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yıl la rı ara sın da bir ta raf tan Tür ki ye ga-

ze te sin de “Pa zar Soh be ti” baş lı ğı al tın da 

ya zı lar yaz dı; di ğer ta raf tan İbiş’in Rü-

ya sı, Yal nız lar, Os man cık (Ku ru luş adıy-

la), Dö ne meç te, Yağ mur Bek ler ken ad lı 

ro man la rı nın se nar yo la rı nı, Di ya net İş le ri 

Baş kan lı ğı, TRT ve Tür ki ye Millî Kül tür 

Vak fı’ nın si pa riş et ti ği Sa hi bi ni Ara yan 

Ma dal ya, Ata türk: Za fer Ga ye De ğil-

dir, Kork ma Sön mez, Bir Ben Var dır 

Ben den İçe ri ad lı se nar yo la rı ha zır la dı. 

Kı sa bir has ta lı ğın ar dın dan 26 Şu bat 

1994’ te ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me-

zar lı ğı’ na def ne dil di.

Ta rık Buğ ra’nın ede bi ya ta il gi duy ma-

sın da kül tür lü bir in san olan ba ba sı nın Sa-

fa hat, Rübâb-ı Şi kes te, Şerâre, Piyâle, 

Cev det Pa şa Târi hi, Ser vet-i Fünûn, 

Te rakkî gi bi Türk kül tür ve ede bi ya tı nın 

ör nek le rin den mey da na ge len ki tap lı ğın-

da ki ki tap ve der gi ler den oku du ğu şi ir, 

hikâye ve ya zı la rın; ta ri kat eh li olan an-

ne si nin za man za man söy le di ği ilâhi le rin; 

Kur tu luş Sa va şı yıl la rı nın hâfı za sın da bı-

rak tı ğı iz ler den iba ret bir de kor içe ri sin-

de ve bir bir le ri nin kon tro lü al tın da iç içe 

ya şa yan in san la rıy la Ak şe hir’in ro lü var dır. 

He nüz or ta okul da iken yaz dı ğı bir şii rin 

öğ ret me ni Rıf kı Melûl Me riç’in dik ka ti ni 

çek me si ve onu şi ir yaz ma ya teş vik et me-

si, İs tan bul Er kek Li se si’nde Hak kı Sü ha 

Gez gin’in dü zen le di ği bir ya zı ya rış ma sı-

nı ka zan ma sı, Per tev Na ili Bo ra tav’ın dil 

bi lin ci nin uyan ma sın da ki et ki siy le in sa nı 

iliş ki le ri ve ka de ri içe ri sin de yo rum la ma ve 

an lat ma ar zu su duy ma sı na, ya zar ol ma ya 

ka rar ver me si ne et ki li olur.

