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ðýný ilk dönemlerden itibaren sürdürmüþtür. Kur’an sûre ve âyetlerinin faziletlerinden bahseden ilim de tedvîn bakýmýndan eskidir. Bu alana dair bilgiler rivayetler halinde Resûl-i Ekrem dönemine kadar ulaþmaktadýr. Bu rivayetler bir yandan müstakil teliflere konu olurken öte
yandan hadis mecmualarýnda bir araya
getirilmiþtir. Ýbnü’n-Nedîm’in bu konudaki eserleri sayarken sahâbî Übey b. Kâ‘b‘a
bir eser nisbet etmesi dikkat çekicidir (elFihrist, s. 39). Ca‘fer es-Sâdýk ve Ýmam Þâfiî yanýnda Ebû Bekir Ýbn Ebû Þeybe, Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm ve Ýbnü’d-Düreys
gibi ilk dönem âlimlerinin de kitaplarý vardýr.
Rivayete dayanan bir baþka Kur’an ilmi
neshi konu edinir. Ýslâm hukuku ile tefsirin ortak konusu olan nesih, daha çok hangi âyetin hangi âyeti neshettiðiyle ilgili rivayetleri bir araya getirdiði için Kur’an ilimleri içinde mütalaa edilmektedir. Genellikle “en-Nâsih ve’l-mensûh” baþlýðýyla telif edilen çok sayýda kitap vardýr. Bu alanda ilk telifler arasýnda þunlar sayýlabilir:
Katâde b. Diâme, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ
fî kitâbillâh (nþr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin,
Beyrut 1403/1983); Ýbn Þihâb ez-Zührî, enNâsiÅ ve’l-mensûÅ (nþr. Hâtim Sâlih edDâmin, Beyrut 1988); Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ (nþr. Muhammed b. Sâlih el-Müdeyfir, Riyad 1411/
1990); Nehhâs, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ fî
kitâbillâhi £azze ve celle (Kahire 1323,
1938; nþr. Þa‘bân Muhammed Ýsmâil, Kahire 1986).
Kur’ân-ý Kerîm’in dil ve üslûp özelliklerini inceleyen ve ilk dört asýr içinde ortaya
çýkan tehlikeli fikir akýmlarýna karþý onun
anlamýný korumayý amaçlayan ilimler de
önemlidir. Ý‘râbü’l-Kur’ân, mecâzü’l-Kur’ân,
müþkilü’l-Kur’ân, emsâlü’l-Kur’ân, teþbîhâtü’l-Kur’ân, el-vücûh ve’n-nezâir, üslûbü’l-Kur’ân ve i‘câzü’l-Kur’ân gibi konulara dair birçok eser vardýr. Bunlarda bir
yandan bu terimlerin bir ilim dalý þeklini
almasý için prensipler konulurken öte yandan Kur’ân-ý Kerîm inceden inceye taranarak elde edilen örnekler yardýmý ile konular ayrýntýlý biçimde açýklanmaktadýr. Ýkrime el-Berberî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ebân
b. Taðlib, Mukatil b. Süleyman, Kutrub,
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ, Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm, Ýbn Kuteybe, Hakîm et-Tirmizî,
Müberred ve Zeccâc gibi çok sayýda dil
âliminin günümüze ulaþan kitaplarý bu konuda ortaya konan çabanýn büyüklüðünü
göstermektedir. Klasik dönemde özellikle Kur’an’daki garîb kelimeleri izah etme-

ye yönelik bir ilim dalý ve bu dala ait eserler de oluþmuþtur ki Râgýb el-Ýsfahânî’nin
el-Müfredât’ý bu literatürün en meþhur
örneklerinden biridir. Modern dönemde
sadece garîb kelimeleri deðil Kur’an’da
geçen bütün harf, edat, kelime, kavram
ve tabirleri bir araya getirip açýklayan ve
“müfredâtü’l-Kur’ân”, “kelimâtü’l-Kur’ân”,
“mu‘cemü’l-Kur’ân” gibi baþlýklar taþýyan
çeþitli Kur’an sözlükleri hazýrlanmýþtýr (örnekler için bk. Ahmed Hasan el-Hamîsî,
sy. 93-94 [1425], s. 13-26). Ulûmü’l-Kur’ân’ýn
sýnýrlarý içinde deðerlendirilen müstakil
Kur’an tefsirleri de tarih itibariyle öncelikli eserlerdendir. Bunlar baþta Resûl-i Ekrem ve sahâbe tarafýndan aktarýlan bilgilere dayanan, daha sonra dil ve tarih ilimlerinin yardýmýyla geliþen eserler olup dirâyet metodunun bu alana girmesiyle hem
muhteva hem sayý bakýmýndan zenginleþen teliflerdir.
