
ABDÜLKADiR EFENDi, Topçular katibi 

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 



gücü göstererek direnmiş, nihayet bu 
hali Ebü Said ei-Muharrimi'ye malum 
olmuş. o da bunu alıp evine götürerek 
eliyle doyurmuş ve daha sonra da ken
disine şeyhlik hırkasını giydirmiştir. Cü
neyd-i Bağdadi'ye ulaşan tarikat silsile
si şöyledir: Ebü Said Mübarek ei-Mu
harrimi. Ebü'I-Hasan ei-Hekkari. Ebü'I
Ferec et-Tarsüsi, Abdülvahid et-Temi
mi, Şibli, Cüneyd-i Bağdadi. Muhteme
len inziva döneminin sonunda oğlu ile 
birlikte hacca gitti. Mekke'de tanıştığı 
birçok süfiye hırka giydirdi. Sa'di, Gü
listôn'ın ikinci bölümünde Abdülkadir'i 
Kabe'nin örtüsüne yapışmış dua eder
ken gördüğünden bahsederse de tarih 
itibariyle onu görmüş olması mümkün 
değildir. Sühreverdi, onun dört kadınla 
evli olduğunu söyler. Ancak ne zaman 
evlendiği bilinmemektedir. Herhalde 
halvete çekildiği zaman evli ve çocuk 
sahibi idi. Bağdat'ta vefat etti. 

Dini ve Tasavvufi Düşünceleri. Abdül
kadir-i Geylani. Bağdat'a gittiği zaman 
mensup olduğu Şafii mezhebini bıraka
rak mizacına daha uygun gelen Hanbeli 
mezhebine girmiş, bununla birlikte ha
yatının sonuna kadar her iki mezhebe 
göre fetva vermiştir. Rivayete göre rü
yasında Ahmed b. Hanbel Abdülkadir'
den, o sırada zayıf durumda bulunan 
Hanbeliliği canlandırmasını istemiş, o 
da Hanbeli mezhebine girerek bütün 
gücüyle bu mezhebi ihya etmeye çalış
mıştır. Yaşadığı dönemde Haribeliler'in 
imamı olmuş ve bundan dolayı kendisi
ne "Muhyiddin" (dini ihya eden) unvanı 
verilmiştir. Abdülkadir-i Geylani Han
beli mezhebine sarsılmaz bir şekilde 

bağlıdır. Bütün eserlerinde. özellikle eJ
Gunye'de bu mezhebe bağlılığı açıkça 
görülür. "Mezheplerin en iyisi İmam 
Ahmed'in mezhebidir" diyerek amel ve 
itikadda Ahmed b. Hanbel'i hararetli 
bir şekilde savunur. Müteşilbihat•ı 
te'vile kalkışmaz. Diğer Hanbeliler gibi 
te'vili tahrif sayar. İstiva*ya tereddüt
süz inanır ve bu konuda başta Mu'tezi
le olmak üzere öbür mezhepleri şiddet
le tenkit eder. İmam-ı Azam'ın el-Fı~
hü'l-ekber'deki fikirleri de bu tenkitie
rin dışında kalmaz. Diğer Hanbeliler gi
bi o da Kur'an'daki harflerin dahi mah
lük olmadığını söyler. Müşebbihe veya 
Mücessime'den olmamakla birlikte bu 
konudaki görüşü onlarınkine oldukça 
yakındır. Hanbeliliği, "İmam Ahmed'in 
akidesi üzere bulunmayan evliya var 
mıdır?" sorusuna. "Ne şimdiye kadar 
olmuştur, ne de bundan sonra olacak-

tır" diye cevap verecek kadar çok yücel
tir. Kelamdan ve kelam alimlerinden 
nefret eder. Nitekim Sühreverdi'ye, "Bu 
ilim ahiret azığı değildir" diyerek onun 
kelam okumasını caiz görmemiştir. Ab
dülkadir'in Hanbeli mezhebine bağlı ol
ması. başta İbn Teymiyye olmak üzere 
pek çok tasawuf tenkitçisinin takdirini 
kazanmasına sebep olmuştur. Şathiye
leri (bk. ŞATHiYYAT) sebebiyle mutasav
vıfları tenkit eden İbn Teymiyye onun 
bu tür sözleri karşısında ya susmak ve
ya bunları te'vil etmek zorunda kalmış
tır. Mesela, "Bizim için bir şeyi terkede
ne. Allah terkettiğinden çok fazlasını 

verir" ifadesini çeşitli şekillerde yorum
layarak şeriata uygun olduğunu ispat 
etmeye çalışır. Şer}ıu kelimat min 
Fütı1}ıi'l-gayb adlı eserinde şathiye 

türünden daha başka örnekler veren 
İbn Teymiyye. onun Cüneyd-i Bağdadi 
ve Muhasibi gibi şer'i hükümlere hassa
siyetle bağlı. büyük ve saygı değer bir 
şeyh olduğunu söyler; hatta İbn Akli'in 
hücumuna uğrayan şeyhi Debbas'ı da 
savunur. Kerametlerinin tevatürle sabit 
olduğunu iddia eder ve bunların doğru
luğuna inanır. İzzeddin b. Abdüsselam 
da bu konuda aynı fikirdedir. Meşhur 
Hanbeli alimi İbn Kudame 1166'da 
Bağdat'a geldiği zaman Abdülkadir-i 
Geylani ile görüşerek ona hayran ol
muş, meziyetlerini öve öve bitireme
mişti. Nevevi, Süyüti ve İbn Hacer gibi 
alimler de onu takdir edenlerdendir. 

