
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. 
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eserler ine ve hakkında yazılanlara dair 1 
çeşitli makaleler bulunmaktadır. 

ABDÜLKADiR EFENDi, 
Topçular katibi 
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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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naklinde görev aldı. 1627'de Vezlriazam 
Halil Paşa'nın emriyle nüzul* emini ta
yin edildi; aynı yıl top arabalarının ta
miri ile görevlendirildi. Yine eserinden 
öğrenildiğine göre, 1 593-1630 yılları 

arasında yapılan Avusturya, Eflak, Ma
car, Eğri, Estergon, Celall, Şark, Leh ve 
Bağdat seferlerine katıldı. Muhtemelen 
1644'te İstanbul'da öldü. 

Abdülkadir Efendi, daha çok, Cemazi
yelewel 1000-Muharrem 1054 (Şubat 
1592-Mart 1644) tarihleri arasında ce
reyan eden olayları ihtiva eden Tarih'i 
ile tanınmıştır. Esere müellifin verdiği 
özel bir isim yoktur. Ancak eser sonraki 
müelliflerce Tarih-i Al-i Osman, Ve
kiiyi-i Tarihiyye ve Tevarfh-i Al-i Os
man adlarıyla anılmıştır. Sade bir dille 
yazılan eser, belli bazı yanlışlara, gerek
siz ayrıntı ve tekrarlara rağmen, özel
likle müellifınin bizzat bulunduğu se
ferlerle ilgili bilgiler açısından önem ta
şımaktadır. Ayrıca devlet teşkilatı. top
lar ve topçuluğa dair bilgiler, ordunun 
cephane durumu, devlet idaresinde gö
rev alanların en küçük rütbeliye kadar 
ismen belirtilmesi, devrin diğer tarih
lerinden farklı özellikler olarak dikkati 
çekmektedir. Yer yer bazı yerleşim böl
geleriyle buralarda çıkan madenieri ta-· 
nıtması. deprem ve yangınlarla birlikte 
İstanbul'un iktisadi ve sosyal durumu 
hakkında bilgiler vermesi bakımından 

da önemlidir. 

Abdülkadir Efendi eserini, muhteme
len IV. Murad devrinin sonlarına doğru, 

padişaha takdim etmek niyetiyle yaz
maya başlamış ve bu işi vefatma kadar 
sürdürmüştür. Katip Çelebi ve onun va
sıtasıyla Naima'nın da faydalandığı ese
rin, biri Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 
2 ı 51 ), diğeri Viyana Mi lll Kütüphanesi'n
de (ni. Mxt. 130 ; fotokopisi Türkiyat Ensti
tüsü, nr. 1956/ 208) olmak üzere iki nüs-
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hası vardır. Müellifin el yazısıyla olduğu 
tahmin edilen Esad Efendi nüshasının 
başından 25-30 varak eksiktir. 
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Iii ZiYA YILMAZER 

ABDÜLKADiR ei-FASI 
( ._,.....1.4ll.)~t.ıl~) 

(bk. FASI, Abdülkadir b. Ali). 

ABDÜLKADiR ei-FEYYÜMİ 

( '-""~\ .)~t.ıl~ ) 

(bk. FEYYÜMİ, Abdülkadir 
b. Muhammed). 

ABDÜLKADiR GEDiKZADE 

(bk. GEDİKZADE, Abdülkadir). 

ABDÜLKADiR-i GEYLANI 
(..)'lA:? .)~t.ı\~) 

Muhyiddtn Ebu Muhammed Abdülkadir 
b. Ebi Salih Musa ZengiClost 

el-Geylani 
(ö. 561/ll65-,66) 

Kadiriyye tarikatının kurucusu. 

_j 

_j 

_j 

ı 

_j 

470'te ( 1 077) Hazar denizinin güney
batısındaki GHan eyaJet merkezine bağ
lı Neyf köyünde doğdu. Arapça'da "el
cm. el-CHanl" , Farsça'da "Gm, GHanl", 

Abdülkadir-i 

Geylani 
Türbesi 

Bağdat 

Türkçe'de ise "Geylani" şeklinde telaf
fuz edilen nisbesiyle şöhret buldu. Ba
bası Ebü Salih Musa'nın dindar bir kim
se olduğu bilinmekte, ancak hakkında 
fazla bilgi bulunmamaktadır. Hz. Ali'ye 
ulaşan soy şeceresi kaynaklarda şöyle 
verilmektedir: Abdülkadir-i Geylani b. 
Musa b. Abdullah b. Yahya b. Muham
med b. Musa el-Cevn b. Abdullah el
Kamil b. Hasan el-Müsenna b. Hasan b. 
Ali. Hz. Hasan soyundan gelen şerifler 
İdrlsller, Sa'dller (FilaniyyOn) ve Kadi
rller adı verilen üç kala ayrılırlar. Baba
sının "Zengl-dost" (zenci dostu) unva
nıyla anılması ve kendisinin Bağdat'ta, 
a'ceml (Arap olmayan, yabancı) olarak 
tanınması gibi hususlar bahis konusu 
edilerek, Hz. Hasan'a varan soy şecere
sinin sonradan ortaya konulmuş olduğu 
da ileri sürülmüştür. Devrin tanınmış 
zahid ve safılerinden Ebü Abdullah es
Savmal'nin kızı olan annesi ümmü'l
Hayr Emetü'I-Cebbar Fatıma'nın da ka
dın velllerden olduğu kabul edilir. 

Küçük yaşta babasını kaybeden Ab
dülkadir, annesinin yanında ve dedesi 
Savmal'nin himayesinde büyüdü. Kendi
si on yaşında mektebe gidip gelirken 
melekler tarafından korunduğuna ina
nırdı. Bütün gayesi tahsiline devrin en 
önemli ilim ve kültür merkezi olan Bağ
dat'ta devam etmekti. On sekiz yaşına 
gelince annesinden izin alarak bir kafi
leye katılıp Bağdat' a gitti (ı 095) Orada 
Ebü Galib b. Bakıllanı, Ca'fer es-Serrac, 
Ebü Bekir Süsen ve Ebü Talib b. Yusuf 
gibi alimlerden hadis; Ebü Said el-Mu
harriml (MahzOmT), Ebü Hattab ve Kadi 
Ebü Hüseyin gibi hukukçulardan fıkıh ; 

Zekeriyya-yı Tebriz! gibi dilcilerden de 
edebiyat okudu. Kısa zamanda usul*, 
füru* ve mezhepler konusunda geniş 
bilgi sahibi oldu. Bağdat mutasawıfla
rıyla yakın dostluklar kurduğu bu yıl

larda Ebü'I-Hayr Muhammed b. Müs
lim ed-Debbas (ö . 525 / 1131) vasıtasıyla 
tasawufa intisap etti. Kaynaklar tari
kat hırkasını Debbas'tan giydiğini (bk. 

iLBAS-1 HIRKA) ve onun damadı olduğu
nu bildirirler. Hacası Ebü Said'in kendi
sine tahsis ettiği Babülerec'deki med
resede hadis, tefsir, kıraat, fıkıh ve na
hiv gibi ilimleri okuttu ve vaaz vermeye. 
başladı. Ancak bir süre sonra bütün 
bunları bırakarak inzivaya çekildi. Men
kıbeye göre, yirmi beş yıl kadar süren 
inziva döneminin sonunda, başka bi
ri yedirmedikçe kendi eliyle hiçbir şey 
yememeye ahdetmiş, aradan kırk gün 
geçtiği ve içinden " açım, açım" sesleri 
geldiği halde olağan üstü bir dayanma 


