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İlâhi yat Fa kül te si’nde, 1967-1968 öğ re tim 

yı lın da yi ne An ka ra’da bir özel yük sek okul-

da, 1977-1980 yıl la rın da Sa kar ya Dev let 

Mi mar lık Mü hen dis lik Aka de mi si’nde çe-

şit li ders ler okut tu. 1987’de ken di is te ğiy le 

emek li ye ay rıl dı. Esat Co şan, he nüz or ta 

öğ re tim yıl la rın da iken ba ba sı nın ya nın da 

Nak şi bendî-Hâlidî şeyh le rin den Se rez li Ha-

sib Efen di ve Ab dü la ziz Bek ki ne’nin soh-

bet le ri ne ka tı lır dı. Bek ki ne’nin ve fa tın dan 

son ra Meh met Zâ hit Kot ku’ya in ti sap et ti. 

1960’ta şey hi nin kı zıy la ev len di ve bu ev li-

lik ten iki kı zı, bir oğ lu ol du.

1977’den iti ba ren şey hi nin em riy le İs-

ken der Pa şa Ca mii’nde pa zar gün le ri 

Gü müşhânevî’nin Râmûzü’l-ehâdîs’ini 

okut ma ya baş la yan Co şan, ay nı yıl lar da 

kış ay la rın da An ka ra Ha cı Bayrâm-ı Velî 

Ca mii’nde haf ta nın bel li gün le rin de Râ-

mû zü’l-ehâ dîs’e de vam et ti. Yi ne o yıl lar-

da Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan lı ğı ek hiz met 

bi na sı ola rak kul la nı lan Ulus’ta ki An ka ra 

Pa las Ote li’nde özel lik le üni ver si te öğ ren-

ci le ri ne yö ne lik Türk ede bi ya tı ve Os man-

lı ca se mi ner le ri dü zen le di. Dev let Plan lan-

ma Teş kilâtı’nca oluş tu ru lan ko mis yon da 

yer al dı ve Tür ki ye’nin Mânevî Kal kın ma 

Ra po ru’nu ha zır la dı. Meh met Zâhit Kot-

ku’ nun ve fa tı nın (1980) ar dın dan onun 

yap mış ol du ğu ir şad hiz met le ri ni de vam 

et tir di. Bu mak sat la oluş tur du ğu ders ve 

soh bet hal ka la rı nın ya nı sı ra med ya ala-

nın da da fa ali yet gös ter di. Bu çer çe ve de 

ya yım lan ma sı na ön cü lük et ti ği İslâm, Ka-

dın ve Ai le, İlim ve Sa nat, Gül ço cuk, 

Pan ze hir gi bi haf ta lık ve ay lık der gi ler de 

baş ya zı lar yaz dı. Sağ du yu ad lı gün lük ga-

ze te nin, ulu sal ve ulus lar ara sı fre kans ta 

ya yın ya pan Ak ra FM rad yo su nun ve ye rel 

ya yın ya pan Ak TV’nin ku rul ma sın da rol 

al dı, bu ra lar da pe ri yo dik ko nuş ma lar yap-

tı. Çe şit li va kıf ve der nek le rin olu şu mu na 

kat kı sağ la dı. Hak yol Eği tim Yar dım laş ma 

ve Dost luk Vak fı, İlim Kül tür ve Sa nat Vak-

fı, Sağ lık Vak fı, İlim Kül tür, Ahlâk ve Çev re 

Der ne ği ile Ha nım lar Der ne ği bun lar dan 
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el-Haşşâ’nın Ebû Be kir er-Râzî’nin e¹-

ªıb bü’l-Man½ûrî ad lı ki ta bın da yer alan 

tıbbî ta bir le ri açık la mak için yaz dı ğı ese rin 

Fran sız ca ter cü me siy le bir lik te neş ri dir. 

9. His to ire de l’Af ri que du nord et de 

l’Es pag ne mu sul ma ne: in ti tulée Ki tåb 

al-Bayån al-mug hrib (I-II, Lei den 1948-
1951, E. Lévi-Pro ven çal ile bir lik te). İbn 

İzârî’ye ait ese rin R. Dozy ta ra fın dan 1848-

1851 yıl la rın da ya yım la nan I ve II. cilt le ri-

nin göz den ge çi ril miş ye ni neş ri dir. 10. La 

vie ma ro ca ine: tex tes éthno- g rap hi-

qu es en ara be dia lec tal sur les usa ges 

et les co utu mes des ci ta dins et des ru-

ra ux du Ma roc (Pa ris 1953, Co lin’in ça-
lış ma la rı nın bir lis te si için bk. Ca na mas, 
XVII [1976-77], s. 39-45).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ab dur rah man Be devî, Mevsû£atü’l-müs teş ri-