Abdülkadir-i Geylani'nin tasawufu. 
şeriata ve dinin zahiri hükümlerine ti
tizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O. 
her an Kur'an ve hadisiere uygun hare
ket etmeyi şart koşar. Ona göre bir 
zahidin hayatında görülebilecek deruni 
haller dini ölçülerin dışına taşmamalı

dır. Müridierine hep, "Uyun, uydurma
yın; itaat edin, muhalefet etmeyin, ya
kınmayın; temizlenin, kirlenmeyin" şek
linde tavsiyelerde bulunurdu. Dinin 
zahiri hükümlerine uymadığı için Sehl 
et-Tüsteri'nin "sır" nazariyesi ni reddet
miş, kendi tarikatının şeriata uygun ol
duğu İbn Teymiyye gibi bir münekkit 
tarafından bile kabul edilmiştir. Se
mil* a karşı değildir. Kur'an'ın tel h in ve 
teganni ile değil, tertil ve tecvid üze
re okunmasını ister, aksine hareket et
meyi yasaklardı . Gazzali'nin geliştirdiği 
Sünni tasawuf. onun tarafından devam 
ettirilmiştir denebilir. 

Abdülkadir-i Geylani. 1127'de ilk de
fa vaaz vermeye başladığı zaman ancak 
birkaç kişiye hitap ediyordu. Fakat da-

ABDÜLKADiR-i GEYLANI 

ha sonra cemaati giderek arttığı ve 
medrese dar gelmeye başladığı için va
az meclisini Babülhalbe'deki bir camiye 
nakletti. Açık havada verdiği vaazlarını 
dinlemek için yetmiş bin kişinin Bağ

dat'a geldiği, arka saflarda bulunanla
rın ön saflardakiler kadar sesini rahat
lıkla işittikleri rivayet edilir. Karşılaştığı 
kimseleri hemen tesiri altına aldığı için 
"Bazullah" (AIIah'ın şahini) ve "ei-Bazü'l
eşheb" (avıni kaçırmayan şahin) unvanıy

la da anılan Abdülkadir'e bu unvan, De
miri'ye göre şeyhi Debbas'ın meclisinde 
verilmiştir. Vaazlarında dinleyicilerine 
kurtuluşu ve cenneti vaad ettiğini .. bu 
konuda onlara teminat verecek kadar 
inançlı ve kesin konuştuğunu. hitabeti
nin son derece etkili olduğunu kaynak
lar görüş birliği içinde zikrederler. 

Daha sağlığından itibaren kendisin
den birçok keramet nakledilerek kişiliği 
tam manasıyla menkıbeleştirilmiş, ger
çek kimliği ise önemini yitirmiş ve unu
tulmuştur. İbnü'I-Arabi, "kün". ilahi keli
mesine mazhar olduğu için Abdülka
dir'den çok keramet zuhur ettiğini söy
ler. Tasarruf ve kerametlerinin ölümün
den sonra da devam ettiğine inanıldığı 

Abdülkadir·i Geylani Külliyesi' nin doğu taeka pısı 
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ABDÜLKADiR-i GEYLAN! 

için, müridierinin darda kaldıkları za
man söyledikleri, "Medet, ya Abdülka
dir!" sözü bir tarikat geleneği olmuş, 

özellikle kadınlar. çaresiz kalanlara im
dat ettiğine inandıkları Abdülkadir'in 
ruhaniyetine samimi bir bağlılık gös
termişlerdir. Veysel Karani ve İbrahim 
b. Edhem gibi Abdülkadir-i Geylani de 
Türk halk edebiyatı ve folklorunda 
önemli bir yer tutmuştur. Yunus Em
re'ye nisbet edilen. "Seyyah olup şu ale
mi arasan 1 Abdülkadir gibi bir er bu
lunmaz" mısralarıyla başlayan şii r ile 
Eşrefoğlu Rümi'nin, "Arısının balıyım 

bahçesinin gülüyüm 1 Çayırının bülbülü
yüm ya şeyh Abdülkadir! " gibi şiirlerin
de ona karşı duyulan derin hayranlık 

terennüm edilmiştir. 

