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ABDÜRRAÜF es-SİNKİLİ 
( JL.ll ....;j)l~ ) 
(ö. 1105 / 1693 [?)) 

Şüttilriyye tarikatına mensup 
Açeli mutasavvıf 

ve fıkıh Alimi. 
_j 

1 02S'te ( 1616) Açe Sultanlığı'na bağ
lı Sumatra'nın batı sahilindeki Fansür'
un kuzeyinde yer alan Sinkil'de doğdu . 

ResmT görevle Açe'ye gönderilen Ali adlı 
bir Osmanlı aliminin oğludur. Gençliğin

de din eğitimi görmek için Arabistan'a 
giderek on dokuz yıl orada kaldı. Medi
ne'de Şeyh Ahmed el-KuşaşT ve halifesi 
ibrahim el-KüranT vasıtasıyla Şüttariyye 
tarikatına intisap etti. 1661' de Açe'ye 
dönerek Şüttariyye 'yi yaymaya çalıştı . 

Kesin olmamakla birlikte 1693'te Açe'
de vefat etti. Şüttariyye tarikatı. Cava 
ve Endonezya'ya müridieri tarafından 

götürüldü. 

Abdürraüf es-SinkilT'nin tasawuf an
layışının nazari esası, nefsin yedi mer
tebesi bulunduğu ve insanın Allah'ın sü
reti olduğu fikridir. 'Umdetü'l-mufJtacin 
adlı eserinde bu konu ile ilgili geniş bil
gi vermiş, ayrıca Kifayetü '1-muhtacfn, 
Beyanü't-tecelli gibi bazı eserlerinde 
bu görüşlerini tekrar ele alarak açıkla
mıştır. Sünni çerçeve içinde kalarak, 
XVII. yüzyılın başlarında Açe'de gelişen 
şeriat dışı tasawufi anlayışı reddeden 
Abdürraüf'un eserlerinin çoğu Malay
ca. bir kısmı ise Arapça'dır. Geniş ölçü
de Beyzavi'nin tefsirinden faydalanarak 
hazırladığı Malayca Kur'an meali (Tercü· 

manü 'l-müste{fd, 1-11. istanbul 1302) ile Ra
niri'nin Şıratü '1-müstal~im'ine zeyl ola
rak yazıp Açe Prensesi Safiyyetüddfn'e 
takdim ettiği Mir' ô.tü 't-tullô.b adlı Şafii 
fıkıh kitabı önemli eserleridir. el-Me
va 'izü '1-bedf ca adlı kırk hadis tercü
mesinin Abdurraüfa ait olup olmadığı 
kesin olarak belli değildir. Şô. 'ir Ma 'ri
fet adlı ahiretle ilgili Malayca tasawufi 
manzume ve diğer bazı eserler de ken
disine atfedilmektedir. İbnü'I-Arabi'den 
seçtiği vahdet-i vücüdla ilgili iki metnin 
şerhi olan De15ayı15u 'l-1Jurı1f adlı Ma
layca eseri. A. Johns tarafından ingiliz
ce tercümesiyle birlikte neşredilmiştir 

(bk JRAS, s. 55-73, 139-158) 

Açe'de gelişen RafızT harekete şiddet
le karşı koyup Sünniliği savunduğu için 
sonraki nesiller Açe'ye islamiyet'i onun 
getirip yaydığım sanmışlardır. Mezarı 
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Abdürraüf es-Sinki li'nin 
' Umdetü 'l·muhtacin adlı eseri nden bir sayfa 
(Paris Biblioth €q ue Nationale , Mala ls-J avanais, nr. 66, vr. 1 b) 

Açe ırmağının ağzında bulunduğundan 
"Töngku di-Kuala" lakabıyla anılan Ab
dürraüf es-SinkilT, Açe'nin en büyük 
velTsi olarak kabul edilmektedir. Hak
kında Adolf Rinkes tarafından bir dok
tora çalışması yapılmıştır (Abdoerraoef 

