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(1905-2005)

Iraklý âlim ve biyografi yazarý.
˜ ™

Mayıs1905’tedünyayageldi.Kendisininverdiğibutarihekarşılıkbazıkaynaklarda
1901’dedoğduğukaydedilir(Yû nus İb-
râ him es-Sâ mer râî, s. 442; M. Ali Su vey-
rekî, s. 441).AyrıcaotobiyografisindeisimzincirinikaydederkenbabasınınadındansonradoğumyeriolarakHûrmâlnahiyesinebağlıTekyeköyünüzikretmesi(£Ule-
mâßünâ, s. 324; Dâniş mendân-ı Kürd, s. 
237)bazımüelliflerin(M. Hayr Ra ma zan 
Yû suf, s. 315)yanılarakburayıonundoğumyeriolarakanlamasınayolaçmış,birsoruüzerineburadababasının,kendisininiseHalepçe’yebağlıDereşîşköyündedoğduğunubelirtmiştir(Re bâh Âl-i Ca‘ fer, 
bk. bibl.).HevzikådîisimliKürtaşiretinemensuptur.İlkdinîbilgileribabasındanaldı.Dahaçocukyaştaikenbabasıvefatedinceannesiveyakınlarınınhimayesindetahsilinisürdürdü;kendiköyüileçevreköylerdekimedreselerdeArapçasarfvenahivokudu.I.DünyaSavaşıbaşlarındaSüleymaniyeşehrinegittiveoradakiMelkendîMescidiileMollaMuhammedEmînBâlîkedrîMescidi’ndeöğreniminedevametti.Kıtlıkoluncaburadanayrılıpbirsü reBerzence’deveEbûUbeyde’dekaldı.ArdındanTavîle’yegiderekNakşîşeyhiAlâeddinb.ZiyâeddinÖmerTevîleî’nin
(Ta vî lî)HânkåhıDûrûMedresesi’negirdi.Arapça’nınyanısıramantık,âdâbıbahs,teşrîh,felekiyyât,fıkıhokudu.ŞeyhAlâeddin1920’deBeyâre’yeyerleştiğindeonudayanınaçağırdı.Beyâre’deEbûUbeydeMedresesi’ndeMollaMuhammedSaîdUbeydî’denmantık,Bâlek’teMollaMahmûdBâlekî’denferâiz,akaid,şeyhininemriyletekrardöndüğüBeyâre’deMollaAhmediReş’tenakaidvebelâgatderslerialdı.AhmediReşSüleymaniye’yegidincekendisineeşliketti(1921),hocasıGelâleköyüneintikalettiğindeodaSüleymani

hammedb.Abdülkådir,İbnTeymiyyeveİbnKayyimelCevziyye’ningörüşlerindenetkilendiğinivetasavvufkonusundaonlarıngörüşlerinemeylettiğiniifadeetmiş,bundandolayıbabasınınvehocasıBedreddinelHasenî’ninbazıgörüşlerinibenimsememiştir.
Eser le ri.Muhammedb.Abdülkådir’inbasılmışeserlerindenbazılarışunlardır:

