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direnişiyönetmekteydi.Mağribî,1919’daŞam’dadüzenlenenveKralFaysal’aFilistindahilolmaküzereSuriyebölgesininkralıolarakbiatkararıalınanI.SuriyeKongresi’neReşîdRızâ,TevfîkelBeysâr,YûsufelHakîmveOsmanSultânilebirlikteTrablusveKuzeyLübnanbölgelerinintemsilcisisıfatıylakatıldı.BundanrahatsızolanFransızlar,Mağribî’yitehlikeliisimlerarasındagörmeyebaşladı.1922’deyineTrablus’tadüzenlenenbirtoplantıdaişgalgüçlerialeyhindeyaptığıkonuşmanınardındanFransa’nınLübnangenelvalisitarafındanfetvaeminliğindenazledildi.CebelekaymakamlığındafetvaileSâfisâkaymakamlığındahâkimlikgörevleributarihtensonrasınarastlar.İşgalkarşıtıçalışmalarınısürdürenMağribîbuyıllardaLübnan’ınçeşitlibölgelerinidolaşarakkonuşmalaryaptı,gazetevedergilerdeçoksayıdamakaleyayımladı.BirtaraftanilmîfaaliyetlerinedevamederekTrablus’taSakrakiyyeveNûriyyemedreselerindetalebelerineözelderslerokuturkenBüyükMansûrîCamiiilebitişiğindekiKaratâviyye (Ka ra tay Bey)Medresesi’ndehalkaaçıkderslerverdi.AyrıcaAttârMescidi’ndehitabet,Sıbtü’lAttârMescidi’ndeimâmetgörevleriniyürüttü.7Nisan1934’tevefatedenMağribî,BâbürremlMezarlığı’nadefnedildi.
Eserleri.Mağribî,çeşitlibilimdallarındakırkınüzerindeesertelifetmiş,güncelsiyasîkonularınyanısıraHz.Peygamberhakkındabirçokşiirvekasideyazmıştır.Eserlerindenbazılarışunlardır.1. elMe

¹â li£u’l-Cemâliy ye fî şer¼i râßi²i’l-ferâßi² 
(Bey rut 1320).2. el-Men he lü’l-fâßi² fî £il-
mi’l-ferâßi² (Bey rut 1322).MuhammedEbûZehre,Mağribî’ninMecîdînişanıiletaltifedilmesinisağlayanbueserinferâizilminedairyazılmışendeğerlikitapolduğunusöyler.ÜniversitelerdederskitabıolarakokutulaneserLübnanMedenîHu

BuradaCisr’inyanındasarf,nahiv,ilmivaz‘,onkategorivediğerilimleredairmetinlerokudu.MekteparkadaşlarıarasındaM.ReşîdRızâdabulunmaktaydı.BirtaraftanbabasındandersalmayadevamedenMağribîondanHanefîfıkhınadairkitaplarlahadis,tefsir,ilmifelekveferâizalanlarındabirçokeserokudu.İlerleyenyıllardaŞambölgesinintanınmışmuhaddislerindenMuhammedb.HalîlelKavukcî’denhadisderslerialdı,aynızamandaŞâzelîşeyhiolanbuhocasınaintisapetti.
es-Senûsiy ye, Cev he re tü’t-tev¼îd, el-
Âcur rû miy ye, Mašåmâtü’l-¥arîrîve
el-Mu£al lašåtü’s-seb£agibimetinlerideokuduktansonraEzher’dekiâlimiyyederecesinedenkbirdiplomaileKavukcî’ninderslerinitamamladıveTrablusbölgesininönemliâlimlerindenbirioldu,özellikleHanefîfıkhındaotoritehalinegeldi.İlkolarakTrablusfetvaeminliğinetayinedilenMağribîbirsüresonraSuriye’dekiCebelekaymakamlığınabağlıiftâmerkezindegörevebaşladı.ArdındanSâfisâ
(Sâ fî tâ)hâkimioldu.el-Men he lü’l-fâßi² fî 
£il mi’l-ferâßi²adlıeserindenötürüHalifeII.AbdülhamidtarafındanaltınMecîdînişanıylataltifedildi,İzmirveHumusmevleviyetlerineyükseltildi.Buvesileyleİstanbul’agiderekilimvefikiradamlarıylaveosıradaİstanbul’dabulunanCemâleddîniEfgånîilegörüştü.Mağribî’ninII.Abdülhamid’inbazıuygulamalarındanrahatsızolmaklabirlikteaçıkbirmuhalefetegirmediği,ancakonuntahttanindirilipİttihatveTerakkîCemiyeti’ninidareyielealdığıdönemdeuygulananTürkleştirmepolitikalarınakarşıçıktığıvebuyüzdenbiryılhapsemahkûmolduğukaydedilir.Mağribî, I. Dünya Savaşı sonrasındaFransızlar’ınSuriyeveLübnan’ıişgaletmeleriüzerineTrablusşam’dakurulanelKitletü’lvataniyyehareketinekatıldı.AbdülhamîdKerâmî,AbdüllatîfelBeysâr,ŞefîkMevlevî,OsmanSultânveSa‘dîelMollagibiisimlerindeiçindeyeraldığıbuhareket,Suriye’dekielKitletü’lvataniyyeileişbirliğiyaparakFransızlar’akarşıyürütülen

