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Mec ma£u’t-tevârîÅ (nşr. Ab bas İkbâl), Tah ran 
1328 hş., s. 14, 17, 18, 24, 28; Ab dür rezzâk Bîg 
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bul 1930, s. 149, 152, 171, 187, 188, 208; İb ra-

him Gök çen, Sa ru han’da Yö rük ve Türk men ler, 
İs tan bul 1946, s. 95; Tür ki ye’de Meskûn Yer ler 
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565; Mu ham med Hâşim, Rüs te mü’t-tevârîÅ (nşr. 
M. Meşîrî), Tah ran 1348 hş., bk. İn deks; Ali Rı za 

Yal man, Ce nup ta Türk men Oy mak la rı, An ka ra 
1977, II, 25, 512; Fa ruk Sü mer, Oğuz lar (Türk-
men ler) Ta rih le ri, Boy Teş kilâtı, Des tan la rı, İs-
tan bul 1980, bk. İn deks; a.mlf., Sa fe vi Dev le ti nin 
Ku ru lu şu ve Ge liş me sin de Ana do lu Türk le ri nin 
Ro lü, An ka ra 1992, bk. İn deks; a.mlf., “Æådjår”, 
EI° (İng.), IV, 387; Cen giz Or hon lu, Os man lı İm pa-
ra tor lu ğun da Aşi ret le rin İskânı, İs tan bul 1987, 
s. 69, 70, 112; Yu suf Ha la çoğ lu, XVI II. Yüz yıl da 
Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun İskân Si ya se ti ve 
Aşi ret le rin Yer leş ti ril me si, An ka ra 1988, s. 48, 
62, 133, 134.
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Sofya’da XVI. yüzyýla ait cami.˜ ™

Bul ga ris tan’da Sof ya’nın mer ke zin de 

Ma ri ya Lu iza cad de si üze rin de yer al mak-

ta dır. Ban ya ba şı Ca mii ve Mol la Efen di 

Ca mii ad la rıy la da bi li nir. Ka dı Sey ful lah 

ve Mol la Efen di ola rak ta nı nan bâni si hak-

kın da, ca mi ci va rın da bu lu nan tür be si nin 

Os man lı-Rus sa va şı nın he men ar dın dan 

di ğer bir çok İslâmî eser le bir lik te yı kıl mış 

ol ma sın dan baş ka bil gi yok tur. Gü nü müz-

de iba de te açık, ulu sal öne mi olan kül tür 

anı tı sta tü sün de ki ca mi bu gün kü du ru-

mu na bir çok ona rım so nu cu ge le bil miş tir. 

Es terâbâd va li li ği ne ta yin edi len Zi ya doğ lu 

ai le sin den Hü se yin Han dö ne min de Ka çar-

lar, Ya ka Türk men le ri’nin akın la rı nı ön le-

mek için Es terâbâd yö re sin de yer leş ti ril-

me ye baş lan dı. Şah Ab bas dev rin de Ka çar-

lar’dan en iti bar lı bey Zi ya do ğul la rı’ndan 

ol ma yan Emîrgûne idi. Emîrgûne mer ke zi 

Re van olan Sa‘dçu ku ru eya le ti nin fet hin de 

önem li rol oy na dı ve ora nın bey ler be yi li ği 

ken di si ne ve ril di. Emîrgûne Han, Ka çar’ın 

Ak ça Ko yun lu oba sın dan dı. Gü nü müz de 

Fı rat neh rin den Ege de ni zi ne ka dar olan 

ge niş ke sim de bu oy ma ğın men sup la rı 

ya şa mak ta dır. Emîrgûne Han ce sur ve 

mâhir bir ku man dan dı, bu se bep le Şah 

Ab bas ona Sa ru Ars lan la ka bı nı ver di ve 

1623’te ölü mü üze ri ne adı ge çen eya le te 

oğ lu Tah masb Ku lı’yı ta yin et ti. 1635’te 

Re van’ı IV. Mu rad’a tes lim eden, Os man lı 

ta rih çi le ri nin Emîrgûneoğ lu de dik le ri ki-

şi bu Tah masb Ku lı’dır. İs tan bul Bo ğa zi-

çi’nde ki Emirgân sem ti nin adı nın -bu ra da 

otur du ğu için- Emîrgûneoğlu’ndan gel di ği 

bi lin mek te dir.