š¢n, Bey rut 1993, s. 489-490; Ab dül hamîd Sâ lih 

Ham dân, ªabašåtü’l-müs teş riš¢n, [bas kı ye ri ve 
ta ri hi yok] (Mek te be tü Medbûlî), s. 183; Cl. Le-

fébu re – A. Mes sa ou di, “Co lin, Ge or ges-Sé rap-
hin”, Dic ti on na ire des ori en ta lis tes de lan gue 
fran ça ise (ed. Fran ço is Po uil lon), Pa ris 2008, s. 
232; A. Fa ure, “Hom ma ge a Ge or ges S. Co lin”, 
Hespéris, XVII, Pa ris 1976-77, s. 5-12; Ch. Ca na-

mas, “Bib li og rap hie G. S. Co lin”, a.e., s. 39-45; 
Ph. Mar ça is, “Co lin, Ge or ges Sérap hin”, Ara bi ca, 
XXIV/3, Lei den 1977, s. 227-232.

ÿCum hur Er sin Adı gü zel

– —COÞAN, Mahmut Esat
(1938-2001)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

Ça nak ka le’nin Ay va cık il çe si ne bağ lı Ah-

met çe kö yün de doğ du. Ba ba sı Ha lil Ne ca ti 

Efen di, an ne si Şa di ye Ha nım’dır. Bü yük 

de de si Mol la Ab dul lah tah si li ni İs tan bul’da 

ta mam la mış, Nak şi bendî-Hâlidî şey hi Gü-

müşhânevî’ye in ti sap et miş, İs tan bul’da 

Fâ tih med re se le rin den icâzet alan de de si 

Mol la Meh med, I. Dün ya Sa va şı’nda şe hid 

ol muş tur. Ba ba sı Ha lil Ne ca ti Efen di ai le-

siy le bir lik te 1942 yı lın da İs tan bul’a ge lip 

İs tan bul Müf tü lü ğü’nde gö re ve baş la dı. 

Mah mut Esat ilk ve orta öğ re ni min den 

son ra gir di ği İs tan bul Üni ver si te si Ede-

bi yat Fa kül te si Arap-Fars Fi lo lo ji si Bö lü-

mü’nden 1960’ta me zun oldu. Ay nı yıl 

An ka ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si’nde 

Kla sik Dinî Türk çe Me tin ler Kür sü sü’ne 

asis tan ola rak ta yin edildi. Ha ti boğ lu Mu-

ham med ve Eser le ri adlı te ziy le 1965’te 

dok tor, Ha cı Bektâş-ı Ve lî: Makålât 

ad lı ça lış ma sıy la 1973’te do çent, Mat ba-

acı İbrâhîm-i Mü te fer ri ka ve Risâle-i 

İslâmiy ye isim li tak dim te ziy le 1982’de 

pro fe sör un va nı nı al dı. An ka ra Üni ver si te si 

mo der ne (Ra bat 1937). 2. La mos-

quée des An da lo us à Fès (Pa ris 1942, 
H. Terras se ile bir lik te). 3. La gran de 

mosquée de Ta za (Pa ris 1943, H. Ter-
ras se ile bir lik te). 4. L’ara be vul ga ire à 

l’Eco le na ti ona le des lan gu es ori en ta-

les vi van tes (Pa ris 1948). 5. Le dic ti on-

na ire Co lin d’ara be dia lec tal ma ro ca in 

(Ra bat 1993). Mü el li fin Fas’ta ge çir di ği el li 

yı lı aş kın sü re de ha zır la dı ğı, ölü mün den 

son ra ya yım la nan bu söz lük Fas’ta ko nu-

şu lan ma hallî Arap ça hak kın da önem li bir 

baş vu ru kay na ğı dır. 6. el-Bârûd £in de’l-

müs limîn (Da vid Aya lon, R. M. Sa vory 
ve Yar Mo ham mad Khan ile bir lik te, trc. 
İbrâhim Hurşîd v.dğr., Bey rut 1984). 7. el-

En de lüs (E. Lévi-Pro ven çal, L. Tor res Bal-
bás, J.D. Lat ham ile bir lik te, trc. İbrâhim 
Hurşîd v.dğr., Bey rut-Ka hi re 1980). 8. No-

te sur l’ori gi ne du nom de “Ma ho met” 

(Pa ris 1925).