261-264, 268, 271-276, 280-282; II, 13, 23, 28-
29; III, 124; M.Abdullahİnân, Dev le tü’l-İslâm fi’l-
En de lüs, Ka hi re 1997, I, 545-547, 558, 609, 654; 
IV, 275, 376; E.LéviProvençal,“Magrâva”, İA, VII, 
139-142; T.Lewicki,“Maghråwa”, EI° (İng.), V, 
1173-1183; MuhammedelMağrâvî,“Ma³râve”, 
Ma£le me tü’lMa³rib, Ra bat 1426/2005, XXI, 
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Hanefîfakihivesiyasetadamý.˜ ™

1282(1866)yılındaTrablusşam’dadoğdu.Birçokâlim,müftüvekadıyetiştirenköklübiraileyemensuptur.DedesiAhmedvebüyükdedesiAbdülkådirTrablus’takadılık,babasıMahmûdhukukmahkemeüyeliğivekırkyılıaşkınbirsürefetvaeminliği,annetarafındandedesiolanHasanb.YûsufKerâmîdeTrablusmüftülüğüyapmıştır.AslenTurgutReis’insoyundangelenveTunus’tadoksanyılkadarHanefîmüftülüğünüelindetutanDarg†s
(Tur gut)ailesindenolup(Bay ram es-Sânî, 
s. 34, 69, 83, 90-92; Mu ham med b. Os man 
es-Senûsî, II, 24-25)TunusmüftüsüolanatasıMuhammedDarg†sXI.(XVII.)yüzyılınsonlarındaTrablus’agöçetmiştir.BazıkaynaklardahacdönüşühastalanıpTrablus’takaldığıveiyileşincedeoradanayrılmadığıkaydedilir(Ab dül ganî İmâd, s. 39).AynıailedenAbdurrahmanb.Abdülkådir
(ö. 1191/1777)TrablusveLazkiye’dekırkbeşyılmüftülükgörevindebulunmuştur,Abdülkådirb.Mustafaise(ö. 1956)SuriyeDilAkademisikurucuüyesiolantanınmışbiredipveâlimdir.Abdülmecîd,ilkeğitiminiTrablusşam’dakiKur’ankurslarındaaldıktansonraHüseyin elCisr tarafından kurulan elMedresetü’lvataniyye’dedinî ilimlerinyanısıramantık,matematik,felsefevemodernbilimleredairderslerokudu.AyrıcaTürkçe,Fransızca,İngilizceveFarsçaöğrendi.BumedreseninkapatılmasıüzerineBeyrut’takielMedresetü’ssultâniyye’yekaydoldu.BuradaAhmedAbbaselEzherîileoyıllardaİngilizlertarafındanBeyrut’asürgünegönderilenMuhammedAbduhgibiönemliisimlerinderslerinekatıldı.Abduh’unRisâle tü’t-tev¼îd’iniimlâettiğiöğrencileriarasındaMağribîdevardı.OnunMısır’adönmesiyle,yineHüseyinelCisr’inaçtığıelMedresetü’rRecebiyye’yegirmeküzereTrablusşam’adöndü.