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Halvetî-Mýsrî þeyhi,
Niyâzî-i Mýsrî Âsitânesi
son postniþini.
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Bursa’da doðdu. Niyâzî-i Mýsrî’nin halifelerinden Mehmed Sahfî Efendi’nin soyundan Mýsrî Âsitânesi þeyhi Ýsmâil Nazif
Efendi’nin oðludur. Bursa’da baþladýðý öðrenimini babasýnýn görevi dolayýsýyla Aydýn, Ýzmir ve Bursa’da sürdürdü. Mihaliç
(Karacabey) Rüþdiyesi’ni 1880’de birincilikle bitirdi. Babasýndan ve Münzevî Tekkesi
þeyhi Vahyî Efendi’den ders aldý, fen ilimlerinde ve tarih sahasýnda kendini yetiþtirdi. Ayný zamanda þeyhi olan babasýnýn
ölümünden (1888) sonra seyrü sülûkünü
Atinalý Ali Rýzâ Efendi Dergâhý þeyhi Mustafa Lutfullah Efendi’nin yanýnda tamamladý. 1893’ten tekkelerin kapatýldýðý 1925
yýlýna kadar Bursa Ulucamii karþýsýndaki
Niyâzî-i Mýsrî Âsitânesi’nin postniþinliðini yaptý. Bir süre Ýsmâil Hakký Bursevî ve
Çarþamba dergâhlarýnýn þeyhliðine vekâlet etti. Pýnarbaþý Ýzzeddin Camii’nde uzun
yýllar hatiplik görevinde bulundu. 18901908 yýllarý arasýnda yedi defa Limni’ye
gidip Niyâzî-i Mýsrî’nin türbesini ziyaret etti. Dergâhýn gelirleri az olduðu için Bursa
Düyûn-ý Umûmiyyesi’nde müzayede kâtipliði yaptý. 1910’da bu görevinden ayrýlýp
Bursa tarihi ve kültürü üzerinde çalýþmaya baþladý. 7 Nisan 1911’de kurulan Türk
Tarih Encümeni’ne üye seçildi ve Bursa
þubesinin idareciliðine tayin edildi. Ayný
zamanda Meclis-i Meþâyih, Donanma Cemiyeti ve Cihad Komisyonu üyesiydi. Vergi
ve nüfus dairelerinde, yabancý komisyonluðunda çeþitli görevlerde bulundu. 1927’de Bursa Kütüphanesi teftiþ ve tetkik memuru oldu. 1932’de Bursa Halkevi’nin Tarih, Dil ve Edebiyat Þubesi þefliðine tayin
edildi. Tedavi için bulunduðu Ýstanbul’da
9 Ekim 1936’da vefat etti; vasiyeti gereði
Merkezefendi Kabristaný’nda Niyâzî-i Mýsrî’nin kardeþi Ahmed Efendi’nin mezarýnýn yaný baþýna defnedildi.
Mehmet Þemsettin mutasavvýf-þair ve
önemli bir kültür tarihçisidir. II. Meþrutiyet dönemine tanýklýk etmiþ, I. Dünya Savaþý ve Millî Mücadele’nin sýkýntýlarýný yaþamýþ, Cumhuriyet’in ilânýný sevinçle karþýlayýp desteklemekle birlikte dergâhlarýn
kapatýlýþýný hüzünle takip etmiþtir. Bursa’nýn kültür deðerlerini tesbit için hiçbir fedakârlýktan çekinmemiþ, bu amaçla zengin bir kütüphane ve arþiv oluþturmuþ, bir135
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çok eser kaleme almýþtýr. Tekkelerin kapatýlmasý esnasýnda buralardaki kitaplarýn Maarif Vekâleti’ne devredilmesi istendiðinde Niyâzî-i Mýsrî Dergâhý’ndaki kitaplarýn kendi þahsî malý olduðunu söyleyerek
bunlarý teslim etmemiþtir. Ýnkýlâplarý desteklemesine raðmen 1927’de padiþah taraftarlýðýyla suçlanýp gözaltýna alýnmýþ, evinde yapýlan arama sýrasýnda evraklarý arasýnda Mustafa Kemal’in Bursa’ya geliþi dolayýsýyla yazdýðý, ondan övgüyle söz eden
“Kudûmiyye” adlý bir manzumenin görülmesi üzerine serbest býrakýlmýþtýr. Ýçinde
yazma nüshalarýn da bulunduðu zengin
kitap, fotoðraf ve belgeden oluþan kütüphanesi oðlu Fehamettin Ulusoy’a ve daha
sonra Bursa Müzesi’nin yöneticiliðini yapan Ahmet Ö. Erdönmez’e intikal etmiþtir.