uan Singkel, Bijdrage tot kennis uan 

mystiek op Sumatra en Java, Heeren

veen 1909) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Acto ıf Rinkes, Abdoerraoef uan Singkel, 
Bijdrage tat de kennis uan de mystiek ap 
Sumatra en Java (R ijks-Univers iteit te Lei
den), Heerenveen 1909; Karatay, iü-Arapça 
Basma/ar, s. 16; Antoine Cabaton, "Abdurra
uf, de Singkel", RMM, XIV (1911). s. 82-99 (A 
Ri nkes'in eserinin tanı tma yaz ısı); A. Johns, 
"D~ii'ik al-J:Iuriif by 'Abd al-Ra'üf of Sin
gkel", JRAS (1955). s. 55·73,139·158; a.mlf., 
"The Role of Sufism in the spread of Islam 
to Malaya and Indonesia", JPHS, IX/ 3 
( ı96ı). s. 153, 156 M. B. Hooker. "The trans
lation of Islam into South-East Asia", Islam 
in SouthEast Asia, Leiden 1983, s. 11 ; John 
Bousfie\d, "Islarnic Philosophy in South-East 
Asia", Islam in South-East Asia (nşr. M. B. 
Hooker). Leiden 1983, s . 95, 117, 118; W. 
Juynbo\1, "Açe", iA, ı , 121 ; P. Voorhoeve "'Abd 
al-Ra'üf al-Sinkili, E/2 (Fr.). ı, 90 ; "Abdul 
Rauf Singkel", Ensiklopedi indonesia, Jakar-
ta 1 980, 1, 55·56. r:;ı;ı 

M NiHAT AZAMAT 

L 

ABDÜRREŞİD-i DEYLEMİ 

(~J~jl~) 

(ö. 1081 / 1670) 

Hint-Türk imparatorları Şah Cihan 
ve Evrengzib'in himayelerinde 

Hindistan'da yaşayan 
İranlı hattat ve şair. 

_j 

Kazvin'de doğdu. Haseni seyyidler
den bir aileye mensuptur. Yazıyı, dayısı 
meşhur nesta'lik hattatı imad'dan öğ
rendi. Bundan dolayı gençliği isfahan'
da geçti. Dayısının öldürülmesi üzerine 
ailesinin bir kısmı Anadolu'ya, bir kısmı 
Hindistan'a göç etti. AbdürreşTd-i Dey
lemT de Hindistan'a kaçarak Şah Cihan'a 
sığındı . Önce sarayda hususi katipliğe 
getirildi. Daha sonra saray kütüphane
sinde hatız-ı kütüb olarak çalıştı ve hü
kümdarın özel hattatlığını yaptı. Şah Ci
han'ın oğlu Dara Şüküh'a ve Evreng
zib'in kızı Zibünnisa'ya hat dersleri ver
di. Şah Cihan'ın sarayında yirmi üç yıl 

hizmet etti (1623-1646) AbdürreşTd Ag
ra 'da öldü. Talebesi Zibünnisa onun için 
bir mersiye yazarak ölümüne tarih dü
şürmüştür. 

iran'da Abdürreşid ve ReşTda, Hindis
tan'da ise Aga Reşid ve Aga unvanlarıy
la tanınmış, şöhreti iran'dan çok Hin
distan'da yayılmıştır. Dayısı imad'ın üs
lübunu benimsem i ştir. Gulam Muham
med, tezkiresinde Hindistan'da onun 
tavrının benimsendiğini ve on beş tale
besi olduğunu yazmaktadır. Bunlar ara
sında, Şah Cihan'ın oğlu ve Evrengzib'in 
kızı dışında Hindistan'da tanınmış olan
ları Muhammed Eşref Hace-sera, SaT
da-yı Eşref. Abdurrahman-ı Fermannü
vTs ve Mir Hace'dir. 

Sipihr, tezkiresinde diğer yazı çeşitle
rini de yazdığım söyler; ancak bu hu
susta geniş bir araştırma yapan Mehdi 
Beyanı, onun nesta'likten başka yazısı
na rastlanmadığını bildirir. imzalarını 
AbdürreşTd. AbdürreşTd- i DeylemT, Re
şTda, AbdürreşTd eş-ŞerTf ei-HasenT şek
linde atmıştır. istinsah ettiği kitapların 
en güzelleri, Hace Abdullah-ı Ensari'nin 
Mal5alô.t'ı (Tahran. Kitaphane-i Saltana
til ile Mevlana'nın Meşnevf'sidir (Tah
ran , Aga-yı Doktor Mehdevl Kütüphanesi). 
Tahran, Delhi. Leningrad, Kabil ve Ox
ford kütüphanelerinden başka istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi ile Türk ve 
islam Eserleri Müzesi'nde de yazıları 
vardır. 
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Iii ALİ ALPAR SL A N 

ABDÜRREŞİD İBRAHiM 

(1857-1944) 

Rusya Türkleri'nin ilk siyasi temsilcisi, 
İslamcı gazeteci-yazar, seyyah. 

