
Elektrik Türk Anonim Şirketi'nde aban
man memuru olarak çalışmaya başladı 
(1923-1926) . Bunu sırayla Muhtelit Mü~ 
badele Komisyonu'nun Ayvalık ve Giresun 
Takdir-i Kıymet Heyeti azalığı (I 928- I 930). 
Ankara'da Ziraat Bankası Umum Mua
melat Müdürlüğü neşriyat memurluğu 
(I 930-1 932), merkez müdürlüğü memur
I uğu (1932-1933), muhasebe memurlu
ğu ( 1934-1937). fen müşavir memurluğu 
(I 93 7- I 938) ve Ticari Krediler Müdürlüğü 
memur! uğu ( 1938) takip etti. Daha sonra 
Toprak Mahsülleri Ofisi'nde müfettişlik 
ve kontrolörtük yaptı, 1948 yılında emek
liye ayrıldı . Emeklilikyıllarını geçirdiği İs
tanbul'da yayın faaliyetlerini sürdürürken 
24 Ocak 1966'da öldü, kabri Zincirlikuyu 
Mezarlığı'ndadır. 

Ahmet Bedevi'nin oldukça geç bir yaş
ta başlamasına rağmen verimli bir yazı 
hayatı vardır. Onun yazı hayatı. esas itiba
riyle 1945 yılından sonra Akşam gazete
sinde yayımladığı tarihi yazılarta başla
mıştır. Bunları Vatan gazetesinde Prens 
Sabahaddin hakkında yazdığı bir seri yazı 
ile Yeni Sabah ( 1948). Resimli Tarih 
Mecmuası( 1950). Tarih Dünyası( 1950). 
Kudret ( 1950- I 952). Millet (I 952-1953) 
ve Dünya ( 1952) gazetelerinde çıkan si
yasi ve tarihi yazıları takip etmiştir. Fakat 
Ahmet Bedevi'nin Türk tarihçiliğine asıl 
hizmeti, içinde bizzat bulunduğu Jön Türk 
hareketi üzerine ilk ciddi eserleri yazmış 
olmasıdır; bu sebeple "Jön Türklüğün ta
rihçisi" sıfatını almıştır. 

Eserleri. İnkılap Tarihimiz ve Jön 
Türkler (İstanbul 1945); İnkılap Tarihi
miz ve İttihad ve Terakki (İstanbul 
1948); Din Nedir ve İtikatlar Nasıl Ge
lişmiş tir? (İstanbul 1952); Hüseyin Ca
hit Yalçın Bey'eAçık Mektup (İstanbul 
1955) ; Osmanlı İmparatorluğunda İn
kılô.p Hareketleri ve Milli Mücadele 
(İstanbul I 956; genişletilmiş ikinci baskı, 
ista nbul I 959); Harbiye Mektebinde 

Hürriyet Mücadelesi (İstanbul ı 957); 
İsmet İnönü Paşa 'ya Açık Mektup (i s
tanbul 1958) 
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Türkçe'de Kur'an kursu olarak anılan 
ve temel işlevi Kur'an'ı doğru ve usulüne 
uygun biçimde okumayı öğretmek, Kur
'an'ın bir kısmını veya tamamını ezber
letmek olan kurumlar ilk dönemlerde da
ha çok "darülkur'an. küttab. darülküttab, 
mekteb" gibi isimlerle anılmakta, ayrıca 
yüksek seviyede kıraat bilgilerinin veril
diği ve uygulandığı kurumlara "darülkur
ra", bilhassa hafız yetiştiren müessesele
re de Selçuklular ve Osmanlılar'da "darül
huffaz" denilmekteydi. Özellikle küçük ço
cuklara Kur'an okumanın öğretildiği ve 
kısmen ezberletildiği yerler için tarihte 
en çok kullanılan isim küttab, Osmanlı
lar'da ise "mekteb-i sıbyan" veya kısaca 
mektep olmuştur. Günümüzde islam ül
kelerinde bu isimterin bazısına rastlandığı 
gibi bir kısmı milli ve mahalli dillerde baş