Abdülkadir-i Geylani hakkında Dü
rerü'l-cevahir adlı bir eser yazan İb
nü'I-Cevzi onu ciddi surette tenkit et
miş, İbn Kesir de hakkında söylenenle
rin çoğunun hayal mahsulü olduğunu , 

el-Gunye ve FüWJ:ıu 'l-gayb'da mev
zQ hadisler bulunduğunu söylemiştir. 

Sem'ani'nin. "Konuşmasını dinledim, bir 
şey anlamadım " demesi, onun tasav
vufi hayata yabancı olduğunu gösterir. 
İbn Receb. Kitabü'?-:?eyl 'ala Tabaka
ti'l-Hanabile'sinde Behcetü'l-esrar ve 
benzeri menakıbnamelerin hurafe ve 
saçma sözlerle dolu olduğunu, bunların 
Abdü lkadir'e ait olamayacağına dikkat 
çeker ; Zehebi de bu görüşe katılır. 

İbnü'I-Arabi, Abdülkadir-i Geylani'nin 
karşılaştığı kimseler i kokusundan tanı
dığını , zira "ricalü'r-revaih"ten olduğu
nu iddia eder ve onu Melameti sayar. 
Ancak İbnü' I-Arabi'ye göre kendisinden 
hiçbir keramet zuhur etmeyen Abdül
kadir'in müridi Ebü's-SuQd'un makamı. 
şeyhinin makamından daha üstündür. 
Zira şeyhi tasarrufta bulunduğu halde 
müridi, dilediği gibi tasarrufta bulun
ması için Hak Teala'yı kendinevekil kıl

mıştır. Sühreverdi, şathiyelerinden söz 
ederek bunların sekr* halinde söylen
miş sözler olduğuna dikkati çeker. Re
şid Rıza da uydurma bir eser olan 
Gavşiyye risalesini hayranlarının ona 
nisbet ettiklerini, bilhassa Hintliler'in 
kendisine kutsiyet atfederek ona ta
parcasına saygı gösterdiklerini söyler. 

Menakıb kitapları Abdülkadir-i Gey
lani'nin bin kadar eseri bulunduğunu 

kaydeder. Bugün ona nisbet edilen 
eserlerin sayısı elli civarındadır. Ancak 
bunların büyük bir kısmının ona ait ol
madığı kesinlik kazanmıştı r. Bazı eser
lerinin çeşitli isimlerle tanınmış olması 
da sayının .artmasına sebep olmuştur. 
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Gerek vaazlarında gerekse eserlerin
de son derece sade bir üslüp kullanan 
Abdülkadir-i Geylani, kendisinden önce
ki safilerden nakiller yaparken bunları 
herkesin anlayacağı örnekler le açıklar. 

Bu sebeple eserleri tasawuf edebiyatı
nın güzel örneklerinden sayılır. Tema 
olarak ağlatıcı ve ürpertici konuları ter
cih eder. Konuşmalarında samimi yaka
rışiarını dile getiren dua ve niyaziara 
yer verir. Cemaata cenneti müjdeleye
rek onlara ümit ve şevk verir, nefsin 
zayıf taraflarını başarılı bir şekilde tas
vir eder. şeytanın insana nüfuz etme 
yollarını canlı örneklerle anlatır. Bilhassa 
el-FetJ:ıu 'r-rabbôni ve Fütı1J:ıu '1-gayb'
da insanı duygulandıran ve heyecanlan
dıran tablolar çizer. Tarikatının ve tesi
rinin bütün İslam alemine yayılmasında. 
uyguladığı bu metodun payı büyüktür. 

Eserleri. 1. ei-Gunye li-tiilibi tariki1-
hak* (Kahire 1288) Dini hükümlerden 
iman. tevhid ve ahlakı konu alan bu 
eser, muhteva olarak EbQ Talib ei-Mek
ki'nin ~ütü 'l-}f.ulUb ' una benzer. İbadet
lerin faziletine ve müslümanların gün
lük hayatla ilgili hal ve hareketlerine 
geniş yer veren el-Gunye'de akaid ko
nuları selef akidesi esas alınarak açık
lanır. Şia, Mu'tezile ve Cehmiyye gibi 
mezhepler ağır dille reddedilirken, Al
lah hakkında teşbih ve tecsimi andı

ran bazı izahiara yer verilir. Eserde ta
sawufi konular zühd ve takva seviye
sinde ele alınır. el-Gunye bazı dillere 
tercüme edilmiştir (Farsça tre. Abdülha
kim es-Siya lküti. Lahor 1282; Türkçe tre. 
Umdetü 's-sti lihfn {i tercemeti Gunyeti 't
ttilibin, istanbul 1303; A. Faruk M eyan, 
ilim Esrar Hazines i, İ sta nbul 197 1 ). Z. el
FetJ:ıu 'r-rabbôni ve'l-feyiü 'r-raJ:ımani 

