ABDÜLKADiR-i GEYLANI KÜLLiYESi
zemektedir. Külliyenin diğer yapıları avlu etrafında sıralanmıştır. Doğu taçkapısı yanındaki üç türbe, Geylani'nin ahfadına aittir. Ortadaki Şeyh Abdurrahman Türbesi'nde, Kanüni ile IV. Murad'a ait inşa ve tamir kitabeleri bulunmaktadır. Avlunun kuzeybatısını çeviren
iki katlı yapılar medrese, tekke ve imaret hücreleriyle türbelere kadar uzanan
kütüphaneyi oluşturmaktadır. Zemin
kat hücreleri iki bölümlüdür ; geniş sivri
kemerli girişten sonra esas mekana
geçilmektedir. Yatakhane olarak planlanan üst kat odalarının önünde, mukarnas başlıklı ahşap sütunların taşıdı
ğı düz örtülü revaklar yer almaktadır.
Cami ile kuzey revaklar arasında , çardikdörtgen planlı bir namazgah bulunmaktadır. Külliyenin güneydoğu köşesinde , Selçuklu devrindeki yapılardan
kalan minare yer almaktadır. Minarenin kalın gövdesinin birinci şerefeye kadar alt kısmı on köşeli , üst tarafı yuvarlaktır ve peteği daha küçük çaplıdır.
Batı taçkapısı üstünden yükselen yine
tuğladan örülmüş , mozaik çini süslemeli diğer minare ile güneybatı köşe
sindeki XIX. yüzyıla ait üç katlı saat kulesi Osmanlı eseridir.
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Bir müddet sonra Kanüni Sultan Süleyyakınlarından Mustafa Ağa'ya
özel dersler verdi. Onun teşvik ve yardı
mıyla istanbul'da Hacı Hasanzade, Bursa'da Sultan ve istanbul'da Sahn - ı Seman medreselerinde müderrislik yaptı.
Daha sonra kadılık mesleğine geçerek
Bursa ve istanbul kadısı , 1523'te Anadolu kazaskeri oldu.
man'ın

On dört yıl kadar süren kazaskerliği
döneminde dürüstlüğü ile tanınan Abdülkadir Efendi birçok hadisenin içerisinde bulundu. Bunlar arasında, Rumeli
Kazaskeri Fenarizade ile birlikte Molla
Kabız'ı Divan - ı Hümayun'da yargılama
daki başarısıziiğı ve bu yüzden hükümdar tarafından azarlanması bilhassa
belirtilmeye değer bir olaydır. ilmi yetersizlik iddiası ve bazı siyasi meselelerden dolayı 1537'de kendisine 1SO akçe
yevmiye bağlanarak kazaskerlikten azledildi (bk. AtiiT. s. 186). Bu arada hac farizasını ifa ederek istanbul'a döndü. Kasım 1542'de Çivizade Muhyiddin Efendi 'nin yerine şeyhülislamlığa tayin edildi. Üç ay kadar -bu görevde kaldıktan
sonra hastalığı sebebiyle Ocak 1543'te ayrılmak zorunda kaldı. Bu defa da
kendisine günlük 200 akçe üzerinden
maaş bağlandı. Bundan sonraki hayatı
nı Bursa'da geçiren Hamidi Çelebi. burada bir cami ile bir medrese yaptırdı.
Öldükten sonra kendi yaptırdığı caminin avlusuna defnedildi.
Devrinin şuara tezkirelerinde Türkçe
ve Arapça nazım ve nesirdeki kabiliyetinden bahsedilmekte ve şiirlerinden
bazı örnekler verilmektedir. Şiirlerinde
Kadiri mahlasını kullanmıştır.
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(ö. 955 / 1548)
Osmanlı şeyhülislamı.
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Hamid sancağına bağlı Isparta'dan
Mehmed Efendi'nin oğludur. Buraya
nisbetle Hamidi veya Isparta Çelebisi
diye tanınmıştır. Çeşitli hocalardan okudu ; Kara Seyyidi Efendi'den mülazım
oldu. Zeyrekzade Rükneddin Efendi'ye
intisap ederek Bursa Sultan Medresesi'nde onun yardımcılığında bulundu.
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MEHMET IPŞİRLİ

ABDÜLKADiR el-KEVKEBANI
( .)l:S.fll _;JWI~ )

ı

es-Seyyid Abdülkadir b. Ahmed
b. Abdilkadir b. Ncisır
el-Haseni ei-Kevkebanl
(ö. 1207 1 ı 792)
L

Yemenli Zeydi alimi.