ka isimler de kullanılmaktadır (a ş. bk.). 
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Hz. Peygamber. Mekke'de müslüman
ların Kur'an'ı okuyup öğrenmelerini sağ
lamak üzere Erkarn b. Ebü 'l -Erkam'ın 

evini (Darülerkam) merkez olarakseçmiş
tL Bu sebeple Darülerkam'ın islam tari
hinde ilk eğitim öğretim merkezi olduğu 
kabul edilir. İbn Sa'd, Mekke'de ilk Kur'an 
tali m eden kişinin Abdullah b. Mes'Cıd ol
duğunu kaydeder ( et-Tabakat, ili, 151 ). 
Daha sonra Medine'ye öğretmen olarak 
gönderilen ve kendisine "ka ri" veya "muk
ri" denilen Mus'ab b. Umeyr'in de Darül
erkam'a devam edenlerden olduğu belir
tilir. Medine'de Suffe talebeleri esas iti
bariyle Kur'an öğreniyorlardı (Hamidul
lah. ll , 77). Burası yetersiz kalınca mahal
lelerde de Kur'an öğretilen yerler açılma
ya başlandı. İbn Sa'd, hicretin 2 . yılında 
(624) Medineli Mahreme b. Nevfel'in evin
de Kur'an öğretimine ayrılan bir bölüm ün 
darülkurra olarak adlandırıldığını belir
tir (et-Tabakat, IV, 205) . Ayrıcayeni açılan 

mescidlerden de bu iş için faydalanılı
yordu. 

lgnaz Goldziher, Asr-ı saadet'te Kur
'an'ın öğretildiği yerlere küttab denildiği
ni belirterek bu konuda bazı deliller sıra
lar (ERE, V, 199). Ahmed Çelebi ise ResCı
luilah devrinde küttab kelimesinin okuma 
yazma öğretilen yerler hakkında kullanıl
dığını , Kur'an öğretilen yerler için kulla
nılmasının ise daha sonraki bir döneme 
rastladığını ileri sürer ( İslam 'da Eğitim
Öğretim Tarihi, s. 33-45). Araştırmalar, 
küttabın "Kur' an okulu" anlamında kulla
nılmasına Emevller'in son zamanlarında 
başlandığını, Abbasi döneminden itibaren 
de yaygıntaşarak günümüze kadar gel
diğini göstermektedir (Ef2 [Fr.J. V, 572) 
Christian Snouck- Hurgronje'nin incele
melerine göre bütün İslam ülkelerinde 
çocuklar Kur'an'ı bir veya birkaç defa hat
metmek zorundaydı (Jaschke. s. 81 ). Nite
kim müslümanlara ait hemen bütün bi
yografilerde onların tahsil hayatına Kur
'an'ı öğrenerek veya ezberleyerek başla
dıkları belirtilir. İbn Hazm, Hz. Ömer döne
minde hızla genişleyen islam toprakları
nın her yerinde açılan mekteplerde ço
cuklara Kur'an öğretildiğini bildirir. Arap 
olmayan milletierin İslam ümmetine ka
tılmasının bir sonucu olarak Kur'an öğre
timine gittikçe artan bir önem verilmiş, 
kurumlar yaygınlaşmış. bu sayede çeşitli 
ırkiara mensup topluluklar bir tek ümmet 
olmayı başarmıştır (el-Faşl, ı. 195; ll, 216). 
İbn Haldun, islam inancının Kur'an'a ve. 
bazı hadisiere dayandığını, bu sebeple ço
cuklara Kur'an'ı öğretmenin dini şiarlar
dan biri olduğunu, müslümanların bu şi-
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ara sımsıkı sarıtıp onu uyguladıklarını be
lirtmekte, daha sonra özellikle Mağrib 
ülkeleriyle Afrika'nın diğer İslam beldele
rinde ve Endülüs'te yürütülen Kur'an öğ
retim metotları hakkında bilgi vermekte
dir. Ebu Bekir İbnü'I-Arabl de Endülüslü
ler'in öğretim yönteminden takdirle bah
setmekte, bunların küçük çocuklara ön
ce yazı. aritmetik ve Arapça öğrettikle
rini , daha sonra kıraat hocasına gönder
dikleri ni, hocanın onlara şifahl olarak 
Kur'an talim ettiğini ve her gün bir mik
tar ayeti ezberlettiğini belirtmektedir. 
Faslı alim İbnü'I-Hac ei-Abderl'nin eJ-Mu
I:ıaddime'sinde "mekteb" ve "küttab" di
ye andığı Kur'an okullarıyla ilgili verdiği 
bilgiler. sıraladığı kurallar ve yer yer dile 
getirdiği eleştiriler, özellikle VIII. (XIV. ) 
yüzyılda Kuzey Afrika'daki kürtabiarın du
rumunu yansıtması bakımından önemli
dir (bk KÜTIAB). 

