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gön de ril di (20 Ağus tos 1964). Bu ra da kal-

dı ğı yıl lar da ca mi dı şın da yü rüt tü ğü ir şad 

hiz met le ri ne kon fe rans la rı da ilâve et ti 

ve bun la rın il ki ni De niz li’de ger çek leş tir-

di. 1965’te si yasî ik ti da rın de ğiş me si üze-

ri ne Kon ya mer kez vâiz li ği ne dön dü ve 

bir bu çuk ay son ra Kon ya müf tü lü ğü ne 

ge ti ril di (3 Mart 1966). Al tı yıl sü ren bu 

gö re vin ar dın dan tek rar vâiz li ğe dön düy-

se de bir yıl son ra emek li ye ay rıl dı (20 
Ha zi ran 1973).

1970’te ku rul ma sı na ön cü lük et ti ği 

Kon ya Sel çuk lu il çe si Eren köy ma hal le-

sin de fahrî imam-ha tip lik yap tı (1971-
1975). Hac mev si min de Ha re meyn’de 

va az lar ver di. 1976’dan iti ba ren ir şad 

hiz met le ri ni Av ru pa ül ke le ri ne ta şı dı. 

1977 mil let ve ki li ge nel se çim le rin de Millî 

Selâmet Par ti si’nden Kon ya mil let ve ki li 

ol du. 12 Ey lül 1980 as kerî dar be sin den 

son ra gö ze tim al tı na alı nıp mah ke me ka-

ra rıy la tu tuk lan dı ve on bir aya va ran tu-

tuk lu luk sü re si nin ar dın dan yar gı lan dı ğı 

An ka ra Sı kı yö ne tim Ko mu tan lı ğı As kerî 

Mah ke me si ta ra fın dan tu tuk suz yar gı lan-

mak üze re ser best bı ra kıl dı (25 Tem muz 
1981). Yar gı la ma ne ti ce sin de ve ri len üç yıl 

ağır ha pis ceza sı tem yiz edil di (28 Şu bat 
1983). 1982 ana ya sa sın da şe kil len di ri len 

ye ni ya say la ken di si ne on yıl si ya set ya sa ğı 

ge ti ril di. Beş yı la ya kın de vam eden mah-

ke me sü re ci so nun da be ra at et ti (3 Şu bat 
1985). Yurt dı şı na çı kış ya sa ğı nın kal dı rıl-

ma sı üze ri ne Ha re meyn’e mücâvir ol du 

(1985-1999), bu sü re için de Tür ki ye’de 

bu lundu ğu zamanlar da Ka pu Ca mii’nde 

cu ma vaazları na de vam et ti. Kı sa sü ren 

bir hastalığın ar dın dan 5 Mart 2011’de ve-

fat et ti, er te si gün Kapu Camii’n de kı lınan 

ce na ze na ma zın dan son ra Üç ler Kab ris ta-

nı’nda def ne dil di.

1977 yı lı na ka dar ak tif si ya set için de 

yer al ma yan Bü yük kö rük çü, Nec met tin 

Er ba kan’ın Kon ya’dan ba ğım sız mil let ve-

ki li aday lı ğı nı koy du ğu 1969’dan iti ba ren 

Millî Gö rüş ha re ke ti çiz gi sin de ki si ya sal 

– —BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir
(1925-2011)

Din âlimi, vâiz,
Konya müftüsü.˜ ™

Kon ya’nın Ulu ır mak ma hal le sin de doğ-

du. Ba ba sı Kö rük çü ler’den Ma ran goz 

Meh med Efen di, an ne si Dül gerzâde-

ler’den Ali ye Ha nım’dır. İl ko ku lun ar-

dından Kon ya Er kek Or ta oku lu’na kay dol-

du (1939). Bu ara da Kur’an eği ti mi al dı 

ve tec vid okudu . Or ta oku lun son sı nı fın-

da iken din le di ği Hacı İsa Ru hi Efen di’nin 

(Bolay) vaazından et ki le ne rek 1942’de 

resmî öğ re ni mi ni yarı da bı ra kıp on dan 

İslâm ilim le ri tah si li ne baş la dı ve dört yıl 

son ra icâzet al dı. Bu sı ra da Ha cı ve yiszâde 

Mus ta fa Ku ru cu’dan ha dis ve ahlâk, Mü-

sev vid Bül bül Meh med Efen di’den ferâiz, 

Ha cı Hâkî Efen di’den (İz ler) Fars ça, Ha cı 

Hay dar Efen di’den (Ulu ka pı) kı ra at tah-

sil et ti. Bu yıl lar da Kon ya il mer ke zin de-

ki mes cid ler de va az lar ver di. As ker li ği ni 

İz mir Fo ça’da ta mam la dı (1946-1949). 
İle ri de is miyle özdeş leşe cek olan Ka pu 

Ca mii’nde ilk vaaz la rı nı asker den izin li 

gel di ği ra mazan ayı nın son gün le rin de 

yap tı.

