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KÜÇÜK HÜSEYÝN EFENDÝ

yo lun dan ye ti şip kü çük bir ça tış ma nın ardın dan Ha lil Bey’i kaç ma ya mec bur bı raktı, hat ta onun sı ğın dı ğı Kar be yaz Ku le si’ni yık tır dı, fa kat ku man da he ye ti ara sın daki an laş maz lık lar se be biy le izin al ma dan Ki lis’e çe kil di. Bu nu gö ren Ab dur rah man Pa şa da fi rar et ti. Ay nı şe kil de er zak sıkıntı sı çe ken ve İmam Ağa’yı 300 pi ya de ile Pa yas mu hafaza sı na bı ra kan Mus ta fa Pa  şa da Ha lep’e çe kil di. Bu nun üze ri ne Ha lil Bey Pa yas’ı tek rar al dı. Ar dın dan Üze yir, Kurt ku la ğı ve Pa yas mu ha fa za sı Ada na müte sel li mi olan Ha san pa şazâde Ab dul lah Bey’e paşalık rüt be siy le ve ril di. 1786’da Ke ki Ab di Pa şa, üçün cü Di yarbekir va li li ği sı ra sın da Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey’i ce za landır mak la gö rev len di ril diy se de o da bir başa rı sağ la ya ma dı.Bu lun du ğu böl ge de fa ali yet le ri ni da ha da art tı ran Ha lil Bey, Mi sis Köp rü sü’nün yı kıl ma sı üze ri ne yol cu la rı ka yık lar la karşı ya ge çi re rek bâc al ma ya baş la dı. Es ki Ha lep ka dı sı İs met Efen di’nin ar zı na gö  re köp rü yü ba rut la ha va ya uçu ran Ha lil Bey’in esas is te ği Ada na eya le ti nin kendi si ne ve ril me siy di. Ha lil Bey de İs tan bul’a yol la dı ğı ar zın da bu böl ge nin ken di si ne mîrimîran lık rüt be siy le bı ra kıl ma sı nı is tiyor du. An cak dev let onun için san cak be yli ği ni ye ter li gör mek tey di. Ha lil Bey’in ye ni bir is yan ha re ke ti baş lat ma sın dan kor kan dev let, 1788’de ken di si ne mîrimîran unva nıy la Üze yir san cak be y li ği ni ve Ka ra
mut (Ka ra murt) ha nı ağa lı ğı nı ver di. Böyle ce Kü çü ka li oğul la rı böl ge ye tam an lamıy la hâkim ol du. 1789’da, Kü çü ka li oğ lu ga ile si ni or ta dan kal dır mak için ken di si ne Ada na ve Ma raş va li li ği ve ri le rek böl ge ye gön de ri len Ha zi ne dar Ali Pa şa da gö revi ni ye ri ne ge ti re me di. Ay nı yıl Bey lan lı Ab dur rah man Pa şa, Ada na bey ler be yi ol du ğun da Üze yir Be yi Ha san pa şazâde Ha cı Ali Bey, Ab dur rah man Pa şa’nın oğ lu Mol la Bey ve Ka ra mol la oğ lu 910.000 asker le Pa yas’ı alt mış gün ka dar mu ha sa ra et ti, Ha lil Pa şa bu bas kı üze ri ne Kar beyaz’a sığın dı, az son ra da kuv vet ler ge ri çe kil di.O sı ra lar da Fran sa’nın Mı sır’a sal dı rı sı ile uğ ra şan dev let bu iş le ye te ri ka dar il gi lene mi yor du. Pa yas mu ta sar rı fı ve Havâs ağa sı un va nı ve ri len Ha lil Pa şa af fe di le rek ye ni den Pa yas’a hâkim ol du. Ar dından Cerid, Ka ra lar ve Ta cir li aşi ret le rin den topladı ğı adam lar la Ma raş’ı bas tı. Dulkadıroğ lu Ömer Pa şa’nın Ma raş’ta ye ter li sa yıda aske ri yok tu. Ha lil Pa şa ulemânın ve hal kın ço ğu nu tu tuk lat tı. Ki lis müf tü sü yir mi dört ulemâyı top la yıp bir mah zar la duru mu İs tan bul’a bil dir di. Ay nı yıl de niz yolu nun 

