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ts. (İdâre-i Kül Fer heng ü Hü neris tân), V, 1724; ÂgåBüzürgiTahrânî, e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’ş-Şî£a, 
Bey rut, ts. (Dârü’l-edvâ), IX, 1033; AhmedDîvânBîgîŞîrâzî, ¥adîšatü’ş-şu£arâß (nşr. Ab dül hü se yin 
Nevâî), Tah ran 1366 hş., III, 2194-2197; Abdürrefî‘Hak¢kat, TârîÅi Neh Šat hâyi Fikrîyi Îrâniyân, 
Tah ran 1368 hş., I, 150-151, 376; Rohat, Kür do
lo ji Bi li mi nin 200 Yıl lık Geç mi şi (1787-1987), 
İs tan bul 1991, s. 185-186; KemalBurkay, Kürt ler 
ve Kür dis tan, İs tan bul 1992, I, 211; M.HasanRecebî, Meşâhîr-i Ze nân-ı Îrân u Pârsîgûyî: Ez Â³åz 
tâ Meşrû¹a, Tah ran 1374 hş., s. 217-219; AliEkberKürdistânî, el-¥adîšatü’n-Nâ½ıriy ye (trc. Cân 

Dost), Er bil 2002, s. 227-228; ShahrzadMojab, 
“Po li tics of Is la mic Fe mi nism”, Mus lim Fe mi nism 
and Fe mi nist Mo ve ment: Midd leEast Asia (ed. 

Abida Sa mi ud din – R. Kha nam), Del hi 2002, I, 
198; a.mlf., “KurdishWomen”, Ency clo pe dia of 
Women and Is la mic Cul tu res, Lei den 2005, s. 
359; a.mlf., “TheorizingthePoliticsofIslamicFe
mi nism”, Fe mi nist Re vi ew, sy. 69 (2001), s. 125; BâbâMerdûhRûhânî, TârîÅ-i Meşâhîr-i Kürd, Tah-
ran 1382 hş., I, 379-384; III, 272; BenefşeHicâzî, 
Te×ki re-i En derûnî: Şer¼-i A¼vâl u Şi£r-i Şâ£irân-ı 
Zen der £A½r-ı Æåcâr tâ Peh levî-i Ev vel, Tah ran 

1382 hş., s. 202-206; M.AliSuveyrekî, Mu£ce mü 
a£lâmi’lKürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 572-573; SelimTemo, Kürt Şi iri An toloji si, İstan bul 2007, 
I, 482-483, 486-487; NevinGüngörReşan, Kürt 
Ün lü le ri, İs tan bul 2008, s. 50; W.Rehmany, Dic ti
on na ire po li ti que et his to ri que des kur des, Pa ris 
2014, s. 116. ÿAhmetÖzel
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Bağdat’tadoğdu.ÂliMahfûzolarakbilinenköklübiraileyemensuptur.KüçükyaştababasınıkaybedinceyetişmesiveeğitimiyleamcasıMuhammedMahfûzilgilendi.Amcasınınkütüphanesionunİslâmkültürüvemedeniyetiyletanışmasınısağladı.BusayedeKâzımiyesemtindekiilmîveedebîmeclislerekatıldı,âlimveediplerdenfaydalandı.MantıkveusulilminedairilkbilgileridöneminâlimlerindentahsilederkenArapça,fıkıh,kelâm,tefsir,hadis,felsefe,ahlâkveedebiyatgibiilimleredaireserleriamcasıveyakınlarınıngözetimindekendikendineokudu.DahasonraBağdat’takiyükseköğretmenokulunagirdi;1947’demezunoluncabirsüreöğretmenlikyaptı.TahranÜniversitesiFarsDiliveEdebiyatıBölümü’ndehazırladığıdoktoratezini1955’tetamamladı.BağdatÜniversitesi Edebiyat Fakülte

debaşlangıçtankendizamanınakadarİranKürdistanıtarihvecoğrafyasınadairbireserolmaklabirlikteolayları1892yılınakadargetirmesibakımındanTâ

rîÅ-i Er delân’ınzeylimahiyetindedir.E.I.VasilevaeseriRusça’ya(Khro ni ka Do  
ma Ar da lan: Târikhi Ar da lan, Mosk va 

