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ede bi yat ve dinî mûsi ki mer ke zi ha li ne ge tir miş, için de bir de ca mi yap tır mış tır. Tek ke sin de Ker kük’ün ta nın mış mûsi ki şinas la rı ilâhi ler ve yer li hoy rat lar te ren nüm eder, baş ka yer ler den ge len sa natkârlar da bu ra da sa nat la rı nı ic ra eder ler di. Us ta bir oyun cu olan Mol la Velî ve mâsum hoyrat la rıy la ta nı nan Hâme Pîr gi bi es ki ses sa nat kâr la rı şey hin hi ma ye sin de ye tiş mişler dir. Tâ le bâ nî’nin Ali, Ab dül ka dir, Ab dülvâ hid, Rızâ ve Ha san is min de beş er kek; Fat ma Han, Esmâ Han, Âmi ne Han, Ha nîfe Han, Kib riyâ Han ve Halîme Han adında al tı kız ço cu ğu ol muş tur. Oğul la rın dan Şeyh Rızâ’nın şöh re ti bü tün Irak’a, İran ve Tür ki ye’ye ka dar ya yıl mış tır. Mec lisi Me şâ yih re isi ve Ur fa mil let ve ki li olan Musta fa Saf fet Yet kin, Ab dur rah man Hâ lis’in oğ lu Şeyh Ali etTâ le bâ nî’nin ha li fe si dir. Tâ le bâ nî’nin sil si le si Tür ki ye’de İs tan bul, İz mir, Bur sa, Ela zığ ve Er zu rum baş ta olmak üze re bir çok il de, da ha yo ğun ola rak Irak, Rus ya, Av ru pa ve Ame ri ka’da de vam et mek te dir. Irak Cum hur baş ka nı Celâl Tâ le bâ nî, Ker kük’te ki Kå di rîHâlidî Âsi tâne si’ nin son post ni şi ni Şeyh Hüsâmed din Hâ lis etTâ le bâ nî’nin oğ lu dur.
Eserleri. 1. Di van. Türk çe ve Fars ça şiir ler den olu şan eser ilk de fa, Bağ dat Vali si Göz lük lü Re şid Pa şa’nın oğ lu Sadâret Mek tû bî Ka le mi hu lefâsın dan Rüş dü Bey’in yar dı mı sa ye sin de hat tat Ali Sâdık hat tıy la ba sıl mış (İstanbul1284), da ha son ra Ker kük lü Şeyh Mu ham med Ce mil Tâ le bâ nî ta ra fın dan Cez be-i Aşk adıy la ya yım lan mış tır (Tahran1367/1948). 2. Ki-

tâ bü’l-Ma£ârif fî şer¼i Me¦nevî-i Şe rîf. Mev lâ nâ Ce lâ led dîni Rûmî’nin Me¦ ne vî’si nin ilk on se kiz bey ti nin Fars ça man zum şer hi dir. Di va nın İs tan bul bas kı sı nın baş ta ra fın da bu lu nan risâle (s. 1-25) Mu sul mek tup çu su Ha san Tev fik ta ra fın dan Türk çe’ye çev ril miş olup nüs ha sı mü terci min ai le sin de bu lun mak ta dır. 3. Beh-
ce tü’l-esrâr Ter cü me si (İstanbul1302). Nû red din Ali b. Yûsuf eşŞat ta nû fî’ nin Abdül kå diri Gey lâ nî’ nin men kı be le ri ne da ir Arap ça ese ri nin ter cü me si dir. Tâ le bâ nî bu ese ri ba ba sı nın is te ğiy le ter cü me et ti ğini söy ler. Mus ta fa Ne ca ti Akın bu çe vi ri yi sa de leş ti re rek ay nı ad la ya yım la mış tır (İs-
tan bul 2013).
