
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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İslam mücahidi ve Cezayir emiri 
(1832-1847). 
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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 
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rine sevketti. Ancak, 1840 Aralığında 
Cezayir umumi valiliğine tayin edilen 
Bugeaud, sayısı arttırılmış kuwetlerini 
hasmının harp taktiğine uygun şekilde 
hazırladıktan sonra Abdülkadir ile sa
vaşa girişti. Fransızlar Tagdempt, Ma
asker ve Tlemsen şehirlerini işgal etti
ler. 16 Mayıs 1843'te emirin seyyar or
dugahını bile bastılar . Abdülkadir Fas'a 
sığınmak zorunda kaldı. Peşini bırak

mayan Bugeaud. 1844 Ağustosunda 

Isly'de Fas ordusunu yendi : 1844 Eki
minde imzalanan Tanca Antiaşması'y

la Fas Sultanı Abdurrahman\ Abdül
kadir'i desteklemekten vazgeçirdi. Bu
nun üzerine emir Cezayir topraklarına 
döndü ve bir Fransız birliğini 1845 Eki
minde Şidi-Brahim'de bozguna uğrat

tıysa da, gittikçe artan Fransız baskısı 
karşısında yerli kabHelerin kendisinden 
uzaklaştıklarını gördü. 1846 yazında 

çaresizlik içinde tekrar Fas'a sığındı. 

Sultanın kuwetlerinin yenilmesi üzeri
ne. 23 Aralık 1847'de Fransızlar'a tes
lim oldu. iskenderiye veya Akka 'ya gö
türüleceğine dair verilen söze rağmen 
Fransa'da beş yıl esir olarak kaldı. 1852 
Ekiminde serbest bırakılınca Osmanlı 

ülkesine giderek önce Bursa'da. 1855'
ten itibaren de Şam 'da oturdu. Siyaset
le ilgisini kesmiş olduğundan vaktini 
ibadet ve ilimle geçirdi. Cebelilübnan'
da patlak veren ve 1860 Temmuzunda 
Şam 'a yayılan Dürzi isyanı sırasında biz
zat müdahalede bulunarak birçok hıris
tiyanı katliamdan kurtardı. 26 Mayıs 

1883'te Şam 'da öldü. 

Abdülkadir cesur. akıllı ve dindar bir 
idareciydi. Fransızlar' la mücadelesinde 
askerlik kabiliyeti yanında siyasi ma
haretini de ispat etmiştir. Gerektiğin

de sert davranmakla beraber, adaleti 
gözetirdi ve mizaç itibar iyle merhamet
liydi. O aynı zamanda iyi bir şair , değer

li bir fiki r adamıydı. Şii rleri Nüzhetü'l
ly1tır if kari ii'i-emir 'Abdül~adir adı 
ile Kahire'de basılmış, felsefi mahiyette 
?,ikrü'l- 'a~il ve tenbfhü 'l-gafil adlı ki
tabının da Arapça aslı Beyrut'ta, Fran
sızca tercümesi 1858' de Paris'te neşre
dilmiştir. 

ibnü'l-Arabi tasawufunun tesiri altın
da kalan Abdülkadir'i Cezayirliler milli 
kahraman tanırlar. Cezayir istiklaline 
kavuştuktan sonra kemikleri Cezayir'e 
nakledilerek şehidler kabristanına gö
mülmüştür. Ölümünün 100. yılı müna
sebetiyle kendisine ayrılan Mecelle tü 't
Tdrfl] ' in özel sayısında ( Centenaire de la 
Mart de /'Em ir Abde/kader 1883- 1983, Al
ger 1983) hayatına , siyasi faaliyetlerine. 

ABDÜLKADiR EFENDi, Topçular katibi 

eserler ine ve hakkında yazılanlara dair 1 
çeşitli makaleler bulunmaktadır. 

ABDÜLKADiR EFENDi, 
Topçular katibi 
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(bk. DİHLEVİ, Abdülkadir b . Ahmed ). 
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Topçular 
ka tibi 

Abdülkadir 
Efendi'nin 
Tevti rfh -i 

A l·i Osman 
ad l ı eserinin 

bir sayfas ı 

(SU\eymaniye Ktp. , 

Esad Efendi, 

nr. 2151) 

(ö. 1054 / 1644 (?]) 

L 
Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Hayatı hakkında , eserinde kendisiyle 
ilgili olarak yazdıkları dışında fazla bilgi 
yoktur. Katip Çelebi Fezlek e'sinde adı
nı Abdülkadir olarak zikretmiş ve bu 
adla tanınmış olmakla beraber. kendi
si Tarih'inde dolaylı olarak Kadri adını 

kullanmakta. arşiv vesikalarında da adı 
Kadri olarak geçmektedir IBA. MAD, nr. 
2307, 2514) . Tarih'inden anlaşıldığına gö
re. 1 595'te topçular kati bi, ertesi yıl 

topçu bölükbaşısı oldu. Eğri'nin fethi, 
Kanüe müdafaası ve istolni-Belgrad ' ın 
geri alınışında bulundu. 1607'de sol 
ulOfeciler (bk. ULÜFECİYAN ) katibi, daha 
sonra arpa katibi (bk. ARPA EMiNi l oldu. 
1621'de Hotin Muharebesi'ne katıldı: 

dönüşte cephanenin isakça iskelesi'ne 
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