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ABDÜLHAK b. MAHYO 

( y,=o .:r. &-d '-'-f- ) 

Beni Merin kabilesinin reisi ve 
Meriniler'in kurucusu 

(bk. MERİNİLER). 

ABDÜLHAK MOLlA 
(1786-1854) 

Hekimbaş ı , şair ve edip. 

_j 

_j 

22 Aralık 1786'da istanbul'da doğdu. 
Babası Divan-ı Hümayun mensupların
dan Mehmed Emin ŞükühT Efendi. an
nesi Hekimbaşı Büyük Hayrullah Efen-
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di'nin kızı Nefise Hanım'dır. Süleymani
ye Tıp Medresesi'ni bitirerek müderris 
oldu ( ı 80 ı) Ağabeyi Mustafa Behcet 
Efendi'nin ilk hekimbaşılığı sırasında 

saray hekimliğine getirildi. Çeşitli ısrar
lara rağmen . ağabeyi yaşının küçüklü
ğünü öne sürerek Saray-ı CedTd'e tayi
nini uygun görmediği için meslek haya
tına Saray-ı Atik'te başladı. Bu vazifesi
ne. ll. Mahmud tarafından ağabeyi ile 
Keşan'a sürülünceye kadar devam etti 
(182 1) 

Bir yıl kadar devam eden sürgün ha
yatı , küçük kardeşi Hızır ilyas Efen
di'nin aracılığı ile sona erdi ve Saray-ı 

CedTd'e hekim tayin edildi. Bu tarihten 
sonra çeşitli ilmi payeler alarak devlet 
kademelerinde değişik idari görevler
de bulundu. Asakir-i Hassa hekimbaşısı 
tayin edildiği yıl Selanik ( 1827). bir yıl 

sonra Yenişehir mevleviyet• i, ardından 
Mekke ( 1829), üç yıl sonra ise istanbul. 
payeleri verildi. Mustafa Behcet Efen-
di'nin vefatı üzerine. onun yerine he
kimbaşı tayin edildi ( 15 Nisan 18341 Ab
dülhak Molla bu sırada Asakir-i Hassa 
hekimbaşılığı görevinde bulunuyordu. 
Üç yıl sonra kendisine Anadolu payesi 
verildi. Aynı yıl hekimbaşılıktan aziedildi 
( 1837). Dört yıllık bir aradan sonra Ana
dolu kazaskeri olduğu gibi yeniden he
kimbaşılığa tayin edildi ı 1841 ı Beş yıl 

süren bu görevi sırasında Rumeli ka
zaskerliğine yükseldi. 184S'te hekim
başılıktan tekrar aziedildL Daha sonra 
Meclis-i Maarif-i Umümiyye reisi oldu 
( 18481 Aynı yıl üçüncü defa hekimbaşı 
olduysa da bir yıl sonra tekrar aziedildL 
Bu sırada ikinci defa tayin edildiği Ru
meli kazaskerliği görevinde bulunuyor
du. 1853'te. Rumeli kazaskerlerinin en 
eskisine verilen "reTsü'l-ulema" unvanını 
aldı. Bir yıl sonra Bebek'teki yalısında 
vefat etti ( 19 Mayıs 1854 )_ Sultan Abdül
mecid 'in iradesi ile, daha sonra pek çok 
devlet adamı , alim ve şairin defnedildi
ği Divanyolu'ndaki Sultan ll. Mahmud 
Türbesi hazTresine ilk olarak Abdülhak 
Molla defnedildi. 

Abdülhak 

Molla 

Abdülhak Molla, çağdaşlarının ifade
sine göre iyi bir tabip, aynı zamanda 
alim. edip, şair. güzel konuşan . zarif ve 
nüktedan bir kimse idi. Bu meziyetleri 
sebebiyle. daha hekimbaşı olmadan Il. 
Mahmud'un yakın çevresine girmiş ve 
musahib • ı eri arasında bulunmuştur. 

Padişahın uzak yakın hemen bütün ge
zilerine katıldığı gibi. onu birkaç defa 
da yalısında ağırlamıştı. Cevdet Paşa. 

gezmeyi pek sevmeyen. hele devlet ileri 
gelenlerinin yalı ve konaklarını ziyaret 
etmekten hoşlanmayan Sultan Abdül
mecid'in. Abdülhak Molla ' nın Bebek'te
ki yalısına iki defa gittiğini. böylece ona 
verdiği kıymeti diğer devlet ricaline 
göstermek istediğini zikreder. Sanat 
tarihine Hekimbaşılar Yalısı adıyla ge
çen bu yalı, gerek mimari özelliği. ge
rek AvrupaT tarzda döşenmiş olması . 

gerekse sahne olduğu çeşitli olaylar do
layısıyla önemli bir yerdir. 1830'da Yu
nanistan'ın bağımsızlığını elde etmesi 
üzerine kurulan Hudut Komisyonu bu 
yalıda toplanmıştı. ilk sahibi Hekimba
şı Behcet Efendi burada bir botanik 
bahçesi kurmuş, Mahmud Baba Der
gahı 'na kadar uzanan geniş bahçede 
yetiştirilen meyve ve çiçekler de zama
nında çok tanınmıştır. 