_j

Soyu Hz. Hasan'a ulaşan Yemen Zeydi imamlarından Mehdi-Lidiniilah Ahmed b. Yahya ' nın (ö 850 / 1446) nesiinden gelen Abdülkadir. Zilkade 1135'te (Ağ ustos 1723) Yemen'in Kevkeban
şehrinde doğdu . İlk tahsilini burada
yaptıktan sonra San'a'ya gitti. Orada
Muhammed b. İsmail el-Emir es-San'ani, Haşim b. Yahya gibi alimierin derslerine devam etti. Ayrıca Yemen'in hemen hemen bütün şehirlerini dolaşa
rak buralarda görüştüğü alimierin ders
ve sohbetlerinde bulundu. Daha sonra
Mekke'ye ve Medine'ye gitti. İki yıl kaldığı Haremeyn'de çok sayıda alimle tanışarak onlardan faydalandı. Bir müddet sonra Kevkeban'a dönerek kendisini öğretim faaliyetlerine verdi. Birçok
ta le be yetiştiren Kevkebani, hoca sı Emir
es-San'ani'nin vefatından sonra Yemen
bölgesinde onun yerini dolduran en büyük alim olarak meşhur oldu.
Kevkebani, Kevkeban emiri ile araaçılması üzerine San·a·ya taşın
dı . Orada Kasım b. Yahya ei-Havlani, Ali
b. Abdullah el-Celal, hacası Emir esSan'ani'nin oğlu Abdullah ve daha birçokları kendisinden ilim tahsil ettiler.
Ayrıca seçkin talebelerinden biri olan
Muhammed b. Ali eş-Şevkani de hadis,
fıkıh. kelam ve lugat ilimlerinin temel
eserlerini ondan okudu. Hatta Kevkebani, ona bütün rivayetlerini nakletmek
üzere umumi icazet verm iş ve onu Neylü'l-evtôr'ı yazmaya teşvik etmiştir.
Kendisine ilk formaları gösterince ayrıntılara fazla yer vermemesini tavsiye
sının

ABDÜLKADiR HAMIDI ÇELEBİ

r;ı;ı
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ABDÜ LKAD iR ei-MAGRiBl
etmiş,

yesi

o da eserini

doğrultusunda

hocasının

kaleme

bu tavsi-

almıştır.

Rebfülewel 1207'de (Ekim 1792) San'a'da vefat eden Kevkebanf. islami ilimler alanında büyük bir otorite olduğu
kadar. edebiyat ve tıp alanında da geniş bilgiye sahipti. Son derece zeki ve
tartışmalarında d iyal ektiğ i çok iyi kul lanan bir kimse idi. Muhtelif dallarda
birçok alim kendisinden faydalanmış,
daha çok öğretimle meşgul olduğu için
fazla eser verememiştir. Kaynaklarda
adları geçen başlıca eserleri şunlardır:
Şerhu Nüzheti't-tarf fi'l -carri ve'l-mecn1ri ve'z-zarf; Felekü'l-Kamus; Hoşiye
' al a Dav'i'n-nehôr; Risale ii ba ' ii'l' a~akiri't-tıbbiyye; Haşiyetü '1-Kastallôni; Haşiyetü'l-Mutavvel.
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ABDÜLKADiR el-KUREŞİ
( _;,_,.ıı.)~liill..w:.)
(bk. KUREŞİ ).
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ABDÜLKADiR el-MAGRİBİ
( ..,-!_,i.l l.) ~liill-lf- )

dığı Efganf ve Abduh'un dinf. sosyal ve
siyasi sahalardaki görüşlerini benimsedi.
Mısır'da bulunduğu süre içinde sırasıyla
ez-Zahir ve el-Mü' eyyed gazetelerinde yazılar yazdı. ll. Meşrutiyet'in il anın 
dan sonra Trablus'a döndü; burada da
yazı hayatını sürdürdü ve ı. Dünya Savaşı'na kadar devam edecek olan elBurhan gazetesini çıkarmaya başladı
( 191 1) Emir Şeki b Arslan ve Abdülaziz
Çavfş ile birlikte Medine'de Külliyyetü
dari' l-fü nOn'u kurdu. Daha sonra Osmanlı Evkaf idaresi tarafından islam
davetçileri yetiştirmek üzere Kudüs'te
açılan Salahiyye Medresesi'nin kurulu şuna yardım etti ve bu medresede belagat dersleri verdi. Osmanlı hükümetinin 1916'da çıkardığı eş-Şark gazetesini yönetti ve burada çeş itli yazılar yazdı.