1990),AbdurrahmanŞerefkendîHejârnotlarveilâvelerlebirlikteKürtçe’ye(Mê
jûyi Er delân, Hevlîr 2005)çevirmiştir.3. 
Mu£ce mü’lüdebâß (Se nen dec 1328 hş.).MâhŞeref’inSüleymaniye’deözelbirkütüphanedebirnüshasınınbulunduğukaydedilenMec ma£u’lüdebâßadlıeserinin
(Bâ bâ Mer dûh Rûhânî, I, 380)bukitaplaaynıolmasımuhtemeldir.4. £Ašåßid ve 
Şer£iyyât.ŞâfiîmezhebinegöreİslâmakaidiveibadetesaslarıhakkındaFarsçabirrisâledir(Aka yed, nşr. Ab dol lah Mar-
dukh Kur dis ta ni, Stock holm 1998; Kürt çe 
trc. Nüvîd Nak şi bendî, Hevlîr 2005).MâhŞerefHan’ın200.doğumyılıdolayısıylaHevlîr’de(Er bil)birsempozyumdüzenlenmiş(11-15 Ara lık 2005),hayatıveeserlerininincelendiğiKürtçe,Farsça,Arapçaveİngilizceotuztebliğsunulmuş,organizasyonheyetitarafındaneserleriyayımlanmıştır.BumünasebetleyayımlananoneserarasındaCemâlAhmedîÂyîn’inMestûre-i Er delân (Er bil 2005),EyyûbGâzerânî’ninMestûre-i Er delân: 
Zin de gî u Ma£rif-i Â¦âr-ı Ô (Er bil 2005)sayılabilir.Tahran’daEncümeniÂsâruMefâhiriFerhengîadlıkurum,MâhŞerefHan’lailgiliolarakdüzenlediğiilmîbirtoplantıda(19 Ey lül 2006)yapılankonuşmaları
Merâsim-i Yâdbûd-i Şâ£ir u Müßer riÅ-i 
Nâmdâr-ı Kürd Mestûre-i Kürdis tâ nîadıylayayımlamış(Tah ran 1385 hş.),ayrıcaEyyûbGâzerânî,NâdireCelâlî,MünîjeAthârî,MuhammedKâzımMükemmelî,KeyûmersFelâhî,BurhânEyâzî,AhmedŞerîfîveÖmerSultânîgibiaraştırmacılarınşairle ilgilimakaleleriniZin de gî-
nâ me u ƒid met-i £İlmî u Ferhen gî-i 
Mestûre-i Kür distânîadlıbirkitaptatoplamıştır(nşr. Ümîd Kan berî, Tah ran 
1385 hş.).NâmıkSafîzâdeBûrekeyî,Nâlî 
ve Mestûre (Tah ran 1389 hş.)ismiylebireserkalemealmıştır.Hevlîr’deŞehidSâmîAbdurrahmanParkı’ndaMâhŞerefHan’ınbirheykelidikilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:MehdîBeyânî, A¼vâl ü Â¦âr-ı ƒoş nüvîsân, 
Tah ran 1363 hş., III, 610; RızâKulıHanHidâyet, 
Mec ma£u’l-fu½a¼âß (nşr. Müzâhir Mu saffâ), Tah ran 

1340 hş., V, 952-953; M.EmînZekî, Meşâhîrü’l-
Kürd ve Kür distân fi’d-dev ri’l-İslâmî, Bağ dad 
1364/1945, II, 248-249; AliEkberMüşîrSelîmî, 
Ze nân-ı SüÅan ver, Tah ran 1335 hş., II, 175-192; Hânbâbâ, Fih rist, I, 1026-1027; II, 2370; MirzaM.AliMuallimHabîbâbâdî, Mekârimü’lâ¦âr, İs fa han, 

tirilerekonuolmuştur.MâhŞerefdeonubirşiirlehicvetmiştir.KlasikKürtşiirivenesrindeönemlibiryeriolan,Mevlevîgibimeşhurşairlertarafındanövülen(Te mo, 
I, 486-487)MâhŞerefHan’ınözlü,duyguyüklü,tabiattasvirleri,mûsikiveedebîsanatlarlasüslü,dindarkişiliğiniyansıtanşiirleriçoktutulmuştur.BirbirlerinekasideleryazdıklarışaireşiHüsrevHan’ınölümümünasebetiyledemersiyeleryazmıştır.

