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Se kî rec, Ab dül hafîz b. Mu ham med Tâ hir 

el-Fâ sî’ den icâzet al dı. Kla sik öğ re ni mi ni 

coğ raf ya, mûsi ki ve di ğer ba zı alan lar da ki 

bil gi ler le des tek le di. 1920’de Mübâre kiy-

ye Zâvi ye si’nde dört yıl öğ ret men lik yap-

tık tan son ra özel Ab bâ siy ye Med re se si’ni 

aç tı; müf re da tı nı ken di ha zır la dı ğı bu oku-

lun ta le be le rin den Cû ku’s-sa‘y ve’l-fazîle 

adı nı ver di ği bir ti yat ro gru bu oluş tur du 

ve 1928’de yaz dı ğı ti yat ro ese riy le ödül 

al dı. Se lefî ve millî kur tu luş ha re ket le ri 

için de fa al rol oy na dı. 1930’da Fran sız hi-

ma ye yö ne ti mi, Ber berîler’i Arap lar’dan 

ayı ra rak ül ke nin bü tün lü ğü nü boz mak ve 

on la rı hı ris ti yan laş tır mak için ken di le ri ne 

İslâm hu ku ku ye ri ne örfî hu kuk özerk li ği 

ta nı yan ya sa yı (ez-Zahîrü’l-Ber berî) çı kar-

dı ğın da bu na kar şı dü zen le nen gös te ri-

ler de öne çı kan ha tip ler ara sın da yer al dı 

ve bu se bep le hap se atıl dı. 1932’de Sa nat 

Oku lu, Yûsu fiy ye Li se si gi bi dev let okul-

la rın da ho ca lık yap ma ya baş la dı. Bu yıl-

lar dan iti ba ren es-Sa£âde, el-Me ved de, 

el-¥aš, el-İrşâd, el-£Ah dü’l-cedîd, el-

Îmân, el-£İlm ve Ce za yir’ de ki en-Necâ¼, 

el-Berš gi bi der gi ve ga ze te le re ya zı lar 

yaz dı. 1939’da Kral V. Mu ham med ta ra-

fın dan kra li yet sa ra yın da dârü’l-mah zen 

kâtip li ği ne ta yin edil di ve ül ke de ki Kur’an 

okul la rı, özel eği tim ve kız la rın eği ti mi ko-

nu la rı nı tef tiş le gö rev len di ril di. Kra li yet ai-

le si nin ço cuk la rı nın öğ re ni mi için 1942’de 

açı lan el-Ma‘ he dü’l-Mev levî’de ders ver di. 

1953’te V. Mu ham med yurt dı şı na sür-

gü ne gön de ril di ğin de Cirârî de sö mür ge 

yö ne ti mi ne kar şı tav rı se be biy le gö re vin-

den alın dı. Fas ba ğım sız lı ğa ka vuş tuk tan 

(1956) son ra üst se vi ye de gö rev ka bul et-

me di, eği tim mü fet tiş li ği ve ca mi de ders 

ver me fa ali ye ti ni sür dür dü. Fas Rad yo su 

ku rul du ğun da Kur’an oku mak üze re ta yin 

edi len ilk hâfız ol du; dinî prog ram lar dü-

zen le di, din le yi ci le rin so ru la rı nı ce vap la dı. 

Eği tim ve kül tür, te lif, mus haf, tec vid, 

Kur’an söz lü ğü ko mis yon la rın da gö rev 

al dı. 1965’te Ev kaf ba ka nı nın baş kan lı-

ğın da ki bir he yet le bir lik te hac farîza sı nı 

ileric i gö rün me adı na yan lış adım lar atan 

genç le ri, âsi genç le rin or ta ya çık ma sı na 

yol açan anar şi yi an lat mış tır. Dö ne min de 

İslâm’ı mer kez ala rak hi da yet ro man la rı 

ya zan isim le rin ön de ge len le ri ara sın da 

yer al mış tır. Ro man la rı şun lar dır: Oğ lum 

Os man (İs tan bul 1975), Ha ram Lok ma 

(İs tan bul 1979), Bedr Kah ra man la rı (İs-
tan bul 1980), Bek le nen Sa bah (İs tan bul 
1980), Kut sal Çi le (İs tan bul 1983), Tek-

sas’ta İs lam’ın Gü cü (İs tan bul 1984), 
Din me yen Göz yaş la rı (İs tan bul 1986), 
On lar Ol ma say dı (İs tan bul 1986), Bir 

