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nıt lar ni te lik te dir. Ni te kim ken di si de bazı ki tap la rı nı öğ ren ci le ri nin ta le bi üze ri ne kale me al dı ğı nı be lir tir (Züb de tü’li£râb, Sü-

leymaniyeKtp.,Süleymaniye,nr.961,vr.
1b;Ez he rü’şşürû¼,KonyaBölgeYazma
EserlerKtp., Isparta-Uluborlu,nr.270,
vr.1b). Mü el li fin şerh le rin de çok ça ta‘lîle yer ver me si, te mel kay nak la ra ve di ğer âlimle rin gö rüş le ri ne vâkıf ol ma sı bu alanda ge niş bir mük te se ba ta sa hip ol du ğu na işa ret eder.

Eser le ri. Sarf. 1. Ez he rü’şşürû¼ (Sü-

leymaniyeKtp.,YazmaBağışlar,nr.1772/
2,Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2;Konya
BölgeYazmalarKtp.,Isparta-Uluborlu,
vr.270). Zencânî’nin el£İzzî fi’tta½rîf ad lı ki ta bı na 1123’te (1711) yaz dı ğı şerh olup ken di si nin en önem li ese ri dir. Ni te
kim Şer¼u’lBinâßda (SüleymaniyeKtp.,
Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2,vr.1b) kendi sin den “Ez he rü’şşürû¼ sa hi bi” di ye söz et me si bu te li fi ne ay rı bir önem ver di ğini gös ter mek te dir. Arap di li gra me ri nin man tıkî te mel ve ör gü sü nü açık la ma da önem li rol oy na yan ta‘lîl yön te mi ki ta bın ta ma mı na hâkim dir. Meh met Emin Yağ cı ese ri tah kik edip dok to ra ça lış ma sı olarak sun muş tur (2013,MÜSosyalBilimler
Enstitüsü). 2. Şer¼u’lEm¦ile. elEm¦ile 

1962,s.251-254;a.mlf., “EskiTehlikeninYeni
Yönü”, a.e., IV/7-8(1965),s.106-110;a.mlf., 
“Türkiye’deDinEğitimi”, Dev let Mec muası, An-
kara7Nisan1969,s.8;Üm mü gül süm Şen türk, 
Ya şar Kut lu ay’ın Mez hep ler Ta rih çi li ği (yük sek 

lisanstezi,2009),AÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
tür.yer.;Sü ley man Tü lü cü, “YıllarSonraBirİlim
AdamınınArdından:Doç.Dr.YaşarKutluay:Ha
yatıveEserleri”, Di ya net Der gi si, XX/4, Anka ra 

1984,s.23-29.
ÿÜmmügülsümŞentürk

– —KUYUCAKLI ABDULLAH EFENDÝ
(ö. 1137/1725’ten sonra)

Arap dili âlimi.
˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Ba bası nın adı Meh med, de de si nin adı Velî’dir. Ay dın’ın Ku yu cak ka sa ba sı na nis bet le Kuyu cak lı ve bu ile nis bet le Ay dınî di ye tanınır. Eser le ri nin te lif ye ri ve ta ri hin den ha re ket le XVII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan son ra Ay dın böl ge sin de doğ muş ol du ğu söy le ne bi lir. Züb de tü’li£râb ad lı eserini n mu kad di me sin de ye di ya şın da ölen bir oğlun dan söz eder (SüleymaniyeKtp.,Süley-
maniye,nr.961,vr.1b). Ay nı eser de (vr.
73a) ve E¦mârü’l¼avâşî ve’şşürû¼ ad lı hâ şi ye sin de (SüleymaniyeKtp.,Giresun
Yazmaları,nr.128,vr.2a) ho ca la rından olan Müftîzâde la kap lı Âlim Meh med Efen di’nin adı ge çer. Bu za tın Meh med b. Ham za Ay dınî Gü zel hisârî (ö.1116/1704) ol ma sı muh te mel dir.Ab dul lah Efen di’nin Ez he rü’şşü rû¼’u
nu 1132’de (1720) is tin sah eden Hü se yin b. Ah med (Süleymaniye Ktp., Yazma
Bağışlar,nr.1772/2,vr.70b) ve 1138’ de 
(1726) is tin sah eden Meh med b. Himmet b. Yû suf (SüleymaniyeKtp.,Antal-
ya-Tekelioğlu,nr.542/1,vr.85b) ken di le ri ni Ku yu cak’ ta ika met eden ta le be ler ola rak ta nıt mak ta dır. Ese rin is tin sah ta rih le riy le te lif ta rih le ri nin ya kın ol ma sı bu iki şah sın mü el li fin ta le be le ri ol ma ih ti ma li ni ak la ge tir mek te dir. Ku yu cak lı’nın ve fat ta ri hi ve ye ri de bi lin me mek te dir. An cak Mu£ri
bü’l£Avâmi li’lcedîd ad lı ese ri ni 1138’
de (1726) is tin sah eden Meh med b. Ahmed’in, “Bu Ku yu cak lı Ab dul lah Efen di’nin 
(Allahrahmetetsin) Mu£rib’idir” kay dı ken di si nin o ta rih te ha yat ta bu lun ma dı ğını gös ter mek te dir. Ay rı ca 1137’de (1725) ka le me al dı ğı Şer¼u’lBinâßdan son ra baş ka bir ese ri nin tes bit edi le me me si, mü el li fin ve fa tı nın 17251726 yıl la rın da ger çek leş miş ol ma sı ih ti ma li ni güç lendir mek te dir. Ku yu cak lı’nın med re se ler de oku tu lan sarf ve na hiv ki tap la rı na şerh ler ve mu‘rib ler yaz ma sı onun Ku yu cak’ta ki bir med re se de mü der ris lik yap tığı nı ka