el-Câ¼i¾ve fennü’l-ša½a½ fîKitâbi-
hi’l-BuÅalâß:Dirâsevenu½û½(Dı maşk 
1940),el-Æurßânü£Arabiyyü’l-Åi¹âbin-
sâniyyü’r-risâle(Dı maşk 1959),el-Üm-
metü’l-£Arabiyyefîma£reketita¼š¢-
ši’×-×ât(Dı maşk 1959),MinMenheli’l-
edebi’l-Åâlid:Dirâseta¼lîliyye(Dı maşk 
1959),ƒa½âßi½ü’l-£Arabiyyevemenhe-
cühe’l-a½îlfi’t-tecdîdve’t-tevlîd(Ka hi re 
1960),Fıšhü’l-lu³a:Dirâsâtta¼lîliyye
mušåreneli’l-kelimâti’l-£Arabiyye(Dı-
maşk 1960; Bey rut 1964), Na¼veinsâniy-
yesa£îdeev¼alašåtminni¾âmi’l-İs-
lâm(Dı maşk 1960; Ya rın ki Dün ya: Öz-
le nen İn san lık, trc: Hü sa met tin Ce mal, 
İs tan bul 1976),el-Müctema£u’l-İslâmiy-
yü’l-mu£â½ır(Dı maşk 1967; Bey rut 1971), 
ed-Devleveni¾âmü’l-¼isbe£indeİbn
Teymiyye(Dı maşk 1967),Ni¾âmü’l-İs-
lâm:el-£Aš¢deve’l-£ibâde(Bey rut 1968),
¬âtiyyetü’l-İslâmemâme’l-me×âhib
ve’l-£ašåßid(Bey rut 1969),el-Fikrü’l-İs-
lâmiyyü’l-¼adî¦fîmüvâceheti’l-efkâ-
ri’l-³arbiyye(Bey rut 1970),Ârâßüİbn
Teymiyyefi’d-devlevemedâtedaÅÅu-
lihâfi’l-mecâli’l-išti½âdî(Bey rut 1970),
el-Ümmetüve’l-£avâmilü’l-mükevvi-
nelehâ(Dı maşk 1970),Ni¾âmü’l-İslâm:
el-İšti½âdmebâdißvešavâ£id£âmme
(Bey rut 1972; İs lam’da İk ti sat Ni za mı: 
Esas la rı ve Ge nel Ka ide le ri, trc. Hü sa met-
tin Ce mal, İs tan bul 1978),Ni¾âmü’l-İs-
lâm:el-¥ükmve’d-devle(Bey rut 1989; 
İs lâm Ni za mı: Dev let ve Hü kü met, trc. 
Hü sa met tin Ce mal, İs tan bul 2013).AyrıcaMevsû£atüCemâl£Abdinnâ½ır=
Mevsû£atü’l-fıšhi’l-İslâmî’ninhazırlanmasındaöncülüketmiş,Ebü’lKåsımezZeccâcî’ninel-Î²â¼fî£ileli’n-na¼v’i ile 

(Dı maşk 1373)TakıyyüddinİbnTeymiy
ye’ nin es-Siyâsetü’ş-şer£iyye’si ni (Bey rut 
1966)yayımlamıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Ziriklî, el-A£lâm, IV, 45; MuhammedKürdAli, 
el-Mu£â ½ı rûn (nşr. Mu ham med el-Mısrî), Dı maşk 
1401/1980, s. 367-372; M.Mutî‘elHâfız–NizârAbâza, TârîÅu £ulemâßi Dı maşš, Dı maşk 1406/ 
1986, II, 605-606; M.AbdüllatîfSâlihelFerfûr, 
A£lâmü Dı maşš fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicr î, Dı-
maşk 1408/1987, s. 191; AlietTantâvî, ¬ikreyât, 
Cid de 1989, I, 111-120; M.CemîleşŞattî, A£yâ-
nü Dı maşš, Dı maşk 1414/1994, s. 428; Hüsnî

ye’deÖmerİbnü’lKaradâğî’ninMevlânâHâlidHankahıMedresesi’ndekiderslerinedevametti;sarf,nahiv,belâgat,mantık,hendese,hesap,astronomi,kelâm,fıkıhveusûlifıkhadairçeşitlikitaplarıokuyarakicâzetaldı(1925).