ka rış tı ğı an la şıl mak ta dır. Kü çük Ali’nin adı, bun dan son ra da Ço ba noğ lu Ab dul lah ile bir lik te Pa yas’ta gi riş tik le ri ba zı ka nun suz ha re ket ler do la yı sıy la sık sık ge çe cek tir. 
1763’te Kü çük Ali ve yan daş la rı, Üze yir sancak be yi Üveyszâde Mûsâ Bey’in Pa yas’ta ki So kul lu Vak fı’nın yö ne ti ci li ği ne ta yi ni ni hi çe sa ya rak va kıf mal la rı nı top la ma ya de vam et ti ler. Ha lep’e gi den ipek ker va nın dan 15 yük ipe ğin ça lın ma sı üze ri ne san cak be yi Mûsâ Bey ile Ço ba noğ lu Ab dul lah Bey’in du rum la rı sar sı lın ca Kü çük Ali’nin dev let ka tın da iti ba rı art tı. Ha lep Va li si Azmzâde Meh med Pa şa 15 yük ipe ği Üvey soğ lu Mûsâ’dan is te di ğin de Mûsâ inkâr ede rek bü tün mal la rı nı alıp Kürd da ğı na kaç tı. He
men son ra 1767’de Üvey so ğul la rı Kü çü kali oğul la rı’na ye ni le rek si ya set sah ne sin den çe kil di ve Kü çü ka li oğul la rı’ndan Ha lil Bey’in is mi öne çık ma ya baş la dı.Ha lil Bey’e kay nak lar da Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey de nil me si ne rağ men ba ba sı nın ger çek ten Kü çük Ali ol du ğu na da ir kesin bil gi yok tur. Ha lil Bey’in adı ilk de fa 
1778 ta rih li bir bel ge de geç mek te dir. Bu na gö re Kü çü ka li oğ lu Ha lil ve yan daşla rı Şam ve Ha lep tüc ca rı nı ha ra ca bağla mış lar dı. Bu nu ön le mek için Ka ra man Va li si Sü ley man Pa şa gö rev len di ril diy se de onun âni ölü mü üze ri ne bir so nuç çıkma dı. Pa yas yo lu ev vel kin den da ha kö tü bir ha le gel di ğin den tüc car lar, Sü vey di ye 
(Samandağı) İs ke le si’nden ge mi le re bi nip Ada na’nın Ka ra taş (Ayas) İs ke le si’ne çıkı yor lar dı. Bu na kar şı lık Ha lil Bey bul duğu ka yık lar la tüc car ka fi le si ni bas mış ve mal la rı nı yağ ma la mış tı. Dev let ala cak ları nı top la mak için gön deri len ve 1785’te Ha lep’ten dö ner ken Süvey di yeKa ra taş de niz yo lu nu kul lan mak zo run da ka lan Ha san Efen di’nin ra po ru na gö re Pa yas’ta Kü çü ka li oğ lu Ha lil Bey, Bey lan / Be len’de Ab dur rah man Pa şa, Kurt ku la ğı Ker vansa ra yı’nda Ha san pa şazâde Ha cı Ali Bey “hü kü met” et mek tey di. Ay rı ca o sı ra lar da Fran sız tüc car la rı nın ker va nı so yul muş tu. Pa yas ve Bey lan’da ki men zil ler de men zil bey gi ri bu lun mu yor du.Ha lil Bey’in üze ri ne 1786’da Ha lep Va li si Mus ta fa Pa şa gön de ril di. Yar dım cı lık la rı na da A‘zâz ve Ki lis Voy vo da sı Dal ta banzâde, Bey lan lı Ab dur rah man Pa şa ve Üze yir Be yi İmam Ağa ile Ada na mü te sel li mi Ha sanpa şazâde Ab dul lah Bey (Paşa) ge ti ril di. Ha lil Bey, Ama nos lar’da ya şa yan Ço ba noğlu Ha co (Hacı) Bey’e sı ğın dı. Hü kü met kuvvet le ri ne de niz den de bir kaç ge mi gönde ri le rek des tek sağ lan dı. Ada na’nın ye ni va li si Azmzâde Yûsuf Pa şa da bu ha rekâta ka tıl dı. Ki lis Voy vo da sı Dal ta banzâde, dağ 

dö nünce ona hiz me te de vam et ti. Feyzullah Efendi’nin ölü mü nün (1876) ar dından ha li fe le rin den Meh med Nûri Efendi’ye (ö.1885), onun ar dın dan şey hi nin di ğer ha li fe si Ha san Vi sâ lî Efendi’ ye (ö. 

