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ÿRı za Kur tu luş

– —BÝLÂDÎ, Âtik b. Gays
دي ) א   ا  )

Âtik b. Gays b. Züveyyir
b. Zâyir el-Bilâdî el-Harbî el-Mekkî

(1934-2010)

Arap yarýmadasýnýn
kültür ve medeniyetine dair

çalýþmalarýyla tanýnan
âlim, seyyah.˜ ™

19 Ocak 1934 ta ri hin de Mek ke’nin ku-

ze yin de bu lu nan Hu leys mu ha fa za sı nın 

ya kı nın da ki Misr ad lı bâdi ye de doğ du ve 

ço cuk lu ğu bu ra da geç ti. Benî Harb’in 

Bilâd ko lu na men sup tur. İlk ho ca sı bâdi-

ye de hay van cı lık la uğ ra şan, kıs sa han, ne-

sep âli mi ve şa ir ola rak ta nı nan ba ba sı-

dır. 1945’te ba ba sı nın ve fa tı nın ar dın dan 

Mek ke’ye yer leş ti. Bir ta raf tan med re se ye 

de vam eder ken di ğer ta raf tan Mes cid-i 

Harâm’da ki ders hal ka la rı na ka tıl dı. Med-

re se den me zun olun ca Tâif’e gi de rek pi-

ya de oku lu na kay dol du (1953). Bu oku lu 

bi tir dik ten (1956) he men son ra, Sü veyş 

kri zi es na sın da Su udi Ara bis tan ta ra fın-

dan Ür dün or du su nu tak vi ye için gönde-

ri len bir lik ler için de yer al dı. Ür dün’de kal-

dı ğı iki yıl bo yun ca böl ge yi ta nı ma ya ve 

as ker lik tec rü be le ri ni art tır ma ya yö ne lik 

se ya hat ve in ce le me ler de bu lun du. Dârü 

Am mân el-Âlî Ens ti tü sü’nün ga ze te ci lik 

bö lü mü nü bi tir di. 1968’den iti ba ren el-

Men hel ve el-£Arab baş ta ol mak üze re 

çe şit li der gi ler de ma ka le ler yaz ma ya baş-

la dı. Su udi Ara bis tan or du sun da al bay lık 

rüt be si ne ka dar yük sel di (1974). Bu ara da 

Ri yad Dil Ens ti tü sü’ne ve kurs la ra de vam 

ede rek İn gi liz ce’yi öğ ren di. 1977’de ken di 

is te ğiy le emek li ye ay rıl dı. 1979’da Mek ke 

Ya yı ne vi’ni kur du. Ga ze te ci lik, ilmî araştır-

ma, ki tap te li fi ve ya yım cı lık la uğ raş tı. 15 

Şu bat 2010 ta ri hin de Mek ke’de ve fat etti, 

1953 ile 1955 ara sın da Bih behânî adı 

İran ka mu oyun da en faz la öne çı kan isim-

ler den di. Bir ara ül ke dı şı na çık mak zo runda 

ka lan şa hın ge ri dön me sin de et kin rol oy-

na dı. Şa ha bir tel graf gön de re rek al kol lü 

iç ki le rin üre ti mi ve sa tı şı nın ya sak lan ma-

sı için ye ni baş ba kan Faz lul lah Zâhidî’nin 

ver di ği sö zü tut ma sı nı is te di. Şah böy le bir 

ya sak yan lı sı ol ma sa bi le bu ta le bi say gıy la 

kar şı la dı. Böy le ce ulemâ-dev let iliş ki le rin de 

kar şı lık lı tâviz ler le bir den ge oluş tu rul du. 

Baş ta Bih behânî ol mak üze re ulemânın 

des te ğiy le dö ne min ra di kal ör güt le rin den 

Fedâiyân-ı İslâm çö ker til di ve ko mü nist Tu-

deh Par ti si et ki siz ha le ge ti ril di. Bih behânî, 

Tür ki ye ve Irak’ın da ka tıl dı ğı Bağ dat Pak-

tı’nı bir ba rış pak tı ola rak de ğer len di rip 

hü kü me tin bu ko nu da ki dış po li ti ka sı nı 

des tek le di. Bahâîler’in fa ali yet le ri ne kar-

şı hal kın duy du ğu tep ki üze ri ne 1955’te 

Bahâî dinî mer kez le ri nin ka pa tıl ma sın da 

da şah nez din de et ki li ol du. An cak 1958’de 

Bih behânî’nin hü kü met le iliş ki le ri bo zul ma-

ya baş la dı. Bih behânî o yıl se na to da ka dın-

la ra oy hak kı ve ril me si ni sa vu nan la rı kı na dı. 

