
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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ABDÜlHAKiM ARVASI 

Abdülhakim Arvasi'nin el vazıs ı (Sefinetü'l-euliya. ıı . s. 59-601 

lanm ıştır (3 . baskı, istanbul 1981). 2. er
Riyazü't-tasavvufiyye (istanbul 1341 ). 
Tasawuf. tasawuf tarihi ve ıstılahiarı 

hakkında bilgi veren eseri, Medresetü'l
mütehassisin'de hocalık yaptığı sırada 

kaleme almıştır. Eser, Tasavvuf Bah
çeleri (istanbul 1983 ) adıyla Necip Fazı! 

Kısakürek tarafından sadeleştirilerek 

yayımlanmıştır. Bu iki eserin dışında ta
sawufi ve dini konularda kendisine so
rulan sorulara cevap olarak yazdığı 

mektuplar. Tam İlmihal-Seadet-i Ebe
diyye adlı kitapta yer almaktadır. 
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li! NiHAT AZAMAT 

1 
ABDÜLHAKİM es-SİYALKÜTİ 

ı 
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(bk. siYALKOTI). 
L _j 

1 
ABDÜLHALi~-1 GUCDÜVANI 
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( _..;~~ _,Jl;dl~ ) 

L 
(bk. GUCDÜVANI, Abdülhalik) . . 

_j 

1 
ABDÜLHALİM, Karayazıcı 

ı 

L 
(bk. KARAYAZlCI ABDÜLHALİM). 

_j 

212 

L 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ 

(1874-1925) 

Konya Mevlana Dergahı'nın 
son postnişini. 

_j 

Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin on do
kuzuncu kuşaktan torunudur. Babası 

Konya Mevlana Dergahı postnişini Ab
dülvahid Çelebi'nin 1907'de vefatı üze
rine aynı dergahta postnişin oldu. Üç yıl 
sonra İttihatçılar' ın baskısıyla aziedile
rek yerine Necip Çelebi oğlu Veled Çele
bi (izbudak) tayin edildi. Sultan Reşad'
ın vefatından sonra 1919' da ikinci defa 
aynı makama döndü. Ancak bir yıl son
ra yine aziedilerek yerine birkaç aylı

ğına Yakub oğlu Amil Çelebi getirildi. 
1921'de üçüncü ve son defa Mevlana 
Dergahı postnişinliğine iade edildi. 

İstiklal Harbi'ne de katılan Abdülha
lim Çelebi, Konya'dan milletvekili seçil
di. Birinci devre Büyük Millet Meclisi re
is vekilliği yaptı. Meclis Başkanlığı'na 

verdiği önergelerle dikkati çekti. Konya 
Delibaş İsyanı'nın bastırılmasında bü
yük rolü oldu. Vatani hizmetlerinden 
dolayı kendisine İstiklal madalyası veril
di. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mus
tafa Kemal Paşa'nın isteği ve tasvibi ile 
oğlu Mehmed Bakır Çelebi'yi, o devirde 
en büyük Mevlevi asitanesinin bulundu
ğu Suriye'nin Halep şehrine tayin etti. 
Türkiye'de tekkelerin kapatılmasından 

ve Abdülhalim Çelebi'nin de vefatından 
sonra Mevlevi tekkelerinin merkezi olan 
Konya'nın bu vasfı Halep şebrine geçti. 
M. Bakır Çelebi Halep'te Atatürk tara
fından kendisine şahsen verilmiş olan 
milli görevlerin gerçekleşmesini sağla
mak maksadıyla çok gizli ve faydalı ça
lışmalar yaptı. Hatay'ın anavatana barış 
yoluyla ilhak edilmesinde önemli hiz
metlerde bulundu. 1943'te İstanbul'da 
ölümünden sonra oğlu Celaleddin Çele
bi Türkiye'ye döndü. 

Ailesinin yedi yüz yıllık terbiye ve ge
leneklerine uyarak ömrünü vatan ve 
milletine faydalı hizmetlere vakfeden 
Abdülhalim Çelebi, İstanbul'da kaldığı 
bir otelin balkonundan düşerek korna
ya girdi ve götürüldüğü Yenikapı Mev
levihanesi'nde vefat etti. Şeker hasta
sı olması dolayısıyla baş dönmesinden 
düşerek öldüğü veya siyasi sebeplerle 
suikaste uğradığı söylenirse de ailesi 
onun hırsızlık için işlenmiş bir cinayete 
kurban gittiği kanaatindedir. 

li! CELALETTiN ÇELEBi 

1 ABDÜLHALİM EFENDi, Ahizade ı 
L (bk. AHizADE ABDÜLHALİM EFENDi). _j 

1 ABDÜLHALİM EFENDi, Seyyid ı 

L 
XIX. yüzyıl Osmanlı mimarı. 

_j 

Kaynaklarda daha çok Mimar Seyyid 
Abdülhalim Efendi adıyla geçmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu'nda şehreminli
ğine bağlı olarak vazife yapan Hassa 
Mimarlar Ocağı'nın 1824-1831 yılları 

arasında idareciliğini yapan son başmi
mardır. Sultan ll. Mahmud'un emriyle 
1831 'de şehreminliği ile Hassa Başmi
marlığı ' nın birleştirilerek Ebniye-i Has
sa Müdürlüğü 'nün kurulması ve başına 
mimar Kırımlı Mahmud Efendi'nin geti
rilmesiyle başmimarlık görevi sona er
miştir. Fakat mimar Kırımlı Mahmud 
Efendi bu yeni kuruluşun başında çok 
az kalabilmiş, Osmanlı sarayı çevresin
de nüfuzunu giderek artıran Ermeni 
asıllı mimar Kirkor Balyan ' ın bir entri
kası sonucunda görevinden alınarak ye
rine mimar Seyyid Abdülhalim Efendi 
tayin edilmiştir. Abdülhalim Efendi, Eb
niye-i Hassa müdürlüğü sıra~ında Os
manlı İmparatorluğu ' nun mimari faali
yetlerini yürüten bu teşkilat ile. mimar
lık mesleğinin son dönemlerdeki gerHe
yişi ve içine düştüğü çöküşü önleyebil
mek için büyük gayretler sarfetmiştir. 
Bilhassa 1834'te Sultan ll. Mahmud'a 
arzettiği bir raporunda. mimarlık mes
leğindeki gerilemenin sebeplerini doğru 
bir teşhisle dUe getirmesi ve bir mi
marlık okulunun kurulmasını teklif et
mesi buna güzel bir örnektir. Sultan ll. 
Mahmud'un bu raporu olumlu bularak 
gereğinin yapılmasını istemesine karşı
lık, bilinmeyen sebeplerle, okul açılama
mıştır. Ancak bu teklif. Osmanlı mimar
lık tarihinde ilk okul açma teşebbüsü 
olması bakımından önem taşımaktadır. 

Ayrıca yine mimar Abdülhalim Efendi'
nin 1833 yılında Mühendishane-i Berri-i 
Hümayun'un ders programına resim 
dersinin konulması yolundaki bir diğer 
teşebbüsü de resim tarihimiz açısından 
dikkate değer bir hadisedir. 
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