An ne nin Fer ya dı (İs tan bul 1987), Ga fil-

ler (İs tan bul 1988). Ya za rın Rü ya Ta bir-

le ri ad lı ese ri de il gi gör müş tür.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ra ma zan Yıl dı rım, Med re se den Üni ver si te ye: 
Ali Özek, İs tan bul 2012, s. 52-53, 58-59, 143, 
ay rı ca bk. İn deks; “Ci la sun, Ra if”, He ce, VI/65-
67, An ka ra 2002, s. 822; Ce mal A. Kal yon cu, 

“Ef sa ne Kurs Kes ta ne pa za rı”, Ak si yon, sy. 555, 
İs tan bul 2005.
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4 Şâban 1322 (14 Ekim 1904) ta ri hin-

de Ra bat’ta doğ du. Oğ lu Ab bas el-Ci-

râ rî’ nin kay det ti ği bu ta ri hi (et-Teßlîf ve 
neh Ša tühû, Ab bas el-Cirârî’nin gi ri şi, s. 
6) İdrîs b. Mâhî Kaytûnî 1323, İb nü’l-Hâc 

es-Sü lemî 1324 (Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-
Ma³ri biy ye, s. 79; İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbîn, 
s. 398) ola rak ver miş tir. Ab dür rahîm el-

Ket tâ nî ile Ab dü lazîz Bağ dat’ın ver dik le-

ri 1331 yı lı (el-Müfîd fî terâci mi’ş-şu£arâß, 
s. 231; on dan nak len Mu ham med Hayr 
Ra ma zan Yûsuf; Yûsuf Abdurrahman el-
Mar‘aşlî, bk. bibl.) yan lış ol ma lı dır. Ci râ rî 