Eserleri.1. Dîvân.Kürtçe’ninSorânîveGorânîlehçeleriyleFarsçaşiirlerindenoluşandivanamcazadesiSâdıkulmülk’ünkaydettiğine göre 20.000 beyit ihtivaetmekteydi.BölgedemeydanageleniçkarışıklıklarvegöçlersırasındakaybolandivanınsadecebazıFarsçagazel,kaside,terciibend,mersiyevemesnevileriiçerenyaklaşık2000beyitlikbirkısmıKürdistanMaarifReisiHâcŞeyhYahyâMa‘rifettarafındanbulunarakşairinhayatınadairbirmukaddimeylebirlikteyayımlanmıştır(Dî
vân-ı Mâh Şe ref ƒânım-ı Kür distânî, Tah-

ran 1304 hş./1925, 1389 hş.; nşr. Ahme d 
Ke remî, Tah ran 1362 hş./1983, 1384 hş.; 
şai rin So rânî leh çe siy le yaz dı ğı yir mi Kürt-
çe ga ze li nin de ek len me siy le, nşr. Sıddîk 
Safîzâde Bûre keyî, Dîvân-ı Mes tû re-i Kür-
distânî, Tah ran 1374 hş., 1377 hş.; nşr. 
Mu ham med Mâcid Mer dûh Rû hâ nî, Er-
bil 2005; Fars ça şi ir le rin den ba zı ör nek ler 
için bk. Rızâ Ku lı Han Hidâyet, V, 952-953; 
Ali Ek ber Müşîr Selîmî, II, 177-192; Bâbâ 
Merdûh Rûhânî, I, 380-384).HamîdMüsteân,MâhŞeref’indivanındanbirseçme
(Gül çî nî Dîvânî Mestûrei Kür distânî, Se-

nen dec 1382 hş.),PürçehrHecîrŞîrâzîNâsırzâdedeonunvediğerbirkadınşairindivanındanyaptığıseçmeleriyayımlamıştır(Der Vâ dî-yi £Işš: Gülçînî ez Eş£âr-ı Dü 
Şâ£ire-i Nâ mâ ver-i Îrân Duktûr MehînduÅt 
Mu£te medî u Mestûrei Er delân, Tah ran 

1378 hş.).2.TârîÅ-i Er delân.KürdistanvilâyetininVIII.(XIV.)yüzyıldakuruluşundanmüellifinzamanınakadarolantarihinedairFarsçaönemlibirkaynaktır(nşr. 
Nâ sır Âzâdpûr, Se nen dec 1325 hş./1946; 
Tah ran 1379 hş.; nşr. Mu ham med Gül her 
ve Mu ham med Raûf Murâdî, Tah ran 1385 
hş.).EşiHüsrevHan’ınvefatındanonyılsonra(1845)telifinebaşladığıeserinsonundakendihastalığındandasözedenMâhŞeref’inölümününardındanamcasıRevnakıSenendecîesere,“TetimmeiKitâb”başlığıaltında1267’den1281yılınakadargelenbirzeyilyazmışoluphakkındabilgiverilensonemîrRızâŞahzamanındakiAbbasHanSerdârReşîd’dir.MâhŞerefHan’ınamcazadesiMirzaAliEkberSâdıkulmülk’ün¥adîša-i Nâ ½ıriy ye’si
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dat 1964), E¦erü’l-lu ³a ti’l-£Ara biy ye 
fi’l-lu ³a ti’t-Tâci kiy ye (I-II, Bağ dat 1964-
1965), Mevsû£atü’l-£atebâti’l-mu šad-
de se (I-VII, Bağ dat 1965-1967), Mev sû£a-
tü’ş-Şu£arâßi’l-Kâ¾ımiy ye (I-VII, Bağ dat 
1967), Meßâ Åı ×ü’l-Fu ²û lî mi ne’l-Ma£â-
ni’l£Ara biy ye (Bağ dat 1967), en-Nâ bi ³å 
el-Ba¼ râ nî (Bağ dat 1967), Æa vâ£i dü’l

