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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
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İslâm Üni ver si te si Kü tüp ha ne si’nde ka yıt-

lı dır (nr. 892, 72/10). Bilgrâmî ese rin hâşi-

ye le rin de zor an la şı lan ke li me ve ka lıp la rın 

açık la ma sı nı da yap mış tır. 3. el-£As ce-

dü’l-mesbûk fî šı½½ati Bedî£ati’l-cemâl 

ve Sey fi’l-mülûk (Pat na Hudâbahş Ktp., 
nr. 2642). 4. Sel ve tü’l-a¼zân fî eş£âri’n-

nisvân (Ali garh İslâm Üni ver si te si Ktp., 
nr. 27/22). 5. ƒulâ½a-i Me¦nevî (Ali garh 
İs lâm Üni ver si te si, Mevlâna Âzâd Ktp., nr. 
21/20). Bilgrâmî ay rı ca ¥amîle tü’l-âdâb 

fîmâ yüfîdü mi ne’l-kitâb, Rav²âtü’l-

ez hâr, Te×ki re-i şu£arâß-i £Arab gi bi 

eser ler ka le me al mış, Mü te nebbî’nin di-

va nı na, Harîrî’nin el-Mašåmât’ına, Kâ‘b b. 

Zü heyr’in “Bânet Sü£âd” ka si de si ne şerh ler 

yaz mış tır.
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Ah med b. Mu ham med eş-Şirvânî, ¥adîšatü’l-

efrâ¼ li-izâ¼ati’l-etrâ¼, Ka hi re 1305, s. 143-145; 
Rahmân Ali, Te×ki re-i £Ulemâ-i Hind (nşr. M. Ey-
yûb Kådirî), Ka ra çi 1961, s. 126-127; Hânbâbâ, 
Fih rist, V, 5257; Cemîl Ah med, ¥are ke tü’t-teßlîf 
bi’l-lu³ati’l-£Ara biy ye fi’l-išlîmi’ş-şimâlî el-Hindî 
fi’l-šar ney ni’¦-¦âmin £aşer ve’t-tâsi£ £aşer, Dı-
maşk 1977, s. 27, 151-155, 273; M. H. Raz vi – 

M. H. Qai sar, Ca ta lo gue of Ma nus cripts in the 
Ma ula na Azad Lib rary, Ali garh Mus lim Uni-
ver sity, Ali garh 1981, s. 44; Ab dül hay el-Ha senî, 
e¦-¡ešåfe tü’l-İslâmiy ye fi’l-Hind (nşr. Ebü’l-Ha-
san Ali en-Nedvî), Dı maşk 1403/1983, s. 55, 56; 
a.mlf., Nüz he tü’l-Åavâ¹ır, Bey rut 1420/1999, 
VII, 929-930, 936; Mahmûd M. Ab dul lah el-Mısrî, 
el-Lu³atü’l-£Ara biy ye fî Bâkistân dirâse ten ve 
tâ rîÅen, Ka ra çi 1404/1984, s. 64-65; Yûnus İb râ-

him es-Sâmerrâî, £Ulemâßü’l-£Arab fî şib hi’l-šår-
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ment of Prin ting in the Mus lim World: A Vi ew 
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ÿŞük ran Faz lı oğ lu

– —BÝÞKEK

Kýrgýzistan’ýn baþþehri.˜ ™

Kır gı zis tan’da Av ru paî mâna da teş kil 

edi len ilk şe hir dir. Tan rı dağ la rı nın ku zey 

etek le rin de Çuy va di sin de, Alar ça ve Ala-

me din ne hir le ri nin ara sın da de niz den 750 

m. yük sek lik te ku rul muş tur. Bişkek’in 

Le nin, Bir dik-Bir ma yıs, Okt ya ber, Sverd-

lovs kiy ad la rın da dört il çe si (ra yon) var dır. 