ilk eği ti mi ni ba zı küttâblar da alıp Kur’an’ı 

hıf zet tik ten son ra Fas’ta Ka ra viyyîn Üni-

ver si te si’nde tah sil gör dü, dev rin ta nın-

mış âlim le rin den ders oku du ve icâzet 

al dı. Mu ham med b. Tihâmî er-Raggây, 

Mu ham med el-Me denî İb nü’l-Hüsnî, Mu-

ham med b. Ab düs selâm es-Sâyih, Ebû 

Şu ayb ed-Dükkâlî, Mu ham med b. Arabî 

el-Alevî, Ah med b. Me’mûn el-Bel gaysî 

gi bi âlim le rin ders le ri ne gir di. 1937’de 

âli miy ye dip lo ma sıy la me zun ol du. Ho-

ca la rın dan Dükkâlî, Sâ yih ve Rag gây’-

dan, ay rı ca Ab dül hay el-Ket tâ nî, Ah med 

Bir ce mi yet ada mı ola rak hiz met ve ren 

Ci la sun, İz mir’de İl Fa kir le ri ni Ko ru ma Der-

ne ği, Halk Eği tim Der ne ği gi bi ku ru luş lar-

da gö rev al dı. Genç le rin dinî ve millî de ğer-

le re bağ lı ola rak ye tiş me si için fa ali yet ler-

de bu lun du. 1949 yı lın da, mil let ve ki li ada yı 

ol du ğu Cum hu ri yet Halk Par ti si saf la rın da 

il ko kul la ra din der si ko nul ma sı ve İmam-

Ha tip okul la rı nın açıl ma sı hu su sun da ça ba 

sar fet ti. 1950’de İz mir’de Kur’an Öğ ren-

ci le ri ni Ko ru ma Der ne ği’nin ku rul ma sı na 

ve Kes ta ne pa za rı Ca mii Kur’an Kur su’nun 

ça lış ma la rı na des tek ver di. 1951’de İs tan-

bul’da İlim Yay ma Ce mi ye ti’nin, 1959’da 

Sön mez Neş ri yat’ın olu şu mu na kat kı da 

bu lun du. Ay nı yıl İlâhi yat Ted ri sa tı na Yar-

dım Eden Der nek ler Fe de ras yo nu’nun 

tü zü ğü nü ha zır la dı. 1960’lı yıl la rın son la-

rın da baş la yan ve ede bi yat yo luy la İslâm’ı 

teb liğ et me ama cı gü den ya yın ha re ke ti-

ne ka tıl dı. Bu mak sat la yaz dı ğı ilk ro ma nı 

Oğ lum Os man ge niş bir oku yu cu ke si mi-

nin il gi si ni çek ti, de fa lar ca ba sıl dı ve Yü cel 

Çak mak lı ta ra fın dan si ne ma ya ak ta rıl dı. 

Ay nı içe rik te ki ro man la rın dan Bir An ne-

nin Fer ya dı ve Ha ram Lok ma da çok 

il gi gör dü. 19 Ağus tos 1998’de ve fat eden 

Ra if Ci la sun hak kın da ölü mün den bir yıl 

son ra Ce mal So fu oğ lu’nun baş kan lı ğın da 

bir pa nel dü zen len miş, ay rı ca İz mir’de Ra-

if Ci la sun Eği tim ve Kül tür Vak fı ku ru la rak 

Ra if Ci la sun Kur’an Kur su hiz me te so kul-

muş tur (2009). Nak şi bendî-Hâlidî Şey hi 

Meh met Za hit Kot ku’ya in ti sap eden Ci-

la sun Ha san Bas ri Çan tay, Sa id Nur si ve 

Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek gi bi ze vat ile de ya-

kın dost luk lar kur muş tur.

Eser le ri. Fark lı tür ler de ya yın la rı bu lu-

nan M. Ra if Ci la sun’un en önem li eser le ri 

ro man la rı dır. Ko nu la rı nı ge nel lik le şa hit 

ol du ğu olay lar dan al dı ğı nı be lirt tiği ro-

man la rın da dinî bil gi ve millî kül tür eksik-

li ği yü zün den genç le rin yan lış yö ne liş le ri-

nin ge tir di ği acı so nuç la rı ve piş manlık la rı 

ele al mış; so ka ğa dü şen te miz ai le kız la-

rı nı, ava re ha yat la rı için de bo ca la yan, 

CirârîM. Raif

Cilasun



264

CÝRÂRÎ

Ki tâ bât ¼av le’l-mu½ ¼af, el-Mu£ce mü’l-

Æurßâ nî (mü el lif bu nun la il gi li tâ, hâ, zâl, 
sâd, dâd, he, vâv ve yâ harf le ri ni ha zır-
la mış olup Ev kaf Ba kan lı ğı di ğer harf le-
ri de baş ka mü el lif le re ta mam lat mış tır), 
Mec mû£atü fetâvâ (İ¹ lâ£u’l-šårî £alâ fe tâ-
ve’l-Ci râ rî), İÅti½âru Ce×ve ti’l-mušte bis, 

Rav ²a tü’l-mašål (Sevâni¼u’l-šalem, I-III, 
ga ze te ve der gi ler de ya yım lan mış ya zı la-
rı nı içe rir) (eser le ri nin bir lis te si için bk. 
et-Teß lif ve neh Ša tü hû, s. 9-16).