(Kahire 128 1, 1303 ). 1150-1 152 yılları 

arasında çoğunu medresede, bir kısmı
nı riba.t* ta verd i ği vaazların müridie
ri tarafından notlar halinde yazılmasın
dan meydana gelen altmış iki bölüm
lük bir eserdir. Sonunda vefatını anla
tan bir zeyil vardır. Abdülkadir-i Geyla
ni'nin tasawuf bakımından en önemli 
eseri budur. Eser Abdülkadir Akçiçek 
(İ stanbul 196 1) ve Yaman Arıkan (İ stan
bul 1986) tarafından Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir. 3. Fütı1J:ıu '1-gayb (İsta nbul 
128 1; Kahire 1304). Oğlu Abdürrezzak'ın 
babasının meclislerinde topladığı yetmiş 
sekiz vaazdan ve ölürken yaptığı vasi
yetten meydana gelen eserin sonunda 
bir soy şeceresi yer alır. Eser İbn Tey
miyye tarafından ŞerJ:ıu k elimat min 
FüWJ:ıi'l-gayb adıyla şerhedilmiş (Cidde 
1984 ICtimi ' u 'r-resa' il içinde!. s. 71 -189) 

Ayrıca Walter Braune tarafından Die 
FuWJ:ı al-Gaib das 'Abdal-Qadir adıy
la Almanca'ya (Leipzig 1933). Abdülkadir 
Akçiçek tarafından İlahi Armağan (An
kara 1962) adıyla Türkçe'ye çevrilmiş

tir. 4. el-Füyı1iatü 'r-rabbôniyye i i ev
radi'l-Kadiri yye ( İstanbu l 128 1, Kah i re 
1303). Nesir ve nazım halindeki dua ve 
evraddan meydana gelen bir risaledir. 
Eser İlahi Feyzler adıyla Celal Yıldırım 
tarafından tercüme edilmiştir (İ stanbul 

1975). s. Mektı1bôt. Abdülkadir'in on beş 
mektubu Refet Süleyman Paşa (Mekta
btit- ı Şeyh Abdülkadir-i Geylani, istan
bul 1276) ve Abdülkadir Akçiçek (Onla

rın Mektupları, İ stanbul 1966) tarafından 
tercüme edilmiştir. Ayrıca Fevzi Paşa 

tercümesini Bekir Uluçmar sadeleştire
rek yayımiarnıştır ( İ stanbu l 1981 ı 6. Ci
la' ü 'l-{ıiitır min k elami Şey{ı 'A bdil
kôdir. el-Fethu 'r-rabbônf'nin 57. ve 
59. bölümlerinden ibaret olan bu eserin 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de (Bağdatl ı Vehbi Efendi, nr. 685 ) bulun
maktadır. 7. Sırrü 'l-esrar ve ma?harü'l
envar. Bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde ( Celalettin Ökten, nr. 239) bu
lunan eser, Abdülkadir Akçiçek tarafın
dan Ötelerden Haber adıyla tercüme 
edilmiştir (İ stanbu l 1964) s. ed-Dela' il. 
Evrad ve Şalavatü 'l-kübra adlarıyla da 
anılan eser Süleyman Hasbi tarafından 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir ( (İ stan bul 

1273, 1306) . 9. es-Siracü 'l-vehhac ii 
leyl eti 'l-Mir 'rac (İ sta nbu l 131 2) . el
Gunye'nin Mi'rac'la ilgili bölümlerinden 
derlenmiştir. Eser. Mustafa Güner (Üç 
Aylar ve Fazilet/eri, Ankara 1975) ve Ha
sırcızade (Üç aylar ve Mübarek Gece /er, 
istanbul 1984) tarafından tercüme edil
miştir. 10. 'Akidetü 'l-Ba?-i'l- eşheb (Beh· 
cetü 'l-esrtir'ın kenarında ) Çeşitli kaside 
ve manzumelerini ihtiva eder. "Muhyi"' 
mahlasını kullanan Abdülkadir-i Gey
lani'nin "Hamriyye", "Ümmiyye", "Taiy
ye", "Lamiyye", "Tasawufiyye" adlı kasi
de ve manzumelerini içine alan iki mec
mua, Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Per
tev Paşa, nr. 6151 3 ve Hacı Mahmud, nr. 
2598/ 5) . bulunmaktadır. 

Abdülkadir-i Geylani'ye nisbet edilen 
diğer eserler şunlardır. Kitab i i usuli'd
din (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
2763 / 9); el-Esma' ü 'l-hüsna (Süleyma
niye Ktp .. Düğüml ü Baba, nr. 496/ l) ; Ki
tab-ı ljamse-i Geylôni (Süleymaniye 
Ktp., Serezli , nr. 4050); Gavşiyye (fjam
riyye). Allah'la Abdülkadir-i Geylani ara
sında geçtiği iddia edilen konuşmaları 

