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Yu suf Zi ya ed din, millî kuv vet le rin Düz-

ce’ye ge li şi üze ri ne 22 Ağus tos 1920’de 

mü der ris lik gö re vin den ay rı la rak Bul ga-

ris tan’ın Şum nu vilâye ti ne git ti. 1918’de 

açı lan Şum nu Türk Öğ ret men Oku lu’nda 

(Dâ rü’l-mu al limîn) ve Med re se tü’n-nüv-

vâb’ da Arap ça, tef sir ve ha dis ders le ri 

okut tu. Med re se tü’n-nüvvâb’ın ilk mü dü-

rü Em rul lah Efen di’nin 1941’de ölü mün-

den son ra oku lun mü dür lü ğü ne ge ti ril di. 

An cak ken di si nin de be nim se me di ği ye ni 

re jim ona ta ham mül ede me di ğin den ken-

di ar zu suy la gö re vin den ay rıl dı. Otuz yıl lık 

Bul ga ris tan ha ya tı nın ar dın dan 1950’de 

Tür ki ye’ye dön dü. Sı ra sıy la Çay cu ma, Dev-

rek müf tü lü ğü, Bo lu vâiz li ği, Niğ de, Al tın-

dağ (An ka ra), Kon ya müf tü lü ğü, An ka ra 

ge zi ci vâiz li ği gö rev le rin de bu lun du. En 

son Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Mü şa ve re ve 

Dinî Eser ler İn ce le me Ku ru lu’nda gö rev 

yap tı. Bu sı ra da Di ya net İş le ri Başkan lı ğı’-

nın is te ğiy le Hü se yin Atay ve Ya şar Kut lu-

ay’ın ha zır la dı ğı Kur’ân-ı Kerîm me â li ön ce 

Er sal ve Ha san Hüs nü Er dem ta ra fın dan 

in ce len miş, da ha son ra Ma hir İz baş kan lı-

ğın da ki bir he yet çe re dak si yo nu ya pıl mış-

tır. Er sal, 14 Ka sım 1961’de Kas ta mo nu 

Nas rul lah Ca mii’nde ver di ği va az dan son-

ra Düz ce’ye ha re ket et mek üze re iken öl-

dü ve Düz ce Ka ra ca ha cı mu sa kö yü ne def-

ne dil di. Me zar ta şı kitâbe si Ha san Bas ri 

Çan tay ta ra fın dan ya zıl mış tır. Arap ça ve 

Fars ça bi len Er sal’ın öğ ren ci le ri ara sın da 

Os man Kes ki oğ lu, Meh med Fik ri, Ah met 

Da vu doğ lu, Os man Kı lıç, Yu suf Ke rim, İs-

ma il Cam ba zov sa yı la bi lir.

Şeyh Efen di di ye anıl dı ğı Şum nu’da 

ılım lı bir dü şün ce yo lu iz le yen Er sal gö nül 

adam lı ğı ni te li ği ni or ta ya ko yan Şe rif Pa-

şa Ca mii ha tip li ği ve ca mi ler de okuttu ğu 

özel ders ler sı ra sın da uy gu la dı ğı yön tem 

açı sın dan ge le nek sel ci yak la şı mı, Dâ rü’l-

mu al limîn’de ki öğ ret men li ği es na sın da 

ders ler de ki eleş ti rel ve akıl cı tav rı, Med-

re se tü’n-nüvvâb’da ki aka de mis yen ki şi li ği, 

Bu ta rih ten iti ba ren hak kın da aka de mik 

ça lış ma lar ya nın da de ği şik bi lim sel top-

lan tı lar ya pıl mış tır.