Bu ara yış lar içe ri sin de, da ha son ra Rıf kı 

Melûl Me riç’in gö tür dü ğü ve hikâye le rin-

de sık sık bah set ti ği İs tan bul Be ya zıt’ta ki 

Kül lük Kah ve si’nde Yah ya Ke mal Be yat lı, 

Ah met Ham di Tan pı nar, Ali Ni hat Tar lan, 

M. Fu ad Köp rü lü, Mük ri min Ha lil Yi nanç, 

Emin Âli Çav lı, Ya vuz Aba dan ve Nu rul lah 

Ataç gi bi Türk ay dın ke si mi nin ha va sı nı 

yan sı tan şah si yet ler le bir lik te bir çok tip 

ve ka rak te ri ta nır, on la rın soh bet le rin de 

bu lu nur. As ker lik yap tı ğı sı ra da An ka ra 

Rad yo su ta ra fın dan ses len di ril me si uy-

gun gö rü len Ara yan Bu lur ad lı rad yo fo-

nik bir oyun la Akü mü la tör lü Rad yo’nun 

ilk şek li ni ve Yal nız la rın Ro ma nı’nı ya-

zar. Ede bi yat dün ya sın da ilk de fa Yu nus 

Na di Hikâye Ya rış ma sı’nda bir al tın dol-

ma ka lem le ödül len di ri len “Oğ lu muz” ad lı 

hikâye siy le ta nın ma ya baş lar. Ge nel de, 

“Sa nat sa nat için dir” il ke si ne bağ lı ka-

lan ya za ra gö re bu il ke yoz laş tı rıl mış ve 

âde ta sa na tın top lum la il gi si nin ol ma dı ğı 

Tarık Buğra

so nun da me zun ol ma dan ay rıl dı. As ker-

lik dö ne mi nin (1942-1945) ar dın dan İs-

tan bul’a dön dü. İki yıl son ra Şiş li Te rak ki 

Li se si’ne mu al lim mu avi ni ola rak gir di. 

Ay nı yıl İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’ne 

kay dol ma sı na rağ men bu ra dan da dip lo-

ma ala ma dı. “Oğ lu muz” ad lı hi kâ ye si nin 

Yu nus Na di Hikâye Ya rış ma sı’nda ödü le 

lâyık gö rül me si (1948) Çı na ral tı der gi si 

ve Mil li yet ga ze te sin den tek lif al ma sı nı 

sağ la dı. Ba ba sı ile Ak şe hir’ de Nas red din 

Ho ca (1948-1952), Ta lat Te kin’le İs tan-

bul’da Zey tin da lı (1950), kı sa bir sü re 

de İs tan bul Haf ta sı (1951) der gi le ri-

ni çı kar dı. Ay nı yıl Şe hir Ti yat ro su Ede bî 

Ku ru lu’nda gö rev al dı. Bu ku rul la iliş ki si 

ara lık lar la uzun yıl lar sür dü. Mil li yet ga-

ze te sin de yaz dı ğı sa nat-ede bi yat ya zı la rıy-

la ga ze te ci li ğe baş la dı (1951). An ka ra’da 

Ye ni gün, İs tan bul’da Va tan ga ze te le ri-

nin neş ri yat mü dür lü ğü nü yap tı (1957), 
Mil li yet’in spor say fa sı nı ha zır la dı (1958), 
Pe ya mi Sa fa’nın neş ri yat mü dü rü ol du ğu 

Ter cü man ga ze te si ne ma ka le ler yaz dı 

(1959). Ar dın dan Ye ni İs tan bul ga ze-

te sin de neş ri yat mü dür lü ğü ne ge ti ril di 

(1960). Bu ku ru mun çı kar dı ğı Tür ki ye 

Spor ga ze te si nin ya zı iş le ri mü dü rü ola-

rak kı sa bir sü re Nor veç, Al man ya ve Rus-

ya’da bu lun du (1961). Müm taz Tur han ile 

bir lik te çı kar dı ğı Yol der gi si ne “Haf ta dan 

Haf ta ya Yol Not la rı” baş lı ğı al tın da ya zı-

lar yaz dı (1962). Ha zi ran 1969’ da Ter cü-

man ga ze te sin de baş la yan “Mer ha ba” 

ve “Pa zar Soh bet le ri” baş lık la rı al tın da ki 

ya zı la rı nı Ara lık 1983’e ka dar sür dür dü. 

İbiş’in Rü ya sı ile TRT ba şa rı ödü lü nü 

(1970), Yağ mur Bek ler ken ile Tür ki ye İş 

Ban ka sı bü yük ödü lü nü (1981), Akü mü-

la tör lü Rad yo ile Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği 

ti yat ro ödü lü nü (1981), Os man cık ile Tür-

ki ye Millî Kül tür Vak fı ar ma ğa nı nı (1985) 
ka zan dı. 1991’de dev let sa nat çı sı un va nı nı 

al dı ve 1993’te Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği ta-

ra fın dan yı lın sa nat çı sı se çil di. 1987-1993 
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ÿNur Ah met Kur ban

– —BUÐRA, Tarýk
(1918-1994)