Lu ³a ti’l-Fâ ri siy ye (Bağ dat 1972, Zeh tâ bî 
ile bir lik te), Mu£ce mü’l-a² dâd (Bağ dat 
1973), e½-Øan£â nî (Bağ dat 1974), Teß¦î-
rü’l£Ara biy ye fi’tTür kiy ye (Bağ dat 
1975), el-Fâ râ bî fi’l-merâcißi’l-£Ara biy-
ye (Bağ dat 1975), Müßel lefâtü’l-Fâ râ bî 
(Bağ dat 1975, Ca‘fer Âl-i Yâsîn ile bir lik-
te), el-£Anâ ½ı rü’l-£Ara biy ye fî ¼ayâti’l-
Fâ râ bî ve ¡e šå fe tih (Bağ dat 1975), 
De vâßirü’l-Ma£ârif ve’l-mevsû£âtü’l-
£Ara biy ye (Bağ dat 1977), Æå mû sü’l-
Mûsîša’l-£Ara biy ye (Bağ dat 1977), Na¾-
ra fî türâ¦i İš bâl (Bağ dat 1977), Fih ri sü 
MaÅ¹û¹âti Kül liy ye ti’l-âdâb fî Câmi£ati 
Ba³dâd (Bağ dat 1977, I. cilt, Nebîle Ab-
dül mün‘im Dâûd ile bir lik te), Me ½â di ru 

dirâse ti tü râ ¦i’l-Ba¼reyn (Bağ dat 1977), 
Na¾ ra fî tâ rî Åi’l-ba¼¦ (Bağ dat 1978), 
Teß¦î rü’l-Mü te nebbî fi’l-ede bi’l-Fâ ri sî 
(Bağ dat 1978), ªa râßif min sî re ti Mu-
¼am med Sa£îd el-¥u bû bî ve ede bi hî 
(Bağ dat 1978), elMu½ ¹a la ¼â tü’lmi£mâ

riy ye (Bağ dat 1978), elMu½ ¹a la ¼â tü’l

mû sî šıy ye (Bağ dat 1978), Taš rî bü’l-
£âm miy ye mi ne’lfu½ ¼â (Bağ dat 1979), 
Ne¦rü’l-Fâ râ bî (Bağ dat 1980), el-Fu ½ûl fî 
£il mi’l-maÅ ¹û ¹ât (Bağ dat 1980), Meşrû£u 
üsü si’t-ta¼ š¢š (Bağ dat 1980), Di râ se tü 

me ¾â hi ri teß¦iri’l-£Ara biy ye fi’l-Fâri-
siy ye (Bağ dat 1982), Æa vâ£i dü’t-ta¼ š¢š 
ve u½û lu hû ve Ša vâ bi ¹u hû (Bağ dat 
1983), Meş rû£u ta¼ š¢šı ×e Åâ£i ri’t-tü râ¦ 
(Bağ dat 1983), ƒam se te £aşe re šar nen 
min tâ rî Åi’t-tü râ ¦i’l-£Ara bî fi’l-Ba¼ reyn 
(Bağ dat 1983).

Neşir:İbnAbbûdelKûfî,Nüz he tü’l

øur rî fî tâ rî Åi’n-Ne cef (Ne cef 1952);Muhammedb.Habîb,Üm mehâtü’n-ne bî 
(Bağ dat 1952);İbnKemâlBâşâ,Ri sâ le tü 

me ziy ye ti’l-lisâni’l-Fâ ri sî (Tah ran 1952);a.mlf.,Ri sâ le fî ta¼ š¢ši laf ¾a ti’z-zındîš 
(Bağ dat 1956, 1962);ŞerîferRadî,Tel Åî-
½u’l-be yân fî mecâzâti’l-Æurßân (Tah-