Eser le ri: Ka dı kö yü’nün Ro ma nı 

(1938), Ül ker Fır tı na sı (1944), Ciğerde-

len (1946, 1974), Di ney ri Pa pa zı (2001), 
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Por tu ga li ya İm pa ro to ri çe si (Sel ma 
La ger löff’ ten, 1941), Su Kı zı (La Motte-
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ÿAb dul lah Uç man

– —ERSAL, Yusuf Ziyaeddin
(1879-1961)

Müderris ve müftü.˜ ™

Düz ce’nin Fab ri ka (Ka ra ca ha cı mu sa) kö-

yün de doğ du. Mah la sı “Ez herî”, kün ye-

si Ebü’l-Hayr’dır. Ba ba sı Ha san Efen di, 

an ne si Ha ni fe Ha nım’dır. De de si nin is mi 

Şa hin’dir. Şeb sığ Çer kez le ri’nden olup 

ata la rı Ku zey Kaf kas ya mu ha ci ri dir. Ba-

ba sı il me de ğer ve ren, takvâ sa hi bi bir ki-

şiy di. Or ta öğ re ni min den son ra Ka hi re’ye 

gi de rek Ez her’de tah sil gör dü. Bu ra da ki 

ho ca la rı ara sın da Mu ham med Bahît, Ab-

dur rah man Uleyş ve Mu ham med Ab duh 

ön de ge lir. Dü şün ce le ri nin oluş ma sın da 

özel lik le Mu ham med Ab duh’un önem li 

et ki si var dır. Ez her’den me zun olun ca 

1904’te dön dü ğü İs tan bul’da Fâtih Kül li-

ye si’nde Eğin li Ha cı Hâfız Efen di’nin ders-

le ri ne dört yıl de vam et ti. Der siâm Na su-

he fen dizâde Mus ta fa Âsım Efen di’den 

icâzet al dı (1907). 25 Ni san 1909’da Düz-

ce Bidâyet Mah ke me si üye li ğiy le gö re ve 

baş la dı. Düz ce’de 1918’de Cem‘iy ye tü’l-

mü der risîn’in şu be si ni aç tı, ay nı yıl lar da 

Ömer Ziyâed din Da ğıstânî’den de icâzet 

al dı.

ya şa dı ğı yıl lar da da ha zi ya de Ci ğer de len 

ro ma nıy la ta nın mış ve bel li öl çü de bir şöh-

ret ka zan mış tır. Ro man da ya şan mak ta 

olan za man da ve geç miş te ce re yan eden, 

fa kat bir bi ri ne bağ la nan iki olay var dır. 

Ak tü el za ma nın olay la rı nı Tur han Tu na 

an la tır; ro ma nın di ğer kah ra ma nı Can-

gü zel de ka le me al dı ğı “Sa rı Si pa hi ler”, 

“Ye di Pe çeli” ve “Ci ğer de len” hikâye le riy-

le geç mişteki olay la rı nak le der. Os man lı 

Dev le ti’nin yük se liş çağ la rın da Ru me li top-

rak la rın da sı nır boy la rın da ya şa yan akın cı-

la rın ha yat hikâye siy le on la rın to run la rı nın 

gü nü müz de ki ya şa yış la rı nın kar şı laş tı rıl-

dı ğı, yer yer des tanî özel lik ler gös te ren 

Ci ğer de len’de geç miş le ya şa nan za man 

ara sın da ruh ve dav ra nış ba kı mın dan bir 

iliş ki ku rul mak is te nir. Ya zar bu nu çer çe ve 

hikâye nin içi ne yer leş tir di ği mâzi hikâye-

le riy le ger çek leş ti rir ken ya pı ba kı mın dan 

çağ daş la rın dan fark lı bir tek nik kul lan-

mış tır. Esa sen ese rin ba şa rı sı da bu ra-

da dır. Ro man da geç miş le şim di ki za ma nı 

Ci ğer de len (Ma ca ris tan’da Os man lı ka le-
si), ser hat boy la rı, ateş, top rak ve yol gi bi 

sem bol ler bir leş ti rir. En önem li sem bol 

in sa nın ben li ği ni ku şa tan esas duy gu yu ve 

ide ali tem sil eden Ci ğer de len’dir. Di ney ri 

Pa pa zı’nı ise ro man cı, Hin dis tan’da ye ti-

şen “ke ta ki” ad lı bir çi çe ğin hikâye sin den 

ha re ket le in san la ra sa nat va sı ta sıy la bir 

şey ler söy le mek is te yen le rin ma ce ra sı nı 

an lat mak için yaz dı ğı nı söy ler.