Cami ve mescidlerde diğer ilimlerle 
birlikte Kur'an dersleri için de halkalar 
oluşturulmaktaydı. Bazı küçük mes
cidlerde ise sadece Kur'an öğretilirdi 
(Hatlb , ll , 239, 244). Ayrıca Emevller dö
neminden itibaren yöneticilerin çocukla
rının eğitimi için saraylarda görevlendiri
len ve genellikle "müeddib" denilen hoca
ların ilk görevleri Kur'an' ı öğretmekti. İbn 
Şeddad. VII. (XIII.) yüzyılda Kur'an ve fıkıh 
dersleri için vakfedilen ve banisinin ismiy
le anılan Şeyh Ebu ömer Medresesi'nde 
on Kur'an hocasının ders verdiğini bildirir 
(Abdülcelll Abdülmehdi.II. 527); İbn Bat
tuta. Kur'an öğrenmek için Vasıt'a gelen 
öğrenciler için burada 300 adalı bir med
resenin yapıldığından bahseder ( er-Rif:ıle, 
s. 183). Bazı önemli şahsiyetlerin türbeleri 
de birer Kur 'an okulu olarak işlev görü
yordu. EyyGbl Hükümdan ei-Melikü 'I-Eş

ref'in türbesinde Kur'an öğretildiği ve bir 

Afganistan'da bir kız Kur'an kursu 
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ara Ebu Şame ei-Makdisl'nin burada ho
calıkyaptığı bilinmektedir (Nuayml [n şr. 

~e l ah a ddin el-MüneccidJ, n eş redenin gi
ri ş i , s. 9-1 0). 

Osmanlılar'da ihtisas seviyesinde Kur
'an ve kıraat eğitimi genellikle darülkur
'anlarda verilirken bilhassa küçük çocuk
lara Kur'an okumayı öğreten asıl kurum
lar sıbyan mektepleri olmuştur. "Mahalle 
mektebi, muallimhane. mektephane. 
taşmektep" gibi isimlerle de anılan bu 
okullar çoğunlukla mahalle mescidlerinin 
bitişiğinde , bazı yerlerde ise mahalle ara
larında müstakil birim olarak hayır sever 
kimselerin yaptırdıkları , onların kurduk
ları vakıflarca yönetilen ilköğretim kurum
larıdır. Çocuklara Kur'an okutmak, bazı 
dua ve sureleri ezberletmek. basit seviye
de dini bilgiler vermek, yazıyı öğretmek 
maksadıyla kurulduğu anlaşılan (Türkiye 
Maari{ Tarihi, 1, 86) sıbyan mekteplerine 
başlama yaşı dört- altı arasında değişiyor

du. Bu mekteplerde genellikle erkek ço
cuklar okurdu; ancak kız ve erkek öğren
cilerin karma olarak okuduğu mektepler 
yanında özellikle kızlara mahsus olanları 
da vardı. 

