
Acman sahillerinden bir görünüş 

Arap ve Kanada şirketlerinin olan Ac
man Milli Petrol Şirketi (AJNOC) kurul
muştur. 
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Ebu Bekr Muhammed b. Hüseyn 
b. Abdillah. el-Acurr! el-Bağdad! 

(ö. 360/970) 

L 
Tanınmış muhaddis ve fıkıh alimi. 

_j 

Bağdat köylerinden Acur'da doğdu. 
Tahsilini Bağdat'ta yaptı ve 330 (941) 
yılına kadar orada kaldıktan sonra 
Mekke'ye gidip yerleşti. 1 Muharrem 
360 (4 Kasım 970) tarihinde seksen (bir 
rivayete göre doksan altı) yaşında iken 
Mekke'de vefat etti. 

Hadis münekkitlerinin, hadisteki gü
venilirliğini saduk*, sika • gibi terimler
le ifade ettikleri hafız* hadis imamı 
Acurri, Ebü Müslim el-Kecci, Ebü Şuayb 
el-Harranf. İbn Ebü Davüd. Ebü'I-Kasım 
el-Begavi ve İbn Naciye başta olmak 

üzere birçok hocadan ders aldı. En 
önemli ta le beleri arasında ijilyetü '1-ev
liyd, müellifi Ebü Nuaym el-İsfahani ve 
tanınmış Maliki muhaddis ve fakihi Ebü 
Muhammed el-Asili'yi zikretmek gere
kir. Özellikle ilk kaynakların Şafii oldu
ğunu kaydettikleri Acurri'nin fıkhi gö
rüşleri bazı Hanbeli fıkıh kitaplarında 

geçmekte ve bundan dolayı Hanbeli ta
bakat alimlerinin bir kısmı eserlerin
de biyografisine yer vererek onu kendi 
mezhep alimlerinin önde gelenlerinden 
saymaktadırlar. Gerçekte ise, mesela 
Kitdbü'ş-Şerf'a ve Al]ldku'l- 'ulemd, 
gibi eserleri incelendiğinde Acurri'nin 
mukallit değil, müctehid bir alim oldu
ğu ve mezhep taassubuna karşı çıktığı 
görülür. 

Eserleri. Acurri'nin kırka yakın eserin
den en önemlileri şunlardır: 1. Ahldku'l
'ulemd, (Kahire 1931) 2. Al_ıbdn; 'Ümer 
b. 'Abdilaziz. Dr. Abdullah Abdürrahim 
Useylan tarafından neşredilmiştir (Bey
rut 1980). 3. Ta}ırı"ınü'n-nerd ve'ş-şat

ranc ve'l-meldhi. Ömer Garame e1-Am
ravi eseri notlarla neşretmiştir (Riyad 
1400). 4. en-Nasiha. İbn Müflih el-Han
beli, üç cilthalinde basılan Kitdbü'l-Fü
ru' (1339/1921) adlı önemli eserinde, 
Acurri'nin bu kitabından nakiller ve alın
tılar yaparak bazı fıkhi görüşlerine yer 
vermiştir. s. Kitdbü 'ş-Şeri 'a. Muham
med Hamid el-Fakki tarafından neşre
dilen (Kahire 1369; Beyrut 1403/ 1983) 
bu eserde İslam inancının esasları Kur
'an ve Sünnet'in ışığında ele alınarak 

sapık fırkaların görüşleri tenkit ve red
dedilmiştir. 6. et-Tasdik bi'n-nazar ilal
lahi Te 'dld fi'l-dl_ılre.· Eseri Semir b. 
Emin ez-Züheyri neşretmiştir (Beyrut 
I 408 / 1988). 7. Ahlak u hameleti'l-Kur
,dn. Muhammed" Amr b. Abdüllatif'in 
tahkikiyle Beyrut'ta (1406) ve ayrıca Ab
dülaziz b. Abdülfettah el-Kari'nin tahki
kiyle Medine'de (ı 408/ ı 987) yayımlan
mıştır. a. Kitdbü'r-Rü,ye. Muhammed 
Gıyas el-Cambaz tarafından neşredil 

miştir (Riyad 1405). 9. Kitdbü'l-Gurebd,_ 
Bedr elcBedr tarafından Kuveyt'te neş

redilmiştir. 

Diğer başlıca eserleri de şunlardır: 

el-Erba'un (Erba'ane hadfşen) ; eş
Şemdnun; Fariu talebi'l- 'ilm; Vuşu
lü'l-müşta~in ve nüzhetü'l-müstemi
'in; Edebü'n-nüfUs; el-Fevd ,idü'l
müntehabe; et-Teheccüd; et-Teferrüd 
ve'l- 'u;le; Hüsnü'l-l_ıulk; eş-Şübühdt; 
Ahkdmü'n-nisd ,; Mul_ıtasarü'l-fı~h; 
Failü'l- 'ilm; Al]ld~u ehli'l-bir ve't
takvd; et-Tevbe; er-Risdle ild ehli Bag
ddd; Şer}ıu Hadişi'l-erba 'in; Şerhu 
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Kasideti's-Sicistdni; Sıfatü kabri'n
Nebi; Evsdfü's-seb 'a; Cüz ,ün fihi hi
kdydtü'ş-Şati 'i ve gayruh; Tagyira·ı
ezmine; Firdevsü'l- 'ilm. 
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'iii ÜRHAN ÇEKER 

ACURRÜMİYYE 
( ;;,._Jft'i'l ) 

(bk. İBN ACURRÜM). 