di ği bu ça lış ma İs lâm mez hep lerinin tahlil edil di ği bir mez hep ler ta ri hine gi riş ni te li ği ta şı mak ta dır. 2. Kur’ânı Ke rim 
ve Türk çe An la mı (meâl,Ankara1961,
HüseyinAtay’labirlikte). Meâlin ba sı mı bir sü re dur du rul muş, da ha son ra çe şitli bas kı la rı ya pıl mış tır (1965-1967,1973,
1981,1984,1985). 3. İs lâm ve Ya hu di 
Mez hep le ri (Ankara1965,1985;İstanbul
2001,2004). Ya za rın do çent lik ça lış ma sı olan eser de, baş lan gı cın dan mo dern döne me ka dar or ta ya çı kan İs lâm ve ya hu di mez hep le ri ele alın mak ta, son bö lüm de nü büv vet, mehdîmesîh, rec‘at ve hulûlle il gi li ola rak Şiîgulât fır ka lar la ya hu di mezhep le ri ara sın da ki ben zer lik ler üze rin de du rul mak ta dır. 4. Si yo nizm ve Tür ki ye 
(İstanbul1967). 5. Ta rih te ve Gü nü
müz de İs lâm Mez hep le ri (Konya1968). Eser de ta rihî sü reç le bu sü re ci et ki le yen dinî, si yasî, sos yal ve ye rel fak tör ler tah lil edil mek te dir.

TercümeveNeşir: İs lâm Dü şün ce si 
ve Ta rih te ki Ye ri (Ankara1959,1971,
HüseyinYurdaydın’labirlikte;DeLacy
O’Leary’ninAra bic Tho ught and Its Pla ce 
in His tory[1922]adlıeserininçevirisidir); 
İs lam’da Fel se fe Ta ri hi (Ankara1960,
1963,2000;T.J.deBoer’inGesc hich te der 
Phi lo sop hie im Is lam[1901]adlıkitabının
MuhammedEbûRîdetarafındanyapılan
Arapçatercümesindençeviridir); Sa pık
lar la Din siz le rin Çe şit li Mez hep le ri: el
Fı rašu’lmüf te riša bey ne eh li’zzey³ 
ve’zzen deša (EbûMuhammedOsman
b.Abdullahb.Hasanel-Irâk¢el-Hanefî’ye
aiteserinönceilmîneşriyapılmış[An-
kara1961],ardındanTürkçe’yeçevrilmiş-

tir,Ankara1962). Kut lu ay’ın “Yusuf Zi ya Yörükân’ın Ma ka le le ri” (AÜ İFD, III/1-2
[1954],s.93-95), “Mez hep ler Ta ri hi Yönünden Sa id Nur si ve Nur cu luk” (İTED,III/3-4
[1959-1960],s.211-226;ayrıbasım,İstan-

bul1966), “İbâdîle re Ait Ba zı Me tinler” 
(AÜİFD ,XV[1967],s.141-149), “Ya hu di Mil li yet çi li ğin den Ala ca ğı mız Ders ler” (TY, 
VII/1-2[1968],s.343-344), “Okul lar da Din Eği ti mi ve İmamHa tip Okul la rı” (Dev let 
Mec mu ası,Ankara21Nisan1969) adıy la ba zı ma ka le le ri de ya yım lan mış tır.

