
Eser Abdüsselam M. Harun tarafından 
Mecelletü'l-Muktetafta (CVI/3, Kahire 
1946) yayımlanmıştır. 

Bağdadf'nin basılmış bu eserlerinden 
başka henüz neşredilmemiş kitapları 

da vardır. Yukarıda zikredilen altı bası lı 

kitabının el yazmalarından başka. he
nüz basılmamış diğer on dört kitabı
nın İstanbul kütüphanelerinde bulunan . 
muhtelif nüshaları Nazif Hoca tarafın
dan tanıtılmıştır (Ş/11, IV, 119-145). Yaz
ma eserlerinden ikisi şunlardır: Şerl}.u 

Şahidi. Şahidi İbrahim Dede'nin (ö 9571 
I 550) Farsça-Türkçe manzum lugatı 

Tuhfe-i Şahidi'ye yaptığı Türkçe ve 
Arapça şerhtir. Tal]ricü ahddıŞi Şer

l}.i'r-Raiıy. Radıyyüddin el-Esterabadf'
nin Şerhu'l-Kafiye adlı eserinde geçen 
hadislerin kaynakları gösterilerek yapıl

mış bir fihristidir. 
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ABDÜLKADiR el-BEDAONI 
( ._.;_jl..ı.:JI .J~L;J\~ ) 

(bk. BEDAÜNİ, Abdülkadir). 

ABDÜLKADiR BEDRAN 
( .:ı~~.)~ı..ıı~) 

Abdülkadir b. Ahmed b. Mustafa 
ed-Duml ed-Dımaşki 

(1848-1927) 

Şamlı din alimi, edip ve tarihçi. 

İbn Bedran lakabıyla da tanınır. Şam 
yakınlarındaki Düme'de doğdu, Şam'da 
yaşadı. Dedesinden, Selim el-Attar, Tan
tavi ve Alaeddin Abidin gibi tanınmış 

alimlerden ders aldı. Emir Abdülkadir 
el-Cezairi ile de yakın ilişki içinde bu
lundu. Şam vilayetinin matbaa ve gaze
tesinde musahhih ve muharrir olarak 
görev yaptı. Dini ilimierin yanı sıra ede
biyata ve pozitif ilimiere de ilgi duyan 
Abdülkadir Bedran. gerek biyografi ve 
bibliyografya alanında, gerekse tarihi 
eserler konusunda geniş malumata sa
hipti. Şam'da Emevi Camii ile Abdullah 
Paşa el-Azm Medresesi'nde müderris
lik ve Hanbeli mezhebini temsil etmek 
üzere müftülük yaptı. Bu sırada birçok 
talebe yetiştirdi; talebeleri arasında el
A'lôm müellifi Zirikli de bulunmakta
dır. ömrünün son günlerinde felç ge
çirerek 1 S Eylül 1927'de Şam'da vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Teh?fbü Taril]i İbn 'Asa
kir. İbn Asakir'in Taril]u medineti Dı
maşk adlı eserini, tekrarlara ve sened*
!ere yer vermeden on üç cilt halinde ye
niden düzenlemiştir. Kendisi ancak ilk 
beş cildi neşredebilmiş (Dımaşk 1329-
1332 ), daha sonra Ahmed Ubeyd altıncı 
ve yedinci ciltleri yayımiayarak (Dımaşk 
1349, I 351) eseri "ayn" harfine kadar 
getirmiştir. Diğer altı cilt Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye'de yazma halinde bulun
maktadır. z. Nüzhetü'l-l]atıri'l- 'ap.r. İbn 
Kudame'nin fıkıh usulüne dair Ravia
tü'n-nazır adlı eserinin şerhi olup basıl
mıştır (Kahire 1342, l-ll) 3. el-Medl]al ilCi 
me?hebi'l-İmam Al}.med. Bu eserde 
Ahmed b. Hanbel'in akaidle ilgili görüş
leri, Hanbeli mezhebinin dayandığı esas
lar ve mezhebin temel kaynakları hak
kında geniş bilgi verilmiştir. 4._ Müna
demetü'l-atlal ve müsameretü'l-l]ayôl. 
Zübeyr eş-Şaviş tarafından neşredilmiş
tir (Dımaşk 1379) s. el-Kevakibü'd-dür
riyye (Dımaşk 1339/ 1921). Abdurrah
man Paşa ve Zirikli ailesine dair bir ri
saledir. 