Hükümdarlar ve hükümdar ailesinin 
ileri gelenleriyle diğer devlet erkanının 
yaptırdığı büyük camilerle külliyeleri n de 
birer sıbyan mektebi bulunurdu (Unat. s. 
6; Hızlı , s. 28). Yoksullara, yetimlere veya 
bütün müslüman çocuklarına Kur'an öğ
retilmesi şartı bu okullarla ilgili vakfıyele
rin en başında yer alırdı. Hemen her ma
halle ve köyde en az bir sıbyan mektebi 
bulunmaktaydı. Hüseyin Hüsameddin, 
sıbyan mekteplerinde hafızlık da yaptı
rıldığını ve bu sayede Amasya'da çok sa
yıda hafız yetiştirildiğini bildirir (Amasy a 
Tarihi , I , 265-268) . Evliya Çelebi, gezdiği 
merkezlerde Kur'an ve kıraat eğitimi ve
ren, hafız yetiştiren kurumlarla bunların 
sayıları ve diğer özellikleri hakkında bilgi 
vermektedir. Aynı müellif. Fatih Külliye
si bünyesindeki bir darülkur'andan söz 
ederken buranın "sıbyan-ı müslimln için 
darü't-ta'llm-i Kur' an" olarak yapıldığını 
belirtir (bk DARÜLKURRA) 

1869'da çıkarılan bir nizarnname ile 
rüşdiyelere daha iyi öğrenci yetiştirilebil

mesi için sıbyan mekteplerinin programı 
elifba. Kur' an. tecvid, ahlak, ilmihaL yazı , 

hesap. muhtasar Osmanlı tarihi, coğrafya 
ve "ma'IGmat-ı natia" şeklinde düzenlen
miştir. Bu sıralarda İstanbul'da 360 kadar 
sıbyan mektebi bulunduğu belirtilmek
tedir (Türkiye Maarif Tarihi, I, 89 ; II , 464) . 
Sıbyan mekteplerinin giderek önemini 
kaybettiği Tanzimat ve Meşrutiyet dö-

Mali cumhuriyeti'nin başşeh r i Bamako'da bir Kur'an kursu 
(Ahmet Kavas fotograf arşivi) 

nemlerinde bunların yerine açılan ibtidal 
mekteplerinin müfredat programiarına 
da Kur 'an dersi konulmuştur (a .g .e., 

Il , 465-466; Ayt ekin , s. 58-67; ay rı ca bk. 
MEKTEP) . 

Cumhuriyet döneminde çıkarılan 3 
Mart 1924 tarih ve 430 sayı lı Tevhld-i 
Tedrlsat Kanunu ile, Şer'iyye ve EvkafVe
kaleti yahut özel vakıflar tarafından yöne
tilen bütün medrese ve mekteplerle bir
likle Kur ' an ' ın okutulup ezberletildiği 
okullar da Maarif Vekaleti'ne devredilmiş, 

1926 tarihli Maarif Teşkilat Kanunu ile de 
tamamen kaldırılmıştır . . Ancak dönemin 
Diyanet İşleri başkanı Rifat Börekçi'nin 
darülkur'anların_birer ihtisas okulu oldu
ğu ve bunların başkanlığa bağlı olarak öğ
retime devam etmesi gerektiği yönün
deki görüşü üzerine bu kurumlar Kur'an 
kursuna dönüştürülerek on iki yaşın üs
tündeki öğrenciler için hizmetlerini sür
dürmelerine izin verilmiştir. Necati Lu
gal'in verdiği bilgiye göre bu kurslar es
kiden vakıf olarak kurulmuş binalarda. 
bunların bulunmadığı yerlerde ise cami
lerde, eski medreselerde ve özel evler
de hizmet vermekteydi (laschke, s. 75) . 
Kurslarda Kur' an'ı ezberleyenler imti
hanla imam ve hatip olabiliyordu. 1933-
1934'te dokuz resmi Kur'an kursunda 
231 öğrenci okurken 1947-1948'de kurs 
sayısı doksan dokuza, öğrenci sayısı 
S7S 1'e yükselmiştir. 1933-1948 yılları 
arasında bu kurslardan diplama alan top
lam 4653 mezundan 1286'sı kız öğren
ciydi. 

1928'deki harf inkılabından sonra gayri 
resmi Kur'an kurslarıyla sıkı bir mücade
leye girişilmiş. bu arada Tevhld-i Tedrlsat · 
Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan 
imam ve hatip mektepleri ilgisizlikyüzün
den 1929-1930 yıllarında kapanmıştır(bk. 