As ker lik dö nü şü va az la rı na de vam et-

ti ği sı ra da Kon ya’da bir va azı nı din le yen 

dö ne min Di ya net İş le ri Baş ka nı Ah met 

Ham di Ak se ki’nin tâli ma tıy la Kon ya mer-

kez vâiz li ği ne ta yin edil di (28 Şu bat 1950). 
Va az ve soh bet le ri ne gös te ri len bü yük il gi 

üze ri ne ilk gö rev ye ri olan Asrî Ca mii’n-

den Şe ra fed din Ca mii’ne nak le dil di. Ay nı 

yıl At çe ken ler’den Fah ri ye Ha nım’la ev-

len di. Vâiz li ğin ya nı sı ra genç le re İslâm 

ilim leri okut tu. Gü ven lik güç le rin ce ders-

le rin den bi ri ne ya pı lan bas kın son ra sı “on 

üç-on ye di yaş ara sın da ki on dört ço cu ğa 

Arap harf le ri ve Arap ça sarf ve na hiv ted-

ris et tir mek” su çuy la kı sa sü re baş kan lık 

em ri ne alın dı (28 Mart – 15 Ma yıs 1951). 
1951’de açı lan Kon ya İmam-Ha tip Oku-

lu’nda Ha cı ve yiszâde Mus ta fa Ku ru cu ile 

bir lik te Arap ça öğ ret men li ği yap tı (1952-
1953). 1952’de hac ca git ti. Vâiz lik gö re vi-

ni sür dü rür ken açı lan im ti ha nı ka za na rak 

San cı oğ lu (Bon cuk) Ca mii imam-ha tip li ği ni 

de üst len di (15 Şu bat 1956), hâfız lı ğı nı da 

bu sı ra da ta mam la dı.

27 Ma yıs 1960 as kerî dar be sin den son-

ra mâruz kal dı ğı bas kı la ra rağ men va-

az la rı na de vam et ti, hak kın da yü rü tü len 

tah ki kat tan so mut bir ne ti ce alı na ma-

dı ğı hal de ön ce baş kan lık em ri ne alın dı 

ve ar dın dan Bur dur mer kez vâiz li ği ne 

1980-1984, Ya şar Erol, Ah met Ar pa, Du-
rak Pus maz ve Ab dul lah Yü cel’le bir lik-
te). İmam Mâlik’in ese ri nin çe vi ri si dir. 4. 

Sü ne nü’n-Nesâî (I-VI II, İs tan bul 1981, 
Ah met Te kin, Ömer Fa ruk Har man ve Ya-
şar Erol’la bir lik te). 5. Ha dis ler le İslâm 

(et-Tergîb ve’t-terhîb) (I-VII, İs tan bul 1984-
1986, Ah met Arpa, Du rak Pus maz ve Ab-
dul lah Yü cel’le birlik te). Mün zirî’nin çe şit li 

ko nu la ra da ir hadisle ri bir ara ya ge ti ren 

ese ri nin çe virisidir. Mü el lif ay rı ca Ömer 

Rı za Doğ rul’un Tanrı Buy ru ğu ad lı meâli-

nin ye ni bas kı sı nı ta le be le rin den Mus ta fa 

Uzun’la bir lik te re dakte ede rek ya yım la-

mış tır (İstan bul 1980). Bü yük çı nar’ın çok 

önem ver diği meâl ve tef sir ça lış ma sı 

has ta lı ğı se bebiyle yarım kal mış, Ci han 

Okuyucu’nun hocasının soh bet le rin de tut-

tu ğu not lar ise henüz neş re dil me miş tir.
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ÿMus ta fa Uzun
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Büyükkörükçü

Ahmet Muhtar Büyükçınar son yıllarında bazı öğrencileriyle
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– —BÜZÜRG-i ALEVÎ
ى ) رگء   )

Seyyid Müctebâ Büzürg-i Alevî
(1904-1997)

Ýran’da modern hikâyeciliðin
kurucularýndan, yazar.˜ ™

2 Şu bat 1904’te Tah ran’da doğ du. Ti-

ca ret le uğ ra şan ba ba sı Hâc Sey yid Ebü’l-

Ha san ve de de si Hâc Sey yid Mu ham med 

Sarrâf, Meş ru ti yet ha re ke ti ne ka tıl mış tı 

ve ilk ku ru lan Mec lis-i Şûrâ-yı Millî’nin üye-

le rin den di. An ne si Ha ti ce Ka me rüssâdât, 

Âye tul lah Tabâtabâî’nin to ru nu dur. Al-

man ya ile ti carî iliş ki le ri olan ba ba sı I. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da Bağ dat’a, Kirman-