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yük sel di ği ve ca mi hiz me ti için de 500 kuruş ma aş bağ lan dı ğı an la şıl mak ta dır.Şeyh Ab dur rah man hak kın da halk arasın da ola ğan üs tü men kı be ler ya yıl mış tır. Şey hü lislâm Hay darîzâde İbrâhim Efendi’nin kay det ti ği ne gö re tek ke sin de din ve mez hep ayı rı mı ya pıl ma dan bir çok ki şi ye ye mek ye di ril di ği, tek ke de mi sa fir ola rak bu lu nan bir Me cû sî’ nin ken di ne has dinî me ra si mi tek ke içe ri sin de yap tı ğı nı gö renle rin onu dı şa rı çı kar mak is te dik le rin de şey hin on la ra en gel ol du ğu ve Mecûsî’nin is te di ği gi bi dinî âyin yap ma sı nı söy le di ği be lir til mek te dir. Şeyh Ab dur rah man Hâlis’in nü fu zu Irak’ın bir çok ye ri ne ya yıl dı ğı gi bi Ana do lu’nun çe şit li yö re le ri ne de yayıl dı; Si vas, Amas ya ve To kat’ta Kå di riy ye ta ri ka tı nı ya yan Şeyh Mûr Ali Ba ba onun ha li fe si dir. Şeyh Tâ le bâ nî her yıl Bağ dat’a gi der, Kå di rî Âsitâne si’nde ic ra edi len devran zik ri ni ida re eder, di ğer Kå di rî tekkelerin de uy gu lan ma dı ğı hal de ku düm vb. mû si ki alet le ri ni çal dı rır dı. Ba zı mu ta assıp ta ri kat men sup la rı Bağ dat Kå di rî Âsitâ ne si şey hi ne baş vu rup, “Ab dur rah man Hâ lis’in Hz. Pîr’in ma ka mın da ku düm çaldır ma sı na ni çin izin ve ri yor su nuz, bü yük de de ni zin aziz ru hu nun ra hat sız ol ma sından en di şe et mi yor mu su nuz?” de yin ce Ab dül kå diri Gey lâ nî’ nin to ru nu Nakîbüleşraf Sey yid Ali Efen di’den, “Ben sul tan ile ve zi ri ara sı na gi re mem” ce va bı nı al mış lardı. Ri va ye te gö re Si vas va li si, Şeyh Tâ le bânî’ ye mek tup gön de re rek şe hir le ri ne bir ha li fe si ni yol la ma sı nı is te miş ve is te ği ni de fa lar ca tek rar la mış tır. Tâ le bâ nî tek lif te bu lun du ğu her ha li fe si, “Ben şey hi min huzu run da hiz met ten ay rıl mam, be ni bu şeref ten mah rum et me me si ni ken di sin den is tir ham ede rim” de miş, şeyh de bu nun üze ri ne ken di si ne aşk de re ce sin de bağ lı olan ha li fe le ri nin Si vas’a git me le ri ni te hir et miş, bir gün yol da ka len der meş rep bi rini gö rün ce onu ça ğır mış ve o an da ken disi ni ir şad edip Si vas’ta gö rev len dir miş tir. Bu ki şi Mûr Ali Ba ba’dır. Ali Ba ba ta ri ka tı Si vas’ın ne re sin de yay ma ya ça lı şa ca ğı nı so run ca şeyh, “Ne re si rast ge lir se ora da” ce va bı nı ver miş tir. Si vas lı lar şey he tek rar baş vur du ğun da şeyh, “Gön der dim, ara yın bu lun” de miş, so nun da onu bul muşlar dır. Da ha son ra ça lış kan lı ğın dan do la yı is mi ne “mûr” (karınca) ke li me si ek le nin ce is mi Mûr Ali ol muş, ar dın dan da Nûr Ali şeklin de de ğiş ti ril miş ve bu isim le meşhu r olmuş tur. Tür be si Si vas’ta yap tır dı ğı hankahın için de dir.Tâ le bâ nî, 1846 yı lın da Ker kük’te bu lunan tek ke si ni ay nı za man da o böl ge nin 
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Ziyâed din Ab dur rah man Hâ lis 1212’de 