İMAM-HATİP LİSESİ); 1933'te de Darülfü
nun ilahiyat Fakültesi kapatılmıştır. 1924'
te liselerin. 1927'de ortaokulların, 1929-
1931 arasında kademe! i olarak ilkokul
larla öğretmen okullarının programla
rından din bilgisi dersleri çıkarılmıştır. 
Bu dönemde çocuklar sadece camilerde 
imamların veya diğer hocaların verdiği 
Kur'an derslerinden yararlanabiliyordu 
(a.g.e ., s. 83) 

Bu gelişmelerin din eğitimi ve öğreti
minde meydana getirdiği ciddi boşluk ve 
bunun toplumda doğurduğu huzursuz
luk. özellikle çok partili rejime geçildiği 
1946'dan itibaren devlet kademelerinde 
de yank.ı bulmaya başlamıştır. 19SO'deki 
iktidar değişikliğinin getirdiği özgürlük 
ortamı içinde din eğitimine duyulan ihti
yaç geniş bir toplumsal istek olarak daha 
yoğun biçimde dile getirilmeye başlanmış, 
sonuçta imam- Hatip okullarının açılma
sına paralel olarak tamamı halkın katkı
larıyla yapılan Kur'an kursları hızlı bir ge
lişme sürecine girmiştir. 1950'de 127 res
ml kursta 8706 öğrenci okurken 1980'de 
kurs sayısı2730'a, öğrenci sayısı80.911'e; 
1994-1995 öğretim yılında kurs sayısı 
5483'e, öğrenci sayısı -172.053'ü yüzün
den okumayı öğrenenler(% 70,40'ı kız). 
21.47S'i hafızlığa çalışanlar (% 35.2'si kız) 
olmak üzere- toplam 193.528'e ulaşmış. 
bu öğretim yılında 3208 erkek. 827 kız 
öğrenci hafızlık belgesi almıştır. Ancak 
1997'de kesintisiz zorunlu ilköğretime 
geçilmesiyle kurs sayısına paralel olarak 
öğrenci sayısında da azalma sürecine çi
rilmiştir. 1 996-1997 öğretim yılında kurs 
sayısı 5241 . öğrenci sayısı 177. 120 iken 
2001-2002'de kurs sayısı 3368'e, öğrenci 
sayısı 104.1 09'a düşmüştür. 

Türkiye dışında Türkler'in yoğun oldu
ğu ülkelerde de Diyanet İşleri Başkanlığı 
ile çeşitli sivil kuruluşlarca Kur'an öğreti
mi yapılmaktadır. 2000-2001 öğretim yı
lında Almanya, Hollanda. Fransa. Belçika. 
Avusturya, İsviçre. Danimarka. Avustral
ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Di
yanet İşleri Başkanlığı görevlilerince yü
rütülen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler 
kurslarında toplam 51.955 öğrenci oku
muştur. 

2000 yılında yürürlüğe giren Kur'an 
Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları 
Yönetmeliği'nde Kur'an kurslarının amacı 
Kur'an-ı Kerlm'i usulüne uygun olarakyü
zünden okumayı öğretmek. Kur'an'ı doğ
ru bir şekilde oku m ayı sağlayıcı bilgileri 
(tecvid, tashlh-i hurufvetalim) uygula
malı biçimde öğretmek, ibadetler için ge-

rekli süre. ayet ve duaları ezberletmek 
ve bunların mealierini öğretmek, hafızlık 
yaptırmak. İslam dininin inanç. ibadet ve 
ahlak esasları ile Hz. Peygamber'in hayatı 
ve örnek ahlaki hakkında bilgiler vermek 
şeklinde düzenlenmiştir. 1977 tarihli yö
netmeliğe göre Kur'an kurslarına beş yıl
lık ilkokulu bitirenler kaydedilirken son 
yönetmelikte sürekli kurslara ilköğretimi 
bitirenlerin. yaz kurslarına ise ilköğreti
min S. sınıfını geçenlerin kaydedilebile
ceğ i belirtilmiştir. 

