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HacıAbbasAbdullah,AbdullahAhmedveSüleymanerResûlîgibiisimlerbulunmaktadır.HacıAgusSâlimdeCava’daSarekatIslam’ınöndegelenilkİslâmcıliderlerindenbirioldu.Cavaadasından,
1912’demodernisteğilimliMuhammediyyeteşkilâtınıkuranKiaiHacıAhmedDahlânveDoğuCava’dakiPondokPesantrenTebuireng’inkurucusuolup1926’damuhafazakâreğilimliNehdatü’lulemâteşkilâtınınkurucularıarasındayeralanKiaiHacıHâşimEşârî,Purba’dan(Man da iling)Mustafa Hüseyin yanında diğer birçoktalebeMekke’deondandersaldı.BazıtanınmışöğrencilerideSumatra’daveMalayyarımadasındakiküçükmüslümansultanlıklardaüstdüzeydinîgörevleretayinedildi.BunlararasındaSumatra’dakiLangkatSultanlığımüftüsüMuhammedNûrveKadıHacıMuhammedNûrİsmâil,İmamPadukaTuanunvanıyladaanılanDeliSultanlığımüftüsüHasanMaksûm;Malezya’dakiSelangorSultanlığımüftüsüMuhammedSâlih,PerakSultanlığımüftüsüMuhammedZeynsayılabilir.BirdiğerMalezyalıöğrencisiHacıMuhammedNûrolupbununoğluBurhâneddinHilmîilkMalaylıreformistmilliyetçilerdensayılmaktadır.EndonezyaveMalezya’dakitalebelerininbüyükçoğunluğuhocalarınıngörüşleridoğrultusundaıslahatçıdinanlayışınasahipkençokazıgelenekselçizgideyeralıpmuhafazakârbir yol izledi.Malezya’daAhmedHatîb’ingörüşlerinekarşıçıkantalebesiHacıAbdüllatîfTambiiletarikataleyhtarıgörüşlerinieleştirenveSembilaneyaletindeAhmediyyetarikatınınşeyhiolanHacıMuhammedSaîdb.Cemâleddin;Endonezya’daKiaiHacıHâşimEşârî,SüleymanerResûlî,MuhammedSaadMungka,HatîbAli,CemîlCahogibigelenekselçizgideyeralanlardaonuntalebelerindendir.AhmedHatîb9Cemâziyelevvel1334(14 

Mart1916)tarihindeMekke’devefatettiveoradadefnedildi.OğullarındanAbdülkerîmelHatîbdinilimlerindeyetişmişesersahibibirâlimdir.İkincihanımındanolanAbdülmelikelHatîbiseMekke’debirsüreÆıblegazetesinineditörlüğünüyapmışveŞerîfHüseyinzamanındaHâşimîKrallığı’nınMısır’dakitemsilcisiolmuştur.YineâlimveedipolandiğeroğluAbdülhamîdelHatîb,MescidiHarâm’damüderrislikveSuudiArabistanhükümetininPakistanbüyükelçiliğigörevlerindebulunmuştur.GörüşlerinitalebeleriveeserlerivasıtasıylaEndonezyaveMalezya’da,özellikledeBatıSumatra’dayaymayaçalışanAhmedHatîbbölgedeİslâmöncesidönemeaitgeleneklervehurafelerlemücadeleetmiş