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yanındagötürmüş,tarihîyerleriveeserlerigörmesinisağlamıştır.SanatveedebiyatayatkınlığıolanMâhŞeref,ilkeğitimininardındanArapçavehüsnihatöğrendi,dinîilimlerveedebiyatalanındakendiniyetiştirdi.ErdelânEmirliği’ninsongüçlüyöneticisikabuledilenEmânullahHan’dansonrayerinegeçenoğluHüsrevHan(Nâkâm),RusİransavaşısırasındaRuslar’ayardımedenvekendisinigörevdenalmakisteyenbazıağalarlabirlikteMâhŞeref’inbabasınıdahapseattırdı.Ancaksuçsuzolduğuanlaşılınca
1826’dagönlünüalmakiçinkızıMâhŞeref’leevlendi.MâhŞerefemîrailesisarayveteşrifattansorumlu“vezîreienderun”unvanıylagörevyaptıveyolculuklarındakocasınınyanındabulundu.Bukonumundandolayıyazdığıtarihkitabınınmalzemesinitoplamakiçinönemlibirfırsateldeetti.HüsrevHanevliliklerindenkısabirsüresonradahaotuzyaşlarındaikenvefatedince(1835)yerineonbiryaşındakioğluRızâKulıHangeçti;yönetimidebabasınınMâhŞeref’tendörtyılönceevlendiğiannesi,KaçarFethAliŞah’ınkızıHüsniCihânHanım(VâliyeHanım)elinealdı.MâhŞerefHanonunlaiyigeçindi.RızâKulıHan,HasanHanSâlâr’ınbaşlattığıbirisyaniçinKaçarşahınınyardımtalebinekarşılıkvermeyinceşahdaErmeniasıllıolupKürtlerarasında“Curcî”(Gür cü)lakabıylatanınanHüsrevHan’ıbölgeyevalitayinediponunüzerinegönderdiveyönetimibuailedenaldı.RızâKulıHanTahran’dahapseatıldı.MâhŞerefHandahilyaklaşık2000kişidenmeydanagelenailesiveyakınlarıdabölgedekiMerîvanşehrinesürüldü.Aile
1847yılındaIrak’takiBâbânlarEmirliği’nesığındıveŞehrizorköylerinedağıtıldı.MâhŞerefHan,amcasıMirzaAbdullahRevnakvehalasınınoğluHüseyinKulıHanilebirlikteBâbânlarEmirliği’ninmerkeziSüleymaniye’yeyerleşti.ÇokgeçmedenHüseyinKulıHanveardındanMâhŞerefHan1264Muharremayında(Ara lık 
1847)vebayayakalanaraköldüveşehirmezarlığındadefnedildi.Suveyrekî’ninSenendec’devefatediporadadefnedildiğinedairkaydıyanlışolmalıdır.İlkKürtkadıntarihçiolmasıyanındaOrtadoğubölgesindedeilkkadıntarihçiolanMâhŞeref,“Mestûre”mahlasıylaFarsçaveKürtçeşiirleryazmış,devrinmeşhurKürtşairlerindenMollaAbdürrahîmMevlevîiletanışmış,YağmâyiCendak¢veMollaHızırNâlîgibişairlerleirtibatkurmuştur.Nâlî’ninmuhtemelengençlikyıllarındaonunhakkındayazdığıcinselnitelikligazelbugünekadarçeşitlitartışmalaraveeleş