Ro man la rın da ge nel lik le ka dın la ra ait 

prob lem le ri ve ka dı nın çev re ile iliş ki le-

ri ni ele alan Sa fi ye Erol’un kah ra man la rı 

ka der le ri nin mahkûmu gi bi gö rün se ler 

de ira de le ri sa ye sin de so nun da ıs tı rap-

tan kur tu lur ve arı na rak âde ta ye ni den 

doğ ma yı ba şa rır. Ro man la rı na hâkim 

olan aşk duy gu su be şerî aşk tan Al lah’a 

ve gi de rek top lu ma doğ ru bir ge liş me 

gös te rir. Ya zar ma ka le le rin de Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Em re, Er zu-

rum lu İbrâhim Hak kı, Ha san Sezâî-yi 

Gül şenî, İsmâil Hak kı Bur sevî, Kay gu suz 

Ab dal, De de Efen di, Fâtih Sul tan Meh-

med, III. Se lim, Sok rat, Ho me ros, Sha-

kes pe are, E. Zo la, Go et he, V. Hu go, Scho-

pen ha uer, Pi er re Lo ti gi bi Do ğu’dan ve 

Ba tı’dan ba zı por tre ler le İs tan bul, Edir-

ne, Bur sa, İz nik gi bi şe hir le ri ve ta bi at la 

il gi li bir ta kım ko nu la rı ele al mış tır. Bi raz 

da dö ne min ge çer li de ğer hü küm le ri do-

la yı sıy la ede bi yat ta rih çi le ri dı şın da adı 

ve eser le ri uzun sü re anıl ma yan Sa fi ye 

Erol, an cak 2000’li yıl lar dan son ra eser-

le ri nin tek rar ya yım lan ma sıy la âde ta ye-

ni den keş fe dil miş ve kı sa za man da Türk 

oku yu cu su nun il gi oda ğı ha li ne gel miş tir. 

ERSAL, Yusuf Ziyaeddin
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ÿMus ta fa Bek ta şoğ lu

– —ERTAÞ, Neþet
(1938-2012)

Halk türküleri sanatçýsý.˜ ™

Kır şe hir’in Kır tıl lar kö yün de doğ du. Ba-

ba sı, kadîm uzun ha va for mu olan boz lak 

oku ma ge le ne ği nin “ab dal ağ zı” yo ru-

mun da us ta ic ra cı lar dan Mu har rem Er-

taş, an ne si Kes kin’in Ha ce lo ba sı kö yün den 

Dö ne’dir. Mü zik le beş al tı yaş la rın da iken 

ta nış tı. Yö re de “çal gı cı lık” ta bir edi len ve 

ön ce lik le bir ge çim ka pı sı olan bu mes le-

ğe ba ba sı ile bir lik te git tik le ri köy dü ğün-

le rin de baş la dı. Ri tim ve usul ye te ne ği ni 

ba ba sı nın sa zı eş li ğin de ön ce dar bu ka, 

ka şık, zil ça la rak, ar dın dan oyun tür kü-

le ri ne oy na ya rak eş lik et mek su re tiy le 

ge liş tir di. Üze rin de yo ğun laş tı ğı ilk mü zik 

alet le ri ba ba sı nın çal gı gru bun da ek sik li ği 

his se di len cüm büş ve ke man dır. Kı sa bir 

sü re son ra bu saz lar da gös ter di ği ba şa-

rıy la yö re de ara nan isim ler ara sı na gir di; 

fa kat dü şün ce ve ruh dün ya sı nı ifa de ye 

en uy gun çal gı nın saz ol du ğu ka na atiy le 

ba ba sı nın te min et ti ği sa zı bir da ha bı-

rak ma mak üze re eli ne al dı ve kı sa sü re de 

her ke si şa şır tan bir ic ra dü ze yi ya ka la dı. 

Sa zın za man la Ne şet Er taş’ın elin de ka-

zan dı ğı özel lik, da ha on bir-on iki yaş la rın-

da iken yö re hal kı nın gö zün de saz ça lan-

la rın “Ne şet Er taş ve di ğer le ri” di ye iki ye 

ay rıl ma sın da ken di ni gös te rir. Sa de ce çok 

iyi saz ça lıp çok gü zel oku yan bir sa nat çı 

de ğil ay nı za man da hiç kim se nin bil me-

di ği, duy ma dı ğı ye ni tür kü le rin fark lı bir 

üslûp ve yo rum la ic ra cı sı dır. Çok kü çük 

yaş lar da söz ve mü zi ği ken di si ne ait tür-

kü ler de ça lıp oku ma ya baş lar.