Cirârî hak kın da ya pı lan ba zı ça lış ma lar 

şun lar dır: £Ah dü’l-vefâß: Teßbînü fa š¢-

di’d-dîn ve’l-£ilm ve’l-va¹aniy ye £Ab-

dillâh b. £Abbâs el-Cirârî (Dârül beyzâ 
1404/1983); Ab bas el-Cirârî, el-£Âli mü’l-

mücâhid £Ab dullåh b. £Abbâs el-Cirârî 

(Dâ rül beyzâ 1405/1985); Mus ta fa el-Cev-

he rî, £Ab dullåh b. £Abbâs el-Cirârî el-

edîb (Ra bat 1995); el-Va¹aniy yü’l-mü-

câ hid el-£allâme £Ab dullåh el-Cirârî 

(nşr. Mus ta fa el-Cev herî, Ra bat 1999); 
Ab dül mecîd Bin cilâlî, Mušåre be dirâsiy-

ye li-ra¼alâti £Ab dillâh el-Cirârî (Ra bat 
1421/2001); Ab dul lah Ecdîre, Æırâße ter-

be viy ye fi’l-fik ri’t-ter bevî el-Ma³ribî 

el-¼adî¦ min Åilâli kitâbâti’l-£Allâme 

£Ab dillâh el-Cirârî ve mümâresetihi’t-

ter be viy ye; Ömer Eb‘azîz, el-İc tihâdü’l-

İslâmî fî meyâdîni’t-ter be viy ye ve’t-

ta£lîm: Fik ru £Ab dillâh el-Cirârî nümû-

ze cen; Halîl Bûşerî, Merâki zü’t-te¦š¢f 

ve mušavvimâtü’¦-¦ešåfe min Åilâli 

kitâbi et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-

Ma³rib fi’l-šar ni’l-£işrîn; Hârûş He niy-

ye, İt ti câ hâtü’t-teßlîfi’l-edebî ve’l-fikrî 

min Åi lâli kitâbi et-Teßlîf ve nehŠatühû 

bi’l-Ma³rib fi’l-šar ni’l-£işrîn.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Cirârî, Min A£lâmi’l-fik ri’l-mu£â½ır bi’l-£Ud-
ve teyn er-Rabâ¹ ve Selâ, Ra bat 1391/1971, I, 
104, 109, 195-198, 206-207, 210-211, 214-
215, 219-221, 223-228, 240-242; II, 111-112, 
133-134, 142-143; ay rı ca bk. tür.yer.; a.mlf., 

et-Teßlîf ve nehŠatühû bi’l-Ma³rib fi’l-šar ni’l-
£işrîn min 1900 ilâ 1972, Ra bat 1406/1985, s. 
42, 65-66, 244, 247, 325, ay rı ca bk. Ab bas el-
Cirârî’nin gi ri şi, s. 4-16; Ab düs selâm b. Ab dül-

kådir İbn Sûde, Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, 
Dârül beyzâ 1960-65, I, 149; II, 339, 360, 367, 
369, 485, 488, 490; İdrîs b. Mâhî el-Kaytûnî, 

Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, Selâ 1988, 
s. 79; İb nü’l-Hâc Mu ham med b. Fâtımî es-Sü-

lemî, İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbîn bi-terâci mi sül le-
tin min £ulemâßi’l-Ma³ri bi’l-mu£â½ırîn, Dârül-
beyzâ 1412/1992, s. 398-401; M. Hayr Ra ma zan 

Yûsuf, Tek mi le tü Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 
1418/1997, s. 333-334; a.mlf., Te tim me tü’l-
A£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 329; a.mlf., Mu£ce-
mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 
(1897-2003), Ri yad 1425/2004, I, 393-395; 
Ah med Ziyâdî, el-İt ticâhâtü’l-va¹aniy ye fi’n-
ne¦ri’l-Ma³ri biy yi’l-¼adî¦ fî £ah di’l-¼imâye 

