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el-Ale vî el-Kåsımî), Bey rut 1403/1983, s. 327-

330; Mahlûf,Şeceretü’n-nûr,s. 333-334; AbdullahKennûn, en-Nübû³u’l-Ma³ribî fi’l-ede-

bi’l-£Arabî, [bas kı ye ri yok] 1962, I, 269; MuhammedHaccî, ez-Zâvi ye tü’d-Delâßiy ye ve dev-

rü ha’d-dînî ve’l-£ilmî ve’s-siyâsî, Ra bat 1964, 

s. 21-38, 243-246, ay rı ca bk. tür.yer.; Hacvî, 
el-Fik rü’s-sâmî, II, 285; İdrîsb.MâhîelKaytûnî, 
Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, Selâ 1988, 

s. 325; AbdullahelMurâbıtetTerg¢, Fehâri sü 

£ulemâßi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 1420/1999, s. 
665; Muhammedb.Ca‘ferelKettânî, Sel ve tü’l-

en fâs (nşr. Ab dul lah Kâmil el-Kettânî v.dğr.), 
Dâ rül beyzâ 1425/2004, III, 59-61; İbnZeydân, 
Mu£ce mü ¹abašåti’l-müßel lifîn £alâ £ah di dev-

le ti’l-£Ale viyyîn (nşr. Ha san el-Vezzânî), Ra bat 

1430/2009, II, 275-276; MuhammedelAlemî, 
ed-Delîlü’t-târîÅî li-müßel lefâti’l-me×he bi’l-Mâ li-

kî, Ra bat 1433/2012, s. 167, 235, 263, 279, 332, 

357, 390, 421; AhmedMemnûn,“A£lâmü’t-tedrîs
bi’l-Ma³rib:Ebû£AbdillâhMu¼ammedb.A¼med
b.el-Misnâvîed-Delâßî”, Da£ve tü’l-¼aš, sy. 359 

(2001) (http://www.ha bo us.gov.ma/da ou at-al haq/
item/8726) (05.11.2015);ReşîdeezZâvî–SenâBû‘câc,“Ebû£AbdillâhMu¼ammedb.A¼medel-
Mis nâ vî” (http://www.olo um-om ran.ma/Article . 
aspx?C=10449) (05.11.2015); “ed-Delâßî, Mu-
¼am med elMis nâ vî”, Ma£le me tü’l-Ma³rib, Selâ 

1421/2000, XII, 4073-4074.

ÿHacerKontbay

– —MİYÂN MUHAMMED ŞERÎF

(bk. ŞERÎF, Miyân Muhammed).
˜ ™

– —MÝYASOÐLU, Mustafa
(1946-2013)

Þair,
romanvedenemeyazarý.

˜ ™

14Ağustos1946’daKayseri’dedoğdu.İlkveortaöğreniminidoğduğuşehirdetamamladıktansonra1967’degirdiğiİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTürkDiliveEdebiyatıBölümü’nden1973’te mezunoldu.İzmitveİstanbul’daedebiyatöğretmenliği(1974-1985),MimarSinanÜniversitesi’ndeTürkdili(1985-1998)vePakistan’daİslâmâbâdModernDillerMillî

burisâledeAbdülkådiriGeylânî’ninmüctehidolduğunuilerisürervehakkındakiithamlarakarşıonusavunur(Ra bat el-Hi-
zâ ne tü’l-Ha se niy ye, nr. 10905). 6.Nevâzil
fıšhiyye.Misnâvî’ninfetvalarıöğrencileritarafındanbüyükbircilthalindederlenmişolupmeselelerinçoğuMevlâyİsmâililevezirlerininsorularınaverilencevaplardanoluşmaktadır(Fas 1345/1926; Mis nâ vî’ nin 
çe şit li so ru la ra ver di ği ce vap la rı içe ren 
yaz ma nüs ha lar için bk. Mu ham med el-
Alemî, s. 332). 7.Risâlefîkütübi’l-¼adî¦
elletîtecûzü’r-rivâyeminhâvelletîlâ
tecûz(nşr. Muham med b. Azzûz, Bey rut 
2003, İbn Zek rî et-Ti limsânî’nin Mu£al li-

