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ECEVÝT, Mustafa Bülent

1912’de git ti ği Hay darâbâd’da el-Med re-

se tü’n-Nizâmiy ye’de (Câmia Nizâmiy ye) 
oku yup bu ra dan me zun ol du, bu ara da 

Kur’ân-ı Ke rîm’i de ez ber le di. Nizâmiy-

ye’ de ki ho ca la rı ara sın da Şeyh Envârul-

lah, Şeyh Ab düs sa med, Şeyh Ab dül kerîm, 

Şeyh Mu ham med Ya‘k†b, kı ra at âli mi 

Şeyh Mu ham med Eyyûb, fı kıh âli mi Şeyh 

Rük ned din’in ad la rı anı lır. Me zu ni ye ti nin 

ar dın dan ay nı med re se de ders ver me ye 

baş la dı, uzun yıl lar Arap ede bi ya tı, fı kıh 

ve ha dis okut tu. 1929’da Mu ham med Ha-

mî dul lah’ın da ara la rın da bu lun du ğu ay nı 

med re se den me zun on ar ka da şıy la bir lik-

te, Ha nefî âlim le ri nin fı kıh ve ha di se da ir 

te lif et tik le ri te mel kay nak la rı neş ret me yi 

he def le yen Lec ne tü (Mec li sü) ih yâi’l-maâri-

fi’n-nu‘mâniy ye’yi kur du; baş kan lı ğı nı üst-

le ne rek he men bü tün vak ti ni ve maddî 

imkânla rı nı bu yol da har ca dı. Hac ve um re 

zi ya ret le ri sı ra sın da bir çok âlim le ta nış tı, 

on lar la bil gi alış ve ri şin de bu lun du ve ilim 

çev re le rin de ta nın dı. Bu iliş ki ler le bir lik te 

ya zış tı ğı ilim mü es se se le ri sa ye sin de el de 

et ti ği el yaz ma sı ve nâdir eser ler le Ha nefî 

fık hı, ha dis, ricâl ve ta rih gi bi alan lar da zen-

gin bir kü tüp ha ne oluş tur du. Neş re ha zır la-

dı ğı eser ler için yar dım al dı ğı ilim adam la rı 

ara sın da Zâhid Kev serî, Râgıb et-Tabbâh, 

Rıd vân Mu ham med Rıdvân, Hell mut Rit-

ter sa yıl mak ta dır. Hay darâbâd Ni zam lı ğı 

ve Hin dis tan hü kü me ti de eser le rin den bir 

kıs mı nın neş ri ne maddî des tek sağ la dı. Ha-

ya tı nı ne şir fa ali yet le ri ne vak fe den Ef gå nî 

hiç ev len me di, zâhidâne bir ha yat sü re rek 

ilim ve iba det le meş gul ol du. 22 Tem muz 

1975 ta ri hin de ve fat et ti ve Hay darâbâd 

Nak şi ben diy ye Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Ef gå nî’ nin te lif ese ri bu lun ma mak la be-

ra ber Lec ne tü ihyâi’l-maâri fi’n-nu‘mâ niy-

ye’de yir mi ye ya kın ki ta bın ten kit li neş ri ni 

ger çek leş tir miş tir. Biz zat yayım la dı ğı ve 

ya yı mı na kat kı da bu lun du ğu bu eser ler 

şun lar dır: Ebû Hanîfe, el-£Âlim ve’l-

mü te£al lim (Hay darâbâd 1349/1930); 
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Â¦âr (Ka hi re 1355/ 
1936), er-Red £alâ Si ye ri’l-Ev zâ£î (Ka hi re 
1357/1938), İÅ ti lâ fü Ebî ¥a nî fe ve İbn 

Ebî Leylâ (Kahir e 1357/1938); Mu ham med 

b. Ha san eş-Şey bânî, el-Câmi£u’l-kebîr 

(Ka hi re 1356/ 1937), Cüzß mi ne’l-Emâlî 

(el-Key sâ niy yât, Ebü’l-Vefâ el-Efgånî 
v.dğr., Hay da râbâd 1360/1941; Şu ayb b. 
Sü leyman el-Keysânî’nin Şeybânî’den im-
lâ yo luy la yaz dı ğı eser dir), Kitâbü’l-A½l 