1950 sonrasý
Türk edebiyatýnýn önde gelen 

roman, hikâye ve tiyatro yazarý.˜ ™

2 Ey lül 1918’de Ak şe hir’de doğ du. Ba-

ba sı Er zu rum asıl lı hu kuk çu Meh met 

Nâzım Bey, an ne si Ak şe hir li Tâhi ro ğul la-

rı’ndan Nâzi ke Ha nım’dır. İlk öğ re ni mi-

ni Ak şe hir’de ta mam la dık tan son ra iki 

yıl İs tan bul Er kek Li se si’ne de vam et ti 

(1933-1935). Oku lun ya tı lı kıs mı ka pa tı-

lın ca öğ re ni mi ni Kon ya Li se si’nde sür dür-

dü ve bu ra dan me zun ol du (1936). Ay nı 

yıl İs tan bul Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Fi-

zik-Kim ya-Bi yo lo ji (FKB) sı nı fın da yük sek 

öğ re ni me baş la dı. Li se yıl la rın da or ta ya 

çı kan ya zar ol ma ara yış la rı öğ ren ci li ğin 

ge rek tir di ği so rum lu luk duy gu sun dan 

kop ma sı na, der be der bir ha yat sür me-

si ne yol aç tı. Fi zik-Kim ya-Bi yo lo ji sı nı fın da 

oku du ğu iki yı lın ar dın dan İs tan bul Hu kuk 

Fa kül te si’nde dört yıl ka yıt lı öğ ren ci li ği 
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ko mü niz me kar şı çı kı şın dan alır. İbiş’in 

Rü ya sı ya zar ta ra fın dan oyun laş tı rıl mış 

ve Ekim 1972’de Dev let Ti yat ro la rı’nda 

sah ne len miş tir. Ese rin bi rin ci de re ce de ki 

kah ra ma nı Na hit, Türk ti yat ro su nun ün-

lü ak tö rü Ko mik-i Şe hir Na şit’i çağ rış tı rır. 

Ap tal ve şap şal gö rü nüş lü, ger çek te ze ki, 

fe dakâr ve gön lü zen gin bir halk ti pi olan 

İbiş ro lüy le sah ne ye çı kan Na hit ko me di yi 

pas kal lı ğa dök me den or ta ya ko yan bir sa-

natkârdır. Eser Na hit ile Ha ti ce ara sın da ki 

duy gu sal iliş ki ye bağ lı ola rak Ha ti ce’nin 

iç dün ya sın da ki sa nat gü cü nün bir ta kım 

iç ça tış ma la rı so nun da or ta ya çı ka rı lı şı nı 

ve ak tör lük dün ya sı na ait ba zı du rum la rı 

yan sı tır. Ma ka le ve fık ra la rın dan seç ti ği 

ya zı la rı nı top la dı ğı Düş man Ka zan mak 

Sa na tı’nda ya zar sa nat, ede bi yat ve dil 

hak kın da ki gö rüş le ri ni or ta ya koy mak ta-

dır. Bun lar ara sın da ya za rın ye tiş ti ği mu-

hit, ilk hikâye le ri, Kü çük Ağa’nın hikâye-

si ve Kül lük hak kın da an lat tık la rı dik kat 

çe ki ci dir. Tür ki ye ga ze te sin de “Pa zar 

Soh bet le ri” baş lı ğı al tın da yaz dık la rın dan 

olu şan Bu Ça ğın Adı’nda sa nat, ede bi yat 

ve dil me se le le ri nin ya nı sı ra Gü ney do ğu, 

12 Mart gi bi si ya sal-sos yal ko nu lar la il gi li 

ya zı la rı na da yer ve rir. Ta rık Buğ ra za man 

za man İs tan bul, Ha re ket ve Hi sar der-

gi le rin de sa nat ve ede bi yat la il gi li ya zı lar 

da yaz mış tır.

