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ETTAFEYYÝÞ, Ýbrâhim

Mu ham med b. Yûsuf Et ta fey yiş ve el-Hâc 

İb râ him Zerk†n’dan öğ ren di. Ar dın dan 

özel lik le aklî ilim ler ala nın da ki bil gi le ri ni 

ge liş tir mek üze re baş şe hir Ce za yir’e git ti, 

bu ra da Ab dülkådir el-Mücâvî’nin ders le-

ri ne de vam et ti. 1917’de ara la rın da Mu-

ham med es-Semînî ve Sâlih b. Yah yâ’nın 

da bu lun du ğu ilmî bir he yet le Tu nus’a git-

ti. Zeytûne Ca mii’nde Mu ham med Tâhir 

İbn Âşûr, Mu ham med b. Yûsuf el-Ha ne fî 

gi bi ho ca la rın ders le ri ne de vam et ti. Ze-

kâ sı, ilmî vu ku fu ve gü zel ahlâkıyla kı sa 

za man da ho ca la rı nın ve çev re sinin dik ka-

ti ni çek ti. Bu sı ra da si ya se te il gi duy du; 

Tu nus’ ta Ab dü lazîz es-Seâlibî’nin li derli-

ğinde ki el-Hiz bü’l-hur ri’d-düstûrî et-Tûni-

sî (ed-Düstûr, Tu nus Ana ya sa Par ti si) ad lı par-

ti nin ku ru cu la rı ara sın da yer al dı.

Si ya sal ve kül tü rel çev re ler de ge nel 

ola rak sö mür ge ci li ğe, özel lik le Fransa’nın 

Tu nus ve Ce za yir’de uy gu la dı ğı po li ti ka la-

ra şid det le kar şı çık tı ğı bi li nen Ettafey yiş, 

ken di si ni Ce za yir’den Tu nus’a gitme ye 

mec bur eden Fran sız sö mür ge ci liğiyle si-

ya sî ve fikrî mü ca de le ye gi riş ti. Çok geç-

me den Fran sız lar onun Tu nus’u terket-

me si ni is te di ler. 23 Şu bat 1923’te Hâ lid 

b. Ab dülkådir el-Cezâirî ve Ab dü lazîz es-

Se âlibî ile bir lik te Tu nus’tan çı ka rıl dı. O 

da si yasî ve ilmî fa ali yet le ri ni sür dür mek 

için Mı sır’a gi dip Ka hi re’ye yer leş ti, Cer-

be asıl lı dü şü nür ve ya zar Kåsım b. Saîd 

eş-Şemmâhî’nin kı zıy la ev len di. Ka hi re’de 

Ce za yir ve Tu nus’a nis bet le si ya sal ve kül-

tü rel fa ali yet ler ala nın da da ha çok imkân 

bul du. 1925-1930 yıl la rı ara sın da baş ya-

zar lı ğı nı yap tı ğı, Ba tı’nın müs lü man ül-

ke le ri sö mür ge leş tir me plan la rı na iliş kin 

ya zı la rıy la bi li nen ya zar la rın ma ka le le ri ni 

ya yım la dı ğı el-Minhâc ad lı bir der gi çı-

kar dı. Ya zı la rın da Ba tı me de ni ye ti kar-

şı sın da İslâm me de ni ye ti ni ye ni den in şa 

et me nin müm kün ol du ğu te zi ni sa vun du. 

Der gi nin üslûbu ve muh te va sı yü zün den 

ba zı İslâm ül ke le ri ne so kul ma sı en gel len-

di. Bir kı sım malî ve si yasî sı kın tı lar se be-

biy le der gi, 1931 yı lın da ay nı isim al tın da 

Mu hib büd din el-Hatîb adı na mu ha fa zakâr 

bir ga ze te ola rak çı ka rıl ma ya baş lan dı. Bu 

sı ra lar da ar ka da şı Mu ham med Hı dır Hü-

se yin et-Tûnisî ile bir lik te Cem‘iy ye tü’l-

hidâye ti’l-İslâmiy ye ad lı bir der nek kur du. 

Ay rı ca Cem‘iy ye tü şübbâni’l-müs limîn’in 

fa al üye si ola rak Ha san el-Bennâ, Sey-

yid Ku tub, M. Reşîd Rızâ gi bi dü şü nür ve 

âlim ler le dost ol du. 1930’da Ku düs’te ak-

de di len İslâm Bir li ği top lan tı la rı na ka tıl dı. 

1940 yı lın da Mı sır Da hi li ye Vekâle ti ta ra-

fın dan Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye’nin tas hih 

Emîn (Mu ham med Ali) bir şa ir ola rak Ben-

gal Mür şidâbâd’da ya şa dı ve ora da öl dü.