Ter cü me ve Ne şir: 1. His to ire du Ma-

roc (A. Gra ul le ve İsmâil Ha met ile bir-
lik te, Arc hi ves Ma ro ca ines, XXX-XXXI II, 
Pa ris 1923-1934). Ah med b. Hâlid es-

Selâvî’nin Kitâbü’l-İs tiš½â li-aÅbâri dü-

ve li’l-Ma³ri bi’l-aš½â ad lı ese ri nin ilk üç 

cil di nin ter cü me si dir. 2. el-Maq½ad. Vi es 

des sa ints du Rif de £Abd-el-¼aqq el-

Bådis¢ (Pa ris 1926). Ab dül hak b. İs mâil 

el-Bâdisî’nin XI II-XIV. yüz yıl lar da Ku zey 

Af ri ka’da ve özel lik le Rîf’te ki ta sav vufî 

ha ya ta da ir önem li bil gi le rin yer al dı ğı el-

Maš½adü’ş-şerîf ve’l-men ze£u’l-la¹îf 

fi’t-ta£rîf bi-½ule¼âßi’r-Rîf ’in son (üçün-
cü) bö lü mü nün çe vi ri si dir. 3. Un ma nu-

el his pa ni que de his ba (Pa ris 1931, E. 
Lévi-Pro ven çal ile bir lik te). Ebû Ab dul lah 

Mu ham med b. Ebû Mu ham med es-Sa katî 

el-Mâle k¢’nin En dü lüs’te his be teş kilâtıy la 

il gi li Kitâb fî âdâbi’l-¼is be ad lı ese ri nin 

Fran sız ca bir mu kad di me ve me tin de ge-

çen ke li me le re da ir bir söz lük le bir lik te 

neş ri dir. 4. Chro ni que anony me de la 

dynas tie sa£di en ne (Ra bat 1934). Sa‘dî 

ta ri hi ne da ir ano nim ese rin Arap ça met ni 

ve Fran sız ca ter cü me si dir. 5. Tu¼fe tü’l-

a¼bâb fî mâhiy ye ti’n-nebât ve’l-a£şâb 

(Pa ris 1934, H. P. J. Re na ud ile bir lik te). 
6. Do cu ments ma ro ca ins po ur ser vir à 

l’his to ire du “mal fran ce” (Pa ris 1935, 
H. P. J. Re na ud ile bir lik te). Bir ön söz le 

bir lik te Arap ça me tin le ri ve Fran sız ca çe vi-

ri le ri ni içi ne alır. 7. Chres to mat hie ma ro-

ca ine. Tex tes ci ta dins en trans crip ti on 

la ti ne (Pa ris 1939). Fas halk ma sal la rı ve 

ef sa ne le riy le il gi li bir der le me dir. 8. Ibn al 

Hach cha, Glos sa ire sur le Man½†r¢ de 

Razès (Ra bat 1941, H. P. J. Re na ud ile bir-
lik te). Ebû Ca‘fer Ah med b. Mu ham med 
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The Re le van ce of Chris ti an Theo logy 

and the Re la ti on of the Chris ti an Mis-

si on to its Prob lems ad lı te zi ni ta mam-

la ya rak fel se fe dok to ru un va nı nı al dı. 

Ar dın dan Or ta do ğu’ya dön mek is te diy se 

de ki li se yet ki li le ri nin ona yı nı ala ma dı ğın-

dan dö nü şü nü er te le mek zo run da kal dı. 

Bu ara da iki yıl sü rey le Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri’nde Con nec ti cut’ta ki Hart-

ford The ologi cal Se mi nary’de Arap ça ve 

İslâm araştırma la rı ala nın da ho ca lık yaptı. 

1953’te İslâm-Hı ris ti yan lık iliş ki le ri ni ele 

alan The Mus lim World der gi si nin edi-

tör lü ğü ne ge ti ril di. 1956’da The Ne ar East 

Co un cil of Churc hes’-ın sek re te ri ve Sa int 

Ge or ge Ka ted ra li’nde pa paz ola rak Ku-

düs’e git ti. Bu ra da ki za ma nı nın ço ğu nu 

Or ta do ğu’da se ya hat le re ve Pa kis tan, Hin-

dis tan, Ni jer ya, Si er ra Le one gi bi yer ler de 

se mi ner ve eği tim prog ram la rı na ayır dı.