ACÜZ 
( _:r..ll ) 

Bir beytin ikinci mısraındaki son cüz. 
Darb yahut kafiye ile eş anlamlıdır 

(bk.ARÜZ). 

ACZ 
( _:r..ll ) 

_j 

_j 

Bedeni veya mali yetersizlik sebebiyle 
dini, hukuki yükümlülükleri ve işlemleri 

yapamama veya eksik yapma hali 

L 

L 

(bk. KUDRET). 
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Sumatra adasının 
kuzeyinde yer alan bölge 

ve XX. yüzyılın başlarına kadar 
bu bölgede hüküm süren 

bir İslam devleti. 

_j 

_j 

Bugün Endonezya'nın özel otonam 
bölgelerinden biridir. Yüzölçümü 55.392 
km 2

• nüfusu 1985'te üç milyon civarın
da olup merkezi Benderaçe'dir (Banda 
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AÇE 

Aceh). Kuzeyden ve doğudan Malaka 
boğazına, batıdan Hint Okyanusu, gü
neyden Sumatra'nın orta kesimlerine 
komşu olan Açe'nin en önemli yerleşim 
merkezleri batı sahilinde Mölaboh, Ta
paktuan ve Sinkil, kuzeyinde Sigli, doğu 
sahillerinde ise Simpang Ulim ve İdi'dir. 
Yüksek ve sık ormanlık dağlar sahil 
bölgesini Gayo topraklarından ayırmak
ta ve bu dağ silsilesinin çapraz kolları 

ülkeyi dört yayiaya bölmektedir. Kuzey
de Takengon şehrinin yakınında Tawar 
gölü ve Pösagu ırmağının kaynakları 

bulunur. Açe ırmağı ile Açe Limanı ara
sında kalan kuzeybatı bölgeye Hollan
dalılar Büyük Açe derler. Açe İslam Dev
leti 'nin başşehri olan Kuta Haca (hü
kümdarın kalesi) bu bölgede yer almak
tadır. Açe toprakları dünyanın en bü
yük doğal gaz çıkarılan bölgelerinden 
biridir. Açe'nin yer altı zenginiikieri ara
sında bulunan petrol, kalay, altın, pla
tin, demir ve boksit rezervleri oldukça 
önemlidir. Açe'nin tarım arazisi çok ve
rimli olup yetiştirilen başlıca ihraç ürün
leri arasında baharat, kauçuk, hindis
tan cevizi ve kahve sayılabilir. 

Tarih. Açeliler'in menşei hakkında çok 
az şey bilinmektedir. Hindistan ve Ma
laya gibi yakın kara topraklarıyla diğer 
adalardan gelmiş olan insanların mey
dana getirdiği melez bir topluluk olan 
Açe halkı dört büyük kabileye ayrılır. Bu 
kabHelere aslı Arapça bir kelime olan 
kawöm (kavm) denilir. Önceleri Hindis
tan racalarına bağlı olan Açe bölgesin
de ilk müstakil devletin XIII. yüzyılda 

müslümanlar tarafından kurulduğu bi
linmektedir. 1292 yılında Açe'yi ziyaret 
eden Marco Polo, doğu sahiline yakın 
Peureula'da oturan müslüman bir hü
kümdardan bahsetmektedir. Bu dönem
de kurulduğu anlaşılan bu devlet, adını 

Açe 

'n·--'=---'ı,...--t----1 ,. 
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iki şehirden alan Pasai-Samudra veya 
Samudra- Pase Sultanlığı olup bilinen 
ilk hükümdan ei-Melikü's-Salih'tir (ö 

1297). XIII-XVI. yüzyıllar arasında hü
küm süren Pasai- Samudra devrinden 
bugüne bazı sikkelerle Arapça ve eski 
Malayca yazılı mezar taşları kalmıştır. 

1511 yılında Malaya'yı ele geçiren Por
tekiz kuwetlerinin 1521'de Pasai'yi fet
hetmeleri üzerine bu sultanlık yıkıldı. 