1902) in ti sap et ti. Onun ve fa tıy la da kendi si ir şad pos tu na oturdu .Si liv ri ka pı Bâlâ Mek te bi ile Ko ca musta fa pa şa Ma hal le Mek te bi’nde kal fa lık ve Gül ha ne As kerî Am ba rı Es vap emin li ği ya pan Kü çük Hü se yin Efen di 1907’den son ra dost la rı nın is te ği üze ri ne ken di ni ta ma men ir şad fa ali yet le ri ne ver di. Koca mus ta fa pa şa’da Nûh Efen di Med re sesi’nin bevvâblı ğı üze rin de ol du ğu için bu mekânı dergâh edin di. Nak şi bendîHâlidî usu lü nü ic ra et mek le be ra ber zi kir meclis le ri mün te sip ol ma yan la ra da açık ol duğun dan mec lis le re da ha ge niş bir kit le ye hi tap et ti. Hü se yin Vassâf’ın bil dir di ği ne gö re 1924 yı lı iti ba riy le yir mi üç ha li fe si var dı. Dört de fa ev len miş, an cak ço cuğu ol ma mış tır. 14 Mart 1930 ta ri hinde doksan se kiz ya şın da ve fat et ti, Eyüp Gümüşsu yu Me zar lı ğı’na ikin ci şey hi Meh med Nûri Efen di’nin ya nı na def ne dil di. Mu hiple rin den Ma re şal Fev zi Çak mak da onun ya nı na def ne dil miş tir. Sey yid Yâkub Kâşgarî Han’ın oğ lu bes tekâr Ab dül ka dir Tö re on dan fe yiz alan önem li şah si yet ler den dir. Mü rid le rin den Meh med Emin Pa şa’nın ken di si hak kın da yaz dı ğı, “Per tevi nûrı Hudâ’sın yâ Hü seyni Nak şi bend” mıs raıyla baş la yan şi iri Ab dül ka dir Tö re ta ra fından bes te len miş tir.
BİBLİYOGRAFYA:Hü se yin Vassâf, Sefînei Ev liyâ (haz.Mehmet

Akkuş–AliYılmaz),İstanbul2006,II,327-330;İb nü le min, Hoş Sadâ, s.28;İb ra him Ek rem Ey yubî (Ek rem Ark), Mevlânâ Kü çük Hü se yin Efen di 
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Hatay, Dörtyol ve Payas kesiminde