1930yılınınsonlarınakadarHalepçeyakınlarındakiNergisecârköyündedersverenAbdülkerîmMüderris,butarihteşeyhiAlâeddinTevîleî’ninisteğiüzerineBeyâre’ye giderek onun hankahındakimedresedemüderrisliğebaşladı.Buradabulunanzenginkütüphaneden,ayrıcaşeyhiniziyaretegelenilimadamlarındanfaydalanma,onlarlabilgialışverişindebulunmaimkânınakavuştu;şeyhingözdetalebevemüridleriarasınagirdi,çevresindegenişbirtalebehalkasıteşekkületti.Süleymaniye’yegöçettiği1952yılınakadaryaklaşıkkırkbeştalebeyeicâzetverdiğinikendisikaydeder.BusebepleAbdülkerîmiBeyâreveAbdülkerîmMüderrisdiyetanınır.İcâzetverdiğiöğrencileriarasındaAbdülkådiriGeylânî’ninsoyundanŞeyhAfîfüddinGeylânî,ŞeyhAbdülkådirelÂnî,bazıeserlerinineşredenMuhammedAliKaradâğî,Râfi‘TâhâerRifâî,AbdüddâimHevrâmânî,MollaMuhammedZâhidZiyâîyiPâveî,MollaMuhammedEmînKelâşîveİranSünnîulemâsındanMollaAbdülmecîdMuvahhidNâdirîyeralır.Süleymaniye’deHacıHanMescidi’nde,1955’tegittiğiKerkük’teŞeyhCemilTâlibânî’ninhankahındamüderrislikyaptı.Bağdat’taAbdülkådiriGeylânîCamiiMedresesimüderrisiMuhammedKızılcî’ninvefatıüzerinegittiğibuşehirdeönceAhmediyeCamiiimamlığına,ardındançokarzuettiğiAbdülkådiriGeylânîCamiimedresesimüderrisliğinetayinedildi.1973’teemekliyeayrıldıktansonradabuKådiriyyeÂsitânesi’ndedersverdi,imamlık,irşadvefetvagörevleriyanındateliflemeşguloldu.Şiirlerinde
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kelâm,ilim,vücud,cevher,cisim,hudûs,sıfâtıilâhiyyegibiakaidedairkonularıişlediği2031beyitlikeserininşerhidir(Bağ dat 
1392/1972). 4.el-Mevâhibü’l-¼amîdefî
¼alli’l-Ferîde.Süyûtî’ninnahvedairmanzumesininşerhiolupyineSüyûtî’ninel-
Me¹âli£u’½-½a£îdeadlışerhiylebirlikteel-
Ferâßidü’l-cedîdeismiyleneşredilmiştir
(I-II, Bağ dat 1977). 5.Resâßilü’r-ra¼me
fi’l-man¹ıšve’l-¼ikme.Müellifinel-Mif-
tâ¼,el-Varašåt,el-£Azîze,el-Vecîhe veel-Mašålât fi’l-ma£š†lâti’l-£aşere adlırisâlelerindenoluşmaktadır(Bağ dat 
1978). 6.£UlemâßünâfîÅidmeti’l-£ilm
ve’d-dîn.BaşlangıçtanmüellifinzamanınakadarKürtulemâsıveediplerinden
605kişininbiyografisinialfabetiksırayla içeren bir çalışmadır; İbn Hallikân,TâceddinesSübkîveİsnevî’nintabakatları,İbnü’lEsîrileİbnHaldûn’untarihleri,Keşfü’¾-¾unûn,Hediyyetü’l-£ârifîn, Ziriklî’ninel-A£lâm,Kehhâle’ninMu£ce-
mü’l-müßellifîn,İbrâhimFasîhHaydarî’
nin £Unvânü’l-mecdadlıeserleribaştaolmaküzerebirçokkaynaktanfaydalanılarakkalemealınmıştır(nşr. Mu ham med 
Ali Ka ra dâ ğî, Bağ dat 1403/1983). Ese
ri Dânişmendân-ıKürdderƒıdmeti
£İlmuDînadıylaFarsça’yatercümeedenAhmedHavârîNeseb(Tah ran 1369 hş.), Irak’ınyanısıraİranveTürkiye’ninKürtulemâsındanhaklarındabilgiverilmemişseksenikikişiyi“Ta£lîšåt-ıMütercim”başlığıaltındaeserinsonunaeklemiştir.7.Ce-
vâhirü’l-kelâmfî£ašåßidiehli’l-İslâm
(Bağ dat 1414/1993).Müellifbueserini
ƒulâ½atüman¾ûmetiCevâhiri’l-kelâm adıylaihtisaretmiştir(Bağ dat 1414/1993). 
8.el-Verdetü’l-£anberiyyefîsîretiÅay-
ri’l-beriyye.Müelliftarafındanyazılan
Sa£âdetü’l-beriyyefîşer¼i’l-Verdeti’l-
£anberiyyeadlışerhiylebirliktebasılmıştır(Bağ dat 1994). 9.İsnâdü’l-a£lâmilâ
¼a²retiseyyidi’l-enâm.İslâm’ıntemelesasları,Kur’an,ashabınöndegelenleri,mezhepimamları,ictihad,bid‘at,tarikatlarınisnadları,fukaha,evliya,mürşidinşartları,mürid,zikir,muhteliftarikatlarınsilsilelerivemeşhurşahsiyetlerigibikonularıiçerenmensurmanzumbireserdir
(Bağ dat 1416/1995).Müderris’inbasılandiğerbazıArapçaeserlerideşunlardır:
Nûrü’l-İslâm(Bağ dat 1978, 1406/1986);
el-Envârü’l-šudsiyye fi’l-a¼vâli’ş-
şaÅ½iyye(Bağ dat 1410);Øafvetü’l-le£âlî
minMüsta½fe’l-İmâmel-øazzâlî(el-
Müs ta½fâ’nın şer hi dir, Bağ dat 1406/1986; 
Ur mi ye 1425/2005; Se nen dec 1384 hş.);
Mevâhibü’r-ra¼mânfîtefsîri’l-Æurßân
(nşr. Mu ham med Ali Ka ra dâ ğî, I-VII, Bağ-