şah’ın İn gi liz ler’in eli ne geç me sin den son-

ra Ber lin’e git ti ve ora da ika met et me ye 

baş la dı. Müc tebâ ilk öğ re ni mi ni Tahran’-

da ki Mek teb-i Kâna’da da ha son ra ki öğ-

re ni mi ni Ak de siy ye ve Dârül fü nun’da 

yap tı. Yük sek öğ re ni mi ne ba ba sı ve kar-

de şi Mur ta zâ el-Alevî ile bir lik te 1920’de 

git ti ği Al man ya’ da de vam et ti. Ba ba sı 

1927’ de if lâs et me si nin ar dın dan in ti har 

edin ce bir sü re ge çi mi ni sağ la mak için 

ça lış mak zo run da kal dı. Ni ha yet eği tim 

bi lim le ri ve psi ko lo ji bö lü mü nü bi ti re rek 

1928’de Mü nih Üni ver si te si’nden me zun 

ol du. Al man ya’da Sey yid Ha san Ta k¢zâde 

ve Mir za Mu ham med Kazvînî gi bi İran lı 

ya zar ve ede bi yat çı lar la ta nış tı. Bir sü re 

İran el çi li ğin de mü ter cim ola rak ça lış tık-

tan son ra İran’a dön dü. 1928’de Şîraz’da-

ki Hü ne ristân-ı San‘atî’ye Al man ca ho ca sı 

ta yin edil di. Bir yan dan da edebî ka ri ye-

ri ni ge liş tir me ye ça lı şır ken Al man ca’dan 

çe vi ri ler yap tı. Er te si yıl gö re vi ne Tah ran 

Hü ne ristân-ı San‘atî’ de de vam et ti. Bu 

okul da mo dern Fars şi iri nin ön cü le rin den 

Nîmâ Yûşîc ile ta nış tı. 1930’la rın ba şın da 

Sâ dık Hidâyet, Mes‘ûd-i Ferzâd ve Müc-

te bâ Mî no vî ile bir lik te İran hal kı na Ba tı 

dü şün ce si ni ve edebî tür le ri ni ta nıt mak, 

mo dern bir ko nuş ma di liy le on la ra hi tap 

et mek ama cıy la “Reb‘a” (dört ler) adıy la 

bir edebî top lu luk kur du. Şu bat 1933’ ten 

iti ba ren Ta k¢ Erânî ve Îrec İs ken derî ile 

be ra ber İran’da Dünyâ ad lı ilk Mark sist 

eği lim li der gi yi ya yım la dı. 1937 ba ha rında 

ko mü nist li ği sa vun mak ve Mark sizm pro-

pa gan da sı yap mak tan el li iki ki şiy le bir lik-

te tu tuk la na rak ye di yı la mahkûm edil di. 

Ha pis ha ne de kal dı ğı sü re için de yaz ma yı 

sür dür dü. Ken di si ve ar ka daş la rı 1940’ta 

ha pis te, da ha son ra Ale vî’ nin bir ese ri ne 

de ko nu teş kil ede cek olan Gü rûh-i Pen-

câh u Se Ne fer (el li üç ki şi) adıy la bir teş-

kilât kur du lar. 1941’de İran’ın ya ban cı 

ar dın dan ve ya cu ma na ma zı ön ce si yap-

tı ğı va az la rın da dinî kay nak la rın ya nı sıra 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den Şeyh Ga-

lib’e ka dar ge niş bir yel pa ze de atıf lar la va-

az la rı na edebî bir bo yut ka zan dır mış tır. 

Va az ve ko nuş ma la rın da ta sav vuf içe rik li 

şi ir le rin ya nı sı ra mo dern dö nem İslâmcı 

şa ir le rin şi ir le ri ne de yer ver me si, Türk-

çe’ye olan hâki mi ye ti ve et ki li cüm le le riy-

le din le yi ci le rin dik ka ti ni can lı tut muş tur. 

Tür ki ye’de ge li şen er ken dö nem İslâmcı 

söy le mi va az la rı na ak tar mış, Meh med 

Âkif’ten Mu ham med İk bal’e ka dar dö ne-

min baş lı ca si ma la rın dan alın tı lar da bu-

lun muş, va az et me de ki ma ha re ti se be-

biy le “sultânü’l-vâizîn” ola rak anıl mış tır. 