(Malay-Endonezya)kökenlihocalardanziyadeŞâfiîmezhebinemensupâlimlerdendersaldı.BunlararasındaAhmedb.ZeynîDahlân,SeyyidÖmerb.MuhammedŞattâ,Osmanb.MuhammedŞattâveEbûBekir(Bekrî)b.MuhammedŞattâileYahyâelKalyûbîveMuhammedSâlihelKürdîanılır.AhmedHatîbtarikatlara,Mekke’dekiKådiriyyeveNakşibendiyyeçevrelerinekarşımesafelidurdu,zamanlabazıuygulamalarınıeleştirmeyebaşladı.MescidiHarâm’ınBâbüsselâmkapısıyakınındabirkitapçıdükkânıbulunanMekkelitüccarMuhammedSâlihelKürdî’ninhimayesinegirdiveonungözdeöğrencileriarasındayeraldı.1879’dabuhocasınınkızıileevlendi,ancakeşihastalanarakölünce1884’teonunküçükkızkardeşiylenikâhlandı.İlmîbirikimiyanındakayınpederininitibarvenüfuzusayesindeMekke’ninilerigelenleriylegüçlübirbağkuranAhmedHatîb,muhtemelen18871892yıllarıarasındaMescidiHarâm’daŞâfiîimamlığıyaptıvekendidershalkasınıoluşturdu.Mekkeşerifitarafındanbugörevegetirilmesi,gerekHicaz’dayaşayangerekseGüneydoğuAsya’dakiMalaylıveEndonezyalılartarafındanbüyükbirşereftelakkiedildi.AhmedHatîb,MalayEndonezya’danMekke’yegelenlerleilgilendi,onlarahocalıkyaptıveçoksayıdaöğrenciyetiştirdi.Buöğrencileriyanındaoradangelenhacılarvasıtasıylamemleketiyletemasınısürdürdü.Öğrencilerindenbazılarıülkelerinedöndüktensonraönemlimakamlaragetirilerekdeğerlihizmetleryaptı.BilhassaMinangkabauludörttalebesi,MuhammedTâhirCelâleddin,MuhammedCemîlCambek,HacıResûllakabıyladaanılanHacıAbdülkerîmEmrullahveHacıAbdullahAhmedbölgede“yeninesil”diyeadlandırılanyenilikçidinîhareketeöncülüketti.YineMinangkabaukökenlitalebeleriarasındaPersatuanTarbiyahIslamiyah(Perti)lideriCemîlCaho,MuhammedSâibÖmer,İbrâhimMûsâ,
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Ahmed b. Abdillatîf
b. Abdillâh el-Fâdânî el-Câvî
el-Minenkebâvî el-Endûnîsî

(1860-1916)

EndonezyaasýllýMekkeliâlim.
˜ ™

6Zilhicce1276(25Haziran1860)tarihinde,Endonezya’daSumatraadasınınbatısındayeralanMinangkabaubölgesindeBukittinggişehriyakınlarındakiKotaGedang’dadoğdu.Doğumtarihiolarak1852ve1855yıllarıdazikredilir.NisbesiLatinharfleriyleMinangkabau,ArapçakaynaklardaMinenkebâvî,Minkebâvî,Minkâbevî,Minkâbâvîgibifarklışekillerdeyazılır.DedesiAbdullah,KotaGedang’damahallîhükümdarınmerkezcamisinde“devlethatibi”(hatîbnegeri)unvanıylaimamvehatiplikyaptığıiçinçocuklarıda“Hatîb”lakabınıalmıştır.MekkelibiyografiyazarıÖmerAbdülcebbâr,dedesiAbdullah’ınticaretvedinitebliğmaksadıylaHicaz’danBatıSumatra’yagöçetmişbirHicazlıolduğunusöylersedeEndonezyalımüellifleronunaslenMinangkabau’dayerleşikbirailedengeldiğinibelirtir.AmpatAngkatbölgesininmahallîyöneticisiolanbabasıAbdüllatîf,BatıSumatralıyenilikçiİslâmcıliderlerdenHacıAgusSâlim’inamcasıdır
(bazıkaynaklardadaHacıAgus’unamcasıolarak
AhmedHatîbzikredilir).AnnesiLimbakUrai,PedriulemâsındanTuankuNanRenceh’inkızıolupannetarafındandaâlimMuhammedTâhirCelâleddin’inkuzenidir.İlkeğitiminibabasındanalanAhmedHatîb,öğreniminidoğduğukasabadakiilkokuldaveöğretmenokulundasürdürdü.DahasonrasadecemahallîreisveyöneticilerinçocuklarınıngidebildiğiBukittinggi’dekiSekolahRajaadlıbirsömürgeokulunakaydoldu.BuradanmezunoluncadedesiveMuhammedTâhirCelâleddinilebirliktehaccagitti.YanındakilerinülkelerinedönmesinerağmenodinîtahsilinisürdürmekiçinMekke’dekaldı.AhmedHatîb’indahaonbiryaşındaikenbabasıileMekke’yegittiği,beşyılkadaroradakaldıktansonraannesiniziyaretiçinmemleketinedöndüğüveikiyılsonratekrarMekke’yegiderektahsilinedevamettiğidekaydedilir(Ab dul lah b. Ab dur rah man b. 
Ab dur rahîm el-Mu al limî, I, 407).Mekke’deŞâfiîfıkhıveusulüiletefsir,hadisvekelâmgibiklasikilimleriokudu.Ayrıcacebir,geometri,hesap,matematik,astronomivezîcilimlerindekendiniyetiştirdi.Arapça’nınyanısıraİngilizceöğrendi.Mekke’deCâvî