Eser le ri. Ro man: Yal nız la rın Ro ma-

nı (Çı na ral tı, 5 Ma yıs – 9 Ha zi ran 1948), 
Aşk Esir le ri (Mil li yet, 30 Ey lül – 9 Ara lık 
1950), Te tik Çe kil dik ten Son ra (Akın, 29 
Ağus tos – 8 Ekim 1951), Of sayd (Akın, 10 
Ekim – 13 Ka sım 1951), Son ra dan Ya şa-

mak (Va tan, 16 Şu bat – 23 Ma yıs 1953), 
İn ce He sap lar (Mil li yet, 19 Mart – 3 Ma-
yıs 1953), Aba za Pa şa’nın Rü ya sı (Bur sa 
Hâ ki mi yet, 27 Ey lül 1955 – 7 Şu bat 1956), 
Şe hir Uyur ken (Bur sa Hâki mi yet, 4 Ha-
zi ran – 22 Ey lül 1956), Ya nı yor mu Ye şil 

Köş kün Lâmba sı (Ye ni Gün, 11 Ni san – 
31 Ma yıs 1957), Ölü Nok ta (Ye ni İs tan bul, 
23 Ni san – 10 Ha zi ran 1958), Ço lak Sa lih 

(Ter cü man, 15 Ma yıs – 5 Tem muz 1984), 
Si yah Keh ri bar (1955), Kü çük Ağa 
(1963), Kü çük Ağa An ka ra’ da (1966), 
İbiş’in Rü ya sı (1970), Fi ra vun İma nı 

(1978), Bir Köş kü nüz Var mı? (1978), 
Genç li ğim Ey vah (1979), Dö ne meç-

te (1980), Os man cık (1983), Dün ya nın 

En Pis So ka ğı (1989). Hi kâ ye: Oğ lu muz 

(1949), Ya rın Di ye Bir Şey Yoktur (1952), 
İki Uy ku Ara sın da (1954), Hi kâ ye ler 

(1964). Ti yat ro: Ayak ta Dur mak İs ti-

yo rum (1966), Üç Oyun (Akümü latör lü 
Rad yo, Dört Yum ruk, Ayak ta Dur mak İs-
ti yo rum, Yüz ler ce Çi çek Bir den Aç tı, 1979), 

un sur la rın ya nı sı ra im pa ra tor lu ğu oluş tu-

ra cak dev let an la yı şı na da yer ve ri lir. 

Kü çük Ağa ile Fi ra vun İma nı ya za rın 

üze rin de en çok du ru lan eser le ri dir. Kü-

çük Ağa’nın ko nu su top lum sal bir dö nüm 

nok ta sı nın ifa de si ola rak gö rü len İs tiklâl 

Sa va şı’dır. Ese rin ay nı ko nu yu iş le yen bir-

çok ro man dan far kı olay la ra dö ne min pen-

ce re sin den ba kıl ma sı ve in san la rın, yıl lar 

sü ren mağlûbi yet ler ne ti ce sin de millî ira-

de ye ce vap ver me fonk si yo nu za yıf la mış 

olan al tı yüz yıl lık bir oto ri te ile kur tu luş id-

di ası ta şı yan ve kim ler ta ra fın dan açıl dı ğı 

bi lin me yen ye ni bir bay rak ara sın da ka rar 

ver me mec bu ri ye tin de kal ma sın dan kay-

nak la nan bir iç ça tış ma nın yan sı tıl ma sı dır. 

Ya zar bu ra da Kü çük Ağa ile Ço lak Sa lih’in 

şah si yet le rin de mil let çe ger çek leş ti ri len 

ye ni den do ğu şu or ta ya ko yar. Olay la rın 

fikrî sa ha da bir ne vi de va mı gi bi gö rü len, 

Sa kar ya Sa va şı’nın ön ce si ve son ra sı nın 

ele alın dı ğı Fi ra vun İma nı’nda ise sa vaş 

son ra sı bo ca la ma nın se bep le ri or ta ya ko-

nul ma ya ça lı şır.

Yağ mur Bek ler ken’de, Türk de mok ra-

si ha ya tı içe ri sin de önem li bir ye ri olan ve 

ikin ci bir dö ne meç ola rak gö rü len Ser best 

Cum hu ri yet Fır ka sı’nın ku ru lu şu ve ken di-

ni fes he di şiy le o sı ra da ya şa nan bü yük bir 

ku rak lık ola yı ara sın da pa ra lel lik ku ru lur. 