XVI II. yüz yıl da Sa fevî Dev le ti’nin da yan-

dı ğı Türk oy mak la rın dan an cak Af şar lar’la 

(Av şar) Ka çar lar bir lik le ri ni, teş kilât ve 

kuv vet le ri ni ko ru ya bil di ler. Bu hu su sun 

bü yük boy kol la rı nın uç lar da ya şa ma sıy la 

il gi li ol du ğu söy le ne bi lir. Ay nı asır da Ka-

çar lar’ın bir ko lu es ki yur du olan Gen ce 

böl ge sin de otur mak ta, di ğer bir ko lu da 

Es terâbâd yö re sin de ya şa mak tay dı. Bu 

sı ra da Es terâbâd Ka çar la rı, Aşa ğı Baş ve 

Yu ka rı Baş ol mak üze re iki ko la ay rı lı yor-

du. Aşa ğı Baş Ko yun lu (Ko van lu), İz zed din-

lü, Şam Ba ya tı, Ka ra Mu sa lu, Vaş lu ve Zi-

yad lu oba la rın dan mey da na gel mek tey di. 

Ka çar hâne da nı Ko yun lu oba sın dan çık tı. 

Yu ka rı Baş ko lu ise De ve li, Sa pan lı, Köh-

ne li, Ha zi ne dar lı, Ka yak lı ve Ker lü isim li 

oba lar dan te şek kül et mek tey di. Bu ko lun 

baş oba sı De ve li idi.

Ka çar lar’ın nü fu su hak kın da an cak Ka-

çar Dev le ti’nin ku rul ma sın dan son ra XIX. 

yüz yıl da ba zı Av ru pa lı sey yah la rın eser le-

rin den bil gi edi nil mek te dir. Bun lar dan A. 

Dup ré, XIX. yüz yı lın baş la rın da yaz dı ğı se-

ya hatnâme sin de Ka çar lar’dan 1800’ünün 

Mâ zen de ran ve Tah ran’da, 5000’inin 

Merv’de, 500’ünün Re van’da ve Gen ce’de 

ya şa dı ğı nı bil di rir. Lady Shell ise ay nı yüz-

yı lın or ta la rın da Ka çar lar’dan 2000 hâne-

nin Mâzen de ran’da, 250 hâne nin Fars’ta 

otur du ğu nu ya zar. Sa fevî Hü küm da rı II. 

Tah masb, İran’ı Af gan is tilâsın dan kur-

tar mak için ha re ke te geç ti ği sı ra da (1726) 
or du su nun baş ku man da nı Ka çar Dev le-

ti’ nin ku ru cu su Ağa Mu ham med Şah’ın 

de de si Feth Ali Han idi.

be yi ne sı ğı na rak on dan yar dım is te di. 

Ka çar be yi Rüs tem Bey’e yar dım et tiy se 

de esir dü şen Rüs tem Bey öl dü rül dü. Bu 

sı ra da Ka çar lar’ın ba şın da muh te me len 

Zi yad Bey bu lunuyor du.

Şah İsmâil’in ba ba sı Şeyh Hay dar’ın 

mü rid le ri ara sın da yer alan Ka çar lar’dan 

Pîrî Bey, Sa fevî Dev le ti’nin ku rul ma sıy la 

so nuç la nan sa vaş la ra ka tıl dı ve bu sa vaş-

lar da gös ter di ği ya rar lık tan do la yı Şah 

İsmâil ken di si ne Toz ko pa ran la ka bı nı 

ver di. 1504 yı lın dan son ra adı geç me yen 

Pîrî Bey’den baş ka Şah İsmâil dev rin de is-

min den bah se di len Ka çar lar’dan di ğer bir 

emîr de Ur fa hâki mi Eçe Sul tan’dır. Eçe 

Sul tan em rin de ki az bir kuv vet le Ak ko yun-

lu Sul ta nı Mu rad’ı 1514’te ye nip öl dür dü, 

bu ba şa rı sın dan do la yı Şah İsmâil ona da 

Ku dur muş Sul tan la ka bı nı ver di. Bu iki-

si dı şın da Şah İsmâil’in ya nın da yer alan 

bir Ka çar be yi ne rast lan ma ma sı, on la rın 

önem li bir bö lü mü nün Sa fevî Dev le ti’nin 

ku ru lu şu na ka tıl ma dı ğı şek lin de bir yo ru-

ma yol aç tı. Bu na kar şı lık Şah Tah masb’ın 

uzun hü küm dar lı ğı dö ne min de (1524-
1576) Ka çar lar ön de ge len boy lar ara sı na 