Ahmed

Ha tîb

elMinenkebâvî



270

MÝNENKEBÂVÎ, Ahmed Ha tîb

Palembangşehrindeinşaedilenikincibircamidecumanamazınınkılınıpkılınamayacağıhakkındakendisinesorulansorularüzerineyazmıştır.7. ™avßü’s-sirâc fî 
key fiy ye ti’l-mi£râc (Mek ke 1312).MalaycaadıZü’l-Sirâc pa da men ya ta kan 
CaritaİsradanMiracolaneserdeşarkiyatçıların isrâvemi‘rackonusundakieleştirilerinecevaplaryeralır.8. er-Ri yâ-
²ü’l-verdiyyefi’l-fıšhi’ş-Şâfi£iyye(Ka

hi re 1312).9. Tenbîhü’l-enâm fi’r-red 
£alâ Ri sâ le ti Kef fi’l-£avâm £ani’l-¼av² 
fîŞeriketi’l-İslâm(Ka hi re 1332).Endonezya’daSarekatIslamhareketininkuruluşunudesteklemekvetalebesiKiaiHacıHâşimEşârî’ninbuhareketaleyhineyazdığıKef fü’l-£avâm £ani’l-¼av² fî 
Şeriketi’l-İslâmadlırisâledekiiddialarınıreddetmekamacıylakalemealınmıştır.
10.İrşâdü’l-¼âyârâfîizâletişübehi’n-
Na½ârâ fî seb£i mesßele tin.BuMalaycaeserHıristiyanlık’takiteslîsinancınınreddininyanısıraİslâm’daçokevlilik,talâk,cihad,kölelik,insanhürriyeti,kadınhaklarıgibikonulardahıristiyanlarıneleştirilerineverilencevaplarıiçerir.Müellifindiğerbazıeserlerideşunlardır:¥âşiyetü’n-Nefâ¼ât£alâŞer¼i’l-
Va rašåt li’l-Ma¼allî (Ka hi re 1323, 1357; 
nşr. Mu ham med Sâlim Hâ şim, Bey rut 
1425/2004), el-ƒu¹a¹ü’l-mar²ıyye fî
¼ük mi’t-te lef fu¾ bi’n-niy yeh (Ma lay ca 
olup na maz da ve di ğer iba det ler de ni-
yet hak kın da dır), el-Cevâhi rü’n-našiy-
ye fi’l-a£mâli’l-cey biy ye (Ka hi re 1309; 
Ku ala Lum pur 2006), Rav²atü’l-¼ussâb 
fî £il mi’l-¼isâb (Ka hi re 1307, 1310), el-
Æavlü’l-müfîdŞer¼uMa¹la£i’s-sa£îd
fî £il mi’z-zîc, ed-Dür re tü’l-be hiy ye fî 
keyfiyyetizekâti’×-×erreti’l-¥abeşiy-
ye, Tenbîhü’l-³åfil bi-sülûki ¹arîšati’l-
evâßil fîmâ ye te£al lešu bi-¹arîšati’n-
Našşibendiyye,¥âşiyetüFet¼i’l-ce-
vâd (I-V), Fetâva’l-ƒa ¹îb £alâ mâ ve-
re de £aley hi mi ne’l-esßileh. AhmedHatîb’inbazılarıArapçaeserleriyleaynımuhtevayasahipolanMalaycaeserlerideşunlardır: £Ale mü’l-¼ussâb fî £il mi’l-
¼isâb (Rav²atü’l-¼ussâb’ın Ma lay ca ver si-
yo nu dur), el-Cevâhi rü’l-ferîde fi’l-ec vi-
be ti’l-müfîde fîmâ i×â £am me’l-¼arâm 
fî ša¹rin mi ne’l-aš¹âr, Fet¼u’l-mübîn 
li-men se le ke ¹arîša’l-vâ½ilîn, el-Aš-
vâlü’l-vâ²i¼ât fî ¼ük mi men £aley hi 
ša²âßü’½-½alavât, ¥üs nü’d-difâ£ fi’n-
neh yi £ani’l-ib tidâ£, e½-Øâri mü’l-mü-
ferrî li-vesâvi si kül li kâ×ibin ve müf terî, 
Meslekü’r-râ³ıbînfî¹arîšatiseyyidi’l-
mür selîn, el-Câvî fi’n-na¼v, Sül le mü’n-
na¼v,eş-Şümûsü’l-lâmi£afi’r-red£alâ