ran 1953);Ni‘metullahelCezâirî,Şer¼u 
£Ay niy ye ti İbn Sînâ (Tah ran 1954);esSümey‘î, NuÅ be tü Sü mey£î (Tah-

ran 1954); İbnü’lHavvâm, Ri sâ le tü’l

firâse (Tah ran 1954); Sâhibb.Abbâd,
Ri sâ le fi’lhidâye ve’ŠŠa lâ le (Tah ran 

1955);Sadrü’lEfâdıl,elKe lim ve’l¼i

kem (Tah ran 1957);Hüseyinb.AbdüssamedelHârisîelÂmilî,Er ba£ûne ¼a-

arasındanasılbiryaklaşımsağlanabileceğiniTaš rî bü’l-£âmmiy ye mi ne’l-fu½¼âadlıkitabındaelealmıştır.Bunlarındışındazıtlar,eşanlamlılar,renkler,paraterimleri,rumuzvealâmetler,mûsiki,mimari,aletterimlerineilişkinsözlüklerhazırlamış,
Mevsû£atü’l-£atebâti’l-mušad de seadlıyediciltlikeserindeArapveİslâmşehirlerinintarihleriyleilgiliönemliyorumlardabulunmuştur.FarsdilinivekültürünükonualanveyadiliFarsçaolaneserlerdetelifetmiştir.ŞairMütenebbîileSa‘dîyiŞîrâzî’yibirbiriylekarşılaştırdığıeserimukayeseliedebiyatçalışmalarınıngüzelörneklerindenbiridir(Fars ça, Fars ede bi ya tı ve kül-
tü rüy le il gi li eser le ri için bk. Hamîd Mecîd 
el-Hidv, I/25 [2012], s. 166-177).AyrıcaHz.Peygamber’inhayatı,sünneteuygunyaşayış,ahlâkadairhadisler,Arapveİslâmtarihindekisavaşlar,önemligünler,İslâm’daçocukeğitimigibikonulardaeserlerkalemealmıştır(ça lış ma la rı nın lis te si için 
bk. K. Avvâd, I, 349-353).Buaradakendisihakkındadapekçokçalışmayapılmıştır.

Eserleri.Telif:Kü tüb-i ƒa¹¹î-i Fâ ri sî 
der Mev½ıl (Tah ran 1953), el-Mün teÅab 
min ede bi’lBa¼reyn (Tah ran 1954), Kü

tüb-i ƒa¹¹î-i Fâ ri sî (Tah ran 1955), elMü

te nebbî ve Sa£dî (Bağ dat 1957; Tah ran 
1962), Nefâßisü’l-maÅ ¹û ¹âti’l-£Ara biy-
ye (Ka hi re 1957), TârîÅu’ş-Şî£a (Bağ dat 
1957), Fu ²û lî el-Ba³ dâ dî (Bağ dat 1958), 
el-MaÅ¹û¹âtü’l-£Ara biy ye fi’l-£Irâš (Bağ-
dat 1959), ƒizâne tü’l-Kü tü bi’l-Kâ¾ımiy-
ye (Bağ dat 1959), TârîÅu’l-£alâšåt bey-
ne’l-£Irâš ve’l-İt ti¼âdi’s-Sof yetî (Bağ dat 
1959), ƒızâne tü’d-Duktûr ¥üseyn £Alî 
Ma¼ fû¾ bi’l-Kâ¾ımiy ye (Ka hi re 1960), 

İb nü’l-Kûfî (Bağ dat 1961), MaÅ¹û¹ât-ı 
Meh dî Beyânî fî ªahrân (Ka hi re 1961), 