Abdülkadir Bedran'ın bu basılmış 

eserlerinden başka diğer başlıca eser
leri de şunlardır: Mevridü'l-efham min 
selsebili 'Umdeti'l-ahkôm; f:Iaşiye 
'ala Şerhi'l-Müntehô; el- 'Ul~üdü 'd
dürriyye fi'l-fetôva 'l-kevniyye; Şerl}.u 

Şülaşiyyati Müsnedi'l-İmam Al}.med; 
Şerl}.u'l-Erba 'ine l}.adişen; Şerhu'n
Nuniyye (İbn Kayyim 'in eserine yapılan 
şerhtir); f:Iaşiye 'ala Şerl}.i'z-Zad; f:Ia
şiye 'alô Al]şari'l-mul]taşarat; Ta ' lik 
'ala Mul]tasari'l-İtadôt; lzal}.u'l-me ' a
lim min Şerl}.i'l-Elfiyye li İbni'n-Na
;z;ım; Tell]isü'l-Fera,idi's-seniyye fi'l
feva,idi'n-nal}.viyye; Şerhu'l-Kôfi fi'l
'arui ve 'l-kavafi; Tell]işü'd-Daris fi'l-

ABDÜLKAD iR-i BELHi 

medaris ; Tesliye tü 'l-ke, ib 'an ?ikra 
l}.abib ( şiir l erini topladığ ı divan ı); el-Aşa
rü'd-Dımaşkiyye ve'l-me 'ahidü'l-'il
miyye. Ayrıca tamamlanmamış "[aba-
1!-atü'l-Hanabile ile ŞerJ:ıu Süneni'n
Nesa, i <!dlı eserleri de vardır. 
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lJ!Iiliil AHMET ÜZEL 

ABDÜLKADiR-i BELHİ 

(._?d:J~ı..ıı~ ı 

(1839-1923) 

Nakşibendi ve Melami-Hamzavi şeyhi. 
L ~ 

Belh yakınlarındaki Kunduz'da doğ

du. Özkent Hükümdan Burhaneddin Kı
lıç'ın soyundan gelen Nakşibendi-Mü

ceddidi şeyhi Seyyid Süleyman Efendi'
nin oğludur. 18SS'te Belh'te meydana 
gelen karışıklıklar yüzünden. üç yüz ka
dar müridiyle ülkesinden hicret etmek 
zorunda kalan babasıyla birlikte İran ve 
Irak yoluyla Anadolu'ya geçip Konya'ya 
geldi ( 1859). Dini ilimleri, Arapça ve 
Farsça'yı babasından öğrendi. Konya'da 
yirmi yaşlarında iken İbnü'l-Arabi'nin 
el-FütUJ:ıatü'l-Mekkiyye'sini okuyup bi
tirdi. Dört yıl kadar Konya'da kaldıktan 
sonra Bursa'ya giden aile, Sultan Abdül
aziz'in Şeyh Süleyman Efendi'yi davet 
etmesi üzerine İstanbul'a ulaştı. Şeyh 
Süleyman Efendi 1867'de Eyüp Nişan
cası'ndaki Şeyh Murad Buhari Dergahı 
meşihatine tayin edildi. Abdülkadir, ba
basının ölümünden sonra bu tekkenin 
şeyhliğine getirildi ( 1887) Kırk altı yıl 

bu görevde kaldı. 17 Mart 1923'te ve
fat etti. Cenaze namazı Eyüp Camii'nde 
kılındı ve Şeyh Murad Dergahı'nın hazı
resinde babasının yanına defnedildi. 