I-IV, Sa kız 1366 hş.; Far. trc. Mu ham med 
Ensârî, Pâve 1372 hş.; Se nen dec 1388 
hş.). 9.VetârîyêÂyînîBû-Rûjânîheynî. ArapçacumahutbelerininKürtçeaçıklamalarıdır (I-II, Bağ dat 1970-1984). 10.
DûRişte.AhmediHânî’ninNûbahâr’ınabenzerArapçaKürtçemanzumbirsözlüktür(Bağ dat 1392, 1983). 11.Serçâ-
veyêÂyîn(di nin kay na ğı, Bağ dat 1973, 
1982; Sa kız 1366 hş., 1368 hş.; Se nen dec 
1384 hş.). 12.BehâruGülzâr.İrşad,hikmet,edeplebazıâyetvehadislerintefsirinedairmanzummensurbireserdir
(Bağ dat 1977; Se nen dec 1374 hş., 1387 
hş.). 13.YâdêMerdân.BirinciciltHâlidelBağdâdî’ninhayatınadairhacimlibirgirişlebirlikteFarsça,ArapçaveKürtçeeserleri,şiirlerivemektuplarınınneşri;ikinci cilt,HâlidelBağdâdî’ninhalifesiOsmanSirâceddinTavîlîveahfadıileHevrâmânNakşîmeşâyihiveulemâsıhakkındadır(I-II, Bağ dat 1979-1983; Se nen dec 
1385 hş.). 14.TefsîrêNâmîboÆurßânê
Pîroz(nşr. Mu ham med Ali Ka ra dâ ğî, I-VII, 
1400-1404/1980-1984; I-VII, Sa kız 1369-
1370 hş.; Se nen dec 1389 hş.). MüellifKürtçeyazılmışönemlitefsirlerarasında
yer alan bu ese ri ni ƒulâ½eîTefsîrêNâ
mîadıylaihtisaretmiştir.15.Mevlûd-
nâmeuMi£râcnâme(Bağ dat 1982). 16.
¥acnâme.Hacmenâsikiveâdâbıhakkındamanzummensurbirrisâledir(Bağ dat 
1983). 17.BinemâleyêZânyârân.IrakKürdistanı’ndatanınmışyirmisekizulemâailesinedairbilgiiçerenözgünbireser
dir (nşr. Mu ham med Ali Ka ra dâ ğî, Bağ-
dat 1404/1984; Se nen dec 1389 hş.). 18.
RêkeyRehberle£İlmêU½ûlî(Bağ dat 
1985). 19.NûrêÆurßân.Kur’antarihivetecvidkonularınadairmanzummensur
bir eser dir (Bağ dat 1985). 20.£Aš¢deyê
Mar²ıyye.MutasavvıfâlimveşairMevlevîyiKürdî’ninEhlisünnetakaidinedair
el-£Aš¢detü’l-mar²ıyyeadlı2441 be yit lik manzumeseriüzerineyazılmışbirşerhtir 