mü’¹-¹ullâb  ad lı ese ri nin so nun da).BunlarındışındaMisnâvî’ninçeşitliilmîmeseleleredairpekçokrisâlekalemealdığıveburisâlelerdeproblemlereçözümgetirmekabiliyetiniortayakoyduğuifadeedilmektedir.Kaynaklardaisimlerizikredilenvebazılarınınnüshalarıgünümüzeulaşaneser,risâlevekasidelerişunlardır:
Fevâßidfi’t-ta½avvuf(Ra bat el-Hi zâ ne-
tü’l-âmme, nr. 984),et-Ta£rîfbi’l-eşrâfi’l-
Edâriseti’l-Cû¹iyyîn(Ra bat el-Hi zâ ne-
tü’l-âmme, nr. 1632; Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-
Ha se niy ye, nr. 4/5716),et-Ta£rîfbi’ş-ŞeyÅ
Ebi’l-£AbbâsA¼medb.İdrîsel-Yemenî
(Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 471, 
1419),Tašyîdfînesebi’ş-şürefâßi’s-Sı-
šılliyyînve’ş-Şebûkiyyîn(Ra bat el-Hi-
zâ netü’l-Ha se niy ye, nr. 6/5716),Tašyîd
fî mesßeleti £ademi teklîfi’l-mükreh
(Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-Ha se niy ye Ktp., nr. 
13943),Cevâb£ammâyešaßüfîzeme-
ni’l-mesba³aminke¦reti’s-sußâl(Ra-
bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 1081),Şer¼u
Râßiyyeti’l-Yûsîfîri¦âßi’z-Zâviyeti’d-Di-
lâßiyye(Me lik Ab dü lazîz Âl Suûd Mü es se-
se si Ktp., nr. 71),Tašyîdfîecvibefıšhiy-
ye(Tâze el-Hi zâ ne tü’l-il miy ye, nr. 2/311),
el-Mašåmetü’l-fikriyyefîme¼âsini’z-
Zâviyeti’l-Bekriyye(Di lâßiy ye),Tašyîd
fi’l-eşrâfi’lle×înelehümşöhretünbi-
Fâs,Cevâb£anmesßeletite£â¹i’l-£ârifîn
li-esbâbi’l-irtizâš,Æa½îdefi’t-tevessül
bi’l-MevlâİdrîsmüßessisiFâs.ÖğrencisiAhmedb.AbdülvehhâbelVezîrelGassânî,Risâlefi’t-ta£rîfbi’ş-ŞeyÅel-Misnâvî adıylabireserkalemealmış,İdrîsHalîfe,Misnâvî’ninhayatı,eserlerivegörüşlerinedairyükseklisanstezihazırlamıştır(1978, 
Ra bat Dârü’l-hadîsi’l-Ha se niy ye).

BİBLİYOGRAFYA:Misnâvî, Nu½re tü’l-šab² ve’r-red £alâ men en-

keremeşrû£iyyetehûfî½alâti’l-far²(nşr. Ab dül-
la tîf b. el-İmâm Bûazîzî – Tâhâ b. Ali et-Tû ni sî), 
Bey rut 2007, s. 29 vd.; Kådirî,Neşrü’l-me¦ânî,
III, 265-278; a.mlf.,İltišå¹ü’d-dürer(nşr. Hâşim 

buayındokuzuncugünütamamlardı.Ba zıkaynaklardaşeyhü’lcemâaolduğuifadeedilir.Birsürefetvamakamındabulundu,ancakdahasonrabugörevindenayrıldı.Özelliklezorfıkhîmeseleleriçözmedemahirdi.BazıkonulardaMâlikîmezhebinemuhalefetedenMisnâvî’ninictihadiddiasındaolduğukaydedilir(Hac vî, II, 285). Misnâvî16Şevval1136 (8 Tem muz 1724) tarihindeFas’tavefatetti.BâbülfütûhdışındakiSîdîelÂyidîTürbesi’ndevefatındanyaklaşıküçyılöncebizzatkendisininaçmışolduğukabredefnedildi.İlmîotoritesiyleFilâlîlerHükümdarıMevlâyİsmâil’iniltifatınamazharolmuş,siyasîfaaliyetlerekarışmamıştır.SeçkintalebelerindenMevlâyİsmâil’inoğluMuhammedbabasınakarşıayaklandığındaonadestekvermeklesuçlanmışsadadahasonraMuhammed’idesteklemeyipaksineayaklanmayıengellemeyeçalıştığıortayaçıkıncaMevlâyİsmâil’intakibindenkurtulmuştur.
Eser le ri. 1.Øarfü’l-himmeilâta¼š¢ši