¥am za el-İ½fahânî: Sîre tühû ve â¦â-
ru hû (Bağ dat 1962), Sa£dî eş-Şî râ zî 
(Bağ dat 1963), Ârâßü ¥am za el-İ½ fa-
hâ nî (Bağ dat 1964), Mu£ce mü’l-mû sî-
ša’l-£Ara biy ye (Bağ dat 1964), eş-ŞeyÅ 
Mu ¼am med £Ayyâd e¹-ªan¹âvî (Bağ-

si’nde1966’daprofesörlüğeyükseldi.İlimhevesiyleseyahatlereçıktı,gittiğiyerlerdeâlimlerveşeyhlerletanıştı.HadisilmininyanısıraMusul’dakıraatâlimiŞeyhMuhammedSâlihelCevâdî’denÂsımkıraatini okudu.1952’deTahran’daki İranİlimAkademisiEdebiyatKomisyonu’nda,1954’teLondra’daKraliyetAsyaAkademisi’ndeve1956’daKahire’dekiArapDilKurumu’ndagörevyaptı.AyrıcaEğitimBakanlığı’ndaArapdilimüfettişliği,LeningradÜniversitesiŞarkiyatFakültesiArapDiliveEdebiyatıKürsüsü’ndehocalık,Bağdat’takiUsûlüddinFakültesi’ndehadishocalığı,Bağdat’taMüstansıriyyeÜniversitesiFarsDiliveFıkhü’lluga’dayinehocalık,BağdatÜniversitesiEdebiyatFakültesiŞarkiyatAraştırmalarıBölümübaşkanlığıveFarsDiliAnabilimDalıbaşkanlığı,FarsDiliveEdebiyatıKürsüsü’ndehocalıkgibiçeşitligörevlerdebulundu.Ulusalveuluslararasıkonferanslarakatıldı,birçoküniversitedenfahrîdoktoraunvanıaldı.İlmehizmetetmeklegeçenhayatıboyuncaIrak’takipekçokâlimveedibinyetişmesinekatkısağladı.20Ocak2009tarihindeöldüveKâzımiye’dedefnedildi.İlmî,dinîvekültürelcanlıansiklopediolaraknitelendirilen,Bağdat’akarşıolansevgisindendolayıBağdatşeyhi/BağdatâşığıdiyeanılanHüseyinAliMahfûz,vefatındansonraIrak’ınünlüsimalarıtarafındanilimvebilgisineatıflaryapılaraksaygıylaanıldı.Hüseyin Ali Mahfûz’un küçük büyük
1000’iaşkıneserbıraktığıbelirtilir.Edebiyat,dil,Doğudilleri,sanat,tarih,kültür,folkloralanlarındakitap,makale,mektupvb.eserleriolduğugibiaynızamandahadisvekıraatrâvisidir.Yazmaeserleredair
100’denfazlaçalışmasıvardır;esertahkikisahasındakendineözgübiryöntemgeliştirmiş,buyöntemöğrencilerivebirçokâlimtarafındanuygulanmıştır.Yirmidenfazlayazmaeserkütüphanesininfihristinihazırlamış,birçokyazmanıntahkikinigerçekleştirmiş,içindeyazmaeserlerindeyeraldığıBağdat’ınenbüyükkütüphanesinesahipolmuştur.ArapveİslâmkültürünüortayaçıkarmakamacıylabaşkaçalışmalardayapanMahfûz,bilinmeyenbazımüelliflerigünyüzüneçıkarmış,ayrıcaonunönerisiyleIrak’tasondönemmüellifleri,bunlarınölümtarihi,şehirvb.konulardatabakatkitaplarıhazırlanmıştır.AliMahfûz,Arapça’nınTürkçe,FarsçaveHintçegibidilleryanındaAfrikaveAvrupadillerineyaptığıetkilerikonusundaaraştırmalardayapmıştır.Halkdiliyle(el-lu ga-
tü’l-âmmiy ye)edebîdil(el-lu ga tü’l-fushâ)

Hüseyin Ali

Mahfûz
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ÿŞükranFazlıoğlu

– —MAHMUD CELÂLEDDÝN PAÞA,
Damad

(1853-1903)