(Bağ dat 1407; Tah ran 1390 hş.). 21.Şer-
¼êTa½rîfêZencânî(Se nen dec 1378 hş., 
1388 hş.). 22.RêgâyêBihişt(Cen ne tin 
yo lu [şi ir], Se nen dec 1390 hş.).

Arap ça. 1.Resâßilü’l-£irfânfi’½-½arf
ve’n-na¼vve’l-va²£ve’l-beyân.Müellifine½-Øarfü’l-vâ²ı¼(Bağ dat 1956),Mif-
tâ¼u’l-edebveƒulâ½atü’l-beyânadlırisâleleriniihtivaeder(Bağ dat 1398/1978). 
2.Cevâhirü’l-fetâvâ:ƒayrü’z-zâdfi’l-
irşâd.MüellifbueserindeKürdistanŞâfiîulemâsınınfetvalarınıderlemiştir(I-III, 
Bağ dat 1969-1971; I-III, Eşnûye 1369 hş./ 
1400 h.). 3.el-Vesîlefîşer¼i’l-Fa²île. Mevlevî’ninibadet,hakikat,iman,ihsan,

“Nâmî”mahlasınıkullandı.Şâfiîfıkhıvetefsirbaştaolmaküzereİslâmîilimleralanındakigenişbilgisi,Kürttarihiveedebiyatıylailgiliçalışmalarısayesindedoğuvebatıİslâmdünyasınınbirçokbölgesindetanındı.Bağdat’taNecmeddinelVâiz’inölümünün(1976)ardındanCem‘iyyetürâbıtati’lulemâ’nınbaşkanlığınagetirildi.1947’dekuruluşundanitibarenelMecmau’lilmiyyü’lIrâk¢’ninüyesiydi.AyrıcaÜrdünveSuriyeMecmau’llugati’lArabiyye’ninmisafirüyelerindendi.İlmîkişiliğiyanındaNakşibendiyyeileKådiriyyetarikatlarınaintisabıvebölgemeşâyihihakkındakikitaplarısebebiylebuçevrelerdedekendisinebüyüksaygıduyuldu.AmerikaBirleşikDevletleri’nin2003yılındaIrak’ıişgaliüzerinecihadfetvasıvererekherkesinişgalgüçlerinekarşısavaşmasıgerektiğinisöyledi.AbdülkerîmMüderris30 Ağustos2005tarihindeBağdat’tavefatettiveKådiriyyeÂsitânesi’ninhazîresindedefnedildi.Birkaynaktaölümtarihinin
1994olarakverilmesi(M. Hayr Ra ma zan 
Yû suf, s. 315)hatalıdır.İbrâhimEbûbekrî,İranÖzgürİslâmÜniversitesiMehâbâdŞubesiFarsDiliveEdebiyatıBölümü’nde
Şer¼-iA¼vâluÂ¦âr-iÜstâd£Abdülke-
rîmMüderrisadıylabirtezhazırlamıştır
(1388 hş.).