ihtiva eden ve bir nüshası Süleymani-



ye Kütüphanesi'nde (Hacı Mahmud, nr. 
2855) bulunan bu risale ona ait değil
dir. Eser. İsmail Fenni'ye ait Vahdet-i 
Vücud ve Muhyiddin Arabi adlı ese
rin içinde de (i stanbul 1928) yer almak
tadır. Bu risale, Tercüme-i Gavsiyye 
adıyla Mehmed Abdüllatif tarafından 

tercüme edilmiştir (i stanbul 1266). :[.ik
rü'l-ma~amô.t ii tariki 'l-fıa~ (Süley
maniye K tp ., Fatih, nr. 53991 8); Yevô.
~ftü '1-fıikem; el-Mevô.hibü 'r-rahmd
niyye. Bu eserlerin ilk üçü dışındaki

ler Geylani'ye ait olmayıp bazı kitaplar
dan ve hakkındaki menkıbelerden der
lenmiştir. 

Hakkında Yazılan Menakıbnameler. Ab
dülkadir-i Geylani'nin menkıbeleri ve 
hayat hikayesi hakkında yazılan eserler. 
onun hem tasawufi görüşlerini hem de 
hayatı hakkındaki bilgileri yansıtmaları 
bakımından önemlidir. Müridierinden 
EbO Bekir Abdullah et-Temimi'nin yaz-

dığı Envdrü'n-nô.zır ii ma 'rifeti al].bd
ri 'ş -Şeyl]. 'Abdilkadir isimli ilk mena
kıbname zamanımıza kadar gelmemiş
tir. Bu eserin daha sonra yazılan me
nakıbnamelere kaynak olduğu muhak
kaktır. Abdülkadir-i Geylani hakkında 

yazılan menakıbnamelerin en tanınmışı 
ve önemlisi. İbn Cehzam diye tanınan 
Ali b. Yusuf ŞattanOfi' nin (ö 71 3/ 1314) 

Behcetü 'l-esrdr ve ma 'dinü'l-envô.r 
(istanbul 1258 ; Kah i re 1304) adlı eseridir. 
Abdülkadir'in pek çok fikir, davranış ve 
şathiyesinin nakledildiği bu menakıbna
me kendi eserleri kadar önem taşır. Ab
dülaziz ed-Dirini'nin el-Behcetü 'ş-sug

rô.'sı bunun özetidir. Behcetü'l-esrô.r'ın 
Türkçe tercümeleri de vardır. Kerkük
lü Abdurrahman et-Talibani'nin Tercü
me-i Behcetü 'l-esrdr'ı (istanbu l 1302) 

ile Edirneli Hüseyin b. Hasan'ın Behce
tü 'l-esrdr Tercümesi (istanbul 1285 ) kay
da değer tercümelerdir. Diğer tercüme-
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leri ise (Mustafa Molla Rahim, Abdülkadir 

Geylani Hazretleri, Akşehir 1957 ; Bekir 
Uluçı na r , Abdülkadir Hazretlerinin Menki
beleri, istanbul 1981) daha çok bu iki ter
cümeye dayanır. Menakıbnameler içinde 
Muhammed b. Yahya et-Tazefi'nin (ö. 

963 1 1556) K ald , idü '1-cevdhir ii mend
kıbi'ş-Şeyl]. 'Abdilkadir (Kah ire 13031 

ve Muhammed ed-Dilai'nin (ö ı 136/ 
1726) Neticetü't-tafı~i~ (Tunus 1296; Fas 
1309) adlı eserleri de önemlidir. 

Diğer menakıbnameler şunlardır: İb
nü 'I-Cevzi, Dürerü 'l-cevahir; Yafii. Eş

ne'l-meiô.l].ir; Kastallani, er-Raviü 'z-za
hir; İbn Hacer, Gıbtatü 'n-na?ır; Abdur
rahman ei-Kadiri el-Geylani, el-Fetfıu 'l

mübin (Mı s ır 1306) ; ErdebilL Tefricü'l
l]avatır ii menakıbi'ş-Şeyl] 'Abdilka
dir; YOnini,. Menakıbu Şeyl]. 'Abdilka
dir; Muhibbüddin ei-Kadiri. Riyaiü 'l
besatin; İbrahim es-Seriri, Mul]taşa
ru'r-Ravii'z-zdhir; Muhammed Said es
Sencadi, Raviü'n-nazır; Abdurrahman 
et-TO Iyanı. Menakıbü Şeyl]. 'Abdilka
dir; Ali b. Yahya ei-Kadiri. Tufıietü 'l

ebrar ve levdmi 'u'l-envar; EbO Bekir 
Abdullah ei-Bağdadi, Envarü'n-na?ır; 

İbrahim ed-DerOhi. Ijulaşatü'l-mefd
l]ir; Afifüddin ei-Yafii. el-Ba?ü'l-eşheb; 
İbrahim es-Samerrai, eş-Şeyi] Seyyidi 
'Abdül~adir el-Geylani 1 Bağdat 1970); 
İbn Mülkan, Dürerü'l-cevahir; Ali Mu
hammed ei-Bağdadi, Nüzhetü'n-nazır; 
Abdülhak ei-Behlevi, Zübdetü'l-esrar; 
Kutbüddin MOsa, eş-Şereiü'l-bahir; 