BİBLİYOGRAFYA:Ya şar Kut lu ay, İs lâm ve Ya hu di Mez hep le ri, 
Ankara2001,s.20,286-294;a.mlf., İs lâ mi yet’ te 
İti ka di Mez hep le rin Do ğu şu, İstanbul2003,s.
12-55,73,77,95-120,146;a.mlf., Ta rih te ve Gü
nü müz de İs lâm Mez hep le ri, İstanbul2003,s.46-
67,147,154-158;a.mlf., Si yo nizm ve Tür ki ye, 
İstanbul2005,M.KâmilKutluay’ınyazısı,s.5-8;a.mlf., “MezheplerTarihiYönündenSaidNursi
veNurculuk”, İTED, III/3-4(1959-60),s.211-226;a.mlf., “Kur’an’aGöreİmanEsaslarıAdlıEser
Hakkında”, Di ya net İlmî Der gi (1961), An ka ra 
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elEm¦ile tü’lfa²liy ye üze ri ne şer hi dir. Yi ne yan lış lık la Ku yu cak lı’ya nis bet edi len bu ese rin nüs ha sı Amas ya Be ya zıt İl Halk Kü tüp ha ne si’nde mev cut tur (nr.1381/6).
BİBLİYOGRAFYA:Broc kel mann, GAL, II,632;Kehhâle, Mu£ce

mü’lmüßel lifîn, II, 294; Ah met Sup hi Fu rat, 
Arap Ede bi ya tı Târi hi (XVIXVII. Asır lar), İstan-
bul2007,II,240;Meh met Fa ruk Çif çi, Ku yu cak lı 
Ab dul lah b. Mu ham med elAy dınî’nin Mu‘ribi 
Avâ mili Cedîde Ad lı Ese ri nin Tahkîki (yük sek 

lisanstezi,2008),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
s.11;Meh met Emin Yağ cı, Ku yu cak lı Ab dul lah 
Efen di ve Ez he rü’şşu ruh Ad lı Ese ri: İn ce le me 
ve Tahkîk (doktoratezi,2013),MÜSosyalBi-
limlerEnstitüsü,s.21-36,46-47,65-70;Ah met Tu ran Ars lan, “ZeynîzâdeHüseyinEfendi”, DİA, 
XLIV,372.

ÿMehmetEminYağcı

– —KÜÇÜK HÜSEYÝN EFENDÝ
(1832-1930)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.
˜ ™

Ha zi ran 1832’de An ka ra Ars lan bey mahal le sin de doğ du. Asıl adı Hü se yin Hüsnü’dür. Çok kı sa boy lu ol du ğu için Kü çük Hü se yin di ye ta nı nır. Ba ba sı Gök me noğul la rı’ndan Ka tır cı Ali Ab dul lah Efen di ma hallî yet ki li ler ce zor la ça lış tı rıl dı ğından va li ye şikâyet te bu lun muş, bir so nuç ala ma yın ca An ka ra’dan ay rı lıp Mi ha liç’e yer leş miş tir. Bu sı ra da on ikion üç yaş ların da olan Kü çük Hü se yin Efen di, bir sü re son ra ba ba sı ve fat edin ce İs tan bul’a gi dip Sa raç ha ne sem tin de Mev levî ta ri ka tı na men sup bir sa raç us ta sı na çı rak lık yapma ya baş la dı. Bir yan dan da sa bah la rı Sü ley ma niye Ca mii’nde ki ders le re de vam et ti. Bir sü re tü tün dol dur ma atöl ye sin de ça lış tı. Bu ara da Fa tih Çar şam ba’da bu lunan Murad Mol la Dergâhı’nda ta sav vufî mu hit le ta nış tı. Ar dın dan adı nı duy du ğu Nak şibendîHâlidî şey hi Ha cı Fey zul lah Efen di’ye inti sap et mek is te di. Hü seyin Vassâf’ın nak let ti ği ne gö re kar nın da olu şan şiş lik te da vi le re rağ men bir tür lü dü zel me yin ce bir dos tu nun tav si ye siy le du ası nı al mak için Fey zul lah Efen di’ye baş vu ran Kü çük Hü se yin Efen di’nin tale bi iki de fa red de dil di, üçün cü baş vu rusun da, şey hin, “Oğ lum, bu kar nı nız da ki şiş ge çer, an cak bi ze in ti sap et me li si niz, yok sa biz üfü rük çü ta kı mın dan de ği liz” de me si üze ri ne ken di si ne in ti sap et  
ti (1859). Fey zul lah Efen di kı sa bir sü re son ra Ku le li Vak‘ası yü zün den Mi dil li’ye sür gün edi lince Da ğıs tan lı Ha cı Mûsâ ve Müh te di Cev det efen di ler den ders ala rak ken dini ye tiştirme ye ça lış tı. Bir ara Mi dilli’ye de git ti, mür şi di af fe di lip İs tan bul’a 