ma£ne’×-×imme.EserdeMâlikîâlimlerininzimmettarifleriincelenmiş,ardındanzimmetinşartları,buşartlarlamuamelevetasarrufehliyetiarasındakifarklaraçıklanmıştır(nşr. İsâm Mu ham med es-Sâ rî, 
Ka hi re 2012). 2.el-Æavlü’l-kâşif£ana¼-
kâmi’l-istinâbefi’l-ve¾âßif.Bueserdeniyâbet,istinâbe,vekâletarasındakifarklar,bunlarınhükümlerivegeçerliolduklarıyerlerdiğermezhepleringörüşlerinedeyerverilerekbelirtilmiştir(Fas 1333, Mehdî 
b. Mu ham med el-Vez zâ nî’ nin Şer¼u£Ame-
liy yâ ti Ebî Zeyd £Ab dir ra¼mân el-Fâsî  ad lı 
ese ri nin so nun da).HadîceMansûreseriyükseklisansteziolaraktahkiketmiştir
(1997, Ra bat Câ mi atü Mu ham med el-Hâ-
mis). 3.KitâbüNu½reti’l-šab²ve’r-red
£alâmenenkeremeşrû£iyyetehûfî½a-
lâteyi’n-neflve’l-far².Misnâvî,farznamazdaelleriikiyanabırakmauygulamasınınyaygınolduğuMağrib’debazıâlimlerinelleribağlamanınmeşrûolmadığıyönündekigörüşlerinekarşıbunundasahihkabuledildiğinibelirtmiştir.MuhammedMehdîelVezzânî’ninbirreddiyeyazdığıeserAbdullahKennûn(Tıtvân 1367/1948), Abdüllatîfb.İmâmBûazîzîveTâhâb.AlietTûnisî(Bey rut 2007)tarafındanneşredilmiştir.4.Netîcetü’t-ta¼š¢šfîba£²i
ehli’ş-şeref(in-ne se bi)’l-ve¦îš.KådirîilerigelenlerininnesebiveAbdülkådiriGeylânî’nintasavvuftakimevkiinedairdir(Tu-
nus 1296; Fas 1309, bir derleme içinde). 
5.Cühdü’l-müšılli’l-šå½ırfînu½reti’ş-
ŞeyÅ£Abdilšådir.Misnâvî,Netîcetü’t-
ta¼š¢šadlıeserinetekmileolarakyazdığı Mustafa

Miyasoğlu
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MOÐOLÝSTAN

– —MOÐOLÝSTAN

OrtaAsya’nýndoðusundaülke.

 I.FİZİKÎveBEŞERÎCOĞRAFYA

 II.TARİH

 III.ÜLKEDEÝSLÂMÝYET
˜ ™

ResmîadıMoğolistan(MongolUls)Cumhuriyeti’dir. Orta Asya’nın doğusundaRusyaileÇinarasındakalanveeskidenDışMoğolistandiyebilinenbölgeyikapsar.Yüzölçümü1.566.500km°,nüfusu2.900.000 (2013 tah.)olanülkeidarîbakımdanonsekizeyaleteayrılmıştır.BaşkentiUlanBatur(Ula an ba atar, Ulan ba tor, 

1.240.000 nü fus),nüfusu50.000’iaşandiğerşehirleriDarhan(95.000) veErde
net’tir (91.000).