Abdülhak Molla ' nın. devletin maarif 
politikasını tesbit ve yürütmekle görevli 
Meclis-i Maarif-i Daimi'ye uzun yıllar re
islik etmesi, ilim ve irfanının bir delili 
olarak kabul edilmektedir. Şairliği dak
tariuğu kadar kuwetli olmamakla bir
likte gazel. kıta. beyit olarak pek çok 
şiiri vardır. Ancak şiirleri bir divan ha
linde toplanmamıştır. Yalısındaki ecza
hanesinin kapısına astırdığı , "Ne arar
san bulunur derde devadan gayri" mıs
raı halk arasında pek meşhur olmuştur. 
Şiirlerinden örnekler veren ibnülemin. 
Keşan 'da sürgündeyken bir meddahtan 
dinlediği hikayeyi 333 beyit halinde 
nazmettiğini bildirmektedir. 

Abdülhak Molla ' nın hekimbaşı olarak 
tıp tarihinde önemli bir yeri ve çeşitli 

hizmetleri vardır. Ağabeyisinin tıp eğiti
minde yaptığı yenilikleri desteklemiş. 

ondan sonra Mekteb-i Tıbbiyye nazı

rı olarak tıp eğitiminin gelişmesi için 
çalışmıştır. Anatomi dersinin kadavra 
üzerinde gösterilmesi için ilk olarak 
onun özel izin aldığı belirtilmektedir. 
Meclis-i Tahaffuz (Karantina idaresi) rei 
si sıfatıyla salgın hasta lıklara karşı ka
rantina teşkilatını geliştirip yaygınlaş

tırmış, çiçek aşısı uygulamasını da mec
buri hale getirmiştir. 



Eserleri. 1. Tarih-i Liva. Sultan ll. 
Mahmud'un. 1828 Rus Muharebesi sı

rasında, 3 Rebfülewel 1244- 16 Şewal 
1245 ( 13 Eylül 1828-1 O Mart 1830) ta
rih leri arasında, yeni kurduğu süvari 
birlikleriyle Rami Kışiası'nda ikamet et
tiği sırada meydana gelen olayları gün
lük olarak kaydeden bir eserdir. Yetmiş 
bir varaktan ibaret müellif nüshası. is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi İbnüle
min Kitapları arasında bulunmaktadır 

(TY. nr. 2687). Reşat Ekrem Koçu, eseri 
14 Şubat 1941'den itibaren on beş tef
rika halinde özet olarak Yeni Sabah 
gazetesinde neşretmiştir. z. Rı1zname. 
Sultan ll. Mahmud'un ölümüne sebep 
olan hastalık hakkında padişahın he
kimi sıfatıyla yazdığı, hastalığın seyri 
ve kendi müşahedelerini içine alan bir 
risaledir. İbnülemin . tamamlanmamış 
olan bu risalenin. müellifin oğlu Hayrul
lah Efendi'nin torunu. eski Adiiye nazır
Iarından İbrahim Bey'de bulunduğunu 
bildirmektedir. 3. Hezar Esrar. Ağabeyi 
Mustafa Behcet Efendi'nin yazmaya 
başladığı bu eser. eski tıbba dair çoğu 
folklorik mahiyette bilgileri ve bazı ilaç 
formüllerini ihtiva etmektedir. Eseri 
850. maddeden itibaren Abdülhak Mol
la yazmaya devam etmiş, ancak o da 
bitirememiştir. Daha sonra oğlu Hayrul
lah Efendi tarafından 1 000 madde ola
rak tamamlanan eser 1285'te yayım-

Abdülhak Mol la 'nın Tarih ·i Liva ad lı eserinden bir savfa 
(i ü Ktp .. TY, nr. 2687. vr. l ı. ) 
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lanmıştır. Eserin taşbaskısı olarak ya
pılmış tarihsiz bir neşri daha vardır. 

istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
(TY. nr. 4209). 1243 tarihli müellif nüs
hası olduğu belirtilen ve Abdülhak Mol
la adına kayıtlı olan Makale ii emrazi'l
iirengiyye adlı risale ise ağabeyi Mus
tafa Behcet Efendi'ye aittir. 
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ABDÜLHAK ŞiNASİ HİSAR 

(bk. HİSAR, Abdülhak Şinasi). 

ABDÜLHAKİM ARVASİ 

( 1865·1943) 

Nakşibendi-Halidi şeyhi. 