gir di ve bir çok emîr önem li mev ki le re yük-

sel di. Bun lar dan Ka ra bağ bey ler be yi Zi-

ya doğ lu Şah ver di Sul tan, Şah Tah masb’ın 

bü tün se fer le rin de bu lun du ve ölü mü 

üze ri ne Ka ra bağ va li li ği ne ya kın ak ra ba-

sı İbrâhim Bey ge ti ril di. Şah Tah masb’ın 

ölü mü sı ra sın da Şah ver di Sul tan’ın oğ lu 

Yûsuf Ha li fe, hem Ka ra bağ va li si hem de 

şeh zadeler den Sul tan Ali Mir za’nın la la-

sı ola rak gö rev liy di. Ka çar emîrle rin den 

bir di ğe ri olan Gök çe Sul tan, Şir van Va li si 

Beh ram Mir za’nın la la sı idi. Gök çe Sul tan, 

1555’te Ya ka Türk me ni’nden Aba Bey ve 

Öz bek Ali Sul tan’a kar şı ya pı lan sa vaş ta 

öl dü. Bun la rın dı şın da Kan de har va li si 

Bu dak Sul tan, Ka ya Bey, 1551’de Şe ki 

va li si olan Toyku n Bey ve onun la çağ daş 

Bay ram Bey, 1560’ta el çi lik le İs tan bul’a 

gön de ri len yüz ba şı Ak ça sa kal Ali Ağa ve 

Mir za Ali, Sul tan Tah masb dev ri nin en ta-

nın mış Ka çar bey le ri dir. İç le rin den Mir za 

Ali’nin mer kez emîrle ri nin en yet ki li le rin-

den oldu ğu kay nak lar da be lir til mek te dir.

Sa fevî Şa hı Mu ham med Hudâben de za-

ma nın da (1578-1587) Os man lı Dev le ti ile 

baş la yan sa vaş Ka çar lar’ı olum suz et ki le-

di. Ka ra bağ bey ler be yi olan Ka çar’ın Yi va 

oba sın dan İmam Ku lı Han, Os man lı kuv-

vet le ri kar şı sın da tu tu na ma ya rak oy ma-

ğı nın bir kıs mı ile Aras barân’a çe kil mek 

zo run da kal dı. Ka ra bağ’ın Os man lı ida re-

si ne geç me si üze ri ne Ka çar lar’ın önem li 

bir kıs mı Sa fevî Dev le ti top rak la rı na göç 

et ti. 1599’da Şah I. Ab bas ta ra fın dan 
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kap lı ca in şa atı nın ta mam lan ma sı na rağ-

men Bâ bıâ li’ nin çok sert tep ki si so nu cun-

da ca mi bir de fa da ha yı kıl mak tan kur tul-

muş tur. En son 20 Ma yıs 2011 ta ri hin de 

ırk çı Ata ka par ti si men sup la rın dan bir 

grup cu ma na ma zı na ge len ca mi ce ma-

ati ne sal dır mış, bir ki şi ağır ya ra lan mış tır.