Eserleri. 1. Yâdigâr-ý Þemsî. Bursa tekke ve zâviyeleriyle buralarda görev yapan
meþâyihin biyografisini içeren eserin ilk
cildi eski Bursa valisi Abbas Halim Paþa’nýn maddî desteðiyle basýlmýþ (Bursa 1332),
daha sonra tamamý Mustafa Kara ve Kadir Atlansoy tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Bursa Dergâhlarý: Yâdigâr-ý Þemsî, I-II,
Bursa 1997). 2. Mesârr-ý Þemsü’l-Mýsrî
fi’l-mevlidi’l-Muhammedî. Hz. Peygamber’in, Hz. Ali, Fâtýma, Hasan ve Hüseyin’in
doðumlarýný anlatan manzumelerden oluþan eseri (Mýsýr 1924) Mustafa Kara neþretmiþtir (Bursa 2008). 3. Dildâr-ý Þemsî.
Niyâzî-i Mýsrî’yi ziyaret amacýyla Limni’ye
yaptýðý seyahatler esas olmak üzere gençliðinden itibaren 1929 yýlýna kadar çýktýðý
yolculuklarda Ýstanbul, Gelibolu, Selânik,
Ýzmir, Midilli, Balýkesir ve Aydýn’a dair aldýðý notlarý içeren seyahatnâme-hâtýrat
türünde bir eserdir. Tekkeleri ve tasavvuf
dünyasýný bir þeyhin gözlemleriyle yansýtmasýnýn yaný sýra II. Meþrutiyet’e ve Cumhuriyet’in ilk yýllarýna dair ilginç bilgiler veren eser Mustafa Kara ve Yusuf Kabakçý
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Niyâzî-i Mýsrî’-

nin Ýzinde Bir Ömür Seyahat, Dildâr-ý Þemsî, Ýstanbul 2010). 4. Güftâr-ý Þemsî. Ço-

ðu Ehl-i beyt muhabbetini terennüm eden
þiirlerinden meydana gelen divanýdýr. Niyâzî-i Mýsrî baþta olmak üzere birçok sûfî þairin þiirlerinin tahmis edildiði eserde
“Gadîriyye, Nevrûziyye, Atvâr-ý Seb‘a” baþlýklý þiirlerin yanýnda doðum, ölüm ve tarihî olaylar gibi vesilelerle yazýlmýþ tarih
manzumeleri de bulunmaktadýr. Sultan
Mehmed Reþad’ýn tahta çýkýþýný anlatan
þiiri o günkü siyasî olaylara bakýþ tarzýný
yansýtmakta, devr-i istibdâd, vatan, millet,
ordu gibi kelimelere yer verilmektedir.
Tekkelerin kapatýlmasýnýn ardýndan yaz136

dýðý þiirde, “Men‘ olundu gerçi âyîn ile erkâným benim / Ma‘nevîdâr zikrü fikrim
þimdi devrâným benim” diyerek zikir meclislerinin mânen devam ettiðini belirtmektedir. 5. Bir Müsâmere-i Hayâliyye-i
Âþýkåne der-Huzûr-ý Hazret-i Niyâzî-i
Mýsrî. Manzum ve mensur olarak kaleme
alýnan risâlede tekkelerin kapanmasýyla birlikte þeyh ve ailelerinin düþtüðü sýkýntýlar
anlatýlmýþ, bu arada Halvetî-Mýsrî erkânýna dair bilgiler verilmiþtir. Eserde anlatýldýðýna göre Mehmet Þemsettin’in aile fertleri Niyâzî-i Mýsrî’nin huzuruna çýkar ve
kendisiyle konuþup isteklerini manzum
olarak arzeder. Her konuþmanýn baþýnda o
kiþinin mizacýný ve isteklerini belirten mensur bir giriþ bulunmaktadýr. Þemsettin
Efendi’nin, yakýn dostu Sefîne-i Evliyâ
müellifi Hüseyin Vassâf’a ithaf ettiði risâle neþredilmiþtir (nþr. Mustafa Tatcý, Tarih
ve Toplum, sy. 97 [Ocak 1992], s. 48-51).