hükümetiyetkililerineyazdığıraporlardaiseAhmedHatîb’edairbilgilereveatıflararastlanmaktadır.İlkdefaEylül1894’teMinangkabau’dakitartışmalaramüdahilolduğuiçinAhmedHatîb’inel-Men-
hecü’l-meşrû£:Tercemet-iKitâbü’d-
Dâ£i’l-mesmû£ pa da Hu kum Orang 
yang men ja la hi Sa int pa da Pu sa kaadlıeserini(Ka hi re 1311)Cakarta’dakisömürgehükümetinineğitimdirektörünegönderipuyarılarınıraporhalindebildirmiştir.1895’tedediğereserlerindenhaberdarolarakkendisinegöretehlikeligörüşleriçerdiğindenonlarıdaraporetmiştir.ÇokbelirginbirşekildeHollandaaleyhtarıbirtutumtakınanAhmedHatîb,Endonezya’daki müslümanların Hollandalılar’lailişkilerinikesmelerigerektiğiniyazmış,bututumunu,EndonezyahalkınınmillîuyanışınaveilkmillîhareketlerdenolanSarekatIslam’ınkuruluşunaverdiğidestekledegöstermiştir.

Eser le ri.AhmedHatîbeserlerininbirkısmınıArapça,diğerlerinideCâvîdenilen,ArapalfabesininkullanıldığıMalaycayazmıştır.1. ed-Dâ£i’l-mesmû£ fi’r-red 
£alâ men yü ver ri¦ü’l-iÅve ve evlâdi’l-
aÅâvân ma£a vücûdi’l-u½ûl ve’l-fürû£ 
(Ka hi re 1309).2.el-Menhecü’l-meşrû£
fi’l-mevârî¦ (el-Menhecü’l-meşrû£:Ter-
cemet-iKitâbü’d-Dâ£i’l-mesmû£).Birönceki eserinMalayca tercümesidir (Ka

hi re 1311).3.İ¾hâruza³li’l-kâ×ibînfî
teşebbühihim bi’½-½âdiš¢n (Pa dang 
1324/1906; Arap ça bas kı sı: Ka hi re 1928).BölgedekiNakşibendiyyeuygulamalarıhakkındakendisinesorulansorularaverdiğicevaplarıihtivaetmekteolupölülerinarkasındanyemekziyafetivermeninhükmü,10,20ve40.günlerindeanılması,sûfîlerintürbevemakamlarınıziyaretindindeki yeri gibi konular hakkındadır.
4.el-Âyâtü’l-beyyinâtli’l-mün½ıfînfî
izâletiÅurâfâtiba£²i’lmüta£a½½ıbîn(el-
Âyâtü’l-beyyinâtfîref£i’l-Åurâfât).Nakşibendiyyetarikatınadairfetvalarınıveilkkitabıiçinyapılaneleştirilereverdiğicevaplarıiçermektedir(Ka hi re 1928).5. 
es-Sey fü’l-bettâr fî mi¼ašši ke limâti 
ba£²i eh li’l-ištirâr (Ka hi re 1928). el-Âyâ-
tü’l-bey yinât’ınyayımındansonraAbdullahb.AbdullahelHâlidî,AhmedHatîb’eNakşibendiyye’yedairgörüşlerinieleştirdiğibirmektupyazmış,odamektubacevapolarakbueserikalemealmıştır.HerikieseröncePadang’daMalayca,ardındanKahire’deArapçaolarakbasılmıştır.
6. Øul ¼u’l-cemâ£ateyn fî cevâzi te£ad-
dü di’l-cum£ateyn (Mek ke 1312).MüellifbuMalaycakitabınıSumatraadasının