Suudi Arabistan gibi bazı İslam ülkele
rinde Kur'an öğretimi ağırlıklı olarak ör
gün eğitim programları içinde yapılırken 
yoğunluğu ülkeden ülkeye değişen Kur'an 
okullarında da-Türkiye'deki kadar yaygın 
ve sistemli olmamakla birlikte- Kur'an 
öğretilmekte. bazılarında hafız yetiştiril

mektedir. Mısır'da 1995-1996 öğretim 
yılında 5000 kadar Kur'an kursunda yak
laşık250.000 öğrenci okumuş. bunlardan 
4600'ü hafız olmuştur. Ürdün'de 1987'
de 116 Kur'an kursu (darülkur'an) bulun
maktaydı. 

Afrika ülkelerinde Kur'an okulları ço
ğunlukla milli ve mahalli dillerle adlan
dırılmaktadır (mesela Çad'da "massid" 
ımescidj, Fas'ta "msid" ımescidJ, Nijer
ya'da "makaranto alla", Sudan'da "hal
ve") Bu okullarda çocuklara Kur'an öğ
retiminin yanında basit seviyede Arapça 
dersleri de verilmektedir (Tibawi. s. 171 ). 
İngilizler. 1900 yılında Nüerya'da 25.000 
kadar Kur'an okulu tesbit etmişlerdi 
(Coulon. s. 127) Mali'de 1991'de 1673 
Kur'an okulunda 55.87 4 öğrenci okumak
taydı (Kavas. s. 64). Sudan'da modern il
köğretim kurumlarının gelişmesi üzerine 
XIV. yüzyılın ortalarında başlayan gele
neksel Kur'an okulları üç kısma ayrılmış
tır. Daha çok köy mescidlerinin bitişiğinde 
bulunan yerlerde Kur'an ve okuma yaz
ma öğretilmekte. nizarniye okullarının 
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programında bunların yanında aritmetik 
dersi verilmekte. Kur'an okullarında ise 
hafız yetiştirilmektedir. 

Milli dilleri Arapça olmayan diğer İslam 
ülkelerinde Kur'an okullarının sayısı daha 
yüksektir. Mesela Endonezya'da küçük 
çocuklara Kur'an'ın öğretildiği, temel dini 
bilgilerin verildiği, yetenekli olanların ha
fızlığa çalıştırıldığı "pengajian al-Qur'an" 
denilen çok sayıda Kur'an okulu faaliyet 
göstermektedir. 1973'te Endonezya'daki 
12.600 Kur'an okulunda 571.000 öğren
ci okumaktaydı. Ayrıca son yıllarda şehir 
merkezlerinde "Kur'an eğitimi bahçesi" 
(taman pendidikan ai -Qur'an) denilen ve mo
dern yöntemlerle işletilen din eğitimi 
merkezleri faaliyet göstermektedir. Hin
distan'da müslümanların yaşadığı bölge
lerle Pakistan'da köklü bir geleneğe sa
hip olan mektep ve medreselerde Kur'an 
öğretimi ve hafız yetiştirilmesi işi günü
müzde de sürdürülmekte. özellikle pek 
çok cami ve mescidle bunlara bitişik kurs
larda bu faaliyet devam etmektedir. Pa
kistan'da 1988'de faaliyet gösteren 2991 
medreseden 195'i hafızlık ve kıraatle il
gili hizmet vermekteydi (b k. HMIZ) Köy 
ve mahalle mescidlerinde Kur'an öğretil
mesi geleneği günümüzde de bütün is
lam ülkelerinde sürdürülmektedir. Ayrıca 
müslümanların azınlıkta bulunduğu ülke
lerde mescidlerde veya müslümanların 
oluşturduğu dernek ve merkezlerde Kur
'an öğretimi yapılmaktadır. · 
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~ MUSTAFA ÇAÖR!Cl 

KURANI 
(~1.),..01) 

Ebü' l-İrfan (Ebu İshak) 
Burhanüddin İbrahim b. Hasen 

b. Şihabiddin el-KGrani eş-ŞehrezGri 
(ö. 1101/ 1690) 