ortaya çýkan bir âyan ailesi.
˜ ™

Ai le nin men şei yö re de yo ğun bi çim de yer leş miş bu lu nan Ulaş lı oy ma ğı na da yanır. Böl ge yi do la şan ta rih çi Ah med Cev det Pa şa on la rın Riş van aşi re tin den ol duk la rı nı ya zar. Ün lü şa ir Da da loğ lu ise ai le yi Özer İli bey le ri olan Öze ro ğul la rı’na bağ lar. Ai leye adı nı ve ren Kü çük Ali hak kın da ilk bil gi 
1760 yı lı na ait tir. Bu ta rih te Kü çük Ali’nin Üvey soğ lu İbrâhim ile bir lik te bir ci na ye te 
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lın da Mus dık Bey adıy la Pa yas kay ma ka mı idi. 1860’ta Kabûlî Pa şa, Mus ta fa Bey’in böl ge den kal dı rıl ma sı nı şart gö rü yor du. Üze yir san cak be yi olan Mus ta fa Bey, Adana’dan Be len’e gi den as ker le ri Pa yas’ta ko na ğın da mi sa fir et ti ğin de bun la rın ku man da nı ve ri len emir ge re ği Mus ta fa Bey’i ya ka la yıp ai le siy le bir lik te İs tan bul’a yol la dı. Mus ta fa Bey’in bü yük oğ lu De  de Bey (to run De de Bey) ted bir li dav ra nıp Gâvur dağ la rı na çe kil di ve Ali be ki roğ lu Ali Ağa’ya sı ğın dı. 1865’te Fır kayi Islâhiy ye, Gâvur dağ la rı nın zir ve sin de ki Kül lü köyün de Ali be ki ro ğul la rı’nı ku şat tı. Ali Ağa ça tış ma ya gi riş ti ğin de De de Bey tes lim ol ma yı ka bul et ti ve Tar sus üze rin den deniz yo luy la İs tan bul’a gön de ril di. De de Bey za ten İs tan bul’da sür gün dey di. Bir sü re İs tan bul’da ka lan De de Bey, Ali be ki roğ lu ile bir lik te Niş’e sür gün edil di. 18771878 Os man lıRus Har bi’nden son ra An tak ya’ya dö ne bil di. De de Bey’in oğ lu Hak kı Özer, 
1920’de Özer li kö yü ne ge le rek Ha tay’ın Fran sız lar’a kar şı sa vu nul ma sında önem li hiz met ler de bu lun muş, nes li gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Ai le nin yüz yıl lık ta ri hi, Os man lı va li le ri nin si ya set le ri ni ve âyanlar ara sın da ki çe kiş me yi göz ler önüne serme si ba kı mın dan önem ta şır. Ha lil Pa  şa tara fın dan Dört yol’da yap tı rıl mış küçük bir ca mi var sa da baş ka ha yır ese ri ne rastlan ma mış tır.
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ki şi nin ya ka la na rak idam edil di ği ni ha ber ver mek tey di. De de Bey Bu la nık (Bah çe) yöre si ne kaç mış tı.Bah çe ta raf la rın da âyan lık id di asın da bu lu nan Fet ta hoğ lu Ağ ca Bey ve kar deşi Ah med Bey, hak kın da idam fer ma nı bu lu nan Kü çü ka li oğ lu De de Bey’e yar dım et ti ler. Ada na Va li si Mus ta fa Pa şa bun ları Dü zi çi ya kın la rın da ki Sav ran lı (Savrandı) Ka le si’nde ku şat tı. So nun da De de Bey ile Fet ta ho ğul la rı’nın İs tan bul’a gön de ri len ke sik baş la rı sa ray da teş hir edil di (12Ekim