1962’ye ka dar bu so ru nun pe şi ni bı rak ma-

dı. Hü kü me te kar şı di ğer bir mu ha le fe ti de 

ye ni top rak ya sa sı ko nu sun day dı. Bu ara da 

Âye tul lah Burûcirdî de ona top rak la rın sı-

nır lan dı rıl ma sı nın İslâm hu ku ku na ay kı rı ol-

du ğu nu be lir ten açık bir mek tup yol la ya rak 

ken di si ni des tek le di ği ni be lirt ti. Bih behânî 

1963’te Muhammed Rızâ Şah Peh levî’nin 

bir re fe ran dum la uy gu la ma ya koy du ğu, 

“Ak Dev rim” di ye anı lan re form prog ra mı 

ko nu sun da baş ba ka na bir ya zı gön de rip 

dev le tin va kıf ara zi le ri ni böl mek ten vaz-

geç me si ni is te di. Şa hın Ak Dev rim’ine kar şı 

çı kan Âye tul lah Hu meynî, top rak re for mu 

ko nu sun da re fe ran dum ya pıl ma sı nı ha ram 

say dı ğı bir sı ra da Bih behânî de Âye tul lah 

Sey yid Ah med Hânsârî’nin ya nın da yer ala-

rak re fe ran du mu ha ram sa yan fet va sı na 

des tek ver di. Böy le ce sa ra yın tep ki si ni da-

ha faz la çek me ye baş la yan Bih behânî’nin 

oğ lu nun mec li se gir me si en gel len di. Bih-

behânî 12 Ka sım 1963’te ve fat et ti, na aşı 

Irak’a gö tü rü le rek Ne cef’te def ne dil di. Ve-

fat et ti ği ta rih dev let ta ra fın dan resmî yas 

gü nü ilân edil di.
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1363 hş., IV-V, 724, 823; Mu ham med Hır züd-

din, Ma£âri fü’r-ricâl (nşr. M. Hü se yin Hırzüd din), 
Kum 1405, II, 18; Mu ham med Cernâde kånî, 

£Ulemâ-yi Bü zürg-i Şî£a: Ez Kü leynî tâ ƒu mey-
nî, Kum 1364 hş., s. 337; Hü se yin Mekkî, Tâ rîÅ-i 
Bîst Sâle-i Îrân, Tah ran 1374 hş., V, 484-488; 

son ra iti ba rı da ha da art tı. 1923’te Irak 

hü kü me ti ve İn gi liz ler’in em riy le Atebât 

ulemâsı nın sür gün edil me si ne kar şı çık tı. 

Er te si yıl ku ru cu mec lis üye li ği ne se çil di. 

Rızâ Şah Peh levî’nin (1925-1941) salta na-

tı nın so nu na ka dar sa ray la olan iyi iliş ki si 

sür mek le bir lik te önem li bir sos yal fa-

ali ye te ka tıl ma dı ğı gö rül mek te dir. Bih-

behânî, 1945’te Tah ran cu ma ima mıy la 

bir lik te ül ke nin iş ga li ne son ve ril me si için 

Sov yet, İn gi liz ve Ame ri ka el çi lik le ri ne hi-

ta ben or tak bir dek la ras yon ya yım la dı.

Mu ham med Rızâ Şah Peh levî dö ne min-

de de (1941-1979) önem li dinî li der ler den 

bi ri ola rak bir ta raf tan halk ka tın da ki 

si ya sal ve sos yal nü fu zu, di ğer ta raf tan 

sa ray da ki iti ba rı sa ye sin de önem li ko nu-

lar da da nış ma ve ara bu lu cu luk mev ki-

in de bu lun ma ya de vam et ti. 1948’de on 

dört müc te hid le be ra ber ka dın la rın ka-

mu sal alan lar da te set tü re ria yet et me-

den do laş ma la rı nın ha ram ol du ğu na da ir 

ya yım la nan bir fet va yı im za la dı. Ar dın-

dan dö ne min baş ba ka nı İbrâhim Hakîmî, 

Bih behânî’den baş ör tü sü tak ma yan ka-

dın la ra kar şı hoş gö rü lü dav ra nıl ma sı ve 

her han gi bir sal dı rı da bu lu nul ma ma sı 

yö nün de hal kı ik na et me si ni is te di. Ben-

zer bir ara bu lu cu lu ğu da 1952’de Mu-

sad dık hü kü me ti nin ka dın la ra ver di ği 

oy hak kıy la il gi li öner ge yi dinî çev re le rin 

tep ki si üze ri ne ge ri çek me sin de gö rül dü. 