Ka re plan lı ca mi nin du var la rı nın yük sek-

li ği 15 m., ka lın lı ğı 1,8 met re dir. Du var lar 

taş-tuğ la di zi le riy le al ma şık ör gü lü dür. Bu 

al ma şık ör gü lü du var üst te dış tan kö şe le-

ri pah la na rak iç ten tromp lar la se kiz ge ne 

ge çer. Mih rap yö nün de iki kö şe de bi rer 

pa yan da ke me riy le des tek le nen se kiz gen-

den son ra tuğ la ör gü lü ve sı va lı si lin di rik 

kub be ete ği yer alır. Kub be ete ği her kö-

şe de iki şer pa yan da ke me riy le des tek-

len miş olup ara lar da iki şer kö şe li pi las tır 

ile bö lüm len miş, böy le ce on al tı bö lüm lü 

bir etek oluş muş tur. Dört sı ra ha lin de ki 

pen ce re ler le ay dın la nan ya pı da alt sı ra-

da ki pen ce re ler dik dört gen, üst sı ra da-

ki ler ke mer li ve yu var lak tır. Son ce ma at 

ye ri mu kar nas baş lık lı dört sü tu na otu ran 

siv ri ke mer li açık lık la ra sa hip tir ve üze ri 

üç kub be ile ör tül müş tür. Taç ka pı ufak 

bir taç la bi ten kes me taş la ya pıl mış tır ve 

alın lık lı dır. Ek rem H. Ay ver di’nin kay det-

ti ği ne gö re hiç bir sağ lam de lil ol mak sı zın 

ca mi yi Mi mar Si nan’a nis bet eden ve in şa 

ta ri hi ni 974 (1566-67) ola rak bil di ren Bul-

gar ca-Türk çe taş lev ha nın kon ma sın dan 

ön ce ke mer ay na sın da taş üs tü ne bo ya ile 

ya zıl mış, oku na ma yan kı sa bir ya zı ve al-

tın da 974 ta ri hi var mış. Ka pı nın iki ya nın-

da ki du var lar da üst kıs mı mu kar nas lı bi-

rer adet niş bu lun mak ta dır. Ca mi nin sağ 

ya nın da üç to noz la ör tü lü bir ek vardır. 

“Te tim me” de ni len bu bö lüm Ka dı Sey-

ful lah Efen di’nin ve fat eden hanı mı adı-

na yap tı rıl mış tır. Muh te me len ço cukla rın 

eği ti mi için ya pı lan bu bö lüm dı şa rı ya siv ri 

pan dan tif ler, pen ce re çev re le ri ve kub be-

nin ka lem işi tez yi na tı ye ni len miş tir. 2009 

yı lın da ca mi nin al tın dan ge çen Sof ya met-

ro su nun in şa atı sı ra sın da kub be ve du var-

lar da be li ren çat lak lar Ma yıs 2012 dep-

re mi nin ar dın dan teh li ke ar ze din ce ay nı 

yıl Tİ KA ta ra fın dan ha len de vam eden ve 

kub be le rin kur şun la rı nın de ğiş tirilme si ni 

de içe ren çok kap sam lı bir ona rım başla-

tıl mış tır.