1817). Bu ola yı biz zat gö ren Me ne menci oğ lu Ah med Bey anı la rın da, “Maktûli mer kum meş hur zor ba lar dan ol du ğun dan ahâlîyi İs tan bul bü tün mesrûr ol du lar” de mek te dir. Ka le de mev cut, ço ğu ço cuk ve ka dın otuz ka dar esi rin Ro dos’a gönde ril me si fer man edil di. De de Bey’in ele ge çi ri len üç oğ lun dan en bü yü ğü Mustaf a 
(Musdık,Mısdık) bu sı ra da on beş ve ya on ye di ya şın da, di ğer kar deş le ri do kuz ve se kiz yaş la rın day dı. Du rum pa di şa ha arze di lin ce pa di şah bun la rın hiç bi ri si nin idama müs ta hak ol ma dı ğı nı söy le ye rek af fer ma nı gön der di. Ar şiv bel ge le rin de ve kro nik ler de De de Bey’in kar de şi Mus ta fa Bey ile oğ lu Mus ta fa Bey’in ka rış tı rıl dı ğı dik ka ti çe ker. 1827’de af fe di le rek Pa yas’a ge len Mus ta fa Bey, Gâvur da ğın dan adam top la yıp in san la ra za rar ver me ye baş la dı. Ada na Va li si Nûrul lah Pa şa Pa yas’a yü rüdü ve Mus ta fa Bey’i Kar be yaz’da ku şat tı. Ça tış ma sı ra sın da 200’den faz la âsi öl dürül dü, bun lar dan yir mi al tı sı nın ba şı ke sile rek İs tan bul’a gön de ril di. Mus ta fa Bey ise Gâvur dağ la rın da Su lu ma ğa ra ta rafla rı na kaç tı, Ço la koğ lu’na sı ğın dı (1828). Al tı ay son ra Pa yas’a ine rek tek rar adam top la ma ya baş la dı. Ada na va li si nin üze rine ge le ce ği ni an la yın ca af fı için ha re kete geç ti. Nûrul lah Pa şa bu ta le bi olum lu kar şı la dı.Ada na’da top la nan özel bir mec lis te Kara lar, Ce rid, Ta cir li aşi ret re is le ri ya nın da Üze yir âya nı Mus ta fa Bey de it ti fak sene di ne im za at mış tı (1828). Bu se ne de gö re Pa yas, Kurt ku la ğı ve Mi sis yo lu nu kul la nan la rın kay bo lan eş ya sı nın bul duru la ca ğı na aşi ret re is le ri, âyan ve kethüdâlar söz ver mek tey di. İt ti fak tan son ra Ada na âya nı Me ne men ci oğ lu Ha cı Ha bib Bey’in ko na ğı nı ba sıp Ada na’da kar ga şalık çı ka ran lar ara sın da Mus ta fa Bey de var dı. Mus ta fa Bey, 18321840 yıl la rın da Ka va la lı İbrâhim Pa şa ta ra fı nı tut ma yan Çu ku ro va bey le rin den di. An cak 1834’te İbrâhim Pa şa’nın onun üze ri ne gön der di ği or du ya kar şı ko ya ma dı ve Ta cir li aşi re ti nin yar dı mıy la Ma raş ta ra fı na kaç tı. 1845 yı