Pro tes tan ce ma ati nin mer kez ko le-

ji olan Can ter bury’de ki Sa int Au gus ti ne’s 

Col le ge’da öğ re tim üye li ği ne ta yin edil me si 

üze ri ne 1959’da İn gil te re’ye dö nen Cragg 

1961’de bu ku ru mun baş ka nı oldu. Ku ru-

mun ka pan dı ğı 1967 yı lı na ka dar sü ren 

baş kan lık dö ne min de “Ope ra ti on Re ach” 

ve “Em ma us Fur longs” adıy la iki bü yük 

mis yo ner ça lış ma sı için bir program ge-

liş tir di. Ay nı za man da Can terbury Ka ted-

ra li’nin fahrî pa paz lı ğı nı yap tı. Londr a Üni-

ver si te si’nde ki The Scho ol of Ori en tal and 

Af ri can Stu di es’de ve Cambrid ge Üni ver-

si te si İlâhi yat Fa kül te si’nde ders ler ver di. 

1967’de li be ral Hı ris ti yan lı ğın mer ke zi ola-

rak bi li nen New York’ta ki Uni on The olo gi cal 

Se mi nary’ye mi sa fir öğ re tim üye si sı fa tıy la 

ka tıl dı. Da ha son ra üç yıl ka dar Ni jer ya’da ki 

Iba dan Üni ver si te si’nin Arap ça ve Te olo-

ji Bö lü mü’nde gö rev yap tı. Bu dö nem de 

baş pis ko pos luk böl ge le rin de kar şı la şı lan 

so run la rı çöz mek ama cıy la Arap kül tü rü ne 

vâkıf Ba tı lı âlim le re ih ti yaç du yul mak tay dı. 

Bu işe uy gun bir isim ola rak gö rü len Cragg, 

1970’te Ku düs’te pis ko pos yar dım cı sı ol-

mak için kut sandık tan son ra Fas’tan İran’a 

ka dar bü tün Ku zey Af ri ka ve Or ta do ğu 

Ang li kan baş pis ko pos luk la rın da fa ali yet-

te bu lun du. Ang li kan ce ma ati nin Or ta do-

ğu’da yeniden ya pı lan ma sı se be biy le pis-

ko pos luk böl ge si vas fı nı ka za nan Mı sır’da 

1974’te ye ni bir pis ko pos ge lin ce ye ka dar 

yö ne tim so rum lu lu ğu Cragg ta ra fın dan 

üst le nil di. Pis ko pos lu ğa ta yin ya pıl ma sı nın 

ar dın dan Sus sex Üni ver si te si’nde dinî ça lış-

ma lar ala nın da okut man ve Chic hes ter pis-

ko pos luk böl ge sin de pis ko pos yar dım cı sı 

ola rak İn gil te re’ye dön dü. 1974-1978 yıl la rı 

ara sın da Or ta do ğu’ya se ya hat le ri de vam 
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Ýngiliz asýllý
Protestan din adamý.˜ ™

8 Ka sım 1913’te İn gil te re’nin ku zey-

ba tı sın da ki Black po ol’da doğ du. Ox ford 

Üni ver si te si’nde ki Je sus Col le ge’da burs-

lu ola rak oku du. Pro tes tan bir grup olan 

Chris ti an Uni on’a gir di. Mo dern ta rih üze-

rin de yo ğun laş tı. Üni ver si te yi bi tir dik ten 

son ra Pro tes tan ki li se si ne bağ lı Bristol’de-

ki Tynda le Hall’de (Tri nity Col le ge) iki 

yılda n faz la öğ re nim gör dü. 1936’da me-

zun olun ca Bir ken he ad’ın banli yö le rin den 

Tran me re’de pa paz yar dımcı lı ğı na ta yin 

edil di, ar dın dan pa paz oldu. The Bri tish 

Syri an Mis si on’a ka tıl mak üze re 1939’da 

Bey rut’a git ti ve bu ra da ki All Sa ints Ki-

lisesi’nde pa paz lık gö re vi al dı. Ka rı sı Me li-

ta Ar nold ile bir lik te Bey rut’ta ki Ame ri kan 

Üni ver si te si’nde hı ris ti yan Arap öğ ren ci le-

ri için Sa int Jus tin’s Ho use adıy la bir yurt 

kur du ve yö net ti. Bu üni ver si te de İn gi liz ce 

ve fel se fe ders le ri ver di (1942-1947).