1919'da

Şam'a

Abdülkadir b. Mustafa ei·Mağribi

Mağri bi,

bası l mıştır. Mağribf ayrıca Kema l paşa

zade'nin et-Tenbih ' ala galati'l -cahil
ve'n-nebih ad lı risalesini tahkik etmiş ,
buna Osmanlı Devleti'nde Arap dili öğ
retimine dair yazdığı risalesini de ilave ederek Mecelletü'l-mecma 'i'l- 'ilmi'de (VI, ı vd ı neşretmiştir. B unl arın
yanı sıra henüz yayım l anmamış, din ve
dil konuları başta olmak üzere çeşitli
konularda verd i ği konferansları ve yazdığ ı maka leleri vardır. Ayrıca on iki yazma eseri de tenkitli neşre hazırlamıştır.
Es'ad Talas, eş-Şey!] Abdülkadir elMagribi adlı eserinde (Kahire 1958) onun
hayatını ve ilmi çalışmalarını tanıtmıştır.
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Arap Dil Akademisi'nin (eiMecmau'l-ilmiyyü'I -ArabT) kurucu üyesi
oldu. Daha sonra bu kurumun başkan
yardımcılığını ve 1934-37 yılları arasın
da da başkanlığını yaptı. Ayrıca Kahire
ve Bağdat'taki dil akademilerinin üyelik lerinde bulundu. Suriye Edebiyat
Fakültesi'nde metin şerhi dersleri verd i
( 1923) Dil Akademisi'nin hedefine ulaş
ması için büyük çabalar sarfetti. Arapça'nın gelişmesi, çağa ayak uydurabilmesi, yabanc ı dillerden gelen yeni kelime ve deyimierin Arapçalaştırı lm a sı ,
sözlüklerin çağdaşlaştırılması ve yazma
eserlerin tenkitli neşri yoluyla Arap
edebiyatının tanttılması alan l arında ça lışmalar yaptı. 1956'da Şam'da öldü.
Şam'dak i

Eserleri. 1. el-İşti~ak ve't-ta' rib (Kahire 1908, 1947) 2. et-Tesamühu'd-dini
(Beyrut 19 10) 3. el-Beyyinat fi'd -din
ve'l-ictima'. Dini ve içtimal makalelerini topladığı iki ciltlik bir eserd ir (Kah ire
1925) 4. el-Al]lak ve'l-vacibat (l<ah ire
1926) s. Ta 'i yyetü 'Amir el-Basri. Hicrf VIII. asır mutasawıflarından Amir b.
Amir ei-Basrf'n in "Taiyye" kasidesini
mutasawıf Ömer b. Fariz'in aynı ad lı
kasidesiyle karşılaştırarak metnini şerh
ve tahkik etmiş, eser L. Massignon'un
mukaddimesiyle birlikte Beyrut'ta basılmıştır 11948) 6. Cemôlüddin el-Efgani (Kahire 1948) 7. Tefsiru cüz 'i Tebôreke. Hacası Abduh'un "Amme Tefsiri"ndeki metoduyla yazdığı bu eser Ka hire'de basıl mıştır 11 949) s. 'Aşeratü'l
lisan (Dil Akadem isi yayını, Şam 19491
9. Gadetü'l-Kamilya . Alexandre Dumas'nın La Dame aux Camelias ad lı romanının tercümesi olan eser 1908'de
sahneye konulmuş , 1948'de de Şam'da

Suriyeli yazar,
dil ve din bilgini.
_j

Babasının kadılık yaptığı Suriye'nin
Lazkiye kasabasında (veya Trablusşam·
da) doğdu. Dargavslar diye tanınan Türk
asıllı ataları. Xl. yüzyılın sonlarında Tunus'tan Trablus'a göç etmişlerdi. Mağ 
ribf, babası ve Risôle-i Hamidiyye
müellifi Şamlı alim Hüseyin el-Cisr baş
ta olmak üzere Trablus, Şam. istanbul
ve Beyrut'ta devrin ileri gelen hocalarınd a n ders aldı. 1892 yılında tahsil için
gittiği istanbul'da, eserlerini okuyup
hayran ka l dığı Cemaleddfn-i Efganf ile
tanıştı ve daha sonraları onunla mektuplaşmak suretiyle münasebetini devam ettirdi. Çağda şı Muhammed Abduh'un daveti üzerine 1905 yılında Mı 
sır'a gitti. Kendilerinden çok faydalan-
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