(1797) Ker kük’te doğ du. Zen ge ne aşi reti re is le rin den Yûsuf Ağa’nın oğ lu olan de desi Mol la Mah mud, Ker kük’e bağ lı Tâ le bân kö yün de ya şa dı ğın dan Tâ le bâ nî nis be siyle ta nın mış tır. Mol la Mah mud, 1195’ te 
(1781) Tek ke kö yü ne ge len Hindis tan lı Kå di rî şey hi Ah med Efen di’ye in ti sap etmiş, şey hin Sü ley ma ni ye san ca ğı na bağ lı Sur daş ka sa ba sın da ve fat et ti ği ni öğ renin ce ora ya gi dip bu gün hâlâ önem li bir zi ya retgâh olan tür be si ni yap tır mış tır. Bir sü re o böl ge de ka la rak hal kın sev gi ve saygı sı nı ka zan mış, 1215 (1800) yı lın da seksen beş ya şın da ve fat edin ce va si ye ti üzeri ne Ker kük’te Tek ke Kö yü Mezar lı ğı’ na def ne dil miş tir. 1224’te (1809) irşad maka mı na ge çen oğ lu Şeyh Ah med hayatı nın bir kıs mı nı Tâlebân’da, bir kıs mı nı da Kerkük’ te ge çir miş ve 1257’de (1841) ve fat et miş tir.Şeyh Ah med’in on bir oğ lun dan bi ri olan Ab dur rah man Hâ lis ilk öğ re ni mi ni Kerkük’ te yap tık tan son ra Sü ley ma ni ye li meşhur şeyh Kâk Ah med ile bir lik te medre se tah si li ne baş la dı. Ar dın dan Bağ dat’a gi dip Şeyh Rûzbihânî’nin ya nın da öğ re ni mi ni ta mam la yıp ilmî icâzet al dı ve Ker kük’e dö ne rek ba ba sı nın hiz me tin de iba det le meş gul ol du. İyi bir tah sil gör dü ğü, 1816 yı lın da da ha on do kuz ya şın da iken Arap ça bir ese ri Türk çe’ye çe vir me sin den an la şılmak ta dır. Ab dur rah man Hâ lis, Kå di riyye ta ri ka tı nın esmâi seb‘a ile icra edi len seyrü sülûk usu lü nü ke li mei tev hid ve laf zai celâle has ret ti ği bi lin mek te dir. Onun şöhre ti ve nü fu zu ma hallî sı nır la rı aşa rak Osman lı Dev le ti top rak la rı na ka dar ya yıl dı, bu ra da hal kın ya nı sı ra dev let ricâlin den ba zı la rı ken di si ne in ti sap et ti. Sul tan Abdül me cid’in ha nı mı Sultâne Ha tun gördü ğü rü ya la rın et ki siy le ona mü rid ol du, bir Bu Åâ rî-i Şerîf nüs ha sı nı mü hür le yerek ara la rın da Hz. Pey gam ber’in sa kalı şe ri fi nin de bu lun du ğu he di ye ler le bir likte Ker kük’e gön der di, irâdei se niy ye ile şey he 100 ku ruş ay lık bağ lat tı. 17 Zil ka de 
1264 (15Ekim1848) ta rih li irâdei se niy yeden Bağ dat’ta ki Şeyh Ab dül kå diri Gey lâ nî Vak fı ba ki ye sin den “taâmi ye” adıy la şeyhin em ri ne ay da 500 ku ruş tah sis edil di ği, ay nı ira de den şey hin ay lı ğı nın 1500 ku ru şa 
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sü rül dü ğü za man ulemâ sı nı fı, on ikin ci imam dü şün ce si nin İmâmiy ye Şîası’nın top lum ha ya tın da ki ye ri ni kut sal sa yan 
1906 Meş ru ti yet ana ya sa sı nın il gi li madde le ri ni mu ha fa za et mek is ti yor du. Mehdî Bâ zer gân ve Sey yid Hâdî Hüs revşâhî di nin si ya set ten ay rıl ma sı nın pey gam ber ge le ne ği ne ters dü şe ce ği ni ile ri sü rer ken Tâ le kå nî de hük met me yet ki si nin sa dece Al lah’a ait ol du ğu nu be lir te rek Hz. Mu ham med’in hem pey gam ber lik hem dev let adam lı ğı özel li ği ni öne çı kar mış, dindev let ayrış ma sı na bü tün gü cüy le kar şı çık mış tır (ŞahruhAhavî,s.62-63). Yi ne o dö nem de ra di