I.FİZİKÎveBEŞERÎCOĞRAFYAFizikîözellikleribakımındanMoğolistanüçanabölgeyeayrılır:Kuzeydesıradağlar,budağlarınarasındayeralanhavzalar,güneydeuzananplatoveçölkuşağı.Zirveleriyeryer4000metreyiaşandağlarınbaşlıcalarınıAltay,Hangay,SayanveHentiydağlarıoluşturur.ÜlkeninenyükseknoktasıkuzeybatıdakiNayramadlinzirve
si dir (4374 m.).BusıradağlararasındaBüyükGöllerbölgesi,Horgobölgesi,Hovsgölbölgesi,Selengebölgesigibihavzalaryeralır.BunlardanSelengehavzasınıngüneykesimindekiverimliOrhonırmağıhavzasıeskiyerleşikkültürlerinbeşiğiolarakönemtaşır.Moğolistan’ındoğukesimialçakplatolarlakaplıdır.GüneydeiseülketopraklarınınyaklaşıküçteikisinikaplayanyarıkurakGobiçölübulunur.Moğolistan’dakisıradağlarfarklıhavzalarayönelenırmaklararasındasubölümüçizgisioluşturur.MeselâkuzeydekibüyükırmaklarKuzeyBuzdenizine(Yenisey’inkoluSihşid,Baykal
gölünedökülenSelengearacılığıyla),BüyükOkyanus’a(Amur’unkoluOnonvasıtasıyla)veÇin’dekiHulungölüne(Kerulenırmağıvası
tasıyla)yönelir;güneydekiküçükırmaklardaülkeiçindekikapalıhavzalardakaybolur.Ülkeninçöküntüovalarındabirçokgölvardır.Moğolistan’dasıkveyaygınsıcaklıkdeğişimininyanısırasonderecedüşükyağışmiktarıylabelirlenensertbirkaraiklimihükümsürer.Kışlarsoğukveku ru,kısasürenyazlarıisesıcakveyağışlıgeçer.Gobiçölünde100mm.olanyıllıkyağışmiktarıdağlıkveyüksekkesimlerde
3000milimetreyekadarulaşır;doğudakiovalarvealçakdağlar200300mm.yağışalmaktadır.OrtaMoğolistangenişotlaklarlakaplıdır.AltaydağlarınınMoğolistan

bazıeserlerineyurtiçindeödüllerverilmiştir.“UmutSuları”adlıtiyatroeseriMillîTürkTalebeBirliğiTiyatrosu’nda(1973), AhmedMidhatEfendi’den“DânişÇelebiveSümbül”adıylauyarladığıÇengiadlıoyunuŞehirTiyatroları’nda(1999)sahnelenmiştir.SuffeKültürSanatYıllığı ile 19801990 yılları arasında yayımlananedebîeserlerindesanatvekültürolaylarınıdeğerlendirmiş,bazıyenigelişmelereyönvermeyeçalışmıştır.BirkısımyazılarındaveeserlerindeSemihGüngör,MehmetSadefveOsmanBuraktakmaadlarınıdakullanmıştır.VefatıüzerineDilveEdebi-
yat ile Bercestedergileribirerözelsayı,
TürkEdebiyatıdergisideözelbirbölümhazırlamıştır.

Eserleri.Şiir:RüyaÇağrısı(An ka ra 

1973),Devran(İs tan bul 1978),Hicret
Destanı (İs tan bul 1981; Tür ki ye Millî 
Kül tür Vak fı Ar ma ğa nı),Şiirler(İs tan bul 
1983),BirGülüAndıkça(İs tan bul 1997). 
Roman:KaybolmuşGünler(İs tan bul 
1975),Dönemeç(İs tan bul 1980),Güzel
Ölüm(İs tan bul 1982),BirAşkSerüveni
(İs tan bul 1995). Hikâye:GeçmişZaman
Aynası(İs tan bul 1976),Pancur(İs tanbul 
1998). Deneme:EdebiyatGeleneği(İs-
tan bul 1975),DevletveZihniyet(İstan-
bul 1980),Muhacir(İs tan bul 1981),Ro-
manDüşüncesiveTürkRomanı(İstan-
bul 1998),KültürHayatımız (An ka ra 

1999),SanatveEdebiyatKonuşmaları
(An ka ra 2000),EdebiyatSohbetleri(İs-
tan bul 2003),ZamansızBahçeler(İs tan-
bul 2009). İnceleme:DedeKorkutKitabı
(İs tan bul 1984),NecipFazılKısakürek
(İs tan bul 1985),ÂsafHâletÇelebi(Se-