veyenilikçidinîgörüşleringelişmesindeetkiliolmuştur.MinangkabaubölgesindeyaygınolanNakşibendiyyetarikatıveeskidenberibuyöredemirasınsadecekızçocuklarınabırakılmasınıöngören“âdât”vehukukuygulamalarınaşiddetlekarşıçıkmış,buşekildekimirastaksiminibüyükgünahlardansaymıştır.Ayrıcabusistemiuygulayanlarınnikâhakidlerindeşahitliklerininkabuledilemeyeceğiniveböylebirnikâhıngeçersizolduğunuilerisürmüştür.AncakyöredekiliderlervemuhafazakârulemâAhmedHatîb’inbugörüşlerinemuhalefetetmiştir.DatukSutanMaharacaadlıbirâdâtliderikendisiniVehhâbîolaraknitelemiş,1894’tePe li ta Ke cil, 
War ta Be ri ta, Ca ha ya Su mat raveardındanUtu san Ma la yuadlıdergilerdeyazdığıyazılarlaAhmedHatîb’ingörüşlerinireddetmiştir.UlemâgrubundanŞeyhMuhammedSaadMungka,Tenbîhü’l-
£avâmadlıeserindeonayönelikeleştirileriniortayakoymuştur.AncakAhmedHatîb’inbölgedekietkisisürmüş,benzeritartışmalardahasonrakiyıllardaonuntalebelerivasıtasıyladevamettirilmiştir.IslahatçıçizgideyeralanbirçokâlimgibiAhmedHatîbdetasavvufureddetmemeklebirliktetarikatlaraveçeşitliuygulamalarınakarşımuhalifbirtutumizlemiş,MinangkabaubölgesindeetkiliolanSemmâniyyeveNakşibendiyyetarikatlarınınzikriletâif,sülûk,hatmihâcegân,râbıtagibiâdetleriyanındavahdetivücûdudaİslâm’ınruhunaaykırıbularakeleştirmiştir.Tarikaterbabınınuyguladığıbirçokgeleneğinbid‘atolduğunuveHz.Peygamberileashabınınhayatındahiçbirtemelininbulunmadığınıvurgulamıştır.BuyöndekigörüşlerineNakşîşeyhlerindenMuhammedSaadb.TantavekenditalebesiHatîbAlitarafındanreddiyeleryazılmıştır.MuhammedAbduh’unKur’anveSünnet’edönüştemalıgörüşleriniilkeolarakbenimsemeklebirliktetaklitkonusundakigörüşlerinekatılmayıpŞâfiîmezhebininsıkıbirtakipçisiolmuş,Abduh’unCemâleddîniEfgånîilebirlikteyayımladığı£Ur ve tü’l-
vü¦ šådergisiniveKur’antefsiriyleilgiliyazılarınıfikirleriniçürütmeküzereokumalarıiçintalebelerineizinvermiştir.AhmedHatîb,aynızamandaHollandasömürgeyönetiminekarşıdabirtutumtakınmıştır.HollandalışarkiyatçıC.SnouckHurgronje,1885’teAbdülgafûradınıalarakbirmüslümangibiMekke’deşehrintarihiüzerinearaştırmalaryaparkenAhmedHatîbhenüzgençyaştaolduğundanonunlagörüşmesinizikretmez.1894’tenitibarenSnouckHurgronje’ninsömürge
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yet le ri so nu cun da, Rus ya’dan Tür ki ye’ye sığınanTürkler’infaaliyetleriikiülkearasındasiyasîbirmeselehalinegelincediğergöçmenlerlebirlikteMirzaBaladaTürkiye’denayrılıpbirsüreVarşova’dayaşamakzorundakaldı.BusıradaBerlin’deyayımlananİstiklâl(1932)veKurtuluş
(19341938)dergilerindeyazılaryazdı.