BİBLİYOGRAFYA:AbdülmecîdelMağribî, £İl mü’l-£ašåßid: el-Mu-
šad di me (nşr. Mahmûd b. Ab dül me cîd el-Mağ ri-
bî), Trab lus 2006, neş re de nin gi ri şi, s. 9-13; BayramesSânî, Şer¼u’ş-ŞeyÅ Bayrâm e¦-¡ânî £alâ 
na¾ mi hî fi’lMüftîne’l¥ane fiy ye biTûnis (nşr. 
Mu ham med ez-Zâhî), Bey rut 1999, s. 34, 69, 83, 
90-92; Muhammedb.OsmanesSenûsî, Mü sâ

me re tü’¾¾a rîf bi¼üs ni’tta£rîf (nşr. Mu ham med 
eş-Şâ ze lî en-Ney fer), Bey rut 1994, II, 24-25; Ziriklî, elA£lâm, IV, 150-151; SemîhVecîhezZeyn, 
Tâ rî Åu ªa râb lus šadîmen ve ¼adî¦en, Bey rut 
1389/1969, s. 532, 566-567, 573, 577-578; AbdullahHabîbNevfel, Terâci mü £ulemâßi ªa râb lus 

ve üdebâßihâ, Trab lus 1984, s. 29-30, 60, 143; EnîselEbyaz, el¥a yâ tü’l£il miy ye ve me râ ki zü’l

£ilm fî ªarâblus, Trab lus 1405/1985, s. 30, 194-
203; YûsufelHakîm, Sûriy ye ve’l£ah dü’l£O¦ mâ

nî, Bey rut 1991, s. 270, 286, 290; ÖmerAbdüsselâmTedmürî, Mevsû£atü £ule mâßi’lmüs limîn 

fî târîÅi Lübnân el-İslâmî, Bey rut 1414/1993, 
III/III, 250-254; Kehhâle, Mu£ce mü’lmüßel lifîn, 

Bey rut 1414/1993, II, 310; M.AhmedDernîka, 
ÆuŠâtü’ş-şer£ ve’l-iftâß fî ªarâblu si’l-fey ¼âß £ab-
re’l-£u½ûr, Trab lus 1416/1996, s. 112, 121-122; Abdülganîİmâd, Müc te ma£u ªarâblus fî ze me

ni’tta¼av vülâti’l£O¦ mâ niy ye, Trab lus 2002, s. 
28, 39-40, 243-244, 247; M.HayrRamazanYûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 
1315-1424 (1897-2003), Ri yad 1425/2004, I, 
418; YûsufAbdurrahmanelMar‘aşlî, Ne¦rü’lce

vâ hir ve’d-dü rer fî £ulemâßi’l-šar ni’r-ra bi£ £aşer, 
Bey rut 1427/2006, I, 822-823.
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Mâh Þeref Han (Haným)
Mestûre-i Kürdistânî

(1805-1847)

Ýranlýþairvetarihçi.
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1219veya1220(1805)yılındaİranKürdistanı’ndaErdelânEmirliği’ninmerkeziSenendec’de(Si ne)doğdu.Babaveannetarafındannüfuzlubiraileyemensuptur.AileninnisbetedildiğiatalarıKådir,SafevîŞahıSultanHüseyinzamanındaHemedan’dan Senendec’e göçmüştü
(1120/1708).DedesiMuhammedAğaKådirî,dörtErdelânemîrinin(va li)yönetimiboyuncabölgegüvenliğindensorumlu“nâzırıKürdistân”vehazinedensorumlu“nâzırıSandukhâne”unvanlarıylagörevyapmıştır.AmcasıTe×ki re-i ¥adîša-i 
Emâ nul lå hî’ninmüellifiMirzaAbdullahRevnakıSenendecî,amcazadesi¥adîša-i 
Nâ ½ı riy yeadlıKürdistantarihininmüellifiMirzaAliEkberSâdıkulmülk’tür.BabasıEbü’lHasanBey,aynızamandaeniştesiolanErdelânEmîriEmânullahHan’ınoğluHüseyinKulıHan’amürebbilikyapmıştır.KızınıneğitimiveyetişmesiyleyakındanilgilenenEbü’lHasanseyahatlerindeonu

kuku’nunhazırlanmasıesnasındamirasbölümününtemelkaynağıkabuledilmiştir.Sorucevaptarzındayazılaneserferâizvehesaplailgiliikibölümdenmeydanagelmektedir.YazarınoğluMahmûdelMağribîdeeseri£İl mü’l-mîrâ¦ u½ûluhû ve 
me sâßi lü hûadıylaneşretmiştir(Trab lus 