Eserleri.Kürtçe.Telif.1.Binâhayê
BaÅteverî.DinintemelesaslarıileHz.Peygamberveilkdörthalifeninsîretinedairdoksandokuzsoruvecevabınıiçe
rir (Bağ dat 1948; Far. trc. Celâl Fârûk¢, 
Esâs-ı Sa£âdet, Se nen dec 1387 hş., 1389 
hş., 5. bas kı). 2.Âvê¥ayât.Büyükpeygamberlerinkıssalarınadairdir(Bağ dat 
1949; Far. trc. Celâl Fârûk¢, Âb-ı ¥ayât, Se-
nen dec 1383 hş., 1388 hş., 1390 hş.; Far. 
trc. Ab dül gaffâr Ba ba Sa ferî, Ur mi ye 1384 
hş.). 3.ÇilÇerâyêİslâm.İslâmahlâkınadairkırkhadisveKürtçeaçıklamalarıdır
(Bağ dat 1954; Sü ley ma ni ye 1967; Far. trc. 
Hamîd Müs teân, Çi hil Çerâ³-ı İs lâm, Se-
nen dec 1379 hş., 1380 hş.). 4.NûruNe-
cât.Hz.Peygamberveashabınınörnekahlâkınadairbirkasidedir(Ker kük 1956). 
5.İšbâlnâme.Hikmetleilgilimanzum
bir eser dir (Bağ dat 1956). 6.NûrêØa-
bâ¼(Ker kük 1957). 7.Bârânêra¼met. Hz.Peygamber’leilgilişiirleriçerir(Ker kük 
1958; Bağ dat 1982; Me hâ bâd 1363 hş.; Se-
nen dec 1389 hş.). 8.Şerî£atêİslâm.ŞâfiîfıkhınadairbireserolupbaştaNevevî’nin
Minhâcü’¹-¹âlibîn’iveZekeriyyâelEnsârî’ninFet¼u’l-vehhâb’ıileMenhecü’¹-
¹ullâb’ına SüleymanCemel’in hâşiyesiolmaküzereçeşitlieserlerdenfaydalanılarakyazılmıştır (I-VI, Bağ dat 1970-1976; 
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ti.MüderrisiRazavîhakkındahazırlananarmağankitaptaZiyâeddinSeccâdîtarafındanhayatıveeserlerinedairyazılanbirmakaleyanındaFarsedebiyatıylailgiliotuzmakaleyeyerverilmiştir.
Eserleri.Telif: Ta£lîšåt-ı¥adîšatü’l-

¼aš¢ša (Tah ran 1344 hş.); A¼vâl ve
Â¦âr-ıƒâceNa½îrüddîn-iªûsî(Tah ran 
1334 hş., 1353 hş., 1370 hş.; Ar. trc. Ali Hâ-
şim el-Esedî, Meş hed 1419);Sâlşümâr-i
Vešåyi£-iMeşhedderÆarnhâ-yiPen-
çomtâSîzdehom(nşr. Îrec Efşâr, Meş-
hed 1378 hş.);MeşhedderÂ³åz-ıÆarn-i
Çehârdehƒûrşîdî(di ğer le riyle bir lik te, 
nşr. Meh dî Sey yidî, Meş hed 1386 hş.);Ri-
sâle-ider£İlm-i£Arû²(Kitâb hâ ne-i Âsi-
tân-ı Kuds, nr. 726). Neşir:ŞemsiKaysRâ zî,el-Mu£cemfîme£âyîrieş£âri’l-£Acem
(Tah ran 1314 hş., 1335 hş., 1338 hş., 1360 
hş.);Nerşahî,TârîÅ-iBuÅârâ (Tah ran 
1317 hş., 1351 hş., 1363 hş.);NasîrüddîniTûsî,Esâsü’l-ištibâs(Tah ran 1327 hş.),
TensûÅnâme-yiİlÅânî(Tah ran 1348 hş.),
Risâle-iBîstBâbderMa£rifet-iUs¹ur-
lâb(Tah ran 1335 hş.),Mecmû£a-iResâßil
(Tah ran 1335 hş., 1390 hş.);SenâîyiGaznevî,Dîvân(Tah ran 1320 hş., 1341 hş.),
¥adîšatü’l-¼aš¢ša(Tah ran 1327 hş., 1329 
hş., 1359 hş., 1382 hş.),Kârnâme-iBelÅ
(Tah ran 1334 hş.),Me¦nevihâ-yı¥akîm
¡enâßî(Tah ran 1348 hş.);EvhadüddîniEnverî,Dîvân(I-II, Tah ran 1337-1340 hş.); HasanıGaznevî (SeyyidEşref),Dîvân-ı
Seyyid¥asan-ıøaznevî(Tah ran 1328 
hş., 1352 hş.);Ebü’lHasanHüseynîiFerâhânî,Şer¼-iMüşkilât-ıDîvân-ıEnverî
(Tah ran 1340 hş.);MirzaMuhammedBâkırRazavî,Şecere-iªayyibederEnsâb-i
Silsile-iSâdât-ı£Aleviyye-iRa²aviyye
(Meş hed 1384 hş.);Ebü’lHasanb.MuhammedEmînGülistâne,Mücmelü’t-
tevârîÅ(Tah ran 1320 hş., 1344 hş.);EbûHâtimİsfizârî,Â¦âr-ı£Ulvî(Tah ran 1319 
hş., 1356 hş.).MüderrisiRazavî,ayrıcaAbdurrahmanelHâzinî’yeaitMîzânü’l-
¼ikmeadlıeserinFarsçaanonimtercü

