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MÜDERRÝS, Abdülkerîm

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).

BİBLİYOGRAFYA:AbdülkerîmMüderris, £Ulemâßünâ fî Åid me-
ti’l-£il m ve’d-dîn (nşr. M. Ali Ka ra dâ ğî), Bağ dad 
1403/1983, s. 324-332; a.mlf., Dâniş mendân-ı 
Kürd der ƒid met-i £İlm u Dîn (trc. Ah med Havârî 
Ne seb), Tah ran 1369 hş., s. 237-245; K.Avvâd, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-£Irâ šıy yîn, Bağ dad 
1969, II, 314; YûnusİbrâhimesSâmerrâî, Tâ-
rî Åu £ule mâßi Ba³dâd, Bağ dad 1398/1978, s. 
442-445; MahmûdAhmedMuhammed, Fih ri-
sü maÅ ¹û ¹â ti Mek te be ti’l-Evšåfi’l-mer ke ziy ye 
fi’s-Sü leymâniy ye, Bağ dad 1405/1984, III, 49; Rohat, Kür do lo ji Bi li mi nin 200 Yıl lık Geç mi şi 
(1787-1987), İs tan bul 1991, s. 70; HamîdelMatbaî, Mevsû£atü a£lâmi’l-£Irâš fi’l-šar ni’l-£işrîn, 
Bağ dad 1995, s. 132-133; M.HayrRamazanYûsuf, Tek mi le tü Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Bey rut 
1418/1997, s. 318-320; a.mlf., Te tim me tü’l-
A£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 315-317; SabâhNûrîelMerzûk, Mu£ce mü’l-müßel lifîn ve’l-küttâbi’l-
£Irâ šıy yîn: 1970-2000, Bağ dad 2002, V, 126-
128; M.AliSuveyrekî, Mu£ce mü a£lâmi’l-Kürd, 
Sü ley ma ni ye 2006, s. 441-443; YûsufelMar‘aşlî, 
£İšdü’l-cev her fî £ule mâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-
šar ni’l-Åâmis £aşer, Bey rut 1427/2006, s. 1962-
1963; HassanA.Ma’ayergi,“HistoryoftheWorks
ofQur’ånicInterpretation(Tafs¢r)intheKurdish
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MÜHELHÝL b. REBÎA

– —MÜHELHÝL b. REBÎA
( مهلهل بن ربيعة )

Ebû Leylâ Mühelhil (Adî) b. Rebîa
b. Hâ ris b. Mürre et-Taðlibî

(ö. mi lâ dî 525 civarý)

Câhiliye devri
Arap þairi ve kahramaný.

˜ ™

NecidhalkındanveTağlibkabilesininBenîCüşemb.Bekirsoyundanolupöndegelenbiraileyemensuptur.Yakışıklıvegüzelkonuşanbirgençolarakkadınlarlageçenbirişretveeğlencehayatıyaşamıştır.HaberleriveşiirlerizamanımızaulaşanenkadîmArapşairlerindendirvemuallakasahibiİmruülkaysb.Hucr’undayısıdır.İmruülkays’ınşiirsanatınıondanöğrendiğikaydedilir.ErkekevlâdıolmadığındanenbüyükkızıLeylâ’yanisbetleEbûLeylâkünyesinialmış,bukızınıamcasınınoğluKülsûmb.MâliketTağlibîileevlendirmiş,buevliliktenmeşhurmuallakaşairiAmrb.Külsûmdoğmuştur.UbeydeadlıdiğerbirkızınınMelikMuâviyeelHayrb.AmrelMezhicîileevliliğindenBenîUbeyde’ninmeydanageldiği,Şu‘beadındakikızınınsoyundandaHicazbölgesindeBenîŞu‘be’ninoluştuğurivayetedilir.Süyûtî,Mühelhil’inasıladınıİmruülkaysb.Rebîab.Mürreb.Hârisolarakkaydedersede (Şer¼u şevâhi-
di’l-Mu³nî, s. 225)şiirlerindevekaynaklarınçoğundaismiAdîolarakgeçer(İbn 
Nü bâte el-Mısrî, s. 96; Ab dülkådir el-Bağ-
dâdî, I, 300).OnunhaberveanekdotlarıetrafındateşekkületmişhalkedebiyatıvefolklorundaiseZîrSâlimunvanıylaadınınSâlimolduğuzikredilir.MühelhilveZîrşairinlakaplarıdır.Mühelhillakabını,Arapşiiriniilkdefaçölşairlerininhaşinvesertüslûbundankurtararakrefahiçindeyaşamanınsağladığıincehislerlebezeyipincelttiği vegüzelleştirdiği, yine ilkde faonbeytiaşankasidelersöylediğiiçinaldığırivayetedilir.Öteyandanşiirinde
yardımcıfiilinikullandığı,incegiysilergiydiği,hattaşiirizayıfverekâketlibulunduğuiçinkendisinebulakabınverildiğidekaydedilir.ZîrlakabınıisebirçokkadınladüşüpkalkmasıyüzündenkardeşiveTağlibkabilesireisiKüleyb(eyazdım-) ” هلهلت “
(Vâil)b.Rebîatarafından“zîrunisâ”(ka-