el-Mekkî el-Betâvirî (Dârül beyzâ 
1398/1978), eş-ŞeyÅu’l-müb diß Mu¼am-

med b. £Ab dis selâm es-Sâyi¼ (Dârül-
bey zâ 1399/1979), ŞeyÅu’l-cemâ£a el-

£al lâ me Ebû İs¼âš et-Tâdilî er-Rabâ¹î 

(Dâ rül beyzâ 1400/1980), el-£Allâme er-

riyâ²î Mu¼am med el-Mehdî Met cinûş 

(Dârül beyzâ 1402/1982). 5. Ra¼alât. Ci-

râ rî’ nin 1934-1956 yıl la rı ara sın da yap-

tı ğı se kiz se ya ha te ait mü şa he de le ri nin 

an la tıl dı ğı eser ler dir: £Aşe re tü ey yâm 

fî Merrâküş (nşr. Ab dül mecîd Bin ci lâ-
lî, Ra bat 1423/2002), er-Ri¼le tü’s-Set-

tâ tiy ye (nşr. Mus ta fa el-Cev herî, Ra bat 
1425/2005), er-Ri¼le tü’r-rebî£iy ye ilâ 

£â½ı me ti Fâs el-£aliy ye (nşr. Ab dül mecîd 
Bin ci lâ lî, Ra bat 2007), er-Ri¼ le tü’l-Lîbiy-

ye (nşr. Ab dül mecîd Bin cilâlî, Ra bat 
2009), Nüz he tü’l-ištibâs min Åam se-

ti ey yâm fî Fâs, Æur re tü’l-£uyûn min 

seb£a ti eyyâm fî Miknâse ti’z-zeytûn ve 

câ re tihâ Zerhûn, Cev le fî Vüc de, Ri¼-

le tî e½-½ay fiy ye.

Cirârî’nin bir kıs mı ba sı lan di ğer ba zı 

eser le ri de şun lar dır: Našdü’n-našd limâ 

i¼tevâ £aley hi’d-dür rü’l-mu na¾¾am mi-

ne’l-¼al ve’l-£ašd (Ra bat 1350/1932), el-

Æav lü’l-mu¼at tem fî leb si’l-Åâtem (Ra-
bat 1350/1932), ¬ik reyâti’l-müßmin: Mu-

¼â re be tü bi da£ (Ra bat 1352), el-øå ye 

min ref£i’r-râye (Fas bay ra ğı ve ta ri hiy le 
il gi li dir; Ra bat 1372/1953), Øaf ¼a tün min 

½afa¼âti’l-mâ²î li’l-Küt le ve te cellîhâ 

fi’l-mü¹âla be bi’l-is tiš lâl se ne 1944 

(Dârül beyzâ 1377/1958), Te šad dü mü’l-

£Arab fi’l-£ulûm ve’½-½ı nâ£ât ve üstâ×iy-

ye tü hüm li-Erûbâ (Ka hi re 1381/1961), 
Şe ×e rât tâ rî Åiy ye min 1900 ilâ 1950 

(Dâ rül beyzâ 1396/1976), el-Mû sî šå ve’ş-

şe bâb (Dâ rül beyzâ 1396/1976), Va ra šåt fî 

ev liyâßi’r-Rabâ¹ ve me sâ ci dihî ve ze vâ-

yâ hû (Dâ rül bey zâ 1398/1978), Müt£a tü’l-

muš rißîn fî tec vî di’l-Æurßâ ni’l-mü bîn 

(Dârül beyzâ 1401/1981), Hâ ×i hî mü ×ek-

kirâtî (nşr. Mus ta fa el-Cev herî, I-III, Ra-
bat 2013), Şu£a râßü’l-Ma³ri bi’l-aš½â ve 

üde bâßühü’l-mu£â½ırûn (Min muÅtâri’ş-
şi£ri’l-Ma³ribî el-mu£â½ır, nşr. Saîd el-Fâ zı lî, 
yük sek li sans te zi, 1992, V. Mu ham med 
Üni ver si te si Ede bi yat ve İn san Bi lim le ri 
Fa kül te si), el-Mecâli sü’l-ede biy ye (nşr. 
Âişe Ne vâ yir, V. Mu ham med Üni ver si te-
si Ede bi yat ve İn san Bi lim le ri Fa kül te si, 
Ra bat 1990), ¥a yâ tü ba ¹a li’t-ta¼rîr Mu-