Lan gu age”, JIM MA, VII/1-2 (1986), s. 268, 272, 
273-274; NâdirKerîmiyânSerdeştî,“Zindegînâ-
me-yi£Allâme£AbdülkerîmMüderrisMüteÅal-
li½be-Nâmî”, http://www.is lah web.org/con tent/ 
2005/10/16 (06.06.2013);M.AliHâşimzâde,“Ki-
tâbşinâsî-yiTefâsîr-iÆarn-iÇehârdehüm”, http://
www.sha reh.com/per si an/ma ga zi ne/paz hu hesh_ 
q/07-08/o.htm (06.06.2013);RebâhÂliCa‘fer,
“Hâke×âte¼adde¦ema£iyeeş-ŞeyÅel-Müderris”, 
http://www.jab ha-wqs.net/ar tic le.php?id=8111 
(06.06.2013);İbrâhimEbûbekrî,“Zindegînâme-i
£AllâmeMolla £AbdülkerîmMüderris”, http://
mamos ta.per si anb log.ir/post/14 (06.06.2013).

ÿAhmetÖzel

– —MÜDERRÝS-i RAZAVÎ
( مدرس رضوى )

Seyyid Mîrzâ Muhammed Tak¢ Müderris-i 
Razavî-yi Horâsânî

(1896-1986)

