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KÜÇÜKALÝOÐULLARI

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