¼am med el-ƒâ mis (TârîÅu nehŠati ne’l-
¼adî¦e; el-Hizâne tü’l-Ha se niy ye, nr. 6912), 
Ra ma²ân fî işrâkihî ve envârih (1958 yı lı 
ra ma za nın da rad yo da yap tı ğı ko nuşma la rı 
içe rir), Mu ¼â Ša rât fi’t-tefsîr (1959 yı lı ra-
ma za nın da ki rad yo ko nuş ma la rı nı içe rir), 

ye ri ne ge tir di. Ül ke için de ve dı şın da bir-

çok ilmî top lan tı ya ka tıl dı. 26 Ocak 1983 

ta ri hin de Ra bat’ta ve fat et ti ve Mak be re-

tüş şü hedâ’da def ne dil di.

Cirârî, Fas Ya zar lar Bir li ği, Ra bat ve 

Selâ İlmî Mec li si ve Mağ rib Âlim ler Bir li ği 

gibi ku rum la ra üye idi. 1930’da ha pis ten 

çık tık tan son ra evin de aç tı ğı, her cu ma 

ikin di den son ra ta nın mış âlim ve edip le rin 

ko nuş ma yap tı ğı Cirârî Ku lü bü (en-Nâ di’l-
Ci râ rî) ken di özel kü tüp ha ne siy le (el-Hi zâ-
ne tü’l-Abbâsiy ye) bir bü tün lük ar ze de rek 

çağ daş Fas ede bi yat ve kül tü rü nün ge liş-

me si ne önem li kat kı lar sağ la dı. Ve fa tın-

dan son ra ta nın mış bir aka de mis yen olan 

oğ lu Ab bas el-Cirârî’nin yö net ti ği bu ku lüp 

onun eser le ri ni ya yım la ma yı ve ken di siy le 

il gi li araş tır ma lar yap ma yı üst len miş, ku-

ru lu şu nun 80. yıl dö nü mü mü na se be tiy le 

Fas ve İslâm dün ya sın da dü şün ce ve ede-

bi yat araş tır ma la rı nı teş vik ve ge liş tir mek 

ama cıy la iki yıl da bir ve ril mek üze re 2009 

yı lın da Câize tü Ab dillâh el-Cirârî fi’l-fikr 

ve’l-edeb adıy la bir ödül ver me ye baş la-

mış tır.

Eser le ri. Dinî ilim ler ya nın da ta rih, bi-

yog ra fi, hâtı rat, se ya hatnâme, dil ve ede-

bi yat, eği tim, ti yat ro gi bi ko nu lar da ço ğu 

yaz ma ha lin de bu lu nan yet miş ka dar eser 

ka le me alan Cirârî’nin eser le rin den ba sıl-

ma yan lar oğ lu Ab bas el-Cirârî’ye in ti kal 

eden kü tüp ha ne sin de olup en-Nâdi’l-Ci-

râ rî ta ra fın dan neş re dil mek te dir. 1. Dü-

rû sü’t-târîÅi’l-Ma³ribî (I-V, Ra bat 1354-
1365/1935-1946; Bey rut 1369). 2. Min 

A£lâ mi’l-fik ri’l-mu£â½ır bi’l-£Ud ve teyn 

er-Ra bâ¹ ve Selâ (I-II, Ra bat 1391/1971). 
Mu kad di me ma hi ye tin de ki I. cilt te Fas’ta 