1953 yı lın da Baş ba kan Mu sad dık’ın pet-

ro lü millîleş tir me ha re ke ti ni des tek le di, 

ona kar şı ılım lı ve den ge li bir si ya set iz le-

di. An cak bir sü re son ra, Mu sad dık’ın şah 

kar şı tı po li ti ka la rı ve Mec lis-i Şûrâ-yı Millî 

Baş ka nı Âye tul lah Kâşânî ile ara sı nın açıl-

ma sı üze ri ne Bih behânî baş ba ka na olan 

gü ve ni ni kay bet ti. Âye tul lah Burûcirdî ile 

bir lik te 1953 Ağus to sun da Mu sad dık’ın 

bir dar be ile dü şü rül me sin de önem li rol 

oy na dı. Mu sad dık’a kar şı şa hın ve Ame-

ri ka’nın ya nın da yer al ma sı nın te me lin de 

Mu sad dık’ın ba şı nı çek ti ği Cep he-i Millî’nin 

ko mü nist Tu deh Par ti si’ne olan ya kın lı ğı-

nın bu lun du ğu söy le nir.

Muhammed

Bihbehânî
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tes bit ve tas hi hi dir) (Bey rut 1427/2006); 
el-Mu ½a¼ ¼a¼ min târîÅi Mek ke (Bey-
rut 1430/2009). Bilâdî’nin di ğer ba zı eser-

leri de şun lar dır: Ne se bü ¥arb (Dı maşk 
1397/1977; Mek ke 1402/1982, 1404/1984), 
Mu£ce mü šabâßili’l-¥icâz (I-III, Mek ke 
1399/1979, 1403/1983), AÅlâšu’l-bedv 

(Mek ke 1404/1984), Fe²âßilü’l-Æurßân 

(Mek ke 1410/1990), Âyâtüllâhi’l-bâhirât 

(Mek ke 1412/1991), AÅbârü’l-üme-

mi’l-mübâde (bâßide) fi’l-Æurßâni’l-Ke-

rîm (Mek ke 1412/1992), Mu£ce mü ša-

bâßili’l-£Ara biy ye (Bey rut 1423/2002), 
Ed vâßü’l-be şer fi’d-dîn ve’l-aÅlâš 

ve’l-mu£â me lât (Bey rut 1428/2007).
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ÿMus ta fa Sab ri Kü çü kaş cı

– —BÝLGE, Mahmut
(1904-1974)

Son dönem âlimlerinden, müftü.˜ ™

Ciz re’de doğ du. Bir çok âlim, mü der ris 

ve müf tü ye tiş ti ren bir ai le ye men sup tur. 

Ba ba sı Mel la Ab dur rah man Ho serî ta nın-

mış bir âlim di. İlk eği ti mi ni ba ba sın dan 

al dı, Arap ça’nın ya nı sı ra Fars ça öğ ren di. 

1922’de ba ba sın dan icâzet al dı. 1963 yı lın-

da Trab zon İmam-Ha tip Oku lu’ndan me-

zun ol du. 1920’de ön ce ve kil öğ ret men, 

da ha son ra sı nav la rı ve rin ce asil öğ ret men 

ol du. 1 Ekim 1929’da öğ ret men lik ten is-

ti fa et ti ve 1930’da Ciz re be le di ye kâtip li-

ğiy le vez ne dar lı ğı gö rev le ri ne ta yin edil di. 