(el-Meb sû¹) (I-IV, Hay darâbâd 1386-1394/ 
1966-1974; La hor 1981; Bey rut 1410/1990; 
bu ne şir ese rin yak la şık dört te bi ri ne te ka-
bül eder; son ra ki ba zı ti carî bas kı lar da eser 
beş cilt ha lin de ba sıl mış ve Şe fîk Şe hâ te 

bas kı la ra mâruz ka lın ma sı da iç si ya se ti 

hay li et ki le miş tir. 1973 se çim le ri sı ra sın da 

yaş lı bir ka dı nın “Ka ra oğ lan” ni te le me si 

üze ri ne, “Umu du muz Ka ra oğ lan” slo ga-

nıy la or ta ya çı kan Ece vit çe kin gen, ki bar, 

na zik, içi ne ka pa lı, hi ta be ti kuv vet li, an-

cak inat çı bir ki şi ola rak ta nın mış, maddî 

hırs lar dan uzak sa de bir ha yat sür me siy-

le tak dir gör müş tür. Ya zar ve şa ir ola rak 

da öne çı kan bir kim li ği var dır. Te lif le ri, 

şi ir le ri ya nın da İn gi liz ce çe vi ri le ri de bu-

lun mak ta dır. Zon gul dak’ta ki Ka ra el mas 

Üni ver si te si’ne 2012 yı lı baş la rın da onun 

adı ve ril miş tir.

Eser le ri. Şi ir: Şi ir ler (1976), Işı ğı Taş-

tan Oy dum (1978), El Ele Bü yüt tük 

Sev gi yi (1997), Bir Şey ler Ola cak Yarı n 

(2005). Si ya set: Or ta nın So lu (1966), Bu 

Dü zen De ğiş me li dir (1968), Ata türk ve 

Dev rim ci lik (1970), Ku rul tay lar ve Son-

ra sı (1972), De mok ra tik Sol ve Hü kü-

met Bu na lı mı (1974), De mok ra tik Sol da 

Te mel Kav ram lar ve So run lar (1975), 
Dış Po li ti ka (1975), Dün ya-Türki ye-Mil-

li yet çi lik (1975), Top lum-Si ya set-Yö ne-

tim (1975), İş çi-Köy lü Ele le (1976), Tür-

ki ye 1965-1975 (1976), Umut Yı lı 1977 

(1977), Kıb rıs Ger çe ği ve Irak So ru nu 

(2003), Mit hat Pa şa ve Türk Eko no misi-

nin Ta rih sel Sü re ci (2009).
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Ebü’l-Vefâ Seyyid Mahmûd Þâh
b. Mübârek Þâh

el-Kådirî el-Efgånî el-Hindî
(1893-1975)

Hindistanlý fýkýh âlimi.˜ ™

10 Zil hic ce 1310 (25 Ha zi ran 1893) ta-

ri hin de Af ga nis tan’ın Kan de har şeh rin de 

doğ du. İlk eği ti mi ni Kådi riy ye ta ri ka tı na 

men sup Ha nefî âli mi olan ba ba sı Sey yid 

Mü bâ rek Şah el-Kådirî’den al dı. Ar dın dan 

Hin dis tan’a gi de rek Râmpûr şeh rin de ve 

Gu cerât eya le tin de tah si li ni sür dür dü; 

millet ve ki li se çildi. De mok ra tik Sol Par ti 

1995 se çim le rin de % 14 oy ala rak yet miş 

al tı mil let ve ki li çı kar dı. 1997’de Ana va tan 

Par ti si Ge nel Baş ka nı Me sut Yıl maz’ın 

baş kan lı ğın da ku ru lan Ana sol-D hü kü me-

tin de baş ba kan yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. 11 

Ocak 1999’da De mok ra tik Sol Par ti azın lık 

hü kü me ti ni kur du ve dör dün cü de fa baş-

ba kan ol du.

18 Ni san 1999’da ya pı lan se çim ler de 

De mok ra tik Sol Par ti % 22,19 oy la bi rin ci 

par ti olun ca Mil li yet çi Ha re ket Par ti si ve 

Ana va tan Par ti si ile ya pı lan koa lis yon hü-

kü me tin de de Ece vit baş ba kan lı ğı üst len-

di (28 Ma yıs). 2002 Ma yı sın da has ta lan dı. 