Muhammed Sıbgatullah , Faslü'l-ceva
hir; Haririzade. Teviik.u'l-meliki'l-Ka
dir; Ebü'I-Hüda Efendi, el-Kevkebü 'z
zdhir; Şeyh SenOsi, Tercemetü'ş-Şey{ı 

'Abdilkadir; Ahmed Necd er-Raşid, 'i~
dü cevahiri'l-ma 'ani; EbO Hamid ei
Fihri, Mir'atü'l-mefıasin; EbO Zeyd Ab
durrahman ei-Fihri, İbtihdcü 'l-kulr1b; 
Salih ei-Halebi. Reyfıanü'l-kulub; EbO 
Muhammed ei-Bekri, Dürretü't-Tican; 
Ebü'I-Abbas es-Sicilmasi, ez-Zevahi
rü'l-İfri~ıyye; Abdurrahman es-Süh
reverdi, Risale ii mena~ıbi Seyyidi 
'Abdil~adir el-Geylani, el- 'Uriü'l- 'atır 
fi ebna 'i Şeyi] 'Abdilkadir. Ayrıca bazı 
Türkçe menakıbnameler de kaydedil
meye değer : Cebbarzade Mehmed Arif, 
Atiyye-i Sübhdniyye (istanbul 1314) 
Eser Melih Yuluğ tarafından sadeleşti
rilerek yayımlanmıştır (i stanbul 1976) 

Abdülkadir Akçiçek, Devrinde Abdül
kadir Geylani (Anka ra 1960); İsmail 
Hakkı Uca. Mirac Gecesinde Doğan 
Güneş (Konya 1974) 
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ABDÜLKADiR-i GEYLANI 

Abdülkadir-i Geylani'den Sonra Kiidiri 
Nesli. Bütün İslam aleminde asırlardan 
beri tesiri kuwetli bir şekilde hissedilen 
Abdülkadir-i Geylani'nin, ~altı' idü '1-ce
vahir'e göre, yirmi yedisi erkek kırk do
kuz çocuğu olmuştur. Bunlardan ilim, 
zühd ve tasawuf bakımından önemli 
olanlar şunlardır: Ebü Abdurrahman 
Abdullah (ö . 5891 1193). En büyük oğlu
dur. Ebü Abdullah Seyfeddin Abdülveh
hab (ö. 593 / 1196). Babasının cenaze 
namazını · kıldırmış, Nasır~Lidinillah za
manında kadılık yapmıştır. Ebü Bekir 
Taceddin Abdürrezzak (ö 603 / 1206). 
Babasının son hac seferinde kafileyi ida
re etmiş, çok sayıda talebe yetiştirmiş
tir. Bugün Ra bat ve Selifda bulunan Ka
diri şeriflerinin ceddi bu zattır. Oğlu Ebü 
Salih Nasr (ö 633 / 1235), Bağdat'ta ka
dılkudatlık yapmıştır. Ebü Abdurrah
man ŞerMeddin fsa. Cevahirü'l-esrar 
ve leta 'ifü'l-envar adlı tasawufi bir 
eserin müellifidir. Mısır'a hicret etmiş 
ve S73'te ( 1177) orada vefat etmiştir. 

Halen Mısır'da bulunan Kadiri şerifleri
nin -eeddidir. Ebü İshak Siraceddin İb
rahim. Fas, Merakeş , Tetuan, Vahran 
(Oran). Tanca, Cedide. Darülbeyza ve 
Rabat gibi Mağrib şehirlerinde bugün 
mevcut olan Kadiri şeriflerinin ceddidir. 

Abdülkadir-i Geylani Külliyesi avlusunun güneydoğu köşe
sindeki Selçuklu minaresi 
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S92'de ( 1196) V asıt'ta vefat etti. Taru
nu Ahmed b. Muhammed 1272'de En
dülüs'e Vadi Aş'a gitmiş, 1373'te Gır
nata'ya yerleşen çocukları, daha son
ra burasının hıristiyanların eline geç
mesi üzerine Kuzey Afrika'ya dönmek 
zorunda kalmışlardır. Ebü Muhammed 
Abdülaziz. Moğol istilası üzerine Bağ
dat'tan ayrılıp Sencar'a gitmiş, daha 
sonra Bağdat'ta vefat etmiştir (ö. 602 / 
ı 206). CeylTier veya Geylaniler adı veri
len Bağdat Kadiri şeriflerinin ceddi bu 
zattır. Ebü Nasr Ziyaeddin Müsa (ö . 

618/ 1221 ı. Şam, Halep ve Humus gibi 
Suriye şehirlerinde yaşayan Kildiri şerif
lerinin ceddidir. 