eği tim ve öğ re tim ta ri hi, Kur’an öğ re ti-

mi, kız la rın eği ti mi, öğ re tim müf re da tı, 

kla sik med re se ler ve oku tu lan ki tap lar, 

sö mür ge ci lik ve son ra sı eği tim ku rum la rı, 

mes cid le rin eği tim de ki ro lü gi bi ko nu lar 

ele alın mış tır. II. cilt te XIV. (XX.) yüz yıl da 

Ra bat ve Selâ şe hir le rin de ye tiş miş 248 

âlim, edip ve mu ta sav vı fın bi yog ra fi si ne 

yer ve ril miş tir. 3. et-Teß lîf ve neh Ša tü-

hû bi’l-Ma³rib fi’l-šar ni’l-£işrîn (Ra bat 
1406/1985). XX. yüz yıl da Fas’ta ye ti şen 

eser sa hi bi âlim ve edip le rin bi yog ra fi le-

ri ile bir lik te kitaplarının kı sa ca ta nı tı lıp 

de ğer len di ril di ği eser de mü el li fin ho ca-

la rı, ak ran la rı ve genç ne sil den 180 ki şi ye 

yer ve ril miş tir. 4. ŞaÅ ½iy yât Ma³ ri biy-

ye. Bu se ri al tın da şu eser ler ba sıl mış-

tır: el-Mu¼ad di ¦ü’l-¼âfı¾ Ebû Şu£ayb 

ed-Dükkâlî (Dâ rül beyzâ 1396/1976), el-

¥âfı¾ü’l-vâ£iye Mu¼am med el-Me denî 

İb nü’l-¥üs nî (Dârül beyzâ 1397/1977), 
Şey Åu’l-cemâ£a el-£allâme Mu¼am med 
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kur du ğu vak fa, dev let mer ke zin de ken-

di sin den şikâyet le rin vâki ol du ğu 1190 

(1776) ve 1196 (1782) yıl la rın da ek va kıf-

lar ilâve ede rek mal la rı nı bu ra ya ak ta rıp 

mü sa de re ye kar şı hu kukî ko ru ma al tı na 

al ma sı, Ah med Bahâed din Efen di’nin dev-

le tin 1789’da ki ta le bi ni red det me sin de et-

ki li ol muş tur.

Onun Ha lep ka dı lı ğı yap tı ğı na da ir ka-

yıt lar hem me zar ta şı kitâbe sin de hem 

dev rin ba zı kay nak la rın da yer alır. An cak 

bu gö re vi ni yap tı ğı 1791-1792 yıl la rın dan 

son ra Bur sa’ya dön dü ğü ne da ir bil gi ler 

(Çel tik çi, s. 54-55) ih ti yat la kar şı lan ma-

lı dır. Zi ra 1771-1773 yıl la rı nın has ta lık la 

geç me si, 1777’de Ga zi Ha san Pa şa’ya re-

fa kat et me si, 1783’te de de si nin ölü mü 

üze ri ne ai le iş le riy le il gi len me si ve 1789’da 

mer ke zin on dan ta lep le ri göz önü ne alın-

dı ğın da Ha lep ka dı lı ğı nın ta ri hi me se le si 

şüp he li ha le ge lir. Ay rı ca söz ko nu su ka-

dı lık gö re vi nin man sıb mı yok sa pâye mi 

ol du ğu açık de ğil dir. Bun lar dan ikin ci si da-

ha muh te mel gö rü nür. Ba zı kay nak lar da 

1 Ra ma zan 1208’de (2 Ni san 1794) Bur-

sa’da öl dü ğü zik re dil mek te dir. Bur sa’da 

ai le me zar lı ğın da ki me zar ta şı kitâbe sin de 

de ve fat ta ri hi 1208 ola rak ve ril miş tir.