gü ven li ği için Pa yas’a dört sa vaş ge mi si gön de ril di. 1790’da Ada na Va li si Atâul lah Pa şa, Kü çü ka li oğ lu üze ri ne sevke dil diy se de dev let ten 100.000 ku ruş ve ye ter li donan ma des te ği ta le biy le sü rek li ya zış maktan baş ka bir şey yap ma dı.Ha lil Pa şa, hac ka fi le le ri ni ve ti ca ret kervan la rı nı soy du ğu gi bi dev le te öde me si ge re ken ver gi le ri de öde mi yor du. Ar suz ke si mi nin il ti zam cı sı olan Bey lan san cak be yi Ab dur rah man Pa şa’nın mukåta ayı gas be de rek ken di si ne öde me yap ma dığı ge rek çe siy le darp hâ ne ye tah sis edi len 
4699 ku ru şu öde ye me di ği ni de ile ri sürmek te, ay rı ca hac ve ti ca ret ker van la rı deniz yo lu nu kul lan ma ya baş la dık la rın dan Üze yir san ca ğı nın ge lir le ri nin azal dı ğından şikâyet et mek tey di. 1797’de ken disi ne ve ri len İfrâzı Zül kad riy ye Mukåtaası reâyâsı nın ço ğu nun çev re san cak la ra kaç mış ol du ğun dan ver gi top la ya ma dı ğı nı bil di ri yor du. Ha lil Pa şa, İs tan bul’a yol ladı ğı bu arz tez ki re sin de ken di si ni sey yid ola rak ta nıt mak tay sa da sey yid li ği nin kayna ğı ko nu sun da hiç bir bil gi yok tur. Onun 
1804 yı lı Ekim ayın da ile ri bir yaş ta ol du ğu ve has ta lan dı ğı bi lin mek te dir. Me di ne kadı sı nın sa lı ve ril me si için İs tan bul’dan özel ola rak Pa yas’a gön de ri len Mûsâ Efen di 13 Ka sım 1804 ta rih li ar zın da pa şa nın ölüm ha be ri ni ver di. Pa di şah bü tün âsi le rin sonu nun böy le ol ma sı nı ar zu et ti ği ne da ir not düş müş tü. Ha lil Pa şa ölün ce dev le te 40.000 ku ruş bor cu çık tı. Oğ lu Meh med De de Bey ba ba sı nın yo lun da ol ma ya ca ğı na da ir söz ve ri yor ve bu gö re ve ta yi ni ni isti yor du. Fran sız lar’ın Mı sır’a sal dı rı sı üzeri ne yü rür lü ğe ko nan güm rüki zec riy ye ver gi si Kü çü ka li oğul la rı’ndan da is te nildi ğin de De de Bey ha cı lar dan da ha faz la ver gi al ma ya baş la dı. 1806 yı lın da De de Bey, kar de şi Mus ta fa Bey’in yö ne ti minde ki İfrâzı Zül kad riy ye Mukåta ası’na bağlı ce ma at le rin Ada na ve Sîs san cak la rı na da ğıl dık la rı şikâye ti ni İs tan bul’a ilet miş ti. Dev let 40.000 ku ruş borç öden me dik çe hiç bir is te ği nin ye ri ne ge ti ril me ye ce ği ni bil dir di. So nun da bir ka rı şık lık çı kar ma sından kor ku lan Meh med De de Bey’e san cak be yi li ği be ra tı gön de ril di. An cak De de Bey ba ba sı nın yo lun dan git me yi sür dür dü. Ar ka sın dan üze ri ne yol la nan Ki lis san cağı mü te sel li mi Rüs tem Ağa’nın sal dı rı sına da ya na ma yıp kaç tı. Kar be yaz, Üze yir Be yi İbrâhim Pa şa ta ra fın dan ele ge çi ril di 
(1816). De de Bey’in yap mış ol du ğu eş kıya lık ta yar dım cı la rı kar de şi Mus ta fa Bey ve am ca sı nın oğ lu Ali Bey idi. Ha lep Va li si Celâled din Pa şa, Kar be yaz’ın ku şat ma nın on ikin ci gü nü ele ge çi ril di ği ni ve on bir 
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Merkezi,nr.337;İSAMKtp.,nr.201491). 2. 
Haz re ti Pey gam ber’e Dil Uza tan lar. M. Ro din son’un Ma ho met ad lı ki ta bı na reddi ye ola rak ya zı lan risâle de şar ki yat çı la rın ve müs lü man âlim le rin gö rüş le ri bi lim sel bir me tot la ele alı nıp de ğer len di ril miş tir 
(İstanbul1969;Or yan ta liz min So ru la rı 
içinde,İstanbul1995). 3. Er zu rum lu İb ra
him Hak kı Haz ret le ri. İb ra him Hak kı’nın 192. ölüm yıl dö nü mü do la yı sıy la 1972’de İs tan bul İl Ge nel Mec li si’nde ver di ği konfe ran sın met ni dir. Küf re vî’  nin Millî Eğitim Ba kan lı ğı İslâm An sik lo pe di si’nde ara la rın da “Bes me le, Fâtı ma, Fâti ha ve Gazzâlî” mad de le ri nin de bu lun du ğu yir mi ci va rın da mad de si Ka sım Kuf ra lı im za sıy la ya yım lan mış tır. Ay rı ca “Gaz ne li ler ve Selçuk lu lar Dev ri nin Tez kir Mu hi ti” ad lı bir ma ka le si bu lun mak ta dır (TTK Bildiriler, 
IV[1952],s.261-282).