Kuzey Afrika'da daha çok şerif, şüre
fa, şorfa gibi isimler alan Kildiriler Irak, 
Suriye ve Anadolu'da seyyid ve Geylani 
şeklinde anılmaktadır. Bağdat ve çevre
sinde yaşayan Geylani seyyidler Moğol 
ve Timur istilası sebebiyle zaman za
man Bağdat'ı terkederek Musul'a ve 
iran'a gitmek zorunda kalmışlarsa da 
daha sonra cedlerinin türbesinin bulun
duğu Bağdat'a ciönmüşler, dönemeyen
ler ise burasını zaman zaman ziyaret 
etmişlerdir. 

Bugün Türkiye sınırları içinde yaşa
yan Kadiri seyyidler, Osmanlı Devleti ta
rafından XIX. yüzyılın başında Irak'ta
ki Girdigan'dan getirtilerek bölgede
ki asayişi sağlamak maksadıyla Bitlis, 
Siirt, Van ve Beytüşşebap gibi şehirle

re yerleştirilmişlerdir. İlk olarak Girdi
gan'dan Güneydoğu Anadolu'ya gelen 
Seyyid Abdullah Girdigani'dir. iran'da
ki Rızaiye bölgesinden gelen Geylaniler 
umumiyetle Beytüşşebap'a yerleşmiş

lerdir. Bu bölgedeki Geylani seyyidle
ri 1925 tarihine kadar kendilerine bağ
lı vakıflardan geçimlerini sağlamışlar, 

Kadiriyye tarikatının temsilcileri ve mü
derris olarak görev yapmışlardır. Gü
neydoğu Anadolu illerinde yaşayan Ka
diri seyyidlerinin çoğu son zamanlarda 
bu bölgeden ayrılarak İstanbul, Ankara. 
Bursa ve Mersin gibi şehirlere yerleş
miş, ilim ve öğretim işini bırakarak da
ha çok ticaretle uğraşmaya başlamış
lardır. Bunların Kadiri tarikatıyla fazla 
ilgileri de kalmamıştır. 

Kadiri şerifleri İran. Hindistan, hatta 
Endonezya gibi Güneydoğu Asya'daki 
İslam ülkelerine de yayılmışlardır. En
donezya'daki Pava'da 1779'da Pontia
nak Sultanlığı'nı kuran Şerif Abdurrah
man, kabri bugün de bölge halkı tara
fından ziyaret edilen Şerif Hüseyin b. 
Ahmed el-Kadiri'nin oğludur. 1941'de 

ingilizler'e karşı Irak'ta meydana gelen 
ayaklanmayı idare eden Seyyid Reşid 

Ali el-Geylani el-Kadiri, Libya'da Kral 
İdris es-Senüsi'nin özel danışmanlığını 
yaptıktan sonra Bağdat'a dönmüş ve 
Irak Cumhurbaşkanı Abdülkerim Ka
sım'a suikast düzenlemekle suçlana
rak idam edilmiştir. 1922'de Irak'ta ba
kan olan Seyyid Abdurrahman el-Kadiri 
ile Irak elçisi olarak görev yapan Seyyid 
Zafer el-Geylani el-Kadiri de son döne
min tanınmış KadirTieridir. Abdülhay el
Kadiri, son zamanlarda gerek Kuzey Af
rika'da, gerekse başta Irak olmak üze
re çeşitli Ortadoğu ülkelerinde yetişmiş 
eğitim, siyaset. hukuk ve iktisat alanın
da tanınan Kadiriler'in geniş bir listesi
ni verir (bk. ez.Zauiyetü 'l-~diriyye, Tetu
an 1407/ 1986,s 126vd.). 

İslam aleminin her tarafında rastla
nan Kadiri şerifleri ve seyyidleri hakkın
da bilgi veren çeşitli eserler kaleme 
alınmıştır. Bunların başlıcaları şunlar

dır : İbrahim es-Samerrai. eş-Şeyl) cAb
dül~adir el-Geylilni '(Bağdat 1970); Ab
dülkadir el-Kadiri el-Geylani, es-Sefine
tü'l-~adiriyye (Bağdat, ts ı ; Abdülhak 
ed-Dihlevi, Zübdetü 'l-esrar ii menalp
bi Şeyl)i'l-ebrar (Hindistan. ts ) ; Mu
hammed Sıbgatullah. Faşlü'l-cevahir 

(Hindistan. ts .). 