1950’li yıl la rın baş la rın da TRT An kara 

Rad yo su’nda can lı ola rak ya yım la nan, 

Mu zaf fer Sa rı sö zen’in yö net ti ği “Yurttan 

Ses ler” prog ra mın da, “Ge le li gül me dim 

ben bu ci ha na” ad lı boz la ğı so lo ça lıp oku-

duğunda ya şı on dört olan Ne şet Ertaş’ın 

is mi o gün den son ra ül ke ge ne lin de du-

yulur. Da ha son ra 1970’li yıl la rın or ta la-

rı na ka dar de vam eden yir mi yı lı aş kın 

(1930), Târîh-i İslâm (I, 1932), ed-Dür-

rü’l-mu na¾¾am (1933; Kü tüb-i Sit-
te, Ah med b. Han bel’in el-Müs ned ’i ve 
Dâre kut nî’nin es-Sü nen ’in den seç me 
ha dis ler ih ti va eder), Ter bi ye-i Dî niy-

ye (1936), el-Usûlü’l-Mer’iy ye fi’l-

Mürâfeâti’ş-Şer‘iy ye (1937), İlm-i 

Ah lâk (Sof ya 1940), Telhîsü’l-füsûl fî 

usûli hadîsi’r-Resûl (Sof ya 1941; Med-
re se tü’n-Nüvvâb’da oku tul mak üze re ha-
zır la nan ha dis usu lü ne da ir bir eser dir), 
ed-Dü re rü’l-mün tešåh fî şer ¼i’l-Miršåt 

fî £ilmi u½ûli’l-fıšh (Sof ya 1941), Şeyh 

Ah med Va siy yet na me si nin Ten ki di 

(An ka ra 1956), Müs lü man lık ta Ta ha ret 

ve Na maz (An ka ra 1959), Cu ma Gü nü 

ve Na ma zı (An ka ra 1959), Ve’l-Asr Sû-

re si’nin Tef si ri (An ka ra 1960), Vahiy ve 

Ri sâ let (An ka ra 1960), Câ miu’l-kü nûz-

Ahlâkî Ha dis ler den Seç me ler (der. Ali 
Vâhid Üryânî, trc. Y. Zi ya ed din Er sal, I, 
An ka ra 1960).
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Yusuf Ziyaeddin Ersal’a Sultan V. Mehmed tarafından ve-

rilen berat

yaz dı ğı eser ler le or ta ya koy du ğu eği tim ci-

li ği ve za man za man yap tı ğı ida re ci li ğiy le 

çok yön lü bir ki şi lik ser gi le miş tir. İlmî bi-

ri ki mi ni or ta ya ko yan tef sir ve ha di se da ir 

ça lış ma la rı, Fran sız Dev ri mi’ni bes le yen 

fi lo zof la rın fi kir le ri ne yer ver di ği ve dev rin 

ta bi at çı yak la şım la rı nı eleş tir di ği fel sefî 

ni te lik te ki eser le ri, ço cuk la rın İslâmî ter bi-

ye ye gö re ye tiş ti ril me si ve top lum da İslâm 

ahlâkı nın ko run ma sı ama cıy la yaz dı ğı pe-

da go jik ve ahlâka da ir eser le ri, İslâm ta ri-

hi ne da ir ça lış ma la rı, ken di si nin her han gi 

bir fik re kö rü kö rü ne bağ lan ma dı ğı nı gös-

te ren ilim an la yı şı nın bi rer te za hü rü dür. 

Ez her’de eği tim gö ren ikin ci ne sil Med-

re se tü’n-nüvvâb ho ca la rın dan hiç bi ri nin 

İs lâ mî ilim le rin yo ru mun da onun ka dar 

ba şa rı lı ola ma dı ğı söy le ne bi lir. Ay rı ca ıs-

lah yan lı sı tu tu muy la bid‘at ve hu ra fe le re 

kar şı çık mış, ba zı is tis na lar dı şın da bü tün 

Med re se tü’n-nüvvâb me zun la rı na ho ca lık 

yap mış tır.
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