Seyyid Abdülkadir-i Belhi, Nakşiben

di-Müceddidi icazetini babasından al
dı. İstanbul'a geldiği ilk yıllarda, Hamza 
Bali'nin ölümünden sonra Hamzaviyye 
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ABDÜLKADiR-i BELHf 

adını alan Bayrami Melamlliği'ni temsil 
eden Bekir Reşad Efendi'ye (ö. 1875) 

intisap etti. Zahiren Nakşibendf-Müced
didf olarak görünmekle birlikte Hamza
viliğin prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kal
dı. Bekir Reşad Efendi'den sonra uzun 
yıllar istanbul'da Hamzavf kutb* u ola
rak tanındı. Üçüncü devre Melamfliği adı 
verilım Nakşibendf Melamlliği'nin kuru
cusu Muhammed Nürü'I-Arabf istiın
bul'a geldiğinde kendisini sık sık ziya
ret ederek tarikatını Abdülkadir-i Bel
hT'ye tasdik ettirmek istediyse de mü
nasebetleri dostluk çerçevesinde kaldı. 

Hamzavilik Cumhuriyet döneminde oğ
lu Ahmed Muhtar'da (ö. 1933) kesintiye 
uğradı. Aralarında Bahariye Mevlevfha
nesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Fer
ruh Çelebi ve çelebilik makamını temsil 
eden Abdülhalim Çelebi gibi ileri gelen 
kişiler bulunmasına rağmen, Mevlevf
ler'in çoğu Abdülkadir-i Belhf'yi kutub 
kabul etmişlerdir. 

Eserleri. 1. Esrarü 't-tevJ:ıid. Mesne
vi tarzında yazılmış 223 beyitlik Farsça 
bir eserdir. İhvan* ından Selanik Valisi 
Mehmed Nazım Paşa tarafından naz
men tercüme edilmiştir (İstanbu l 133 1 ). 

Müellif hattı nüsha Setinetü'l-evliya'-

Abdülkadir- i Belhi'nin SünuJ:ıat·ı ilahiyye 
ue ithilmat-ı Rabbaniyye adlı eserinin son sayfa s ı 

{iü Ktp.,lbnülemin, nr. 3360) 
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nın içinde yer almaktadır. z. Divan. Şi
irlerinde Gulam-ı Kadir ve Belhf mah
laslarını kullanan Abdülkadir- i Belhf'nin 
Farsça, Çağatayca ve Anadolu Türkçe
si'yle yazdığı şiirlerden meydana gelen 
büyük bir divanı vardır. Ancak bu şiir

ler edebiyat açısından değil, daha çok 
tasavuf bakımından önemlidir. Divanı 

dışındaki eserlerinde bulunan beyit sa
yısı ise otuz beş binin üzerindedir. 3. 
Yenabicu'I-hikem. On bir bin beyitten 
meydana gelen bu tasawufi eserin ya
zılışı 1902'de tamamlanmıştır. 4. Kü
m1zü 'l- carifin. Tasawufi hal ve makam
ları açıklayan 5453 beyitlik Farsça mes
nevi tarzında bir eser olup 1905'te ya
zılmıştır. s. Gülşen-i Esrar. 6876 beyit
lik bir eserdir. A. Gölpınarlı ' nın, Abdül
kadir-i Belhf'nin oğlu Ahmed Muhtar'
da gördüğünü söylediği yukarıda adı 

geçen dört eserin bugün nerede oldu
ğu bilinmemektedir (bu eserler için bk. 
A. Gö l pınarlı . s. 183- 187). 6. Sünı1Jıat-ı 

İlahiyye ve İlhdmat-ı Rabbdniyye. 
2260 beyitten meydana gelen eserin 
Abdülkadir-i Belhf'nin kendi hattıyla 

olan nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'ndedir (İbnülemin. nr. 3360). 