Has ta ha ne de du ru mu kö tü le şin ce evi ne 

ge ti ril di. Sağ lı ğı da ha da kö tü ye gi ti ğin den 

hü kü me te yö ne lik eleş ti ri ler art tı, par ti 

içi mu ha le fet ço ğal dı. Ba zı ba kan ve mil-

let ve kil le ri is ti fa et ti. Koa lis yon hü kü me ti 

mec lis te sa yı sal üs tün lü ğü nü kay bet ti. 3 

Ka sım 2002 ta rih li er ken ge nel se çim ler de 

De mok ra tik Sol Par ti ba ra jı aşa ma yın ca 

mec lis dı şın da kal dı. 25 Tem muz 2004 

ta rih li De mok ra tik Sol Par ti kon gre siy le 

Ece vit’in ge nel baş kan lı ğı ve ak tif si ya se ti 

so na er di. Ma yıs 2006’da tek rar ra hat-

sız la na rak be yin ka na ma sı ge çir di. Uzun 

sü re yo ğun ba kım da kal dık tan son ra 5 

Ka sım 2006’da An ka ra’da öl dü ve 11 Ka-

sım 2006’da Dev let Me zar lı ğı’na gö mül dü.

Ece vit’in Tür ki ye si yasî ta ri hin de önem li 

bir ye ri var dır. İc ra at la rı ve kes kin bir si yasî 

çe kiş me içi ne gir me si yü zün den eleş ti ri le-

re he def ol muş tur. Özel lik le 1970’li yıl lar-

da Sü ley man De mi rel ile zıt laş ma sı or ta ya 

çı kan ka rı şık lı ğı art tır mış, ku tup laş ma lar 

Tür ki ye si ya se ti ne, de mok ra si si ne ve top-

lu ma çok za rar ver miş tir. Ece vit’in dı şa 

ba ğım lı lık kar şı tı si ya se ti nin içe ri de tür lü 

yok luk la rın ya şan ma sın da, si ya sal ku tup-

laş ma nın so kak la ra dö kül me sin de ve kan lı 

ça tış ma la rın ya şan ma sın da et ki li ol du ğu 

söy le nir. Kıb rıs me se le si yü zün den dış 

Bülent Ecevit İsmet İnönü ile birlikte
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ge liş me le ri ya kın dan ta kip etti. 1958-1979 

yıl la rı ara sın da İh san Yâr şâ tir’in kur du ğu 

Râhnâme-yi Kitâb ad lı der gi nin edi tör-

lü ğü nü yap tı. Efşâr, en önem li ça lış ması 

sa yı lan Fars ça ma kaleler bib li yog rafyası-

nın (Fih rist-i Mašålât-ı Fârsî) bi rin ci cil di ni 

1959’da çı ka ra rak bu alan da ki ilk fa ali ye ti 

ger çek leş tir di. Ka hi re’de Ma‘he dü’l-mah-

tû tâ ti’l-Ara biy ye’nin mü dü rü Se lâ had din 

el-Mü nec cid’in tav si ye si üze ri ne, 1961’de 

Mu ham med Tak¢ Dâniş pejûh ile bir lik te 

Tah ran Üni ver si te si Mer kez Kü tüp ha ne si 

ya yı nı ola rak yaz ma eser ler hak kın da bil gi 

ve ren Neş riy ye-i NüsÅahâ-yı ƒa¹¹î’yi 

baş lat tı ve 1979 yı lı na ka dar de vam et-

tir di. 1963’ten iti ba ren Tah ran’da yük sek 

okul se vi ye sin de ki Dâniş serâ-yi Âlî’de kü-

tüp ha ne ci lik le il gi li ders ler ver di. 1964’te 

Tah ran Üni ver si te si’nde ki ya yın lar mü dür-

lü ğü ne ta yin edil di. Er te si yıl 1979’a ka dar 

gö rev de ka la ca ğı ay nı üni ver si te nin mer-

kez kü tüp ha ne si mü dür lü ğü ne ge ti ril di. 

1966’da kü tüp ha ne ve kü tüp ha ne ci lik le 

il gi li et ki li bir ya yın or ga nı olan Kitâbdârî 

der gi si ni çı kar ma ya baş la dı. Ay nı yıl dan iti-

ba ren Tah ran Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler 

Fa kül te si’nde on yıl sü re cek olan ta rih sel 

do kü man lar ve İran ma hallî ta ri hiy le il gi li 

ders le re gir di. Bu dö nem de ki yo ğun ça lış-

ma la rı sı ra sın da ba zı der gi ve ku rum lar da 

çe şit li gö rev ler üst len me ye de vam et ti. 