Dö ne meç te’de Tür ki ye’nin çok par ti li sis-

te me ge çiş dö ne mi nin çal kan tı la rı üze-

rin de du ru lur. Ya zar di ğer ro man la rın da 

ol du ğu gi bi bu ra da da olay la rı Or ta Ana do-

lu’nun kü çük bir ka sa ba sı na aç tı ğı pen ce-

re den sey re der; kü çük ka sa ba in san la rı nın 

kül tür le ri ni, tö re le ri ni, eko no mik du rum-

la rı nı, yö ne ten ve yö ne ti len iliş ki le rin den 

do ğan te dir gin lik le ri ni an la tır. Genç li ğim 

Ey vah’ta 1970’li yıl la rın Tür ki ye’si ni ka sıp 

ka vu ran anar şi nin yol aç tı ğı yı kım lar sos yal 

bir dö ne meç ola rak gös te ri lir. Ya za ra gö re 

1970’li yıl lar da ya şa nan olay lar Tür ki ye’nin 

bir baş ka dö nüm nok ta sı dır. Ta rık Buğra’-

nın dik ta tör lük le re kar şı tav rı nı or ta ya 

ko yan ro man la rın dan bi ri Si yah Keh ri-

bar’ dır. Dün ya nın En Pis So ka ğı’nda 

ise kan da va sın dan vaz geç me me se le si 

üze rin de du ru lur. Akü mü la tör lü Rad yo 

ad lı ti yat ro ese rin den ro man ha li ne ge ti-

ri len Yal nız lar, ira de gü cü nü tem sil eden 

Dok tor Rı za ile ha ya tın ger çek le rin den 

ka çan Mu rat ara sın da ki ça tış ma üze ri ne 

ku rul muş tur. Şah si ye ti en gel le me si, in sa-

nı ve in san lı ğı kö le ha li ne ge tir me sin den 

do la yı ba zı eser le rin de ve ya zı la rın da dik-

ta tör lü ğe kar şı çı kan ya zar, ilk adı Peş te 

56 olan Ayak ta Dur mak İs ti yo rum ad lı 

oyu nun ko nu su nu Ma car lar’ın 1956 yı lın da 

şek lin de bir tab lo or ta ya çık mış tır. Hal bu ki 

sa na tı top lum dan so yut la mak müm kün 

de ğil dir; sa na tın gö re vi gös ter mek, dü-

şün dür mek, böy le ce oku yu cu nun ye ni bir 

dün ya kur ma sı na yar dım cı ol mak tır. Çün-

kü sa nat in san ve kâina tı bir mi za ca gö re 

ye ni den yo rum la mak tır.

Ya zar 1948-1952 yıl la rı ara sın da alt mış 

dört, 1953-1963 yıl la rı ara sın da on se kiz 

ol mak üze re top lam sek sen iki hikâye ka-

le me al mış ve bu hikâye le rin de ha ya tın 

nor mal akı şı nı de ğiş ti ren olay lar la kar şı-

la şan bi rey le rin ça re siz lik le ri ni, bu na lım-

la rı nı, se vinç le ri ni, ke der le ri ni ve bu du-

rum la rın kar şı sın da ya şa ma ar zu la rıy la 

ira de le ri ni or ta ya koy ma la rı nı an lat mış tır. 