6. Bergüzâr-ý Þemsî. Vahdet-i vücûd, tabiat, cem‘, sülûk, tevellâ-teberrâ, derviþ,
þeyh, hakaik-ý eþyâ, nüfus sayýmý gibi konulara dair makalelerden oluþur. Eserdeki
bazý makaleler yayýmlanmýþtýr (nþr. Mustafa Tatcý – Kâmil Akarsu, Yedi Ýklim, sy.
40-42 [Temmuz-Eylül-Ekim 1993]; sy. 4546 [Ocak-Þubat 1994]; sy. 62 [Mayýs 1995];
sy. 70 [Ocak 1996]). Mehmet Þemsettin’in
basýlmamýþ diðer bazý eserleri þunlardýr:
Diyâr-ý Þemsî (Bursa tarihi), Karâr-ý
Þemsî (önceki eserin devamý), Tarîkatnâme, Meveddet-i Ehl-i Beyt, Gülzâr-ý
Mýsrî (Niyâzî-i Mýsrî’nin menâkýbý), Bahâr-ý Þemsî (Ýsmâil Belîð tezkiresinin zeyli), Medâr-ý Þemsî (Bursa camileri ve kitâbeleri) (eserlerinin bir listesi için bk. Kabakçý, XVII/1 [2008], s. 270-282).
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Ýzzet, þeref
ve hükümranlýk bakýmýndan
en yüce, en aþkýn olma anlamýna gelen
Allah’ýn sýfatlarýndan biri.
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Sözlükte ulüvv (alâ’) “yükselmek, yukarý
çýkmak, bir þeyin üstünde bulunmak; þan,
þeref, yücelik ve kudret sahibi olmak”
mânalarýna gelir. Ulüv dört âyette yer almakta, bunlardan birinde Allah’a nisbet
edilen þirk anlayýþý reddedilirken Cenâb-ý
Hakk’ýn bu tür yakýþtýrmalardan münezzeh ve yüce olduðu ifade edilmektedir (elÝsrâ 17/43). Ayný kökten türeyen alî, a‘lâ,
müteâlî ve teâlâ kelimeleriyle zât-ý ilâhiyye yirmi yedi âyette bu kavramla nitelendirilmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“.alv” md.). Kur’ân-ý Kerîm’de “yükseliþ”
anlamýndaki sümüvden türeyen semâ
(“semâda olan”, el-Mülk 67/16-17), “arþýn
üzerinde bulunma” (Tâhâ 20/5) ve “kullarýnýn üstünde olma” (el-En‘âm 6/61) mânalarýna gelen terkipler de O’na izâfe edilmiþtir. Alî ve müteâlînin esmâ-i hüsnâdan
olduðu bilinmekte, teâlâ ve a‘lâ kelimeleri de çeþitli hadislerde Allah’a nisbet edilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “te.âlâ”,
“a.lâ” md.leri).
I. (VII.) yüzyýlda bütün Ýslâm bilginlerince Allah’ýn yedinci kat göðün üstünde
bulunan arþýnýn üzerinde olduðu hususunda ittifak edildiði halde ilk defa Ca‘d b. Dirhem (ö. 124/742) ile Cehm b. Safvân (ö.
128/745) bazý aklî yorumlara dayanarak bu
inanca aykýrý görüþler ileri sürmüþ, özellikle Cehm b. Safvân insanlarý bu görüþlere inanmaya çaðýrmýþ, dolayýsýyla kelâmcýlarýn ulüv sýfatýna dair yorumlarýna önderlik yapmýþtýr (Ýbn Kudâme, s. 142; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, s. 169). Nitekim Zehebî, “fevkýyye” (fevka’l-arþ) diye bilinen ulüv
sýfatýna iliþkin tartýþmalarýn II. (VIII.) yüzyýlýn ilk çeyreðinde baþladýðýný kaydetmektedir (el-£Ulüv, s. 50). Cehm b. Safvân ve
ona tâbi olanlarýn kanaatine göre ulüv Allah’ýn zâtýyla arþta bulunduðu anlamýna
gelmez, arþ bütün varlýklarý kuþattýðýndan
ulüv O’nun evrenin tamamýna hükümran
olduðunu belirten bir sýfattýr. Bütün var-