_j 

23 Nisan 1857'de Sibirya'da Tobolsk 
ilinin Tara kasabasında doğdu (bk. Ter· 

cüme-i Halim, s. 2) . Aslen Buharalı bir 
Özbek aileden gelmektedir. Babası 
Ömer Efendi devrin siyasi hadiselerine 
karışmış bir vatanperver. annesi Baş

kurt Türkleri'nden Afife Hanırn'dır. Ab
dürreşid ibrahim genç yaşta ailesinden 
ayrılarak başladığı tahsil hayatını. çev
re kazalardaki medreselerde sürdürdü. 
Ternan Medresesi'nde de bir süre oku
duktan sonra devrin tanınmış medrese
lerinin bulunduğu Kışkar'a ( .J l.oi.::.! ) gitti. 
Burada okurken pasaportunun süresi 
bittiği için tahsiline ara vermek zorun
da kaldı. Kırgız kabileleri arasında do
laşarak hocalık ve imamlık yaptıktan 

sonra Orenburg'a geldi (ı 879) Gizlice 
bir gemiye binip hacca gitmek üzere is
tanbul'a kaçtı ( 1880). Burada iki ay ka
dar kaldıktan sonra hacca gitti. Hacdan 
sonra Medine'de tahsil hayatının ikin
ci devresine başladı. Çeşitli alimlerden 
ders okuyarak kıraat fıkıh ve hadis ilim
lerinden icazet aldı. 1884 yılı sonunda 
iskenderiye üzerinden istanbul'a, ora
dan da Tara'ya döndü ve medresede 
ders vermeye başladı ( 1885) Aynı yıl ev
lendi. Medine'ye talebe götürmek üze
re istanbul üzerinden ikinci defa hac
ca gitti. Öğrencileri Medine'ye yerleşti
rerek yine istanbul üzerinden Tara'ya 
döndü. Burada bir "usOl-i cedid " okulu 
açtı ve eğitim çalışmalarına başladı. Bu 
sırada Livc'ıü'l-hamd adlı risalesini is
tanbul'da bastırarak Rusya'da dağıttı. 

1892'de Ufa şehrinde Orenburg Şer'i 
Mahkemesi'ne aza seçilerek kadılık yap
tı. Sekiz ay kadar da bu mahkemenin 
reisliğinde bulunduktan sonra müftü 
ile arasında ihtilaf çıkınca görevinden 
istifa etti ı 1895). istanbul'a giderek si
yasi mücadelesine orada devam etti. 
Bu sırada Rus Çarlığı'nın Türkler'e yap
tığı baskı ve haksızlıkları ortaya koyan 

Abdürresid 
ibrahim 11910l 

Çalpan Yıldızı adlı kitabını yayımia

yıp gizlice Rusya'ya gönderdi. 1896'da 
Avrupa'ya gitti. isviçre'de tanıştığı Rus 
sosyalistlerine Rusya'daki müslümanla
rın durumunu anlattı ve yardımlarını is
tedi. 1897 Nisanında istanbul'dan baş
layarak üç yıl süren bir seyahate çık

tı. Mısır. Hicaz, Filistin, italya, Avustur
ya, Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Batı 

Rusya üzerinden Çin Türkistanı'na . ora
dan da Sibirya üzerinden Tara'ya dön
dü (1900). 1902'de Petersburg'da ya
yımlamaya başladığı Mir 'c'ıt adlı dergi 
ile Rusya'daki müslümanların meselele
rini yeniden ele aldı. istanbul'a döndü
ğünde Rus elçisinin isteği üzerine tev
kif edildi ve Odesa'ya gönderildi; fakat 
Rusya Türkleri'nin baskıları sonucunda 
serbest bırakıldı. 