Bâbür lü sa ra yın da ki İran asıl lı son şa-

ir le rin ön de ge len le rin den bi ri olan Eş ref 

şi ir de sebk-i Hindî eko lün den ho ca sı Sâib-i 

Tebrîzî’nin ta kip çi si ola rak ye tiş miş bir 

şa ir di. Ta le be le ri ara sın da Zîbün nisâ’dan 

baş ka Mü‘te mi nüd dev le Mu ham med İs-

hak Han, Mîr Mu iz züd din Mu ham med 

Mû se vî Han, Ali Mer dan Han’ın ad la rı 

anı lır. Gü nü mü ze bir kaç nüs ha sı ula şan 

di va nın da ka si de, ter ci ibend, ga zel, kı ta, 

ru bâî ve mes ne vi le ri yer alır. Ka si de le rin de 

ai le si ni, ho ca sı Sâib-i Tebrîzî’yi, imam la rı, 

ha li fe le ri ve sa ray şa ir le ri nin yap tı ğı gi bi 

Bâ bür sa ra yın da ki hâmi le ri ni ve dev let 

adam la rı nı öv dü. Di va nın da sebk-i Hindî 

usu lün de üç yü ze ya kın ga ze li var dır. Dî-

vân-ı Eş ref-i Mâzen derânî, Mu ham med 

Ha san Sey yidân ta ra fın dan neş re dil miş tir 

(Tah ran 1373 hş.).
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Cezayirli Ýbâzî âlimi.˜ ™

Ce za yir’in gü ne yin de ki Mizâb va di si nin 

Benî Yes cen (Yez kan) bel de sin de doğ-

du. Ne se bi nin Hz. Ömer’in de de si Adî b. 

Kâ‘b’a ulaş tı ğı be lir ti lir. Ber be rî di lin de 

“tut, gel, ye” an la mın da ki “Et ta fey yiş”, 

de de le rin den bi ri nin ar ka da şı na bu şe-

kil de hi tap et me si do la yı sıy la ai le nin la-

ka bı ol muş, ai le fert le ri da ha son ra da 

bu la kap la anıl mış tır. Kü çük yaş ta bel-

de sin de hıf zı nı ta mam la dı. Te mel bil gi-

le ri “Kut bü’l-eim me” di ye bi li nen am ca sı 
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Ýranlý þair, hattat ve nakkaþ.˜ ™

İs fa han’da doğ du. Mah la sı “Eş ref”tir. 

Ba ba sı Mol la Mu ham med Sâlih, an ne si İs-

fa han lı meş hur Şiî âli mi Mu ham med Tak¢ 

Mec lisî’nin kı zı Âmi ne’dir. İlk eği ti mi ni İs-

fa han’da ki Şey hü lislâm Med re se si’nde al-

dı. Bir fı kıh âli mi olan ba ba sı nın ya nı sı ra 

da yı sı, Bi¼ârü’l-envâr mü el li fi meş hur Şiî 

âli mi Mu ham med Bâkır Mec lisî, İs fa han 

Şey hü lislâmı Mir za Kådî ve Ağa Hü se yin 

Mu hak kık-ı Hânsârî de ho ca la rı ara sın da 

yer alır. Dinî ilim ler de ki eği ti mi nin ya nın da 

şi ir de Sâib-i Tebrîzî, hat sa na tın da nes-

ta‘lik üs ta dı Kaz vin li Mîr İmâd-i Ha senî’nin 

ye ğe ni Ab dür reşîd-i Dey lemî’nin öğ ren ci si 

ol du. Ay rı ca nak kaş lık eği ti mi al dı ve bu 

mes lek le de uğ raş tı.

Eş ref, kü çük oğ lu Mu ham med Refî‘ ve 

de de si Mu ham med Tak¢ Mec lisî’nin ve fa-

tın dan duy du ğu üzün tü nün et ki siy le 1070 

(1660) yı lın da eşi Mer yem’i ve iki ya şın da ki 

oğ lu Mu ham med Emîn’i bı ra ka rak İs fa-

han’dan ay rı lıp Bâbür lü Hü küm da rı Ev-

rengzîb’in tah ta ye ni çık tı ğı bir dö nem de 

Hin dis tan’a git ti. Bu ra da sa ray hiz me ti ne 

gir di; Ev rengzîb ta ra fın dan da ha son ra 

“Mahfî” mah la sıy la yaz dı ğı şi ir ler le ta nı-

nan kı zı Zîbün nisâ Be güm’ün ho ca lı ğı na 

ge ti ril di. Sa ray da ki şi ir ve ede bi yat mec-

lis le rin de bu lun du. Âkıl Hân-ı Râzî, Ni‘met 

Han Ali ve Nâ sır Ali Sir hindî gi bi sa ray şa ir-

le riy le ya kın dost luk kur du. On üç yıl Hin-

dis tan’da ika me ti nin ar dın dan Zîbün nisâ 

için iki ka si de ya za rak İran’a dö nüp ai le-

si ni gör mek için on dan izin is te di. 1083 

(1672) yı lın da Af ga nis tan yo luy la İran’a 

git ti. Meş hed’de kı sa bir sü re kal dı. Şeh-

rin kar lı so ğuk ha va sı nı tas vir et ti ği ve Ho-

ra san şa hın dan hi ma ye is te di ği bir ka si de 

yaz dık tan son ra İs fa han’a geç ti. Tez ki re 

ya za rı Mu ham med Tâhir Nasrâbâdî, İs fa-

han’da Lünbân Mes ci di’nde onun soh bet-

le rin de bu lundu ğu nu kay de der (Te×ki re-i 
Na½rßâbâdî, s. 181). Tek rar Hin dis tan’a 

dö ner ken ha nı mı nı ve oğ lu nu da ya nı na 

alıp Pat na’da bu lu nan Ev rengzîb’in to ru-

nu ve I. Ba ha dır Şah’ın (Şah Âlem) oğ lu 

olan Şeh za de Azî müş şan’ın sa ra yı na yer-

leş ti. 1116’da (1704) çık tı ğı hac se ya ha ti 

es na sın da yol da Pat na’ya bağ lı Mûnger 

şeh rin de ve fat et ti ve ora da def ne dil di. 

“Dânâ” mah las lı tek oğ lu Mu ham med 