1934 yı lın dan iti ba ren Nu say bin, Kı zıl te pe, 

Ciz re ve Mar din mer ke zin de nü fus me-

mur lu ğu ile nü fus başkâtip li ği yap tı. Di-

ya net İş le ri Baş kan lı ğı’nın aç tı ğı im ti ha nı 

ka za na rak 31 Ekim 1948’de Ciz re müf tü sü 

ol du. 1969’da Bi re cik ve ar dın dan Si lo pi’de 

(1970-1971) müf tü lük gö re vin de bu lun-

du ve bu son gö re vin den emek li ye ay rıl dı. 

Mah mut Bil ge Ciz re’de ve fat et ti.

Ne sep il miy le de ilgilen miş, Arap ka bi le le-

ri hak kın da ki an siklo pe dik ça lış ma la rın da 

bil has sa Hi caz’da ya şa yan ka bi le le re da ir 

ge niş mâlûma tı bir ara ya ge tir miş tir. Ay-

nı za man da edip olan mü el li fin El¼ân ve 

eşcân ad lı bir di va nı var dır.

Eser le ri. Arap Di li ve Ede bi ya tı: ªa râß-

if ve em¦âlün şa£biy ye mi ne’l-Ce zî re-

ti’l-£Ara biy ye (Cid de 1396/1976; Mek ke 
1402/1982); el-Ede bü’ş-şa£bî fi’l-¥i câz 

(Dı maşk 1397/1977; Mek ke 1402/1982); Em-

¦â lü’ş-şi£ri’l-£Arabî (Mek ke 1409/1988); 
Mu£ce mü’l-ke li mâ ti’l-A£cemiy ye ve’l-

³ar biy ye fi’t-tâ rî Åi’l-İs lâ mî (Mekke 1411/ 
1990); He dî lü’l-¼a mâm fî târî Åi’l-Be le-

di’l-¼a râm: Terâci mü şu£a râßi Mek ke 

£alâ mer ri’l-£u½ûr (Mek ke 1416/1996). 
Se ya hat nâ me: Ra¼alât fî Bi lâ di’l-£Arab 

(Cid de 1395/1975; Mek ke 1403/1983); 
£Alâ ªa rî ši’l-hic re (Ra¼alât fî šal bi’l-hic-
re) (Mek ke 1398/1978, 1400/1980, 1403/ 
1983); Bey ne Mek ke ve ¥aŠra mevt 

(Mek ke 1402/1982); er-Ri¼ le tü’n-Nec-

diyye (Mek ke 1402/1982); Bey ne Mek ke 

ve’l-Ye men (Mek ke 1404/1984); Evdiye-

tü Mek ke te’l-müker re me (Mek ke 1405/ 
1985, 1409/1988); £Alâ Rubâ Necd 

(Mek ke 1406/1986); Fî Æal bi Cezîre ti’l-

£Arab (Mek ke 1413/1993); er-Ri¼le tü’l-

Yemâniy ye (Mek ke 1425/2003). Ara bis tan 
ve Mek ke Ta ri hi: Mu£ce mü me£âli mi’l-

¥i câz (I-X, Mek ke 1398/1978, 1404/1984); 
Me£â li mü Mek ke te’t-târîÅiy ye ve’l-

e¦e riy ye (Mek ke 1400/1980, 1403/1983); 
Mu£ce mü’l-me£âli mi’l-cu³râfiy ye fi’s-

sî re ti’n-ne be viy ye (Mek ke 1982); Fe ²âß-

i lü Mek ke ve ¼ür me tü’l-Bey ti’l-¼a râm 

(Mek ke 1410/1990, 1414/1993); Neş rü’r-

re yâ ¼în fî târîÅi’l-be le di’l-emîn (I-II, 
Mek ke 1415/1994); el-İşrâf £alâ târîÅi’l-

Eş râf (Şerîf Ca‘fer b. Muhammed’in 358’ de 
[968] Mek ke emirli ği ni eli ne geçirmesin-
den 1925 yı lı na ka dar Hi caz şe rif le ri tari-
hidir) (Bey rut 1423/2002); ƒay ber (Mekke 
1424/2003). Ta rih ve Coğrafya Kaynakları-
nın Eleş tiri si: el-Mîzâ¼ (Ta½¼î¼u mâ câße 
fî ba£²i’l-müßel lefât £an bilâdi’l-£Arab) 
(Eyüp Sab ri Pa şa ile İbrâhim Rifat Paşa’-
nın Mirßâtü’l-¥are meyn’le ri, Mu ham med 
Lebîb el-Be tenûnî’nin er-Ri¼ le tü’l-¥icâziy-
ye’si, Hâfız Veh be’nin Ce zî re tü’l-£Arab fi’l-
šar ni’l-£ışrîn’i ve Fâiz el-Bedrânî’nin Fu½ûl 
min târîÅi šabîleti ¥arb’i gi bi ki tap lar da ki 
ha ta la rın tesbit ve tas hi hiy le il gi li bir ça lış-
ma dır) (I-II, Bey rut 1424/2003); Mihrâ¦ü’t-