dınlarıçokziyareteden)nitelemesiylealdığıifadeedilir.Bulakabın,kardeşiKüleyb’inöldürülmesiüzerineintikamalacağıyerdeuzunbirsüretehditleyetinmişolmasıdolayısıylakabilesitarafındanbirhicivsözüolarakverildiğideilerisürülür.Vâilb.Kåsıt’ınoğullarıBekirileTağlib’inneslindengelenBenîBekirveBenîTağlib

mecaztürüolanistiarekonusunuderlitoplubirşekildeanlattığıburisâlesiüzerineyazılmışçoksayıdaşerharasındarağbetgörmüşenönemlişerhlerdenbiri,belkidebirincisiİsferâyînîşerhidir.Müftîzâdekendidönemindeçokrağbetgörmesiüzerinebuşerhidahaiyianlaşılmasıiçintekrarşerhetmiştir(İs tan bul 1253, 
1279; Ka hi re 1254, 1275) (bk. SEMER
KANDÎ,Ebü’lKåsım). 2.¥âşiye£alâŞer-
¼i’l-¥üseyniyyefi’l-âdâb(¥âşi ye £ale’l-
¥ü sey niy ye mi ne’l-âdâb).HüseyinŞahÇelebiNiksârîAmâsî’ninel-¥üseyniyye
fî âdâbi’l-ba¼¦’ine Debbâğîzâde ŞahHüseyinAntâkî’ninyazdığışerhüzerinekalemealdığışerhtir.Eserinadıçeşitlibaskılarınkapağındavekütüphanekataloglarında¥âşiye £ale’l-¥üseyniyye
mine’l-âdâbşeklindegeçmeklebirlikte
so nun da el-¥üseyniyyeüzerineyazılanşerhinhâşiyesiolduğubelirtilmektedir.AncakMüftîzâde’ninönsözdekiaçıkifadesivemetninmuhtevasıbueserinbirhâşiyedeğilhemel-¥üseyniyyehemşerhiüzerinekalemealınmışdahamufassalbirşerholduğunugöstermektedir
(İs tan bul 1255, 1272, 1290, 1292, 1308). 3.
¥âşiye£alâŞer¼i’l-Æu¹bli’ş-Şemsiyye/
Müftîzâde£ale’ş-Şemsiyye.Alib.ÖmerelKâtibîelKazvînî’ninmantıkkurallarına
da ir er-Risâletü’ş-ŞemsiyyeadlıeserineKutbüddinerRâzîetTahtânî’ninyazdığıTa¼rîrü’l-šavâ£idi’l-man¹ıšıyyefî
şer¼i’r-Risâleti’ş-Şemsiyyeadlışerhiçinkalemealınanhâşiyedir(bas kı ye ri ve ta ri hi 
yok). 4.¥âşiye£ale’t-Ta½dîšåt.Kâtibî’nin
er-Risâletü’ş-şemsiyye’sinin“Ta½dîšåt”bölümüneKutbüddinerRâzî’ninyazdığışerhehâşiyedir(İs tan bul 1254, 1279, 
1838). 5.¥âşiye£ale’t-Ta½avvurât.YineKâtibî’niner-Risâletü’ş-şemsiyye’si nin “Ta½avvurât”bölümüneKutbüddinerRâzî’ninyazdığışerhehâşiyedir(İs tan bul 
1253, 1254, 1259, 1276, 1279, 1307, 1309, 
1310).AyrıcaOsmanlıMüellifleri’nde 

(II, 33) ken di si ne FâtihaSûresiHâşiyesi adlıbiresernisbetedilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:MüftîzâdeMehmedSâdık, ¥âşi ye £ale’l-¥üsey-

niy ye, İs tan bul 1308, s. 2-3; Os man lı Mü el lif le ri, 
I, 274; II, 32-33; Serkîs, Mu£cem, II, 1769; Î²â-
¼u’l-meknûn, I, 406; II, 56; He diy yetü’l-£ârifîn, 
II, 355; Ziriklî, el-A£lâm (Fet hul lah), VI, 160; ÖmerRızâKehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, Bey rut 
1414/1993, III, 349; SâlimBostancıoğlu, Üs kü dar 
Dergâhla rı (haz. Ah med Yük sel Özem re), İs tan-
bul 2003, s. 14; Mu£ce mü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde 
fî mek tebâti İstânbûl ve Ânâ¹ûlî (haz. Ali Rı za 
Ka ra bu lut), [bas kı ye ri ve ta ri hi yok], III, 1459; İbrahimŞaban,“19.YüzyılOsmanlıÂlimleri-
ninBelagateDairEserleri”, ŞM, sy. 13 (2011), 
s. 122-123.