Mağrib Kadiri şerifleri hakkında bilgi 
veren eserlerden bazıları da şunlardır: 

Dilai, Neticetü't-ta~i~ (Fas 1208; Tu
nus 1296) ; Süleyman el-Alemi, es-Sır

rü':v?;ahir (Fas, ts.); Fudayli. ed-Dürre
tü'l-behiyye (Fas 1314) ; Abdüsselam 
b. Tayyib el-Kadiri. ed-Dürrü's-seni ii 
zikri men bi-Fas min ehli'n-nesebi'l
lfaseni (Fas 1303, 1308); Abdülvahid 
b. Muhammed el-Fasi. İgaşetü'l-leh
fan ve selvetü'l-hümum ve'l-ahzan 
bi'l-~adiriyyin (Tunus 1322) ; İsmail b. 
Muhammed el-Kadiri. el-Füyı1iatü'r

rabbilniyye (Mısır, ts .); Muhammed b. 
Tayyib el-Kadiri, Neşrü'l-meşani li-eh
li'l-karni'l-J:ıadi caşer ve'ş-şani (Rabat 
1977) ; Abdülhay el-Kadiri. ez-Zaviye
tü 'l-Kadiriyye cabre't-tilril) ve'l- cuşur 
(Tetuan 1407/ 1986); Muhammed el-Mun
la et-Tü n isi, Kitabü 's-Sefineti'l-~adi

riyye (Tunus 131 0); Muhammed el
Mekki Azüz, es-Seyfü'r-rabbilni (Tunus 
1310; Bombay 1318). 
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ABDÜLKADiR-i GEYlANI 
KÜLLİYESİ . 

Bağdat'ta Babüşşeyh mahallesinde 
bulunan külliye. 

_j 

Külliyenin yerinde daha önce Hanbeli 
fakihi EbQ Said el-Muharrimi'nin ders 
verdiği bir medrese bulunmaktaydı. 

Muharrimi'nin talebesi ve halefi olan 
Abdülkadir-i Geylani medreseyi genişle
terek bir tekke ilave etmiş, 561 'de 
( 1165-66) ölümü üzerine de buraya 
defnedilerek adına bir türbe yapılmış
tır. Bağdat'taki diğer örnekler gibi mu
karnas kubbeli olduğu sanılan ilk türbe, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 
1 534'te yenilenerek yanıbaşına bir ca
mi, etrafına da imaret, medrese ve tek
ke hücreleri yaptırılmıştır. Planlarını Mi
mar Sinan'ın hazırladığı külliye, 1 574'te 
Bağdat Valisi Elvendzade Ali Paşa za
manında tamamlanmıştır. Daha sonra 
1638'de IV. Murad, 1674'te Silahtar 
Hüseyin Paşa, 1708'de lll. Ahmed. 
1865'te Abdülaziz. 1900-1904 yılları 

arasında ll. Abdülhamid ve 1970-197 4 
yılları arasında da mütevellileri tarafın
dan tamir ettirilmiştir. 

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili geniş 
bir avlu içinde yer alan külliyeye, doğu 
ve batı tarafından iki taçkapıyla giril
mektedir. Cephe duvarlarını aşan kade
meli. sivri kemerli taçkapılarla süsleme
leri. Selçuklu üslübu taklit edilerek 
197 4'te yenilen miş, külliyenin güneyin
deki hazire ile bahçe duvarı ise modern 
mimari anlayışıyla düzenlenmiştir. Gü-
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neyde bulunan türbe ile cami birlikte 
ele alınmış ve caminin planı. daha eski 
olan türbeye uydurulduğu için de genel 
planda bir çarpıklık meydana gelmiştir. 
Cami ve türbe, üç taraftan çifte revakla 
çevrelenmiştir ; revaklar siyah mermer 
sütunların taşıdığı otuz sekiz küçük 
kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin cami ve 
türbeye açılan bölüm üzerindeki dördü 
mukarnas dolgulu, diğerleri sadedir. 
Külliyenin çekirdeğini teşkil eden türbe 
kare planlı olup üzeri, köşe kubbelerine 
yaslanan kubbeyle örtülüdür. Önünde 
dört eyvanlı Selçuklu yapılarını hatırla

tan küçük bir geçiş mekanı bulunmak
tadır. Üç kapıyla girilen türbenin içi son 
tamirde altta mermer. üstte kristal 
camlarla. miğfer şeklindeki dış kubbe 
ise kasnaktan itibaren halı desenli çini 
lerle kaplanmıştır. Çeşitli hatlarla ve 
motiflerle süslü sanduka Osmanlı ese
ridir ve gümüş bir kafesle muhafaza 
edilmektedir. 

Caminin harim kısmı sekiz destekli, 
köşe kubbeleriyle geçilen 18.5 m. ça
pında büyük bir kubbeyle örtülüdür. Üç 
yanda ikişer katlı mahfiller bulunmak
ta, mihrap eyvan şeklinde kubbeye ka
dar yükselmektedir. Sıcak iklim sebe
biyle az sayıda pencere açıldığından ca
minin içi loştur. Camiyi süsleyen Osman
lı dönemine ait çiniler sökülerek yerine 
mermer kaplanmıştır. Yeni minber ba
sit ve sadedir. Harim kubbesi, Irak'taki 
camilerden çok istanbul kubbelerini ha
tırlatır. Geylani Camii. planıyla Silivrika
pı Hadım İbrahim Paşa, iç düzenleme
siyle de Fatih Bali Paşa camilerine ben-
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