“Oğ lu muz” ad lı hikâye de genç lik dö ne mi, 

“Buh ran”da ev li kah ra ma nın baş ka sı na 

duy du ğu duy gu sal il gi gi bi sı ra dan olay-

lar kah ra man la rın iç dün ya la rı na yö nel-

me le ri ni sağ la mak la gö rev li dir. As lın da bu 

olay lar ferdî, iç ti maî ve ai levî gö rü nüm ler 

ar ze der. Ge nel lik le fert ha ya tın nor mal 

akı şı içe ri sin de iç dün ya sın da ki zen gin-

li ğin far kın da de ğil dir. İn sa nın her anı nı 

da ha ön ce ki mil yon lar ca kı rın tı nın ürü-

nü ola rak gö ren ya zar, ya şa nı lan ola yın 

geç miş te ya şa nan lar la il gi si ni gös ter mek 

ba kı mın dan sık sık ge ri ye dö nüş le re baş-

vu rur. Ta rık Buğ ra ya zı ha ya tı bo yun ca 

yir mi den faz la ro man ka le me al mak la be-

ra ber bun la rın an cak ya rı sı ki tap ola rak 

ya yım lan mış, di ğer le ri çe şit li ga ze te ler-

de tef ri ka ha lin de kal mış tır. En ta nın mış 

eser le ri ara sın da yer alan Kü çük Ağa, 

Yağ mur Bek ler ken, Dö ne meç te ad lı ro-

man la rın da olay lar Ak şe hir ve Hi sar lı gi bi 

Or ta Ana do lu ka sa ba la rın da ge çer, fa kat 

bu kü çük mekânlar bü yük mekânla rın bü-

tün özel lik le ri ni ta şır.

Ta rık Buğ ra, hikâye le rin de yo ğun bi çim-

de fer din ye ni den do ğu şu an la mı na ge len 

dö nüm nok ta la rı üze rin de dur du ğu gi bi 

Os man cık, Kü çük Ağa, Fi ra vun İma-

nı, Yağ mur Bek ler ken, Dö ne meç te ve 

Genç li ğim Ey vah ad lı ro man la rın da Türk 

ta rih ve sos yal ha ya tı nın dö nüm nok ta sı 

ka bul et ti ği dö nem le ri ele alır. Kah ra man-

la rın ki şi leş me mü ca de le le ri ne bağ lı ola rak 

bi rey ile top lum ara sın da ki mü na se be ti 

ve dö ne min eko no mik, sos yal ve kül tü rel 

prob lem le ri ni an la tır. Os man cık’ta top-

lum ile fert ara sın da ki il gi Os man Bey’in 

Os man cık, Os man Bey, Os man Ga zi Han 

dö nem le ri ne bağ lı ola rak top lu mun da 

aşi ret, dev let ve im pa ra tor luk dü şün ce-

si ne ulaş ma dö nem le ri ara sın da ki pa ra lel 

gö rü nüm le sağ la nır. Ro man da dö ne min 

ya şa ma tar zı na ait eko no mik ve ge le nek sel 
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So ko to hilâfe ti nin es ki sul tan la rı ile te ves-

sül de bu lu na rak Al lah’a ya ka rış içe ren şi-

ir le ri nin ya nın da 1946’da ger çek leş tir di ği 

hac zi ya re ti ne da ir ka si de le ri de var dır (Qa-
sida Poetry, II, 425). Ömer Mûsâ Ga den, 

Ede bü’r-ri¼le fî Dî vâ ni revâßi¼i’l-ezhâr 

min rav²âti’l-ci nân adıy la bir dok to ra te zi 

ha zır la mış tır (2012, Ma lez ya Ulus la ra ra sı 
İslâm Üni ver si te si İlâhi yat ve İn san Bi lim-
le ri Fa kül te si). Bu hâ rî’ nin di ğer eser le rin-

den ba zı la rı şun lar dır: Tenşî¹ü’z-zâßirîn 

li-mezâri emî ri’l-müß mi nîn Mu ¼am med 

Bel lo (Za ria 1960); Bu³ye tü’r-râ³ıbîn 

bi-zi yâ de ti İs£â fi’z-zâßirîn (Za ria 1961); 
İs£â fü’z-zâßi rîn bi-×ik ri tü re bi’l-ev li-

yâßi’½-½â li ¼în (Za ria 1961, Hev sâ di li ne 
ter cü me siy le bir lik te); İt¼âfü’l-iÅvân bi-

×ik ri’l-emâ ki ni’lletî ešå me fîhâ eş-ŞeyÅ 

£O¦ mân (İng. trc. “A Con tri bu ti on to the bi-
og raphy of the Shaykh Us man, men ti oning 
the va ri ous pla ces whe re he sta yed”, trc. 
Ab dul la hi Smith – Os man İs ma il, Stu di es 
in the His tory of So ko to Ca lip ha te, ed. Y. B. 
Us man, Za ria 1979, s. 463-472); Æa lâßi dü’l-