2006).3. el-Ferâßidü’l-cemâliy ye fî a¼-
kâ mi’n-na fašåti’l-mar²iy ye.Nafakayadairhükümlerinkırkdörtbaşlık(ferîde)altındaelealındığıbirrisâledir(Bey rut 1326; 
muh te va sı için bk. Enîs el-Eb yaz, s. 194-
203).4. en-Nu Šâr £alâ Risâle ti va²£i’l-
yed fî da£va’l-£ašår (Trab lus 1331).5. 
Ri sâ le £il miy ye fi’lisrâß ve’lmi£râc (el

Min hâc fi’lmi£râc).Batı’daokuyanbazıgençlerinsorduğusorularüzerinekalemealınmıştır(Trab lus 1344, 1995).6. £İl mü’l-
fe lek: el-Kev ke bü’ş-şarš¢.Laplace’ınveonuizleyenkozmograflarıngüneşsistemininoluşumuhakkındakiteorilerinereddiyeolarakyazılmıştır(Trab lus 1349).7. 
£İl mü’l-£ašåßid: el-Mušad di me.Şeyhülislâmlıkmakamındangelenteklifüzerine1914’tekalemealınmışolupoğlutarafındanneşredilmiştir(Trab lus 2006).Mağribî’nindiğerbazıeserlerideşunlardır:¥âşi ye £ale’d-Dür ri’l-müntešå Şer-
¼u’l-Mül tešå, Züb de tü’l-ferâiz (Türk çe 
ka le me alın mış tır), Şer¼u Menâ hi li’s-
sürûr li-müb te³i’l-¼isâb bi’l-kü sûr 
(Mu ham med Emîn İbn Âbidîn’in te re-
ke nin pay la şı mı na da ir man zu me si nin 
şer hi dir), el-Hi dâ ye tü’n-na ½û ¼iy ye 
(Ebü’l-Me vâ hib Ali b. Hü se yin ed-Dü câ-
nî’ nin ferâize da ir elFevâßidü’sse niy ye fî 

ferâßi²i’l¥ane fiy ye ad lı man zum ese ri nin 
şer hi dir), Şer¼u ¼adî¦i “Men yü ri di’llâ-
hü bihî Åay ran yu faššıhühû fi’d-dîn”, 
Ney lü’l-emânî £alâ Hidâye ti’d-Dü-
câ nî (Ebü’l-Mevâhib Ali b. Hü se yin ed-
Dücânî’nin Hidâye tü’lmürîd fî £il mi’t

tev¼îd ad lı ese ri nin şer hi dir), elBur hân 

fî £il mi’l-£ašåßid (elBurhân min £ašåßidi’l

îmân), Dîvân mi ne’ş-şi£r fi’s-si yâ se ti 
ve’l-³azel ve’l-medâßihi’n-ne be viy-
ye, el-Fevâßidü’l-Mecîdiy ye fî şer ¼i’l-
Maš½ûre ti’d-Dü rey diy ye, el-Mu šad-
di me fi’t-târiÅi’l-İslâmî, Mec mû£ dînî 
fi’l-i£tišåd ve’l-£amel ve’l-Åulš, ¥üs-
nü’lbeyân vâcibâtü’linsân (II. Ab dül-

ha mid’in is te ği üze ri ne ka le me alın mış tır), 
el-AÅ lâ šu’n-na¾ariy ye ve te râ ci mü a¼-
vâ li’l¼ükemâß (Türkçe’den ter cü me dir), 
Kitâb fi’¹-¹abî£iyyât (Türkçe’ den ter cü-
me dir), Fen nü’l-co³rafya el-£umû miy ye 
(Fran sız ca’dan ter cü me dir), el-Leßâli’¦-
¦imân fî şer¼i’r-risâle el-mü sem mâ bi-
Ki fâye ti’½-½ıbyân (ho ca sı Ka vuk cî’ nin 
ese ri nin şer hi dir).