1969-1972 ara sın da Îrânşinâsî der gi si nin 

yö ne ti ci li ği ni de yap tı. Emek li li ğiy le ay nı yı-

la rast la yan 1979 İran İslâm Dev ri mi’nden 

son ra ha ya tın da ye ni bir dö nem baş la dı. 

Ya ka lan dı ğı kan ser has ta lı ğı nın ağır laş-

ma sın dan bir kaç ay ön ce si ne ka dar araş-

tır ma pro je le ri, kül tü rel araş tır ma lar, ya zı 

ve ya yın fa ali yet le ri ni sür dür dü. 1958’den 

be ri çı kar dı ğı Râhnâme-yi Kitâb der gi si 

ka pa nın ca ay nı muh te va da ba ba sı nın kur-

du ğu Âyen de’yi tek rar çı kar ma ya baş la dı 

ve 1993 yı lı na ka dar ya yı mı nı sür dür dü. 

el-Kev¦erî bi-£ulemâßi şib hi’l-šårre ti’l-Hin diy ye-
ti’l-Bâkistâniy ye”, Ulusla ra ra sı Düz ce li M. Zâhid 
Kev serî Sem poz yu mu Bil di ri le ri, Düz ce 2007, s. 
191; İs lam De mir ci, “Ebü’l-Vefâ el-Efgânî (1893-
1975)”, İslâm Hukuku Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 
6, Kon ya 2005, s. 497-502; Sa lih Tuğ – M. Kâmil 

Ya şa roğ lu, “Muham med Ha mî dul lah”, DİA, XXX, 
534.

ÿMeh met Boy nu ka lın

– —EFÞÂR, Îrec
אر ) ج أ ( إ
(1925-2011)

Ýranlý kütüphaneci
ve bibliyografya uzmaný.˜ ™

Tah ran’da doğ du. Ba ba sı dev rin ta-

nın mış ay dın la rın dan Âyen de der gi si-

nin ku ru cu su Mahmûd Efşâr Yezdî’dir. 

Îrec li se de okur ken Pervîz Nâtil Hânlerî, 

Zebîhul lah Safâ gi bi meş hur ho ca la rı nın 

et ki siy le ede bi yat dün ya sı na il gi duy du. Bu 

sı ra da En cü men-i Îran şinâsî’ye (İra no lo-
ji der ne ği) üye ol du ve der ne ğin kül tü rel 

fa ali yet le ri ne ka tıl dı. Âyen de der gi sin de 

ba ba sı nın ya nın da ya yım cı lık ve yö ne tim 

ko nu la rın da da tec rü be ka zan ma ya baş la-

dı, ça lış tı ğı Cihân-ı Nev der gi sin de de bu 

de ne yim le ri ni iler let me ye ça lış tı. Yük sek 

öğ re ni mi ni 1949’da Tah ran Üni ver si te si 

Hu kuk Fa kül te si’nde ta mam la dı. Er te si 

yıl Şerîf ve Îran şehr li se le rin de Fars ça öğ-

ret men li ği yap tı, bir yıl son ra Tah ran Üni-

ver si te si Hu kuk Fa kül te si Kü tüp ha ne si’ne 

kü tüp ha ne ci ola rak ta yin edil di. Bu nun ya-

nı sı ra bir çok der gi de ya yım cı lık ça lış ma-

la rı nı sür dür dü. 1952-1955 yıl la rı ara sın da 

Mihr der gi si nin ba şe di tör lü ğü nü üst len di. 

1952’de Mu ham med Tak¢ Dâniş pejûh ile 

bir lik te İran araş tır ma la rı ala nın da dö ne-

min en et ki li der gi si olan Fer heng-i Îrân-

ze mîn’i çı kar ma ya baş la dı. Ya yım fa ali-

yet le ri ni, 1954’te İran’da ba sı lan ki tap lar 

hak kın da bil gi ver mek üze re Millî Kü tüp-

ha ne ile be ra ber çı kar dı ğı Kitâbhâ-yı Îrân 

(da ha son ra Kitâbşinâsî-yi Millî-yi Îrân) ad lı 

ese rin ilk cil diy le sür dür dü. 1954-1956 yıl-

la rın da SüÅan der gi si nin ba şe di tör lü ğü-

nü, 1955-1961 ara sın da Ki tâb hâ-yı Mâh 

der gi si nin mü dür lü ğü nü yü rüt tü. Dün-

ya kla sik le ri ni Fars ça’ya çe vir me ve Fars 

ede bi ya tı nın te mel me tin le ri ni neş ret me 

ama cıy la oluş tu ru lan Büngâh-ı Ter ce me 

ve Neşr-i Kitâb ad lı ku ru mun mü dü rü İh-

san Yârşâtir’in 1956-1963 yıl la rın da öğ re-

nim ama cıy la yurt dı şı na git me si üze ri ne 

bu sü re zar fın da onun ye ri ne gö rev yap tı.