£išyân fî ×ikri umû ri’ş-ŞeyÅ £O¦ mân 

(So ko to, ts.); ¿ab ¹ü’l-mül teša¹ât mi ne’l-

aÅbâri’l-mü te fer riša fi’l-müßel lefât (So-
ko to, ts.); İfâde tü’¹-¹âlibîn fî ×ik ri ba£²ı 

ša½âßidi emîri’l-müßminîn Mu¼am med 

Bel lo (So ko to, ts.); Müt¼ifü’l-iÅvân bi-

mâ etâ fi’l-Keşf ve’l-beyân (Ka no, ts.); 
Ta£ lî mü’l-iÅvân bi-×ik ri men te£al lem tü 

min hü lu³ate’l-Fûlân (Za ria, ts.); Tef rî-

cü’n-nefs bi-×ik ri ziyâre ti’l-£Irâš ve’l-

Æuds (So ko to, ts.); £Ar fü’r-rey¼ân fi’t-

te ber rük bi-×ik ri’ş-ŞeyÅ £O¦mân (Za ria, 
ts.); Mer te£u’l-e× hân £alâ lu ³a ti’l-Fû lân 

(Za ria, ts.); Ney lü’l-ereb fî is tiš ½âßi’n-ne-

se bi’l-Fû lâ nî (So ko to, ts.) (eser le ri nin bir 
lis te si ve yaz ma nüs ha la rı için bk. Hun wick, 
II, 197-211).
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ÿHa lim Öz nur han

ha dis ders le ri al dı. 1934’te or ta öğ re-

tim de öğ ret men li ğe baş la dı, son ra la rı 

Ni jer ya dev let baş kan lı ğı ya pa cak olan 

El ha ci Şeyh Şa ga ri (Al ha ji She hu Sha ga ri) 

onun öğ ren ci si ol du. 1940’ta Kül liy ye tü’l-

mu al limât’a ho ca ta yin edil di. Ar dın dan 

sul ta nın dinî ko nu lar da da nış man lı ğı nı 

yap tı. 1948’de kar de şi Ab bas’ın ye ri ne 

So ko to ve zir li ği ne ge ti ril di. Ni jer ya müs-

lü man la rı nın prob lem le ri ni çöz mek için 

oluş tu ru lan ba zı ku rum lar da ak tif rol oy-

na dı. Ni jer ya’nın ku zey eya let le ri nin baş-

şeh ri olan Ka du na’ da ki Mec li sü’l-ümerâ 

ve’r-rü esâ’da 1952-1966 yıl la rın da üye 

ola rak fa ali yet gös ter di. Ku zey Na ib ler 

Mec li si’nde So ko to tem sil ci li ği yap tı. Bu 

dö nem ler de de da nış man lık gö re vi sür-

mek tey di. Af ri ka’ya ve Arap ül ke le ri ne 

gön de ri len he yet le re baş kan lık et ti. Ni-

jer ya’da ki müs lü man la rı bir ara ya ge ti ren 

el-Mec li sü’l-a‘lâ li’ş-şu ûni’l-İslâmiy ye’nin 

ku ru lu şu na ka tıl dı, ay rı ca Ku zey Ni jer-

ya’nın ilk baş ba ka nı olan Ah me dü Bel-

lo’nun kur du ğu Cemâatü nas ri’l-İs lâm’ın 

ilk baş ka nı ol du. 1961’de Ni jer ya’ nın en 

bü yük üni ver si te si olan Ah me du Bel lo 

Üni ver si te si ken di si ne ede bi yat ala nın da 

fahrî dok to ra ver di. 1976-1977’de So ko-

to eya le tin de ki Yaz ma Eser ler ve Bel ge-

ler Mer ke zi’nin mü dür lü ğü ne ge ti ril di. 