tü râ¦ (Kitâ bü’l-E½nâm, Esmâßü cibâli Ti hâ-
me ve sükkânihâ, el-Mesâlik ve’l-memâlik, 
el-Büldân, Øûre tü’l-ar², A¼ se nü’t-tešåsîm, 
Nüz he tü’l-müştâš, er-Rav ²ü’l-mi£¹âr gi-
bi ta rih kay nak la rı na da ir ha ta la rın 

Mes cid-i Harâm’da kı lı nan ce na ze na-

ma zı nın ar dın dan Mak be re tü’l-Ma‘lât’a 

def ne dil di. Mek ke’de ya şa dı ğı so ka ğa ve 

Cid de’de bir cad de ye adı ve ril miş tir. Bi-

lâ dî, Arap kül tü rü ve ede bi ya tı na yap tı ğı 

hiz met ler den do la yı çe şit li ödül ler al mış, 

Bey rut İslâm Me de ni ye ti Üni ver si te si ken-

di si ne ta rih ala nın da fahrî dok to ra un va nı 

ver miş tir. Ah med b. Mu ham med Sâlim 

el-Ah medî, £Âtiš b. øay¦ el-Bilâdî: el-

£Âli mü’l-mevsû£î 1352-1431 adıy la bir 

eser ka le me al mış tır (Ri yad 2012).

Arap di li ve ede bi ya tı, sos yo lo ji, bi yogra-

fi, ta rih ve coğ raf ya alan la rın da ge nel de 

Arap ya rı ma da sı nı ve özel lik le Hi caz’ı mer-

ke ze alan ça lış ma lar ya pan Âtik el-Bilâdî 

ga ze te ci li ğe mu ha bir lik le baş la mış, önce-

le ri tak ma ad la, ar dın dan ken di adıy la 

el-B ilâd, ¥irâß, Üm mü’l-šurâ, £Ukâ¾, 

Ned ve, Æasîm, Edvâ gi bi ga ze te lerde 

ma ka le ler yaz mış tır. Mek ke, Cid de, Tâif’-

te ki kül tür ve ede bi yat ku lüp le ri ne üye 

ola rak çe şit li gö rev ler üst len miş, Suudi 

Ara bis tan’da ve di ğer ül ke ler de ya pı lan 

top lan tı la ra ka tıl mış tır. Or du da iken Ara-

bis tan da hi lin de, Irak’tan Gü ney Ara bis tan 

ve Ye men’e ka dar uza nan böl ge de bir çok 

se ya hat yap mış ve ge niş not lar tut muş, 

böl ge nin ta ri hi, coğ raf ya sı, hal kı, kül tür 

ve me de ni ye ti hak kın da ki bu not la rı esas 

alıp ço ğu an sik lo pe dik ni te lik te ki tap lar 

ka le me al mış tır. Eser le ri ni ha zır lar ken 

göz lem le ri nin ya nı sı ra il gi li kay nak lar dan 

ve gö rüş tü ğü ki şi ler den al dı ğı bil gi ler-

den de fay da lan mış, özel lik le böl ge le rin 

o gün kü du rum la rı üze rin de dur muş tur. 

Be devî âdet ve kül tü rüy le il gi li bil gi le-

ri eleş ti rel bir yak la şım la nak let ti ği gi bi 

be devîler den mo dern Arap lar’a ge çen 

âdet le ri tes bit ede rek bu ala na önem li 

kat kı lar sağ la mış tır. Bilâdî ay rı ca, Mek-

ke ve Ara bis tan hak kın da ya zıl mış ta rih 

ve coğ raf ya kaynak la rı üze rin de ge niş 

araş tır ma lar yapmış, bu eser ler de ki yan-

lış bil gi le rin tas hi hi için çaba har ca mış tır. 

Âtik b. Gays

el-Bilâdî