İr şad fa ali yet le ri ni yak la şık el li yıl ka dar 

sür dür dü ğü Kon ya ve ci va rın da ki böl ge 

hal kı için bir ka na at ön de ri ha li ne gel miş-

tir. He nüz ha yat ta iken Kon ya III. Or ga ni-

ze Sa na yii’nde (2009), ve fa tın dan son ra 

da Kon ya Eren köy ma hal le si ya kın la rın da 

(2015) adı na in şa edi len ca mi ler, Me ram 

Gül bah çe’de açı lan İmam-Ha tip Oku lu 

(2014) ve Eren köy’de ki evin de bu lu nan 

kü tüp ha ne siy le hâtı ra sı yâde dil mek te dir. 

Üç kız bir er kek evlâdı olup oğ lu Ab dur rah-

man Bü yük kö rük çü halen Kon ya başvâizi 

ola rak gö rev yap mak ta dır. Te lif ten çok 

ir şad la meş gul olan Ta hir Bü yük kö rük çü, 

Ha kikî Vec he si le Mevlâna ve Mes ne-

vi (Kon ya 1959), Mübârek Ra ma zan ve 

Oruç (Kon ya 1961), Mevlânâ ve Mes-

ne vî Gö züy le Pey gam ber Efen di miz 

(İs tan bul 1963), İslâmda Edeb (İs tan bul 
1963), Müs lü man Pey gam be ri ni Ta nı-

ma lı sın (İs tan bul 1963) isim li beş ki tap 

ka le me al mış tır.
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ÿMu ham med Tâhir Bü yük kö rük çü

olu şum la ra ak tif des tek ver miş, 12 Ey-

lül as kerî dar be sin den son ra ak tif gö rev 

alma sa da ve fa tı na ka dar söz ko nu su 

câmia ile ya kın iliş ki le ri ni sür dür müş, 28 

Şubat süreci sonrasında bu câmia nın için-

den çı kan ye ni si yasî ha re ke ti des tek le miş-

tir. He nüz ço cuk luk ça ğın da ta nı yıp soh be-

tin de bu lun du ğu Nak şi bendî-Hâlidî sil si le-

si nin Tür ki ye’de ki önem li kol la rın dan Er bilî 

Dergâhı post ni şi ni Mah mut Sa mi Ra ma za-

noğ lu’na in ti sap et miş, Bur dur’da gö rev 

yap tı ğı dö nem de şey hi nin ders ve kil li ği ni 

üst len miş, Eren köy lü Hik met Tuz ka ya, 

Yah ya lı lı Ha cı Ha san Dinç, Mu sa Top baş, 

Çar şam ba lı Mah mut Us ta os manoğ lu, Ali 

Ul vi Ku ru cu, Meh met Za hit Kot ku, Ne cip 

Fa zıl Kı sa kü rek ve Mu ham med Har rânî 

gi bi şah si yet ler le dost luk lar kur muş, Os-

man Çe le bizâde Sıd kı Çe le bi’den (Yar kın) 
icâ zet ala rak Mev levî Dergâhı’na da in ti sap 

et miş tir.

Bü yük kö rük çü, 1960’lı yıl lar dan iti ba ren 

he men her yıl git ti ği hac ve um re yol cu-

luk la rın da Su ri ye ve Irak’ta ilim tah si li için 

bu lu nan Türk öğ ren ci le re maddî ve mâ-

ne vî yar dım lar da bu lun muş, bu se fer ler 

es na sın da al dı ğı bir çok Arap ça ese ri kü-

tüp ha ne si ne ka zan dır mış tır. Ha re meyn’e 

mücâvir kal dı ğı yıl lar da Mu ham med Ali 

es-Sâbûnî ve Mu ham med b. Alevî el-Mâlikî 

gi bi şah si yet ler le ta nı şa rak dost luk lar te-

sis et miş tir. Tür ki ye’de İslâmî ha ya tın ye-

ni den can lan ma sı için bü yük önem ver-

di ği İmam-Ha tip okul la rı nı mem le ke tin 

ge le ce ği ni in şa ede cek ilim yu va la rı ola rak 

gör müş, bu okul la ra maddî kat kı lar da bu-

lun muş tur. Ge rek me mu ri yet ha ya tın da 

ge rek se emek li li ği son ra sın da ir şad hiz-

me ti ni ön ce le yen, der gi ve ga ze te ler de 

yaz sa da kür sü den yap tı ğı ir şad hiz me-

ti nin ye ri nin ken di si için fark lı ol du ğu nu 

vur gu la yan Bü yük kö rük çü, haf ta nın be lir li 

gün le rin de sa bah ve yat sı na maz la rı nın 

Tahir Büyükkörükçü müftülük makamında