Eser le ri ni Arap, Hev sâ ve Fû lâ nî (Ful be) 

dil le rin de ya zı yor du. Buhârî, se ya hat 

etti ği yer le ri us ta ca tas vir et me ye te ne-

ği ne sa hip bir şa ir, ay rı ca dil, ede bi yat 

ve ta rih ko nu la rın da bil gi si ne baş vu ru lan 

bir âlim di. Eser le rin de edebî mi ra sı ih ya 

et me ye, ül ke sin de ilim ve kül tür ha ya tı-

nı canlandır ma ya ça lış tı. Zühd ve takvâ 

sa hi bi bir âlim olan Buhârî ve fat et ti ğin-

de ge ri ye bir gün ön ce ya nı na ge len bir 

mi sa fi ri nin he di ye et ti ği az mik tar da pa-

ra dan baş ka bir şey bı rak ma mış tı.

Eser le ri. El li den faz la eser ka le me al dı ğı 

be lir ti len Buhârî’nin Revâßi¼u’l-ezhâr min 

rav²âti’l-cinân adı nı ta şı yan, kla sik Arap 

şi iri tar zın da kırk ka si de den olu şan kü çük 

ha cim li bir di va nı var dır. Şi ir le rinde Câhi li ye 

ve Abbâsîler dö ne mi şa ir le rinin et ki si gö rü-

lür (Ah mad Khå n¢ – Ka bir Ahme d Gan di, s. 
235). Ge nel de met hi ye, mer si ye ve tas vir-

ler den mey da na ge len ka si de le rin bir kıs-

mı nı sö mür ge ci le ri hic vet mek için yaz mış-

tır. Ba zı ka si de le ri ne İn gi liz iş ga li ön ce sin-

de ki So ko to hilâfe ti ne ağıt ya ka rak baş lar, 

o dö ne min sul tan la rı nın ya nı sı ra ba zı mu-

ta sav vıf ve âlim le ri de met he der. Bun lar 

ara sın da Şeyh Os man b. Fûdî, onun kar de şi 

Ab dul lah, Mu ham med Bel lo ve ilk ho ca-

sı Ebû Be kir Bûbe özel bir yer tu tar. Hz. 

Pey gam ber, sahâbe, bü yük mu ta sav vıf lar, 

İbiş’in Rü ya sı (1982), Gü neş ve Ars lan, 

Sı fır dan Do ru ğa (1988). Rö por taj: Ga ga-

rin grad Mos ko va Not la rı (1962). Fık ra 
ve Ma ka le: Genç lik Tür kü sü (1964), Düş-

man Ka zan mak Sa na tı (1979), Bu Ça ğın 

Adı (1979), Po li ti ka Dı şı (1992).
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ÿFe ri dun Al per

– —BUHÂRÎ, Cüneyd b. Muhammed
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Cüneyd b. Muhammed b. Ahmed
b. Osmân b. Ebî Bekr el-Buhârî

(1906-1993)

Nijeryalý âlim, þair
ve devlet adamý.˜ ™

Ni jer ya’da ilim ve si ya set le il gi le nen, 

1817 yı lın dan iti ba ren So ko to ve zir li ği 

gö re vi ni üst le nen bir ai le için de doğ du. 

Ba ba sı Mu ham med b. Ah med 1903’ te-

ki İn gi liz iş ga li sı ra sın da ve zir di. 1915’-

te ba ba sı ve fat et tik ten son ra ba kı mı-

nı am ca sı Ve zir Mu ham med Sam bo b. 

Ah med, onun da ve fa tı üze ri ne kar de şi 

Ve zir Ab dül ka dir üst len di. Kü çük ya-

şın dan iti ba ren İslâmî ilim le ri öğ ren-

mek ama cıy la âlim le rin mec lis le rin de 

bu lun du. İlk ho ca sı Mu ham med Bel lo 

Mes ci di’ nin ima mı Ebû Be kir Bû be’ dir. 

Ken di sin den Os man b. Fû dî’ nin eser le-

ri ni oku du. Ar dın dan Yahyâ b. Ha lîl’ den 

ede bi yat ve şi ir, Yahyâ b. Ab dül kå dir’ den 