Osmanlýdevletadamý,
SultanAbdülmecid’inkýzýSenihaSultan’ýn

eþi.
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İstanbul’da doğdu. Babası, II. Mahmud’undamadıveKocaHüsrevPaşa’nınyetiştirmesi Gürcü asıllı bir köle olanTophâneMüşiriHalilRifatPaşa,annesi,HalilRifatPaşa’nınSâlihaSultan’ınölümündensonraevlendiğiİsmetHanım’dır.Henüzikiyaşındaikenbabasıvefatetti.ÖzelhocalardanaldığıeğitiminardındanSadâretMektûbîKalemi’neveÂmedîOdası’nadevametti;Fransızca’sınıgeliştirmeküzereikiyılParisSefâreti’ndegörevyaptı.Şubat1875’teSultanAbdülaziz’inizniyleSultanAbdülmecid’inkızıSenihaSultan’lanişanlandıve4Aralık1876tarihindeHırkaiSaâdetDairesi’ndekıyılannikâhınardından7Aralık’tadüğüntörenleriyapıldı
(BA, İra de, Da hi li ye, 736/60298).MahmudCelâleddinBey,II.Abdülhamid’indevlettecrübesininartmasıiçinbirmeclistegörevverilmesiniistemesiüzerine(BA, İra de, Da hi li ye, 737/60370-1)5Aralık1876’da20.000kuruşmaaşlaŞûrâyıDevletüyeliğinetayinedildi(BA, İra de, 
Mec lis-i Mahsûs, 55/2481).Hânedanlasıhriyetbağıkurandamatlarınrütbelerininyükseltilmesiâdetineuygunolarak14Nisan1877’dekendisinevezâretrütbesivepaşalıkunvanıverildi(BA, İra de, Da hi li ye, 
743/60728).18Nisan1878tarihindeBaşvekilSâdıkMehmedPaşa’nınkabinesindeAdliyenâzırlığınagetirildi.Buesnada,II.Abdülhamid’intahtacülûsumünasebetiyleçıkarılangenelaffınkapsamınıgenişletmeninyanındanezaretinmerkezbürokrasisindedüzenlemeleryaptı;ayrıcaadlîişlerleilgilibirraporhazırladı.AncakyenisadrazamSaffetMehmedEsadPaşa’nın,

dî ¦en (Tah ran 1957); Øa¼îfe tü’r-Rı²â 
( £Alî b. Mûsâ) fi’l-e¼âdi¦i’n-ne be viy ye 
(Tah ran 1957);İbnSînâ,Dî vân (Tah ran 

1957); İbnFâris,Fütyâ faš¢hi’l-£Arab 
(Dı maşk 1958);AbdülmuhsinelKâzımî,
el-£Irâ šıy yât (Bağ dat 1960);SafiyyüddinelUrmevî,Ki tâ bü’lEdvâr (Bağ dat 1961);Alib.Cehm,el-Æa ½î detü’l-müz de vi ce 
(Bağ dat 1962);Zeynelâbidîn,e½-Øa ¼î fe-
tü’sSec câ diy ye (Bağ dat 1967);AdnânAbdülmecîd,Er ba£ûne ¼a dî ¦en fi’t-ti câ-
re (Bağ dat 1968); Şi£ru İbn Lüßlüß (Bağ-
dat 1968); Müvâlâtü’sSey yid Ya¼ yâ 

Ebi’lVerd (Bağ dat 1968);Cüveynî,Va

ra šåt fî u½ûli’l-fıšh (Bağ dat 1970);BerîdîelÂmilî,el-¥u dûd ve’l-¼a šåßiš (Bağ dat 
1970); Hâlidî, øåye tü’l-vu½ûl fî me dâßi-
hi’r-re sûl (Tah ran 1373);İbnBâbeveyh,
Mu ½â de ša tü’l-iÅ vân (Bağ dat 1976); 
Mu šad di me tü’r-rav ²a min ki tâ bi’l-Kâ-
fî li’l-Kü leynî (Tah ran 1377); MuÅ tâ rât 
mi ne’l-¥amâse ti’l-iÅvâniy ye (Bağ dat 
1989).Mahfûz,ayrıcamüellifibilinmeyenVa ½iy ye tü’ş-Şe hî di’l-ev vel (Bağ dat 
1966)veel-Be yân fi’l-el fâ ¾i’l-mü te dâ-
ve le bey ne’l-fu ša hâß (Bağ dat 1969)adlıeserlerideneşretmiştir.
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