ibnülemin, adı geçen bu eserlerin dışın
da Şems-i Ral]şan ve Şümı1s-i Esrar 
adlı iki eseri daha olduğunu söyler. Ab
dülkadir-i Belhf'nin eserlerinin hepsi 
manzumdur. 
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ı 
ABDÜLKADiR ei·CEzAiRİ 

ı 

( .s;~:r.JI J)\:il\..l.f- ) 

(1808- 1883) 

İslam mücahidi ve Cezayir emiri 
(1832-1847). 

L _j 

6 Eylül 1808'de Batı Cezayir'de Ma
asker şehri civarındaki bir zaviyede 
doğdu. Babası Muhyiddin, Hz. Hasan 
soyundan olup Kadirf şeyhlerindendi. 

Çocukluğunda ve gençliğinde sağlam 

bir din eğitimi gördüğü gibi silah kul
lanmayı ve ata binmeyi de öğrendi. 

1827'de babasıyla birlikte Mekke'ye gi
derek hacı oldu. Yurda dönüşünden az 

sonra, 1830 Temmuzunda Fransızlar 

Cezayir' i işgal ettiler ve ülkedeki üç yüz 
yıllık Türk idaresine son verdiler. Yerli 
Arap ve Serberi kabileleri, yabancı ha
kimiyetine karşı koymak maksadıyla 

Şeyh Muhyiddin'i sultan ilan etmek is
tediler; fakat o yaşlılığını ileri sürdü ve 
bu vazifeden oğlu lehine feragat etti. 
Abdülkadir, Fas sultanının hükümdarlı-k 
hakkını tanıyarak, 22 Kasım 1832'de 
"emfrü'l-mü'minfn" unvanını aldı. Fas 
Sultanı Abdurrahman'ın halifesi sıfatıy
la Fransızlar'a ve onlarla iş birliğinde 

bulunanlara karşı mücadeleye başladı. 

Kahramaniiğı ve zekası sayesinde yerli 
kabileleri etrafına topladı, nüfuzunu 
Batı ve Orta Cezayir'e kadar genişletti. 
Büyük Sahra ' nın bazı şeyhleri de ona 
tabi oldular. Ocak 1831'de Fransız iş

galine geçen Vahran'daki (Oran) kuman
dan Bugeaud ile 30 Mayıs 1837'de Taf
na Antiaşması'nı imzalaması, onu mem
leketin üçte ikisine hakim kıldı . Daha 
önce Maasker'de olan idare merkezini 
Tagdempt'e naklettikten sonra, islam 
esaslarına dayalı bir devlet kurmak için 
faaliyet gösterdi. Türkler zamanında 

birtakım mükellefiyetler karşılığında 

vergiden muaf tutulan Mehazin kabi
lelerinin imtiyazlarını kaldırdı ve her
kesten zekat topladı. Fas yoluyla ingil
tere'den sağladığı top ve tüfeklerle dü
zenli bir ordu kurdu. Bu arada Fransız
lar doğuda Osmanlı tabiiyetini sürdü
ren ve kendilerine karşı direnen Ahmed 
Bey'i yenerek 1837 Ekiminde Kastanti
ne şehrini zaptettiler. 1839 sonbaharın
da da Kabiliye bölgesine kadar geniş
lettiği nüfuzunu sınırlandırmak için 
Abdülkadir'le görüşmek istediler. Red 
cevabı alınca da kuwet göndererek Ce
zayir'i Kostantine'ye bağlayan Bfban Ge
çidi'ni ele geçirdiler. Buna karşı, 19 Ka
sımda "cihad-ı mukaddes" ilan eden Ab
dülkadir, küçük fakat hareket kabili
yeti yüksek birliklerini Fransızlar üze-

Abdülkadir 
el-Cezairi 