ÿHüseyinYazıcı

mesiniArapçaaslıvekonuylailgilidiğerbazıeserlerlekarşılaştırarakneşretmiştir
(Tah ran 1344 hş.).

BİBLİYOGRAFYA:

Çeşnnâme-i Mü der ris-i Ra²avî (nşr. Sey yid Zi-
yâ ed din Seccâdî), Tah ran 1356 hş.; ÂgåBüzürgiTahrânî, ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a: Nu ša bâßü’l-be-
şer fi’l-šar ni’r-râ bi£ £aşer, Meş hed 1404, I/1, s. 
197-198, 247; E¦er-i Âfe rî nân-ı Zin de gî nâ me-i 
Nâm-âve rân-i Fer hen gî-yi Îrân (haz. Ab dül hü se-
yin Ne vâî v.dğr.), Tah ran 1380 hş., V, 197-198; 
Gencnâ me: Heş tâd E¦er ber Gü zî de-i İn tişâ rât-i 
Dâ niş gâh-ı Tah rân (nşr. Mecîd Cihânî v.dğr.), 
Tah ran 1393 hş., s. 82-83; “SeyyidMu¼ammed
Taš¢Müderris-iRa²avî”, Râh nü mâ-yı Ki tâb, IV, 
Tah ran 1353 hş., s. 47-54; “Güftgû:ÜstâdMu-
¼ammedTaš¢Müderris-iRa²avî:BüzürgMu£ar-
rif-iSenâßîuƒâceNa½îr”, Key hân-ı Fer hengî, sy. 
8, Tah ran 1363 hş., s. 3-14.

ÿRızaKurtuluş

– —MÜFTÎZÂDE MEHMED SÂDIK
(ö. 1223/1808)

Mantýk,
Arap dili ve edebiyatý âlimi.

˜ ™

İsimzinciriMehmedSâdıkb.esSeyyidAbdürrahîmb.Süleymanb.AbdüllatîfelErzincânî’dir.BabasınınadıbazıkaynaklardayanlışlıklaAbdurrahmanolarakgeçer(krş. He diy ye tü’l-£ârifîn, II, 355; Şa ban, 
s. 122).AynışekildeMüftîzâdeMehmedSâdıkilemutasavvıfMehmedSâdıkErzincânî(ö. 1209/1794)bazıkaynaklardabirbirinekarıştırılmış(bk. Bos tan cı oğ lu, s. 14), birkısımkataloglardadabirinineserleridiğerinenisbetedilmiştir(krş. Mu£ce mü’l-
maÅ ¹û ¹ât, III, 1459).HayatınadairfazlabilgibulunmayanMehmedSâdıkbiraraErzincan’damüftülükyaptı,dahasonraİstanbul’agittiveoradayaşadı.VefatındaÜsküdar’daİcadiye’denKaracaahmetMezarlığı’nagidencaddeninsağtarafındadefnedildi.Arapdilivegrameri,belâgat,aruz,kafiye,mantıkgibiilimlerdederinbilgisahibibirşahsiyetti.¥âşiye£ale’l-
¥üseyniyyeadlıeserininönsözünde(s. 
3),kötününkötüsübirzamandayaşadığını;değerliinsanlarınzelilbirhalde,değersizinsanlarınisebaşüstündetutulduklarını,kâmilinsanlarzilletdenizindeyüzerkencahillerinsaraylardakoltuklarayaslandıklarınıdilegetirir.

Eser le ri. 1.Şer¼£alâŞer¼i’l-İsti£âre
li-£İ½âmiddînel-İsferâyînî.Ebü’lKåsımesSemerkandî’ninFerâßidü’l-fevâßidli-
ta¼š¢šime£âni’l-isti£ârât(er-Risâle tü’s-
Se meršan diy ye)adlıeserineİsâmüddinelİsferâyînî’ninyazdığışerhüzerinekalemealınmıştır.Semerkandî’ninenönemli