kal âlim ler ara sında sa yı lan Hu meynî, Ma hallâtî Şî râ zî ve Sâ dık Rû hâ nî ile aynı dü şün ce de olan Tâ le kå nî yok sul ların sö mü rül me si, devlet ka de me le rin de ki rüş vet, yol suz luk ve ba şı bo zuk lu ğa son ve ril me si ni nin ge reği ni or ta ya ko yu yor, İs lâm ada le ti ni te sis et me ko nu sun da di ğer grup lar dan fark lı dü şün me mek le bir lik te tek ki şi nin yö neti mi ne ya hut mo nar şi ye cid di şe kil de sınır la ma lar ge ti ri le rek ka mu yö ne ti min de kit le le rin se si ni du yu ra bi le cek ger çek bir par la men ter sis te min ku rul ma sı nı açık ça is ti yor du (a.g.e., s. 182-183). Tâ le kå nî’ nin, için de ya şa dı ğı top lu mun ida re si ni elin de tu tan dev le tin ya pı sı ve iş le yi şiy le çe li şen bu dü şün ce le ri ha pis ve sür gün le kar şı lık bul muş tur. 1959 son la rın da mec li se sunu lan top rak re for mu ka nu nu na yö ne lik önem li bir var lık gös te re me yen ulemâ için de ra dikal fi kir le riy le öne çı kan Tâ lekå nî’ye gö re ara zi özel mülk, dev let ara zisi, va kıf ara zi ve eki lip bi çil me yen alan lar ol mak üze re dört sı nıf ta ele alın ma lıy dı. Top rak sız çift çi nin kur tu lu şu, top rak ağala rı nın elin de bu lu nan ve iş len me yen bu ölü ara zi le re bağ lıy dı. Ona gö re ağa lar ekip biç tik le ri top rak la rı kul la na cak, belir ti len ni te lik te ki ara zi ler ise top rak sız fa kir çift çi le re dağıtılacak, böy le ce ağa bas kı sı na son ve ri le cek ti. Hükü met ise bu ko nu da ya pı lan an laş ma lar da ara cı ve 

ve sü re ge len din an la yı şı söz ko nu su düşün ce yi dur du ra bi le cek ni te lik te de ğil di. Bu se bep le ca zip bir al ter na ti fe ve ideolo jik çö zü me mut la ka ih ti yaç var dı. Bunun ger çek leş me si için Meh dî Bâ zer gân ve Yâdul lah Sa hâ bî ile or tak ça lış ma lar ya pa rak çe şit li İs lâ mî ku ru luş lar la ir ti bat sağ la dı.19411953 ara sın da nisbî bir hür ri yet or ta mı nın doğ ma sı üze ri ne âlim le rin hiç de âde ti ol ma yan ba zı fa ali yet le re gi riş ti, 
1946’ da Azer bay can’ı tek rar ele ge çi ren İran bir lik le ri ne ka tıl dı, 1947’de sos yal ve dinî me se le le ri tah lil eden rad yo ko nuş mala rı yap tı. Bir yıl son ra Tah ran’ın mer ke zinde bu lu nan Hi dâ yet Ca mii imam lı ğı na tayin edil di ve “millî cep he”nin ku rulmasıy la bir lik te (1949) Hi dâ yet Ca mii, Tâ le kå nî’ nin ta sar la dı ğı dinî fa ali yet ler çer çe ve sin de Baş ba kan Mu ham med Mu sad dık ta raftar la rı nın mer ke zi ha li ne gel di. Fa kat bu dö nem de he nüz şöh re te ula şa ma dı ğı için âlim le ri millî cep he de top la ya ma dı. 1952 yı lın da ki par la men to se çim le rin de aday ol du, an cak se çim böl ge si nin oy la rı ip tal edil di ğin den par la men to ya gi re me di. Bunun la bir lik te Mu ham med Mu sad dık’la iliş ki le ri ni sür dür dü. Baş ba kan Mu saddık’ın pet ro lü millîleş tir me si ve 1953’te mec li si ka pat ma sın dan son ra da Millî Muka ve met Cep he si’nde fa ali yet le ri ne de vam et ti. 1961’de Meh dî Bâ zer gân’la bir lik te İran li be ral ha re ke ti ne ka tıl dı ve 1963’te hap se dil di. Şa hın sert re ji min de ken di si için uy gu la nan ara lık lı ha pis ve sür gün ler 