Şeh rin adı me tin ler de Piş pek ve Frun ze 

ola rak da ge çer. Biş kek çev re sin de ya pı-

lan ar ke olo jik ka zı lar ne ti ce sin de neo lit ve 

ara sın da Hay dar Ali b. İnâye Ali el-Hü seynî 

et-Tûnekî ve Ah med Arab b. Mu ham med 

el-Ye menî eş-Şirvânî’nin ad la rı anı lır. Da ha 

son ra Arap di li ve ede bi ya tı nın in ce lik le ri-

ni öğ ren mek ama cıy la Arap ya rı ma da sı na 

git ti ve uzun za man ora da kal dı. Hin dis-

tan’a dö nün ce Lek nev’de ku ru lan mat ba-

ada ho ca sı Ah med eş-Şirvânî ile be ra ber 

Arap ça ki tap lar neş ret ti ve mat ba aya 

mü dür ta yin edil di. Bir yan dan ba sı la cak 

ki tap la rı top lar ken bir yan dan da ki tap te-

li fi ve öğ ren ci ye tiş tir mek le meş gul ol du. 

Evi âlim, edip ve dü şü nür le rin ede bi yat 

ve dil me se le le ri ni tar tış tı ğı bu luş ma ye-

ri ha li ne gel di. Öğ ren ci le ri ara sın da Ka dı 

Beşîrüd din b. Kerîmüd din el-Osmânî el-

Kın nevcî, Mu ham med Beşîr es-Seh sevânî, 

Cemîl Ah med b. Es lem el-Bilgrâmî’nin adı 

ge çer. Arap di li ve belâga tı na hâki mi ye ti, 

ya zı la rın da bedî‘ ve be yan sa nat la rı nı ba-

şa rıy la kul lan dı ğı sık ça di le ge ti ri lir. Ho ca sı, 

¥adîšatü’l-efrâ¼ ve Nef¼atü’l-Ye men 

ad lı eser le rin mü el li fi Ah med eş-Şirvânî de 

onun bu özel li ği ne dik kat çek miş tir. Ab-

dül hay el-Ha senî, Bilgrâmî’nin ölüm ta ri hi-

ni Te×ki re tü’n-nü belâß dan nak len 1250 

(1834) ola rak ver mek te (Nüz he tü’l-Åavâ¹ır, 
VII, 930; bun dan nak len bk. Sıddîk¢, I, 19; 
II, 287), Mu ham med Es lem el-Islâhî kay-

nak zik ret me den 1262 (1846) ta ri hi ni 

kay det mek te dir. An cak Nefâßisü’l-lu³åt 

ad lı ese ri ni 1253’te (1837) ta mam la dı ğı na 

gö re ve fa tı da bu ta rih te ve ya da ha son ra 

ol ma lı dır. Ni te kim M. H. Razvî ve M. H. 

Kay ser de (Qai sar) bu şe kil de kay de der. 

Bilgrâmî ay nı za man da şi ir yaz mış olup bir 

di van da top lan ma yan bu şi ir ler eser le rin-

de da ğı nık şe kil de mev cut tur. Kla sik Arap 

şi iri ne hay ran lık duy muş, şi ir le rin de şe kil 

ve mâna ba kı mın dan es ki üslûbu be nim-

se miş tir. Da ha çok Hin dis tan’da ya şa mış 

ol ma sı na rağ men yaz dı ğı şi ir ler de Arap 

ya rı ma da sın da ki çöl tas vir le ri ne ve Arap 

ka dı nı nın tas vi ri ne ben zer teş bih ve is ti-

are le re yer ver miş tir. Şi ir le rin de ki duy gu 

de rin li ği, tas vir le rin de ki ay rın tı ve in ce lik 

dik kat çek mek te dir.

Eser le ri. 1. Nefâßisü’l-lu³åt (Lek nev 
1257, 1262, 1281, 1284, 1301, 1315; Kanpûr 
1286, 1295, 1323). Ur du ca ke li me le rin 