1956 yı lın da UNES CO ta ra fın dan düzen-

le nen mo dern kü tüp ha ne ci lik ve eği ti miy-

le il gi li top lan tı ya ka tı la rak bu ko nu da ki 

ta ra fın dan neş re di len “Ki tâ bü’l-Bü yû£ ve’s-
se lem” bö lü mü de [Ka hi re 1954] Efgånî’ye 
nis bet edil miş; ese rin ta ma mı nı Meh met 
Boy nu ka lın neşretmiştir [I-XII, Beyrut 
2012]);  Kitâbü’l-Â¦âr (I-II, Hay da râ bâd 
1383-1385/1963-1965; Bey rut 1413/1993; 
Efgånî’nin ese re düş tü ğü ge niş dip not lar 
şerh ma hi ye tin de dir; ese rin neş ri “Cenâßiz” 
bah si nin son kı sım la rı na ka dar ge le bil miş-
tir); Buhârî, et-Tâ rî Åu’l-kebîr (III/1-2, Hay-
darâbâd 1377-1378/1958-1959); Tahâvî, 

el-MuÅta½ar (Ka hi re 1370/1950; Bey rut 
1986); Say merî, AÅ bâ ru Ebî ¥anîfe ve 

a½¼âbih (Hay da râ bâd 1394/1974; gi ri şin-
de ve ri len bil gi ler den ese rin Ebü’l-Vefâ el-
Efgånî, M. Zâ hid Kev serî ve Ebû Be kir Mu-
ham med el-Hâ şi mî’ nin kat kı la rıy la neş re-
dil di ği an la şıl mak ta dır); Se rahsî, U½ûlü’l-

fıšh (I-II, Ka hi re 1372-1373/1952-1953), 
en-Nü ket (Şer¼u Ziyâdâti’z-Ziyâdât; 
At tâ bî’ nin Şer¼u Ziyâdâ ti’z-Ziyâdât ’ı ile 
bir lik te, Hay darâbâd 1378/1958; La hor 
1981); Sad rüş şehîd, Şer¼u Kitâbi’n-Na-

fa šåt li’l-ƒa½ ½âf (Hay darâbâd 1349/1931; 
son ra ki bas kı lar da Kitâbü’n-Na fašåt  adıy-
la ba sıl mış sa da me tin ve şerh bir bi riy le 
ka rış mış va zi yet te dir; Efgånî met ni tes bit 
et me ye ça lı şa rak pa ran tez içi ne al mış tır, 
Bey rut 1404/1984), Şer¼u Ede bi’l-šåŠî 

(Bey rut 1414/1994; ta le be si Ebû Be kir 
Mu ham med el-Hâşimî ile bir lik te); Ze-

he bî, Menâšıbü’l-İmâm Ebî ¥anîfe ve 

½â ¼i bey hi Ebî Yûsuf ve Mu¼am med 

b. el-¥a sen (Ka hi re 1366/1946, M. Zâhid 
Kev se rî ile bir lik te); Şem sed din eş-Şâ mî, 

£Uš† dü’l-cü mân fî me nâ šı bi Ebî ¥a nî-

fe en-Nu£ mân (Hay darâbâd 1394/1974, 
ta le be si Ebû Be kir Mu ham med el-Hâşimî 
ile bir lik te); Şey bâ nî, el-¥üc ce £alâ eh li’l-

Me dî ne (nşr. Sey yid Mehdî Ha san el-Kî lâ-
nî, I-IV, Hay darâbâd 1385-1390/1965-1971; 
ön sö zün Efgånî ta ra fın dan ya zıl dı ğı an la-
şıl mak ta dır [a.g.e., I, 1-19]; ese rin so nun-
da ki “Ki tâ bü’d-Di yât” bö lü mü nü de Ef gå nî 
tas hih et miş tir [a.g.e., IV, 417]).
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