BİBLİYOGRAFYA:Ka sım Küf re vî, “İbrahimHakkı’daTasavvuf”, 
192. Ölüm Yıl dö nü mün de Er zu rum lu İb ra him 
Hak kı (haz. HayrünnisaÇavuşoğlu), İstanbul
1974,s.50-55;İl ha mi Nal ban toğ lu, Ka sım Küfre
vi’ nin Ar dın dan, Ankara1994;Tür ki ye Bü yük 
Mil let Mec li si Mil let ve kil le ri Al bü mü 19202010, 
Ankara2010,s.542,612,690,840,904,1753;Re cep Yıl maz, “TDVİSAMKütüphanesiBağış
Koleksiyonları”, Ya vuz Ar gıt Ar mağa nı (haz.
MustafaBirolÜlker),Kocaeli2012,s.318-319;
www.tbmm.gov.tr(KasımKüfrevî’ninmeclisko-
nuşmaları).

ÿMuhammedKüfrevi

– —KÜLEBÝ, Mahmut Cahit
(1917-1997)

Türk þairi.
˜ ™

10 Ocak 1917’de To kat’ın Zi le il çe si ne bağ lı Çel tek kö yün de doğ du. Ba ba sı Ne ca ti Bey, Er zu rum lu Gul le bi ler, an ne si Fe ri de Ha nım ise Pa sin ler’in Aşa ğı Tayhoca (Ta hir

ho ca) kö yün den Ka ra be yo ğul la rı sü lâle si ne men sup tur. İlk öğ re ni mi ni Zi le, Çam lı bel ve Nik sar’da (1929), or ta ve li se öğ re ni mini Si vas Er kek Li se si’nde (1936), yük sek öğ re ni mi ni İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si ve Yük sek Öğ ret men Oku lu’nda gör dü (1940). Memu ri yet haya tı na 1943’te An tal ya Li se si ede bi yat öğ ret men li ğiy le baş la dı; An ka ra Dev let Kon ser va tu va rı 
(1946-1954) ve Ga zi Lisesi’nde (1954-1956) öğ ret men ve ida re ci ola rak de vam et ti. 
1956’da mü fet tiş li ğe geç ti ve uzun sü re bu gö re vi ni sür dür dü. Bir ara Millî Eği tim Ba kan lı ğı kül tür müs teşar yar dım cı lı ğı yap tı. 1973’te emek li ye ayrıldı. 19761983 ara sın da Türk Dil Ku ru mu ge nel sek re terli ği gö re vi ni yü rüt tü. 20 Ha zi ran 1997’de 

le ri ni ha lef le ri ne dev re de rek bu me to du sür dür müş tür. Ağ rı ve ci var il ler de ta nınan, on lar ca ta le be ye icâzet ve ren Mol la Mu ham medi Ka sorî onun med re se ilimle rin de icâzet ver di ği önem li mol la lar dan bi ri dir. Ka sım Küf re vî’  nin ba ba sın dan al dığı icâzet sil si le sin de Mol la Ha lil Si irdî, Ra fi‘, Fah red din erRâzî ve Gazzâlî gi bi âlim le rin yer al ma sı, Şark med re se le ri nin Nizâmi ye med re se le ri nin bir de va mı ol du ğu nu göster me si ba kı mın dan önem li dir. Ez her Üniver si te si’nin ilmî bir mü na za ra için İslâm ül ke le rin den ilim adam la rı ta lep et me si ve Tür ki ye’de bu tek li fin Ka sım Küf re vî’ ye ya pıl ma sı so nu cu ken di si me bus ol du ğu 
1950’ler de bu mü na za ra ya ka tıl mış tır. Küf re vî’  nin ver di ği ce vap lar mü na za ra heye ti nin baş ka nı Zâhid Kev serî’nin dik ka ti ni çek miş ve onun kim ol du ğu nu öğ re nince ya nı na oturt muş, da ha son ra evin de mi sa fir ede rek ha dis il mi ala nın da ve bir ha di sin ya zı lı râvi si ol ma ko nu sun da kendi si ne iki icâzet ver miş tir.Ka sım Küf re vî’  nin ta ri kat sil si le si Şeyh Ab dülbâki, Şeyh Ab dülhâdî, Pîr Mu hammed Küf re vî, Sey yid Tâhâ Hakkârî va sıta sıy la Hâlid elBağdâdî’ye ula şır. Bir çok ki şi ye hilâfet ver miş olan Ka sım Küf re vî, ye ri ne bü yük am ca sı Şeyh Ab dur rahman’ın to run la rın dan Pat nos lu Şeyh Abdül va hap Küf re vî’  yi (ö.2010) ta yin et miştir. Küf re vî’  nin 146’sı yaz ma, 3679 eser ih ti va eden kü tüp ha ne si kı zı Sem ra Na sır lı ta ra fın dan 2006 yı lın da TDV İslâm Araştır ma la rı Mer kezi Kütüphanesi’ne ba ğışlan mış tır. Ko lek si yo nun ta ma mı na ya kı nı Arap ça, Os man lı ca, İn gi liz ce ve Fars ça eser ler den oluş mak ta dır ve İslâm di niy le il gi li te mel kay nak la rın ge nel de ilk bas kıla rı mev cut tur.