1939’daAlmanyaPolonya’yıişgaledincetekrarİstanbul’adöndü.İslâm-TürkAn-
siklopedisi’ndeV.Nuhoğlutakmaadıylabazımaddeleryazdı.BirsüreMillîEğitimBakanlığıtarafındançıkarılanİslâm
Ansiklopedisi’ndememurolarakçalıştı.BuansiklopedideOrtaAsyaTürkdünyasıylailgilimaddeleriyayımlandı.1947’de MehmedEminResulzâdeilebirlikteAzerbaycanKültürDerneği’ninkurulmasınaöncülüketti.1955’teAzerbaycanMillîMerkezi’ninbaşkanlığınagetirildi.Rusyahakkındayazdığımakalevekitaplarıyanındagenişbilgisidolayısıyla,Amerikalılar tarafından kurulan ve merkeziAlmanya’dabulunanSovyetlerBirliği’niÖğrenmeEnstitüsü’nündavetiüzerineMünih’egittivebirsüreenstitününbaşkanlığınıyaptı.AyrıcaenstitütarafındanTürkçeolarakçıkarılanDergiadlımecmuadabirçokmakalesineşredildi.Münih’tekaldığısıradaRusya’dakiTürkler’leilgiliçeşitlitoplantıvekongrelerekatıldı.Eskidostlarınıziyaretamacıylageldiğiİstanbul’da8Mart1959’davefatetti,kabriKaracaahmetMezarlığı’ndadır.BaştaAzerbaycanolmaküzereKuzeyKafkasya,Kırım,İdilUralveTürkistan’adairyüzlercemakaleyazanMirzaBala,çeşitlibaskılararağmenişgalaltındakimüslümanTürktopraklarındayaşayaninsanlarınmillîdavalarınınöndegelensavunucularındanolmuştur.Onunözellik
le İslâmAnsiklopedisi’ndeyayımlananmaddeleribualandaçalışanlariçinönemlibaşvurukaynağıdır.KomünizmleMü-
cadele,TürkYurdu,Tasvir,Milliyet veCumhuriyetgibidergivegazetelerdekiyazılarındaMirzaBala,Nuhoğlu,V.Nuhoğlu,Daşdemir,M.B.AliKutlukgibiisimlerkullanmıştır.

Eser le ri. 1.İkiİnkılâpArasında(Tif lis 

1918).BueserdeRusya’dagerçekleşen19051917 ihtilâlleriarasındaAzerbaycan’dayaşanansiyasalvesosyalgelişmeleranlatılmaktadır.2.BaküUğrunda
Mücadele(Ba kü 1918). 15Eylül1918’de KafkasyaİslâmOrdusu’nunBakü’yegirişiveşehriBolşevikler’denkurtarışıylailgilibirtiyatroeseriolupbirçokdefasahnelenmiştir.3.AzerbaycanTürkMatbuatı
(Ba kü 1922).MüellifburadaAzerbaycan

– —MÎR SADREDDÎN-i ŞÎRÂZÎ

(bk. DEŞTEKÎ, Sadreddin).
˜ ™

– —MÝRZA BALA MEHMEDZÂDE
(1898-1959)

Azerbaycanlý gazeteci, tarihçi
ve politikacý.

˜ ™

13Ağustos1898tarihindeAzerbaycan’ınApşeronbölgesindeZireköyündedoğdu.AilesibirkaçyılsonraBakü’yetaşınıncailkveortaöğreniminiburadatamamladı.BaküTeknikOkulu’ndaokurkenMehmedEminResulzâde’ninçıkardığı
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