Os man lı-Rus sa va şı nın ar dın dan ge nel-

de ye ni şe hir pla nı ba ha ne siy le bü tün va-

kıf la rı yok edi len ca mi bir kaç de fa yı kım 

teh li ke siy le yüz yü ze kal mış tır. 1890’da 

dö ne min be le di ye baş ka nı Di mi tır Pet-

kov, ye ni bir ha mam yap tır mak ni ye tiy le 

ca mi yi ve bi ti şi ğin de ki ha ma mı yık tır ma 

ka ra rı al mış sa da Os man lı hü kü me ti nin 

gi ri şi miy le bu te şeb büs en gel len miş, 1906 

yı lın da be le di ye ta ra fın dan in şa edi le cek 

kap lı ca ve otel ar sa sı na bi ti şik du rum da ki 

ca mi ve ha ma mın yı kı mı na ruh sat ve ril-

miş tir. An cak ca mi nin Ban ya ba şı adıy la 

anıl ması na se bep olan ha ma mın yı kı la rak 

Bul ga ris tan ko mi se ri Ali Fer ruh Bey’in 

Sof ya Müf tü sü Meh med Hüs nü Efen di’ye 

ha zır lat tı ğı 8 Ha zi ran 1902 ta rih li def te re 

gö re bu ca mi, Os man lı-Rus sa va şın dan 

(1877-1878) ön ce Sof ya’da mev cut kırk bir 

ca mi ve üç mes cid den ge ri de ka lan tek ya-

pı dır. An cak sa vaş tan son ra iba de te açık 

kal ma sı na rağ men ça tış ma lar sı ra sın da 

ve ya 1858 yı lın da ki şid det li dep rem de di-

ğer bir çok ca mi gi bi tah rip ol muş ve mi-

na re ale mi de yı kıl mış tır. On bir dükkân, 

bir fı rın, bir han ve bir bos tan dan iba ret 

olan va kıf la rı sa va şın ar dın dan yok edil-

di ği ve ce ma at ta ra fın dan ona rı la ma dı ğı 

için ca mi, 1882’de Prens Alek sandr’ın tah-

sis et ti ği 15.000 frank ve 1904’te Sul tan 

Ab dül ha mid’in ver di ği 100 li ra ile kıs men 

ona rım gör müş se de esas lı bir ta mi ri an-

cak 1915-1917 yıl la rın da ger çek leş ti ril miş, 

Os man lı lar’ın Bul ga ris tan bü yü kel çi si Ali 

Fet hi Bey’in gö ze ti min de Ev kaf Nezâre-

ti’nin ayır dı ğı 15.000 li ra ile ta mir edil miş-

tir. Bu ona rım es na sın da mi na re nin şek li 

de ğiş ti ri le rek bo yu kı sal tıl mış, dep rem de 

çat la yan mer mer min ber de ah şap bir 

min ber le de ğiş ti ril miş tir. Ay rı ca Os man lı 

hü kü me ti ta ra fın dan 1917’de kub be le ri-

nin ye ni len me si için 36 ton kur şun gön de-

ril miş tir. Ko mü nizm dö ne min de 1983’te 

ca mi, Mi mar Hris to Gan çev’in ha zır la dı ğı 

bir pro je çer çe ve sin de Bul ga ris tan Ulu sal 

Kül tür Anıt la rı Ens ti tü sü ta ra fın dan yi-

ne kap sam lı bir dış ona rım dan ge çi ril miş, 

ko mü niz min yı kı lı şın dan son ra 1990-2007 

yıl la rı ara sın da ha yır se ver le rin yar dı mıy-

la sı va, bo ya ve ta ban dan ısın ma te sis le ri 

yap tı rıl mış, 2007’de ca mi nin mih ra bı ve 

ikin ci sı ra pen ce re al tı na ka dar du var la rı 

Kü tah ya çi ni le riy le kap lan mış tır. Ah şap 

min be riy le ah şap kür sü sü nün ye ri ne çi ni-

ler le süs lü ye ni bir min ber ve kür sü ya pıl-

mış tır. Du var la rın üst kı sım la rı tromp lar, 

Kadı Seyfullah Efendi Camii ve hariminden bir görünüş

Kadı Seyfullah Efendi Camii’nin XX. yüzyıl başlarındaki hali ile bitişiğindeki hamam
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ku rul la rı ken di si ni tek rar aday gös ter di 

ve 8 Ni san 1994’te ye ni den emîr se çil di. 2 

Ni san 1999 ve 20 Ni san 2004 ta rih le rin de-

ki emir lik se çim le ri ni de ka zan dı. Böy le ce 

üst üs te beş de fa emîr ol du, bu gö re vi-

ni 29 Mart 2009 ta ri hi ne ka dar yir mi iki 

yıl de vam et tir di. Son se çim de aday lı ğı nı 

koy ma dı ve ölü mü ne ka dar il gi si ni sür dü-

re ce ği İdâre-i Fikr ü Amel ad lı dü şün ce 

ku ru lu şun da ki ça lış ma la rı na ağır lık ver di. 

Bu ara da si yasî fa ali yet le ri ni de sür dür dü. 

2012’de Vah det-i Üm met adıy la ulus lar 

ara sı bir top lan tı dü zen le di. Ur du ca ve 

Peş tu ca ya nın da Arap ça, Fars ça ve İn gi-

liz ce de bi len Kå dî Hü se yin Ah med 6 Ocak 

2013 ta ri hin de İslâmâbad’da ve fat et ti ve 

Zi yâ ret-i Kâkâ Sâ hib kö yün de def ne dil di.