Ýranlý ilim adamý ve nâþir.
˜ ™

2Şevval1313 (17Mart1896)tarihindeMeşhed’dedoğdu.BabasıHorasan’ınöndegelenâlimlerindenSeyyidMirzaMuhammedBâkır,ÂsitânıKudsiRazavîMedresesi’ndemüderristi.MuhammedTak¢,ilkderslerinibabasındanaldıktansonraöğrenimineMeşhed’dekiyeniokullardabaşladı.ArdındanRahîmiyyeMedresesi’negirdi,buradaİslâmîveaklîilimleryanındadilveedebiyattahsiletti.HocalarıarasındaMirzaAbdülcevâdEdîbiNîşâbûrî,ÂyetullahHüseyiniKummîveÂkåMirzaMuhammedÂkåzâdeanılır.1919’daTahran’agiderekÂyetullahSeyyidMuhammedTâhirTünekâbünîveMirzaMuhammedTünekâbünîgibiâlimlerinyanındaderslerinedevametti.ArdındanSipehsâlârMedresesi’ndeveFransızca’yıdaöğrendiğiEcoledel’AllianceFrançaise’deokudu.BöylecehemklasikhemmoderneğitimalanMuhammedTak¢Meşhed’edöndü.Meşhed’evarışındanbirkaçaysonrababasınınhastalanıp12Temmuz1924’tevefatetmesiüzerineonunyerineÂsitânıKudsiRazavî’demüderrislikyaptı.1931’dedavetüzerineTahran’agitti.SipehsâlârMedresesi’ndehocalığabaşladı,ayrıcaDârülfünun’dadersleregirdi.1938’deTahran’dakiAklîveNaklîİlimlerFakültesi’netayinedildi.BusıradaikiyılkadarLu³atnâme’nin hazırlanmasında Ali Ekber Dihhudâ’yayardımetti.1947’deTahranÜniversitesiEdebiyatFakültesidekanlığınagetirildi,bugörevini1965’ekadarsürdürdü.İkiyılsonradersvermekiçindavetedildiğiİlâhiyatFakültesi’ndekihocalığınırahatsızlığısebebiyleancakikiyılsürdürebildi.Bundansonrakihayatınıtelifveneşirlegeçirdi.16 Kasım1986tarihindeTahran’davefatet 

dat 1406-1407/1986-1987, 1409, 1410);
Nûrü’l-îmânfîbeyânii£tišådi’l-müs-
limîn(Bağ dat 1407/1987);İ£lâmbi’l-³ayb
veilhâmbilâreyb(Bağ dat 1992; Far. 
trc. Ab dul lah Hü seynî, Gencîne-i Nâyâb 
u Bî-£ayb, Se nen dec 1390 hş.);el-Æa½îde-
tü’l-verdiyyefîsîretiÅayri’l-beriyye
(Bağ dat 1415/1995);İrşâdü’l-enâmilâ
erkâni’l-İslâm(Bağ dat, ts.) (Mü der ris’in 
eser le ri nin bir lis te si için bk. £Ulemâßünâ 
fî Åid me ti’l-£il mi ve’d-dîn, s. 330-332; ge-
rek ba sı lı ge rek yaz ma ha lin de ki Arap ça 
eser le ri pdf ola rak şu si te de mev cut tur: 
http://www.ni raq.com/ni raq/Do cu ment. 
aspx?pid=ab dulkrm&cid=abdulkrm005).

Farsça:Fevâßidü’l-Fevâßi¼(Ab dür ra-
him Mev levî’ye ait el-Fevâßi¼ [el-£Aš¢de-
tü’l-Fâri siy ye] ad lı 527 be yit lik Fars ça ese-
rin şer hi dir, Bağ dat 1416/1995);Risâle-i
ŞimşîrkârîberFiraš-ıNesîm-restgârî
derRedd-iKesânîkiTašlîdveİctihâd
râİnkârmîNemâyend.

Neşir:DîvânêMevlevî(Mol la Ab dür-
ra hîm Mev levî-yi Kürd’e ait di va nın ba zı 
yaz ma nüs ha la rı esas alı na rak ya pıl mış 
açık la ma lı neş ri dir, Me hâ bâd 1364 hş.; Sa-
kız 1367 hş.; Bağ dat 1380/1961; Se nen dec 
1382 hş., 1389 hş.);DîvânêNâlî(Bağ dat 
1976, Fa tih Ab dül ke rîm’le bir lik te, Ur mi-
ye 1364 hş.; Se nen dec 1376 hş., 1386 hş., 
1389 hş., 7. bas kı);DîvânêMa¼vî(Bağ-
dat 1977, 1984; Se nen dec 1385 hş., 1387 
hş., 1389 hş.);KomeleŞi£rêFaš¢Æådirê
Hemevend(Bağ dat 1980);Mektûbâtê
KâkA¼medêŞeyÅ(Kådirî şeyh le rin den 
Ma‘ rûf-i Nû de hî’ nin oğ lu Kâk Ah med-i 
Şeyh’in mek tup la rı dır, I-II, Bağ dat 1984).
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