1947’de dok to ra yap mak için İn gil te-

re’ye dön dü. Bir yan dan Ox ford’da dok-

to ra ça lış ma sı nı sür dü rür ken bir yan dan 

da Abing dom ya kın la rın da ki Long worth 

böl ge sin de dört yıl bo yun ca pa paz lık yap-

tı. 1950’de Is lam in the 20th Cen tury: 

Albert

Kenneth

Cragg

ba zı la rı dır. Hak yol Vak fı bün ye sin de İs tan-

bul’da bir ha dis ens ti tü sü, An ka ra’da da 

fı kıh ens ti tü sü kur dur du. An cak ül ke de ki 

si ya sal or ta mın el ve riş siz şart la rı nın fa-

ali yet le ri ni en gel le me si üze ri ne 1998’de 

Avus tral ya’ya gi dip yer leş ti. Bu ra da bir çok 

ca mi, kül tür mer ke zi ve ku rum la rın açıl-

ma sı na ön cü lük et ti. Bir ca mi açı lı şı na gi-

der ken Dub bo şeh ri ya kın la rın da ge çir di ği 

tra fik ka za sın da da ma dı Ali Yü cel Uya rel’le 

bir lik te 4 Şu bat 2001 ta ri hin de vefat etti. 

8 Şu bat 2001’de İs tan bul’a ge ti ri len na aşı 

er te si gün Fâtih Ca mii’nde kı lı nan ce na ze 

na ma zı nın ar dın dan Eyüp sul tan Me zar lı-

ğı’na def ne dil di.

Eser le ri. 1. Ha cı Bektâş-ı Velî: Makå lât 

(İs tan bul 1982). Do çent lik te zi nin bu neş ri 

Makålât’ın ne sir kıs mıy la Arap ça bö lü mü-

nün ter cü me si ni içe rir. Ça lış ma nın Ha cı 

Bektâş-ı Velî’nin ha ya tı ve ta ri ka tıy la il gi-

li bö lü mü Co şan’ın araş tır ma not la rı ilâve 

edi le rek Ha cı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik 

(İs tan bul 2013), Makålât’ın met ni ise 

Nec det Yıl maz ta ra fın dan sa de leş ti ri le rek 

Makâlât-ı Ha cı Bektâş-ı Velî (İs tan bul 
2013) adıy la ya yım lan mış tır. 2. Ha ti boğ lu 

Mu ham med ve Eser le ri (İs tan bul 2008). 
3. Aka de mik Ma ka le ler (İs tan bul 2008). 
Co şan’ın dil, ta rih, ede bi yat, ta sav vuf ve 

kül tür alan la rın da çe şit li der gi ler de çı kan 

top lam on se kiz ma ka le sin den oluş mak-

ta dır. 4. Ta rihî ve Ta sav vufî Şah si yet ler 

(İs tan bul 2008). Ba zı kon fe rans ve ko nuş-

ma la rın dan der len miş tir. 5. İs tan bul’un 

Fet hi ve Fâtih (İs tan bul 2009). Fe tih le il gi li 

kon fe rans ve ko nuş ma la rı nı içe rir. 6. Di li-

miz ve Kültü rü müz (İs tan bul 2009). Özel 

Yük se liş Ko le ji ve Sa kar ya Dev let Mi mar lık 

Mü hen dis lik Aka de mi si’nde ver di ği Türk 

di li ve ede bi ya tı ders le ri için ha zır la dı ğı not-

lar dan iba ret tir. 7. Mat ba acı İbrâhîm-i 

Mü te fer ri ka ve Risâle-i İslâmiy ye (İs-
tan bul 2010). İb râ him Mü te fer ri ka hak kın-

da ba zı bil gi ler le Risâle-i İslâmiy ye’nin 

transkripsiyon lu met nin, tıp kı ba sı mı ve 

Nec det Yıl maz’ın yap tı ğı sa de leş tir me den 

olu şur. Ya yım lan ma sı na ön cü lük et ti ği der-

gi ler de ki baş ya zı la rı Baş ma ka le ler adıy la 

beş cilt te top lan mış tır (I-IV, İs tan bul 2011; 
V, İs tan bul 2008). Bun la rın dı şın da Co şan’ın 

kon fe rans la rı, ko nuş ma la rı ve rad yo soh-

bet le ri nin çö züm le rin den, hac hâtı ra la rı, 

bi yog ra fi ler, ta sav vuf, ede bi yat, İslâm ve 

ha ya ta da ir ya zı la rın dan mey da na ge len 

otu za ya kın ki ta bı bu lun mak ta dır. Ay rı ca 

Fuzûlî’nin Ma¹la£u’l-i£tišåd fî ma£ri fe ti’l-

meb deßi ve’l-me£âd ad lı ese ri ni Ke mal 

Işık’la bir lik te Türk çe’ye ter cü me et miş tir 

(An ka ra 1962).