Şafii fakihi, muhaddis ve mutasavvıf. 
L ~ 

10z'Syılı Şewalinde (Ekim 1616) Şeh
rezGr'a bağlı Şehran ' da çloğdu. Ancak 
KGrani nisbesi isferayin'in kasabaların
dan Kuran ile ilgilidir. İlk ögreriimine 
babasının yanında başlayarak Arapça. 
mantık, hesap. hey'et, hendese. mea~ 

nı. beyan, usul, fıkıh ve tefsir dersle
ri aldı: Daha sonra hadis ve tasavvt.if 
başta ,blmak üzere diğer ilimleri İran ve 
Anadolu'nun çeşitli şehirleri yanında 
Bağdat, Dırrraşk • .Kah i re v.e Medine gi- · 
bi ilim merkezlerinde okudu. Hocala
rı arasiAda Necmeddin el-Gazzl. Ebü'l~ 
Azaini Sultan-b . Ahmed el-Müzahl, Mu-
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hammed b. Alaeddin el-Babill. Takıyyüd
din Abdülbakl el-Hanbell, NO reddin Ali b. 
Ali eş-Şebr~mellisl, Safiyyüddin Ahmed 
b_ Muhammed el-Kuşaşl. Muhammed 
Şerif b. Yusuf el-KGrani ve Abdülkerlm 
b. EbG Bekir el-KGrani gibi alimler bulun
maktadır. 

Hac ziyareti için memleketinden ayrılan 
KGrani Bağdat'ta iki, Dımaşk'ta dörtyıl 
kaldıktan sonra Medine'ye geçti ve vefa
tma kadar orada kaldı. Başta Nakşiben
diyye olmak üzere çeşitli tarikatiara inti
sap etti. Medine'de anne tarafından de
desi olan Safiyyüddin el-Kuşaşl'nin tale
besi oldu ve 1071'de (1661 ) şeyhinin ölü
mü üzerine Şüttariyye tarikatının başına 
geçti. 

Geniş bir ders halkası olan. islam dün
yasının birçok yerinden gelen öğrencile
rin kendisinden faydalandığı KGrani'nin 
Endonezya'da İslam'ın yayılmasında da 
önemli etkisi oldu . Medine'de tanıştığı 
Açeli Abctürrauf es-Sinkill ile Açe'ye dön
dükten sonra otuz yıl boyunca haberleş
miş, Abctürrauf onun eserlerini Malay di
line çevirmiştir. KGranl. Cebertl'nin kay
dettiğine göre 28 Cemaziyelewel 11 O 1 
(9 Mart 1690) tarihinde Medine'de vefat 
etti ve Baki Kabristanı'na defnedildL 
Şevkani vefat gününü 18 Cemaziyelewel 
(27 Şubat) olarak verirken Muradl ayını 
Reblülahir, Kactirl ise Receb olarak zikret
mektedir. 

Arapça'nın yanı sıra Farsça ve Türkçe 
de bilen ve güçlü bir hafızaya sahip olan 
KG rani. çağdaşı birçok alim tarafından Xl . 
(XVII.) yüzyı lın müceddidi olarak görül
müştür. EbG Salim el-Ayyaş! onun Şam, 
Mısır ve Hicaz gibi bölgelerde "ahberena, 
haddesena" hadis rivayet kalıplarını kul
lanan yegane alim olduğunu belirtir (er
Rif:ıletü 'l-'Ayyaşiyye, ı. 32 1 ). 