vr.9a) ken di sin den ön ce İ¾hâr’a mu‘rib yaz mış olan Ku yu cak lı’nın ese ri ni mü ellif adı zik ret me den “bi rin ci mu‘rib” di yerek eleş tir mek te dir. Zeynîzâde’nin eleştir di ği ki şi nin Ku yu cak lı ol du ğu hâ miş te “ المعرب اأول الشيخ عبداه قيوجغي القائل ” şek lin de belirtil mek te ve Zeynîzâde’nin ten kit etti ği gö rü şün mü el li fe ai di ye ti onun Züb
de tü’li£râb’ın da da tes bit edil mek te dir. 
2. Mu£ribi £Avâmili Cedîde. Bir givî’ye ait ese rin mu‘ri bi dir. Müellifin bir isim vermediği eser Arapça olmakla birlikte yazma nüshalarda Osmanlıca terkiple kayıtlıdır. Ku yu cak lı el£Avâmil’i i‘rab ederken ba zı şerh ler de yap mış tır. Meh met Fa ruk Çift çi ese ri yük sek li sans te zi olarak neş re ha zır la mış tır (2008,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü). 3. E¦mârü’l¼a vâ
şî ve’şşürû¼ (SüleymaniyeKtp.,Gire-
sunYazmaları,nr.128). Ab dur rah manı Câ mî’nin Mol la Câmî adıy la bi li nen el
Fevâßidü’²²iyâßiy ye’si nin hâşi ye si olup 
1133’te (1721) ta mam lan mış tır. Öte yan
dan Rû¼u’şşürû¼ ve Şer¼u’lEm¦ile
ti’lfa²liy ye yan lış lık la Ku yu cak lı’ya nis bet edil miş tir. Mü el li fin Ez he rü’şşürû¼’unun ba zı nüs ha la rı kü tüp ha ne ler de Rû¼u’ş
şü rû¼ adıy la ka yıt lı dır. Şer¼u’lfa²île mi
ne’½½arf ise Bir givî’nin ken di ese ri olan 

adıy la bi li nen ano nim sarf kita bı na 1137’de 
(1725) yaz dı ğı şerh tir. Emsi leyi muh te life nin ta ma mı na, em sileyi mutta ri de ye ise kıs men te mas eden ese rin Adem Ger le giz yük sek li sans çalış ma sı ola rak edis yon kriti ği ni yap mış tır (2008,MÜSosyalBilimler
Enstitüsü). 3. Şer¼u’lBinâß (Sü ley mani-

yeKtp.,Antalya-Tekelioğlu,nr.542/2). 
Bi nâßü’lef£âl’in şer hi dir. Otuz beş ba bın özel lik le ri nin ele alın dı ğı bu çalışma yı da Sem ra Gök do ğan yük sek li sans çalış ma sı ola rak tah kik et miş tir (2008,MÜSosyal
BilimlerEnstitüsü). 4. erRisâle fî fi£li’t
ta£ac cüb. İki va rak lık bu risâle 1130’da 
(1718) te lif edil miş tir. Adem Ger le giz, taac cüb fi ili nin kı yasî sîga la rı na da ir tar tışma la rı ele alan ese ri Şer¼u’lEm¦ile ile bir lik te neş re ha zır la mış tır.

Na hiv. 1. Züb de tü’li£râb (Sü ley ma ni-

yeKtp.,Süleymaniye,nr.961). Birgi vî’ nin 
İ¾ hâ rü’lesrâr’ının mu‘ri bi dir. 1122’ de 
(1710) ya zı lan bu şer hin Ku yucak lı’nın ilk ki ta bı ol ma sı muh te mel dir. Ge nellik le eser le rin de ön ce ki te lif le ri ne atıf ta bu lunan mü el li fin bu şer hin de bu türden bir atıf yap ma ma sı da bu ih ti ma li kuvvetlen dir mek te dir. Zeynîzâde, ¥al lü es
râ ri’laÅyâr £alâ i£râbi İ¾hâri’lesrâr ad lı ese rin de (ÂtıfEfendiKtp.,nr.2596,

Kuyucaklı Abdullah Efendi’nin Mu£ribi  £Avâmili Cedîde  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Ankara Millî Kütüphane, Adana İl Kütüp-

hanesi Koleksiyonu, nr. 440)