1978 yı lı na ka dar sür dü.Tah ran’da şah re ji mi nin so na er me si ni is te yen, mil yon lar ca in sa nın ka tıl dı ğı 10
11 Ara lık 1978 gös te ri le ri Tâ le kå nî ta ra fından dü zen len di. Bu se bep le şah re ji mi nin dev ril me si ve ye ni re ji mi kur mak üze re 1 Şu bat 1979 ta ri hin de Hu mey nî’nin İran’a dön me sin de onun bü yük pa yı nın ol du ğu be lir til mek te dir. Ge rek şah dö ne min de ge rek se İs lâm Cum hu ri ye ti’nin ku ru lu şu dev rin de Tâ le kå nî ken di de re ce si nin üstün de gör dü ğü Hu mey nî ile hiç bir an laşmaz lı ğa düş me di. Bu ara da in kılâp güç leri nin bir li ği ni de vam et tir me dü şün ce siy le İran li be ral ha re ke tiy le olan iliş ki si ni kesti. İn kılâbın ilk yı lın da aday lar ara sın da en çok oyu ala rak Tah ran’dan Mü te has sıs lar Mec li si’ne se çil di ve Hu mey nî ta ra fın dan Tah ran cu ma imam lı ğı na ta yin edil di. İran ana ya sa tas la ğı nın ni haî şek li nin mec lis tara fın dan ka bul edil me sin den kı sa bir süre ön ce 9 Ey lül 1979 ta ri hin de ve fat et ti.

1960’lı yıl la rın İran’ın da din le dev letin bir bi rin den ay rıl ma sı nın ge re ği öne 
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19101911 yı lın da Tah ran’ın ku zeyba tısın da Tâ le kån va di sin de ki bir köy de doğdu. Ba ba sı si yasî ko nu lar la da il gi le nen Şiî âlim le rin den olup Tah ran’da imam ve ha tip ola rak gö rev ya pı yor du. Bu se bep le Tâ le kå nî’ nin ço cuk lu ğu Tah ran’da geç ti. İlk bil gi le ri bu ra da al dık tan son ra Kum ve Ne cef’ te ki med re se le re gir di. Özel lik le Âye tul lah Hâirî Yezdî’den çok fay da landı. 1939’ da Tah ran’a dön dü ve bu ra da yer leş ti. Si pehsâlâr Med re se si’nde ders okut ma ya baş la dı. Ay nı yıl için de, ön de ge len âlim ler dı şın da her ke sin uy ma ya mec bur tu tul du ğu kı ya fet ka nu nu na mu ha le fet et ti ği ge rek çe siy le Peh levî ida re si ta ra fın dan üç ay sü rey le hap sedil di, ar dın dan yö ne ti me kar şı fa ali yet le ri ba ha ne edi le rek Tah ran dı şı na sü rül dü. Tâ le kå nî bu dö nem de, ulemânın inanç ko nu la rında mâ ruz kal dı ğı zihnî ka rı şıklık ve ülkenin sos yo po li tik prob lem le ri yü zün den ümitsiz li ğe düş tü, di nin aslî kay nak la rı na ve özel lik le de rin le me si ne tet kik ih ti ya cı duy du ğu Kur’an’a yö nel di. 
1939 yı lın dan iti ba ren dü zen le di ği tef sir ders le rin de Kur’an’dan seç ti ği önem li ko nu la rı ulemâ dı şın da ki in san la rın da an la ya bi le ce ği bir dil le ifa de et me ye çalış tı. Rızâ Şah Pehlevî’ nin 1941’de tahttan uzak laş tı rıl ma sın dan son ra Tah ran’a dön dü. Tâ le kå nî’ nin zih ni ni en çok meşgul eden şey, ko mü nist dü şün ce nin İran genç le ri ara sın da hız la ya yı la bi le ce ği ve on la rı İs lâm’ dan uzak laş tı ra ca ğı en di şesiy di. Zi ra o dö nem de uy gu la nan bas kı lar 

Tâlekånî