_j 

_j 

Van'ın Başkale kazasında doğdu . Ba
bası Seyyid Mustafa Efendi'dir. Soyu 
anne tarafından Abdülkadir-i Geylani'ye 
ulaşır. HülagO Bağdat'ı istila ettiğinde 
(ı 258) Musul'a hicret eden ataları daha 
sonra Urfa ve Bitlis'e. oradan da Mısır'a 
gitmişlerdi. Ailen in büyük oğlu Molla 
Muhammed bir süre sonra Van'a gelip 
şehrin güneyinde yüksek dağlar arasın
da bir köy kurmuş, bu köyde büyük bir 
dergah ve iki katlı bir cami inşa ederek 
oraya Arvas adını vermişti. Kadiri tari
katına mensup olarak faaliyet gösteren 
ve "Arvas seyyidleri" diye tanınan aile. 
altı yüz elli yıl varlığını devam ettirerek 
bugüne ulaşmıştır. 

Abdülhakim Arvasi, ibtidai ve rüşdi

yeyi Başkale'de okudu. Daha sonra 
Irak'ın çeşitli bölgelerindeki tanınmış 

alimlerden icazet alarak Başkale'ye 

döndü (ı 882) . Kendisine miras kalan 
servetle bir medrese yaptırdı ve zengin 
bir kütüphane kurdu. Bu medresede 

ABDÜLHAKiM ARVASi 

yirmi yı la yakın ders okuttu. 1880 yılın
da intisap ettiği Halidiyye tar i katı şeyh

lerinden Seyyid Fehim'den Nakşibendiy
ye, Kübreviyye, Sühreverdiyye. Kadiriyye 
ve Çiştiyye tarikatlarından hilafet* ald ı 

1 ı 889) . Tarikat silsilesi Seyyid Fehim. 
Seyyid Taha vasıtasıyla Nakşibendiy

ye'nin Halidiyye kolunun kurucusu Mev· 
lana Halid-i Bağdadi'ye ulaşır. 

Abdülhakim Arvasi. 1. Dünya Sava
şı'nın başlarında Ruslar'ın Başkale'yi is
tila etmesi ve Ermeniler'in si lah lanarak 
müslüman halkın mallarını yağmalama
ya başlamaları üzerine. hükümetin em
riyle. yüz elli kişilik ailesiyle birlikte da
ha emin bir yere göç etmek zorunda 
kaldı. Bağdat'a yerleşmek amacıyla yo
la çıkan aile, Revandiz-Erbil yoluyla Mu
sul'a ulaştı. Burada iki yı l a yakın bir 
süre kaldı. İngilizler Bağdat'ı işgal edin· 
ce oraya gidemeyip ailesinden sağ ka· 
lan altmış altı kişiyle birlikte Adana'ya 
geldi. Adana ' nın da düşman eline geç
mesi ihtimaline karşı Eskişehir'e göç 
etti. Nisan 1919'da istanbul'a geldi. Bir 
süre Evkaf Nezareti'nce Eyüp'teki Yazılı 
Medrese'de misafir edildikten sonra yi
ne Eyüp'teki Kaşgari Dergahı şeyhliğine 
tayin edildi !Ekim ı9 19i . Medresetü'l · 
mütehassisin'de tasawuf tarihi dersi 
okuttu. Dergah şeyh liğinin yanı sıra ay
rıca Kaşgari Camii'nin imamlık ve vaiz
lik görevi de kendisine verildi. Tekkeler 
kapatılana kadar bu görevlere devam 
etti. Daha sonra tarikat faaliyetlerini bı
rakarak eve dönüştürdüğü dergah bi
nasında tasawufi sohbetlerle meşgul ol
du. Menemen hadisesi lAralık ı 93 01 ile 
alakalı görülerek tutuklandı ve Mene
men'e gönderildi. Ancak olayla ilgisi ol
madığı anlaşıldı. Soyadı kanunu kabul 
edilince Üçışık soyadını aldı. Beyoğlu 
Ağa Camii ve Beyazıt Camii'nde dersler 
verdi. Cumhuriyet döneminin önemli f i
kir ve sanat adamlarından Necip Fazıl 

Kısakürek'in kendisiyle tanışıp sohbet
lerinde bulunması. aydın çevrelerde de 
tanınmasını sağladı. Eylül 1943'te sı

kıyönetimin emriyle izmir'e gönderildi. 
Bir süre sonra Ankara'ya gitmesine izin 
verildi. 27 Kasım 1943'te vefat etti. 
Kabri Ankara 'da Bağlum Mezarlığı'nda

dır. 

Eserleri. 1. Rabıta-i Şe rife 1 istanbul 
ı 34 ı ; "Mübtediler için tarikat -ı Nak
şibendiyye'nin adabını mübeyyin bir 
mektup sureti" ad lı ilave ile birl ikte 2. 
bask ısı. istanbu l ı 342) Rabıta* nın ma
hiyeti ve uygulanması hakkında özlü 
bilgiler veren eser. Necip Fazıl Kısakü 

rek tarafından sadeleştirilerek yayı m-
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