1904 yılı sonunda Petersburg'a yer
leşerek orada bir matbaa kurdu ; dini 
ve siyasi mahiyette eserler yayımlama-

. ya başladı. Müslümanlar arasında birlik 
sağlamak maksadıyla Ülfet ve Tilmi? 
gazetelerini neşretti (ı 905) 1905 Rus 
ihtilalinden sonra ortaya çıkan hürriyet 
havası içinde Rusya Türkleri de çeşitli 

milli-siyasi faaliyetlere giriştiler. Bu sı

rada Kazanlı aydınlar ve zenginlerin bü
tün Rusya Türkleri 'ni bir araya getirme
ye yönelik faaliyetler i başlayınca, Ab
dürreşid ibrahim bu faaliyetlerin başına 
geçerek Rusya müslümaniarına siyasi 
haklar tanınması ve Türkler'in bir itti
fak kurması için yoğun bir çalışma içi
ne girdi. Önce belli başlı merkezlerde
ki müslüman iler i gelenlerini bir ara
ya topladı ve ortak kararlar alınmasını 
sağlamaya çalıştı. Bunun için Meker
ce'de (Nüni Novgorod) bütün müslüman 
!iderler, alim ve yazartarla edipler, zen
ginler ve talebelerin katıldığı bir toptan~ 
tı düzenledi. Ancak hükümet buna izin 
vermeyince toplantı Oka nehri üzerinde 
bir gemide yapıldı. Bu toplantıda kabul 

ABDÜRRESiD iBRAHiM 

edilen. Rusya müslümanlarının bir itti
fak kurmaları fikri üzerine. Abdürreşid 
ibrahim Petersburg'a dönünce müslü
manlar arasında ittifak kurmanın gere
ğini anlatan Bin Üçyüz Senelik N azra 
adlı eserini neşretti. 13 Ocak 1906'da 
yapılan ikinci toplantıda Abdürreşid ib
rahim ve arkadaşlarının hazı rladığı "it
tifak nizamnamesi" oy bi rliğiyle kabul 
edildi. 

Abdürreşid ibrahim'in bu dönemdeki 
siyasi faaliyetlerine, Duma meclisi üyesi 
olmamakla birlikte. bilhassa müslüman 
üyeler üzerindeki tesir i ve ilk iki Duma 
döneminde (ı 906- ı 907) Petersburg 'da, 
bu meclisin müslüman üyelerinden ikisi 
ile yürüttüğü muhtariyet hareketini 
ilave etmek gerekir. Rusya'daki müslü
manların muhtariyet meselelerine ait 
görüşlerini , bu sırada neşrettiği Aftono
miya risalesinde ele aldı. Ancak lll. Du
ma döneminde Rus baskısı artınca bir
çok aydın hapsedildi veya sürgüne gön
deriterek sıkı tedbirler alındı. Bu ara
da Abdürreşid ibrahim'in gazeteleri ve 
matbaası kapatıldı. ittifak merkez ic
ra heyetinin önemli iki üyesi olan Ab
dürreşid ibrahim ve Akçuraoğlu Yusuf. 
prog ramlarını dış ülkelerde gerçekleş
tirmeye yöneldiler. Rusya'dan ayrılan 

Abdürreşid ibrahim ikinci büyük seya
hatine çıktı. 1907 sonlarında Batı Tür
kistan. Buhara, Semerkant. Yedisu ve 
civarını içine alan bir yıllık geziden son
ra tekrar Tara'ya gelerek ailesini aldı ve 
Kazan'a yerleştirdi. 1908 Eylülünde bu
radan hareketle Sibirya. Moğolistan , 

Mançurya, Japonya, Kore. Çin, Hindis
tan. Hicaz ve Ortadoğu üzerinden istan
bul'da son bulan seyahatini tamamladı 
(19 ı O). Bu seyahat! e ilgili hatıralarını 

Alem-i İslc'ım adıyla neşretti. Abdürre
şid ibrahim'in Japonya'daki faaliyetleri
nin başında , Şark milletlerinin Rusya, 
ingiltere ve Amerika başta olmak üzere 
Batılı sömürgeci devletlere karşı bera
berce hareket etmelerini ve islamiyet'in 
Japonya'da yayılmasını temin için kur
duğu Asya Kuwe-i Müdataası cemiyeti
ni zikretmek gerekir. Seyahati sı rasın

da ziyaret ettiği yerlerde gördükleri
ni, Kazan'da oğlunun yayınıladığı Beyc'ı

nülhak, istanbul'da Sırdt-ı M üstakim 
gibi gazete ve mecmualara gönderdiği 
yazılarda anlattı. Sırdt-ı Müstakim'de, 
misyonerierin Japonya'da Hz. Peygam
ber aleyhinde dağıttıkları· bir kit aba ce
vap olarak yazılıp dağıtılacak bir eserin 
kaleme alınmasını isteyen ilk yazısı da 
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