Arap ça, Fars ça ve Türk çe kar şı lık la rı nın 

ve ril di ği eser Bilgrâmî’nin en önem li ça-

lış ma la rın dan dır. Eser de ay rı ca Arap ça ve 

Fars ça şi ir ler den gü zel ör nek ler ve ril miş-

tir. 2. Miftâ¼u’l-beyân (Miftâ¼u’l-lisân) 
fi’l-mu¼âve re ti’l-£Ara biy ye. Arap ça öğ-

ret mek ama cıy la ha zır lan mış olup eser de 

bol mik tar da ko nuş ma cüm le le ri ne yer 

ve ril miş tir ve bu yö nüy le dik kat çek mek-

te dir. Ki ta bın mü el lif hat tı nüs ha sı Ali garh 

Eser le ri. 1. Ay Risâle si (An ka ra 1963). 
Aya git me nin müm kün olup ol ma dı ğı, 

di nin bu ko nu da ki ce va bı nın ne ol du ğu 

hu su sun da tar tış ma la rın ya şan dı ğı bir 

or tam da ya zı lan risâle de mü el lif aklî ve 

dinî de lil ler den ha re ket le aya gi di le bi le-

ce ği ni be lirt miş ve bu dü şün ce le rin den 

do la yı böl ge de ki ba zı çev re ler ta ra fın dan 

şid det li eleş ti ri le re mâruz kal mış, din siz-

lik le suç lan mış tır. 2. Nuh (a.s) ve Tûfa-

nı (An ka ra 1963). Eser de tûfan, tûfa nın 

ma hi ye ti, Hz. Nûh hak kın da bil gi ler, Cûdî 

da ğı ve Ciz re an la tıl mak ta, Nûh’un ge mi-

si nin Cû dî da ğın da bu lun du ğu na da ir ba zı 

de lil ler ile ri sü rül mek te dir. 3. Ye zidîler: 

Ta rih-İba det-Örf ve Âdet ler (nşr. Ah-
met Taş gın, An ka ra 2002). 4. Resûl-ü Ek-

rem Mu ham med Mus ta fa’nın Nü fus 

Hü vi yet Cüz da nı (An ka ra 1965). Mah-

mut Bil ge’nin bun la rın dı şın da Kıyâmet 

Risâle si (Kur’an’da kı ya met le il gi li âyet-
le rin iza hı dır), Öl dük ten Son ra Di ril-

mek, Kur’ân-ı Ke rim’ de ki Kıs sa lar dan 

His se ler, Cin Ri sâ le si, İslâmda İti kadî 

Fır ka ve Şu be ler, Hac Kı la vu zu, Ferâiz 

Ki ta bı, Ka sî de-i Bür de’nin Ter cü me ve 

Şer hi, Bâ net Süâd Ka si de si nin Ter cü-

me ve Şer hi Mün fe ri ce Ka si de si nin 

Ter cü me ve Şer hi, Ce zerî’nin Tec vi di 

Ter cü me ve Şer hi gi bi eser le ri de var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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ti uya Kur di ya Amedê, Di yar ba kır 2008, s. 137; 
Ah met Er kol, “Mah mut Bil ge ve Cin Risa le si”, 
Ulus la ra ra sı Şır nak ve Çev re si Sempozyu mu: 
Bil di ri ler (ed. M. Ne sim Do ru), Şır nak 2010, s. 
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“Cumhu ri yet Dö ne min de Ciz re Böl ge si Din Âlim-
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Ne sim Do ru), İs tan bul 2012, s. 230-231.

ÿAh met Er kol

– —BÝLGRÂMÎ, Evhadüddin
ا ) ( أو ا 

Evhadüddîn b. Alî Ahmed
Osmânî Bilgrâmî

(ö. 1253/1837’den sonra)

Dil âlimi, þair ve edip.˜ ™

1193 (1779) yı lın da Hin dis tan’ın ku ze-

yin de ki Ut tar Pra deş eya le ti nin Bil gram 

şeh rin de doğ du. İlk eği ti mi ni ba ba sı Ka dı 

Ali Ah med’den al dık tan son ra Şeyh Mu-

ham med Es lem el-Fer şevî el-Bilgrâmî ile 

bir lik te dö ne min ilim mer ke zi Kal kü ta’-

ya gi de rek bu ra da ki âlim ler den ders al-

dı, özel lik le Arap ve Fars ede bi ya tı na il gi 

duy du. Ar dın dan Hin dis tan’a ge çip çe şit li 

şe hir ler de ki âlim ler den fay da lan dı. Bun lar 




