka bul edil miş 

ve nâşir le ri ödül len di ril miştir. Aru çi’nin 

he nüz ba sıl ma mış eser le ri: 1. ÆaŠıy ye-

tü’l-ülûhiy ye £in de’l-Hünûd (Câmiatü’l-
Ez her, 1979-1980). Hin du izm, Bu dizm ve 

Jai nizm inanç la rın da ki tan rı an la yı şı üze ri-

ne Ka hi re Üni ver si te si’nde ha zır lan mış tır. 

2. Mü nâ ša şa tü £ame liy ye ti’t-ta¼š¢š fî 

ki tâ bi’l-İbâne £an u½û li’d-diyâne li’l-

mu ¼aš šıš Dr. Fev šıy ye ¥üseyin Ma¼-

mûd (Câmi atü’l-Ez her, 1980). Ebü’l Ha san 

el Eş‘a rî’ nin el-İbâ ne £an u½ûli’d-di yâ ne 

ad lı ese ri üze ri ne Fev kıy ye Hü se yin Mah-

mûd’un yap tı ğı tah kik ça lış ma sı nın de-

ğer len di ril me si dir. 3. el-Fik rü’l-İslâmî 

bey ne’l-a½âle ve’t-tec dîd (telÅî½an ve 
ta£ lî šan) (Câmi atü’l-Kåhi re, 1980). Ezher 

Üni ver si te si Dârü lulûm Fa kül te si ho ca la-

rın dan Mu ham med Ke mâl Ca‘fer’in Min 

Æa ²â ye’l-fik ri’l-İs lâ mî ad lı ese ri nin ilk 

bö lüm le ri üze ri ne bir ça lış ma dır. 4. Ab-

dül kåhir el-Bağdâdî ve el-Es mâ’ ve’s-

sı fât Ad lı Ese ri. Mar ma ra Üni ver si te si 

Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü’nde yap tı ğı dok-

to ra ça lış ma sı dır (1994).

Aru çi’nin bel li baş lı ma ka le le ri de şun-

lar dır: “el-Esmâß ve’½-½ıfât fîmâ beyne 

£ule mâßi’s-se lef ve eh li’l-i£tizâl” (İslâm 
Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 1, İs tan bul 
1997, s. 31-46); “Na¾re târîÅiy ye ¼av le’ş-

şi£ ri’l-£Ara bî ve’ş-şu£arâßi fî şib hi cezîre ti’l-

Bal šån” (İs lâm Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 
14, İs tanbul 2005, s. 85-109); “Ibn Hazm 

Al-An da lu si dhe Vështri met e Tij Mbi 

Doktrinën e Tri nisë” (Tak vim, Prish tinë 
2003, s. 77-100); “Al-Ğu nayd Al-Ba³ då d¢ 

Kla sik ve Mo dern Fi lo lo ji Fakül te si (2001-
2011), Sa ray bos na Üni ver si te si İslâmî 

İlim ler Fa kül te si (2005-2007) ve Priş ti ne 

Üni ver si te si Fi lo lo ji Fa kül te si’nde (2007-
2009) ders ver di. 2013’te İs tan bul Üni ver-

si te si İlâhi yat Fa kül te si Kelâm Ana bi lim 

Da lı’nda öğ re tim üye si ola rak ça lış ma ya 

baş la dı, ay nı yıl pro fe sör lü ğe yük sel til di. 

Ev li ve dört ço cuk ba ba sı olan Aru çi 15 

Ka sım 2013 ta ri hin de İs tan bul’da ve fat 

et ti. Fâtih Ca mii’nde kı lı nan na ma zı nın 

ar dın dan na aşı Vrap çiş te’ye gö tü rül dü ve 

ora da ba ba sı nın ya nı na def ne dil di.

Mu ham med Aru çi kelâm ve mez hep-

ler ta ri hi ya nın da İslâm ta ri hi, Arap di li 

ve ede bi ya tı, Bal kan lar ve Or ta do ğu’nun 

si ya sal ve kül tü rel du ru mu hak kın da 

da araş tır ma lar yap mış, Do ğu Av ru pa 

ve Bal kan lar’da ki müs lü man la rın ta ri-

hi, kültü rü ve sos yo po li tik ya pı sıy la il gi-

li ulus lar ara sı kon fe rans lar da teb liğ ler 

sun muş ve mü za ke re ler de bu lun muş tur. 

Es ki Yu gos lav ya’nın da ğıl ma sıy la bir lik-

te or ta ya çı kan mil li yet çi akım lar, İslâm 

düş man lı ğı ve müs lü man hal ka yö ne lik 

sal dı rı lar kar şı sın da özel de müs lü man 

Ar na vut kim li ği nin ko run ma sı, ge nel de 

Bal kan müs lü man la rı nın de ğer le ri ne sa-

hip çı kıl ma sı hu su sun da gay ret sar fet-

miş tir. Bu çer çe ve de ha yır ku rum la rı nı 

Bal kan lar’da ki müs lü man la rın eği ti mi ne 

ve de ğer le ri nin ko run ma sı na yö ne lik hiz-

met le re teş vik et miş, ba zı ha yır ça lış ma-

la rı na biz zat ön ayak ol muş tur. Ba ba sı 

Ke mal Efen di’nin özel il gi siy le baş la yıp 

de vam eden eği tim öğ re tim ha ya tı ken-

di si ne güç lü bir İslâmî ki şi lik ka zan dı rır-

ken ço cuk lu ğun dan iti ba ren Bal kan lar’da 

ta nık ol du ğu çal kan tı lı si ya sal dö nem ler 

ve et nik ça tış ma lar on da millî kim li ği ne 

sa hip çık ma, mi ras al dı ğı kül tü rel ya pı yı 

ko ru ma ve ye ni ne sil le re ak tar ma bi lin-

ci ni güç len dir miş tir. Bal kan lar’a, özel lik le 

de Ma ke don ya’ya olan bağ lı lı ğı, Mı sır’a ve 

Muhammed

Aruçi
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