1191’de (1777) giz li bir gö revle Bur sa’ya 

ge len Kap ta nı deryâ Ce za yirli Ga zi Ha san 

Pa şa’ya re fa kat et ti, onu ağır la dı. An cak 

asıl sı kın tı yı 1783’te vefat eden de de si ne 

ait mal la rın mü sa de re edil me si sı ra sın da 

ya şa dı. Gi ri şim le ri so nu cu, 287.858 ku ruş-

luk mu hal lefâtın 150.000’inin dev let ha zi-

ne si ne bı ra kıl ma sı nı, 50.000’inin va si yet 

edi len ki şi le re da ğı tıl ma sı nı, 50.000’inin 

de Sad ra zam Ha lil Hamîd Pa şa’ya ve ril-

me sin den son ra ge ri ye ka lan 30.000 ku-

ru şu nun ai le si ne in ti ka li ni sağ la dı. Böy le ce 

ai le si nin maddî nü fu zu nu kı rı cı bu bâdi re 

da ha az bir za rar la at la tıl mış ol du. İki ay da 

bir 50.000 ku ruş luk tak sit ler le dev let ha zi-

ne si ne öden me si ge re ken 150.000 ku ru-

şun top lan ma sın da sı kın tı ya şa yın ca mer-

kez den yar dım is te di. Ni te kim tak sit le ri 

bi tir me sin den son ra, Ha lil Hamîd Pa şa’ya 

ve ri len meb lağ yü zün den mu hal lefâtın ol-

du ğun dan da ha az he sap lan ma sın dan do-

la yı ai le si ne bü yük mi ras kal dı ğı nın dev let 

ta ra fın dan ken di si ne bil di ril me si ve ar dın-

dan se fer mas raf la rı için yar dım is ten me-

si üze ri ne Ah med Bahâed din, Ha cı Hü se-

yin Ağa’nın mu hal lefât def te ri ni mer ke ze 

gön de rip ai le nin maddî imkânsız lı ğı nı di le 

ge tir di (1789). Ha cı Hü se yin Ağa, 1760’ta 
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Osmanlý tarihçisi, edebiyatçý.˜ ™

1154 (1741) yı lın da doğ du. Bur sa’nın 

Ha raçzâde ve ya Ciz ye darzâde ola rak ta-

nı nan bir âyan ai le si ne men sup tur. Ba-

ba sı Ha cı Hü se yin Ağazâde Mah mud 

Efen di’dir. De de si Ciz ye dar Ha cı Hü se-

yin Ağa’nın gö ze ti min de eği ti mi ne baş-

la dı. Ho ca İbrâhim Efen di’den Arap ça, 

Bur sa’nın mu ta sav vıf ve mü der ris le rin-

den Kal tak çızâde Halil Efen di’den Fars-

ça öğ ren di. Mü der ris Çu ka cızâde Feh mi 

İbrâhim Efen di’den de fay da lan dı.

İs tan bul’da 1759’da hâriç rüt be siyle 

mü der ris li ğe baş la dı ğı bi li nen Ah med 

Ba hâed din Efen di’nin bun dan son ra ki 

gö rev le ri hak kın da bil gi yok tur. Bu nun la 

bir lik te yaz dı ğı ta rih te ki ba zı ifa de ler den 

1770’li yıl lar da Bur sa’da ol du ğu tah min 

edil mek te dir. Yi ne ese rin de be lirt ti ği ne 

gö re 1185’te (1771) hum ma ya (hummâ-yı 
rub‘) ya ka lan dı ve uzun sü re bu hastalıkl a 

mü ca de le et ti. Bir ara çev re sin de ki ilim 

mec lis le ri ne ka tıl dı. An cak bir sü re sonra 

bu or tam dan sı kı la rak in zi va ya çekildi. İn-

zi va ya çe kil me sin de, Bur sa’nın en güç lü 

âyan ai le si nin yö ne ti ci si olan de de si Hacı 

Hü se yin Ağa’nın mer kez le ara sın da çı kan 

an laş maz lık ya nın da di ğer zen gin ai le ler le 

çe kiş me si de rol oy na dı. Mart-Ni san 1773 

ta ri hin de has ta lık tan kur tulun ca bir ta raf-

tan ilim le, di ğer ta raf tan mukåtaa ge lir le-

riy le çok zen gin leş miş olan ai le si nin mü sa-

de re edi len mal la rı nı kur tar mak la uğ raş tı. 