İs lâ mî teb li ği ve da vet işi ni üst le nen 

Ce mâat-i İs lâ mî’ yi emir li ği dö ne min de 

ta ma men si ya set ala nı na ta şı yan Kå dî 

Hü se yin, Sov yet ler Bir li ği’nin Af ga nis tan’ı 

iş gal et me si üze ri ne baş la tı lan ci had 

ha re ke tin de ve Keş mir mü ca hid le ri nin 

ba ğım sız lık sa va şın da et kin bir rol üst-

len miş, Keş mir’in ba ğım sız lı ğı na des tek 

sağ la mak ama cıy la bir çok ül ke yi do laşmış, 

bun la rın do ku zu na Hur şîd Ah med de ka-

tıl mış tır (a.g.e., s. 3-19). Kå dî Hü se yin’e 

gö re Sov yet ler Bir li ği’nin asıl ama cı Af-

ga nis tan’dan son ra Pa kis tan’ı da iş gal 

ede rek sı cak su la ra in mek tir. Bu se bep-

le Af ga nis tan’ı sa vun mak Pa kis tan lı lar’ın 

da gö re viy di. Ken di si Pa tan (Peş tun) ol sa 

da bü tün grup lar la sağ lam iliş ki ler kur-

muş tu. Ni te kim Ce mâat-i İslâ mî’  nin Pe-

şâ ver böl ge si so rum lu lu ğu nu üst len dik ten 

son ra Af ga nis tan’a gi derek gö rüş me ler 

yap mış tı (a.g.e., s. 3-19). O, Af ga nis tan’ın 

hâkim et nik hal kı olan Pa tan lar’ın Pa tan 

ol ma yan lar la kar deş lik iliş ki le ri içe ri sin de 

bir ya pı oluşturma sını sa vu nu yor du (ge niş 
bil gi için bk. Ri az Moham mad Khan, tür.
yer.). Af ga nis tan’da Rus iş ga li nin ar dın-

dan or ta ya çı kan yeni du ru mu Keş mir’in 

ba ğım sız lı ğı için de bir fır sat ola rak de ğer-

len dirmiş ve Keş mir böl ge sin de Ce mâat-i 

İs lâ mî ile bağ lantısı bu lu nan Hiz bü’l-mü-

câ hi dîn ad lı si lâh lı gru ba za man za man 

des tek ver miş tir (Ah med – Ba la sub ra ma-
ni an, s. 87). Fark lı grup lar ara sın da ki ih-

tilâfla rı ber ta raf edip bu grup la rın bir lik te 

ha re ket et me le ri ni sağ la ma ya ça lış mış tır.

Pa kis tan’da dinî ce ma at ler ve par ti ler 

se çim ler de halk tan faz la rağ bet gör me-

di ğin den Kå dî Hü se yin Ah med, hal kın 

te vec cü hü nü ka zan mak ama cıy la di ğer 

dinî grup lar ve par ti ler le iş bir li ği ve se çim 

it ti fa kı yap mış, bu yol da bel li bir ba şa rı 

da el de et miş tir. Öte yan dan ken di si Pa-

kis tan’ı mez hep kav ga la rı dı şın da tut mak 

et ki si ol sa ge rek tir. On kar de şin en kü çü ğü 

olan Hü se yin Ah med ilk eği ti mi ni ba ba-

sın dan al dı, bu sı ra da baş la yan Kur’ân-ı 

Kerîm’e il gi si ha ya tı bo yun ca de vam et-

ti. Li sans öğ re ni mi ni Pe şâ ver’de ki Is la mia 

Col le ge’da ta mam la dı; Pe şâ ver Üni ver si te-

si’nde coğ raf ya ala nın da yük sek li sans öğ-

re ni mi gör dü. Me zu ni ye ti ni mü te akip Sivât 

böl ge sin de Sey yi dü şe rif’te ki Cihânzîb Ko le-

ji’nde üç yıl ho ca lık yap tı. Ar dın dan ti ca re te 

yö nel di; Ku zey ba tı Sı nır Eya le ti Ti ca ret ve 

Sa na yi Oda sı baş kan yar dım cı lı ğı na ge ti-

ril di. Bu ara da si ya set le de il gi len me ye ve 

İslâm dün ya sı nın prob lem le ri ni iz le me ye 

baş la dı. Kar deş le ri Ce mâat-i İs lâ mî’ ye bağ-

lı İs lâ mî Cem‘iy yet-i Ta le be’de gö rev al mış-

tı. Ken di si de bir sü re bu ce mi ye te ka tıl dı, 

böy le ce Ce mâat-i İs lâ mî’ yi ve fa ali yet le ri-

ni ya kın dan ta nı ma imkânı bul du. Er ken 

yaş la rın dan iti ba ren Mevdûdî’nin eser le ri ni 

oku ma ya baş la dı ve bu ko nu da uz man ola-

rak ta nın dı (Hur şîd Ah med, s. 3-19).