mih Gün gör adıy la, İs tan bul 1985),Ziya
OsmanSaba(An ka ra 1987),HaldunTa-
ner(An ka ra 1988). DiğerEserleri:Necip
FazılArmağanı(İs tan bul 1984),Çağdaş
İslâmîŞiirlerAntolojisi(İs tan bul 1988),
Çengi(Ah met Mid hat Efen di’den, An ka ra 
1997),GülŞiirleriAntolojisi(İs tan bul 
1999),Zügüdar-Bâbil’denTacMahal’e
(ge zi not la rı, İs tan bul 2003).AyrıcaAh-
metMidhatEfendi,AhmetMidhat
EfendiArmağanı,AbdülhakHâmid
veMakberadlıeserlerineditörlüğünüyapmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler
Sözlüğü,İs tan bul 1983, s. 258; İhsanIşık, Ya-

zarlarSözlüğü,İs tan bul 1998, s. 426-427; AhmetKabaklı,TürkEdebiyatı,İs tan bul 2006, IV, 
712-717; “Miyasoğlu,Mustafa”, TDEA, VI, 383; 

“Miyasoğlu,Mustafa”, Tan zi mat’tan Bu gü ne 

EdebiyatçılarAnsiklopedisi,İs tan bul 2003, II, 
681-682.

ÿAbdullahUçman

Enstitüsü’ndeTürkçeokutmanlığı(1988-

1992)yaptı.MillîGençlik,YeniSanat veSedirdergilerininyayınkurulundagörevaldı.SuffeYayınları’nıkurduvebeşcilthalindeSuffeKültürSanatYıllığı’nıçıkardı. İstanbulBüyükşehirBelediyesiŞehirTiyatrolarıRepertuvarKuruluüyeliğindebulundu.İstanbulBelediyesiKültürDairesiBaşkanlığıtarafındandüzenlenenaylıktoplantılardaTürkromanıveromancılığınınçeşitlimeseleleriyleTürkedebiyatındakifarklıyönelimlerüzerinekonuşmalaryaptı.Kısabirhastalığınardından
1Ağustos2013tarihindeİstanbul’daöldüveEyüp’teBahariyeKabristanı’ndagömüldü.

1966yılındanbaşlayarakTohum,Millî
Gençlik,Hisar,TürkEdebiyatıgibidergilerdeBâbıâlî’deSabah,Sebil,Yeni
Devir,MillîGazeteveTürkiyegazetelerindebaştaşiirolmaküzerehikâye,deneme,kültürsanatveedebiyatüzerineincelemeleriyayımlanmıştır.Eserlerindeİslâmîdeğerlereönplandayerveren,BüyükDoğuekolünemensupbiryazardır.Şiir,hikâyeveromanlarındamillîkimlikarayışınayönelmiş,toplumsaldeğerçatışmalarınayervermiştir.Çağımızinsanınıniçdünyasındakiçatışmalarıvebununyolaçtığıproblemleridilegetirdiğieserlerindegelenekselvemânevîdeğerlerisavunmuş,bunlarınmücadelesiniyapmıştır.İlkşiirlerindeaşk,hüzün,tedirginlikveyalnızlıkgibitemalarıişlerkendahasonraferdîduygularlabirliktetoplumundinîvetarihîdeğerleriniöneçıkarmayabaşlamıştır.Türkiye’devedünyadaİslâmîuyanışıntezahürleribuşiirlerinbaşlıcailhamkaynağınıteşkiletmiştir.Denemelerindeisegeleneğebağlısanatveedebiyatdeğerlerinigündemegetirenyeniveİslâmîedebiyatanlayışınısavunmuş,gelenektenyeniliğe,aktüeldentarihîvedinîkökleredoğrugidişgelişlersürekliestetikbirkaygıileşekillenmiş,sosyalvekültürelilgilersanatendişesiyleelealınmıştır.Estetikifadeyebürünenheranlayışıntemeldebirzihniyetintemsilcisiolduğudüşüncesindenhareketlebunuşiir,hikâyeveromanlarındaifadeetmiştir.BubağlamdaçeşitliAnadoluşehirlerindekiyenitiplerle
Dönemeçve1974KıbrısBarışHarekâtı’nıfonolarakalanGüzelÖlümromanlarıdahagenişbirokuyucukitlesininilgisiniçekmiştir.EserlerindeyaşayanTürkçe’yikullananyazar,diligeçmişkültürvemedeniyetlebağlarısağlayanenönemliunsurolarakgörmüştür.Miyasoğlu’nunbirkısımşiirvehikâyeleriİngilizce,ArapçaveUrduca’yaçevrilmiş,