Fıkıh. kelam ve tasawuf sahalarında 
derin bilgi sahibi olan KGrani bu ilimlerde 
birçok kişiye icazet verdi. Aynı zamanda 
Muhyiddin İbnü ' I-Arabl ekolünün son bü
yükyorumcusu, onun vahdet-i vücGd ve 
diğer pek çok konudaki görüşlerini savu
nanlardan biriydi; bu amaçla yazdığı İtl:ıd
fü 'z-zeki bi-şer]J.i't- Tu]J.feti'l-mürsele 
ile'nonebJadlı eseri büyük ilgi gördü_ İb
nü'I-Arabf'yi dinde orta yoldan sapmakla 
itharn edenlere karşı onu savunan Kura
ni. vahdet-i vücGd görüşünün İslam'ın te
mel esaslarını ihlal etmediğini ispata ça
lıştı, bu çerçevede Takıyyüddin İbn Tey
miyye ve onun izleyicilerine itirazda bu
lunau. İbnü'l-Arabl ve taraftarlarının ya
ratıcının varlığıyla yaratıklarınkini bir tut-

tu ğu, Allah ile insanı aynı varlık mertebe
sine yerleştirdiği iddiasını şiddetle red
detti. Yaratıkların ilahi varlığa katıldığını 
kabul etmekle birlikte özleri bakımından 
Allah'tan tamaıııen farklı olduklarını be
lirtti. KGrani. vacibü'l-vücGd olan Allah ile 
mümkün varlık olan yaratıklar arasındaki 
farka işaretle ikisi arasına kesin bir çizgi 
çeker; Allah vacibü'l-vücGd ve mutlak, 
yaratıkların varlığı ise mümkün ve sınırlı 
olup Allah'ın varlığına dayanır. KGrani'nin 
bu konuda ileri sürdüğü delillerin çoğu 
yeni olmayıp ya doğrudan İbnü 'I-Arabl'
nin kitaplarından veya Sadreddin Konevl, 
Ferganl ve Kaşanl gibi sonraki temsilci
lerinden alınmakla birlikte Eş'arl kelamı

nın onun üzerindeki etkisi daha güçlü şe
kilde görülmektedir. Kuran!, selefierine 
olan bağlılık ve hayranlığına rağmen sıra
dan bir taklitçi olmayıp eleştirici bir alim 
tavrıyla onların görüşlerini inceler ve ka
naatlerini açıkça ortaya koyardı_ 

KG rani, bir taraftan görüşlerini savun
duğu İbnü 'I-Arabl'nin yanlış anlaşılmış 
büyük bir veli olduğunu göstermeye çalı
şırken diğer taraftan İbnü ' I-Arabl'nin ta
kipçileri veya onlarla üstatları arasında ol
ması muhtemel görüş farklılıklarını uz
laştırıp gidermeye gayret etti. İbnü'I-Ara
bl'ye dair görüşleri konusunda şeyhi Ku
şaşl'den etkilendiği açık olan KGrani'den 
etkilenenler arasında Abctürrauf es-Sin
kil! ve Muhammed b. Abctürresul el-Ser
zenci anılabilir. Muhtemelen babasının bu 
konudaki fikirlerini paylaşan oğlu EbG Ta
hir Muhammed de Şah Veliyyullah ed-Dih
levl'ye hocalık yapmıştır. 

Amel bakımından Şafii olan KGrani iti
kadda Selefiyye'ye meyyaldi ve bu konu
da İbn Teymiyye'nin görüşlerini savunur
du. İbnü'I-Arabl geleneği içinde yer alma
sına rağmen karşıt fikirleri uzlaştırabilen 
bir kişiliği temsil ettiği bilinen KGranl'nin. 
İbnü'I-Arabl'nin birçok görüşünü paylaş
mayan İbn Teymiyye ile temelde hem
fikir olmamakla birlikte "garanll5-" (şeytan 
ayetleri) hadisesinin doğruluğu hususun
da onunla aynı kanaati paylaştığı görülür 
(DİA, XIII. 362-363 ). 

Kesb , Firavun ' un imanı, ma'dGmün 
maddi özelliğiyle ilgili görüşleri üzerin
deki Mu'tezill etkiden ve şeytan ayetleri 
konusundaki yaklaşımından dolayı Fas 
uleması tarafından eleştirilen KGrani kud
retin muhdes olduğunu savunurdu. Bu 
görüşünü teyit edip İmamü'I-Haremeyn' i 
reddetmek için yazdığı üç risaleye Mu
hammed b. Abdülkadir ei-Fasl. Muham
med el-Mehdi b. Ahmed el-Fas! ve diğer 