Eser le ri. 1. Nak şi ben di li ğin Ku ru luş 
ve Ya yı lı şı. Tür ki ye’de Nak şi bendîlik üzeri ne ya pıl mış ilk ilmî ça lış ma dır. Ko nuy la il gi li araş tır ma lar da kay nak ol ma özel li ği ni hâlâ sür dü ren eser he nüz yaz ma ha linde sak lan mak ta dır (İÜTürkiyatAraştırma

Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Âyânlık, An ka ra 

1994,s.242;Mah mut H. Şa ki roğ lu, “Çukurova
TarihindenSayfalarI:PayasAyanıKüçükAli
Oğulları”, TAD, XV/26(1991),s.103-139;Yıl maz Kurt, “Çukurova’daA’yânlıkMücâdelesi:Hasan
paşazâdeler”, TTK Bil di ri ler, XV (2010), IV/1, s. 

1259-1278.
ÿYılmazKurt

– —KÜFREVÎ, Kasým
(1920-1992)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi,
siyaset adamý.

˜ ™

Bit lis’te doğ du. Nak şi bendîHâlidî şey hi Pîr Mu ham med Küf re vî’  nin al tı oğ lun dan en kü çü ğü olan Şeyh Ab dülbâki Küf re vî’ nin oğ lu dur. Ai le Küf re vî so ya dı nı Si irt’in Küf ra (Şirvan) kö yün den do la yı al mış tır. Ba ba sı nın Sul tan V. Meh med Re şad döne min de Trab lus garp’a sür gü ne gön deril me si nin ar dın dan Cum hu ri yet dö nemin
de de 1926’da zo run lu iskâna tâbi tu tu lan aile İs tan bul Üs kü dar’a yer leş ti ril di. Kasım Küfre vî ilk ve or ta oku lun ar dın dan İs tan bul Er kek Li se si’ni bi tir di. İs tan bul Üni ver si te si Edebi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’nden me zun ol du. Nak şi bendîli ğin ku ru lu şu ve ya yı lı şı na da ir 
dok to ra te zi ni 1949’da bu fa kül te de tamam la dı. 1950’de De mok rat Par ti’den Ağ rı mil let ve ki li ola rak mec li se gir di. 1954 se çim le rin de ay nı par ti den tek rar mil let veki li se çil di. Er te si yıl ga ze te ci le re ya yım ladık la rı ha ber ler do la yı sıy la hak la rın da da va açıl ma sı ha lin de, ha ber ko nu su id di ayı ispat et me hak kının ve ril me si ni öngö ren ve “is pat hak kı” di ye bi li nen me se le yü zün den De mok rat Par ti’den is ti fa et ti ve “İs pat çılar” (19’lar) di ye bi li nen gru bun için de yer al dı. Ay nı yıl ku ru lan Hür ri yet Par ti si’nde ku ru cuyö ne ti ci ola rak gö rev al dı. Da ha son ra bu par ti den ay rıl dı ve 1957 se çimle rin de tek rar Demok rat Par ti’ den ba ğımsız Ağ rı mil letve ki li oldu. 27 Ma yıs 1960 İhtilâli’nde Yas sıada’da yar gı lan dı ve be raat et ti. 1965’te Ye ni Tür ki ye Par ti si’nden 13. dö nem, 1969’da Cum hu ri yet çi Gü ven Par ti si’nden 14. dö nem Ağ rı mil let ve ki li ola rak mecliste bu lun du. 14 Ekim 1973 – 

12 Ey lül 1980 tarih le ri ara sın da Ağ rı se natör lü ğü yap tı. 3 Ara lık 1992 ta ri hin de ve fat et ti, va si ye ti üze ri ne Eyüp sul tan Me zar lığı’na defnedildi. Arapça, Fars ça, İn gi liz ce, Fransız ca ve Alman ca bi len Ka sım Küf re vî bir kız çocuğu ba basıy dı.Ka sım Küf re vî bir ta raf tan si ya set le uğra şır ken di ğer ta raf tan Şark med re se le rinin ge le nek sel eği ti mi ni ih mal et me miş, se lef le rin den al dı ğı ilim ve ta sav vuf icâzet

Kasım

Küfrevî