1970’te Ce mâat-i İs lâ mî’ ye üye ol du, er-

te si yıl da bu ku ru lu şun Pe şâ ver böl ge si 

baş kan lı ğı na se çil di, za man la Ku zey ba tı 

Sı nır Eya le ti’nin so rum lu lu ğu nu üst lendi. 

1977’de Tahrîk-i Nizâm-ı Mus ta fa adı al-

tın da yü rü tü len dinî-si yasî fa ali yet ler do la-

yı sıy la bir sü re ev hap sin de tu tul du. 1978’-

de Ce mâat-i İs lâ mî’ nin ge nel sek re ter li ği-

ne ge ti ril di. Miyân Tu feyl Mu ham med’in 

ve fa tı üze ri ne 6 Ka sım 1987 ta rihin de ya-

pı lan se çim ne ti ce sin de Ce mâat-i İslâ mî’-

nin üçün cü emîri ol du (Sey yed Va li Re za 
Nasr, s. 50). Di ğer adaylar dan Hurşîd Ah-

med bu se çim de Kå dî Hü se yin Ahmed’in 

ka zan ma sı nı te men ni et ti ği ni ve se çim 

so nu cun da şü kür sec de si yap tı ğı nı ifa de 

eder (Mâhnâme, s. 3-19). Kå dî Hü se yin 

Ah med 30 Ekim 1992’de ye ni den emîr se-

çil di. Pa kis tan Is la mic Front (PIF) ad lı si ya-

sal olu şum adı na di ğer par ti ler le 1993’te 

se çim it ti fa kı ya pa rak gir di ği ge nel se çim-

ler de ba şa rı sız olun ca Ce mâat-i İs lâ mî’ nin 

baş kan lı ğın dan da is ti fa et ti, an cak par ti 

ke mer ler al tın da alt ta dikdört gen, üst te 

yu var lak üçer pen ce re ile açı lır. Ca mi de 

kub be ve to noz lar kur şun la kap lı olup bü-

yük kub be nin ça pı 15 met re dir. İn ce bir 

sa nat ese ri olan ve Ev li ya Çe le bi’ ye gö re 

Sof ya’da gü zel lik ba kı mın dan eşi bu lun-

ma yan tek şe re fe li mi na re ca mi nin sa ğın-

da dır. Kes me taş tan ka re ka ide üs tün de 

yük sek tu tu lan kes me taş pa buç luk üze-

rin de tuğ la göv de li mi na re de göv de nin ve 

şe re fe nin al tın da bi rer sil me yer al mak ta-

dır. Kes me taş tan şe re fe mu kar nas lı ge-

çiş li olup kor ku luk lar düz dür. Tuğ la pe tek 

kıs mı üs tün de üze ri kur şun kap lı ah şap 

külâh mev cut tur.
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Pakistan’da
Ce mâat-i Ýslâmî’nin

üçüncü emîri.˜ ™

Resmî ka yıt lar da, Pa kis tan’ın Ku zey batı 

Sı nır Eya le ti’nin (North West Fron ti er Pro-
vin ce [NWFP] / Kyber Pakh tunk hwa) Nev-

şeh re (Nows he ra) il çe si ne bağ lı Zi yâ ret-i 

Kâkâ Sâ hib (Zia rat Ka ka Sa hib) köyün de 17 

Ocak 1940 ta ri hin de doğ du ğu be lir ti lir se 

de ger çek do ğum yı lı 1938’dir. Diyûbendî 

eko lü ne bağ lı olan ve bir müd det Cem‘iy-

yet-i Ulemâ-yi Hind’in Ku zey ba tı Sı nır 

Eya le ti baş kan lı ğın da bu lu nan ba ba sı Kå-

dî Mu ham med Ab dür rab bir din âli miy di. 

Soy la rı nın ba ba ta ra fın dan Sel çuk lu Türk-

le ri’ne da yan dı ğı kay de dilir. Tür kiye’ ye ve 

Türk ler’e kar şı duy du ğu sev gi de bu ba ğın 

Kådî Hüseyin

Ahmed