Ancak yine aynı dönemde Ali Mugayet 
Şah (ö. 1530) tarafından Portekizliler'e 
karşı verilen mücadeleler sonunda, 
1 521 yılında Açe bölgesinde Açe İslam 
Sultanlığı kuruldu. Kendisinden sonra 
oğulları Selahaddin ( 1530-1537) ve özel
likle Alaeddin Riayet Şah (1537-1 57 1). 

babalarının kurduğu İslam devletinin 
itibarını arttırdılar. Açe Sultanlığı'nın 

yükselme dönemi uzun yıllar devam et
ti ve özellikle Sultan İskender Muda za
manında (1607-1636) zirveye ulaştı. Sul
tan İskender, hükümdarlığı sırasında 
donanmaları ile Pahang ve Malaka'ya 
seferler düzenledi ve ülkesini güneye 
doğru genişletti. Bundan dolayı ölü
münden sonra halk arasında Mokuta 
Alam (alemin tacı) lakabı ile anıldı. Açe 
İslam Sultanlığı'nın yükseliş devri XVII. 
yüzyıla kadar sürmüş, Sultan İskender'in 
ölümünden sonra bir süre kadın sul
tanlar tarafından idare edilmiş ve gü
cünü giderek kaybetmiştir. 

Ali Mugayet Şah'ın ölümünden sonra
ki yıllarda Malaya'da yerleşmiş olan 
Portekizliler'in Sumatra'yı istila emel
lerinden vazgeçmeyerek Açe'ye devam
lı saldırılar düzenledikleri, Alaeddin 
Riayet Şah'ın Osmanlı Hükümdan Ka
nüni Sultan Süleyman'dan yardım iste
mesinden anlaşılmaktadır (ı 565) Nite
kim bir Açe heyeti İstanbul'a gönderile
rek zulüm ve korsanlıklarını sürdüren 
Portekiz güçlerine karşı yardım istendi. 
Ancak heyet istanbul'a geldiği zaman 
Kanüni Sultan Süleyman Zigetvar sefe
rinde olduğundan, padişahla görüşe

medi ve bir süre İstanbul'da beklemek 
zorunda kaldı. Kanüni'nin Zigetvar'da 
vefatı üzerine Açeliler II. Selim'e. biat
larını sundular ve Portekiz saldırılarına 
karşı Osmanlılar: ıa bir savunma antiaş-
ması imzaladılar (ı 567). II. Selim, Açe 
heyetini İstanbul'da ağırladıktan sonra 
İskenderiye'ye gönderdi ve oradan ye
terli miktarda top, tüfek ve cephane ile 
çeşitli sanat ehli ustaların Açe'ye gön
derilmesini emretti. Bu ferman üzeri
ne, on beşi Kızıldeniz filosundan olmak 
üzere toplam on yedi savaş gemisinin 

Hint sularına doğru sefere çıkması ve 
mürettebatının bir yıllık maaş ve yiye
cekleri de verilerek Sultan Alaeddin'in 
emrine yollanması kararlaştırıldı. Ancak 
fılonun İskenderiye'den hareket edece
ği sırada Yemen meselesinin büyümesi, 
donanmanın Kızıldeniz'de kalmasını ge
rektirdiğinden Açe seferi bir yıl ertelen
di. II. Selim'in Açe'ye yolladığı gemi ve 
askerlerle birlikte sultana hitaben yazı
lan bir ferman ile orada okunacak bir 
hutbe süreti de gönderildi. Bu hutbe 
sureti, o tarihten itibaren XX. yüzyıl 

başlarına kadar Açe'de her cuma hut
besinde okunmuştur. Açe'ye giden Os
manlı heyeti ve askerlerin çoğu orada 
yerleşerek bir Türk köyü kurmuşlar, an
cak yerli halkla gerçekleştirilen evlilik
ler sonucu onlara karıştıkları gibi Türk
çe'yi de unutmuşlardır. Osmanlı heyeti 
reisi Seyyid Kemal ise Açe sultanı tara
fından uleebalang (kumandan) olarak 
tayin edilmiştir. 

Katip Çelebi Cihclnnüma'da Açeli
ler'in cenkçi bir millet olduğunu, top 
dökümü, kılıç ve mızrak imalini bildikle
rini ve bu sanatları Osmanlılar'dan öğ

rendiklerini kaydetmektedir. Osmanlı

lar ile Açeliler arasındaki iyi münase
betler asırlarca devam etmiş, özellikle 
Sultan İbrahim Mansur Şah ( 1836-1870) 

zamanında Açe, istanbul'un Uzakdo
ğu stratejisinin odak noktasını oluştur
muştur. Buna karşılık müslüman Açe 
milleti Kırım Savaşı sırasında maddi 
yardım göndererek Osmanlı savaş har
camalarına katkıda bulunmuş ve böyle
ce istanbul'a bağlılıklarını bir defa daha 
ortaya koymuşlardır. Açe sultanları da 
Osmanlı halifesinin gönderdiği nişanları 
gururla taşımışlardır. 

Sömürgeci bazı Batılı ülkelerin Açe 
topraklarına karşı giriştikleri ilk işgalci 

Açe Sultanianna ait kabirler 110 Ktp .• m. 914401 



saldırı, 11 Eylül 1 S99'da Hollanda tara
fından yapıldı. Ancak Açe müslümanla
rının bu saldırıyı etkisiz hale getirmele
rinden sonra uzun süre bağımsız yaşa
yan bölgeye Hollandalılar 1871' de yeni 
bir çıkarma yaptılar. Ayrıca Hollanda ve 
İngiltere arasında imzalanan Sumatra 
Antiaşması sonucunda Açe toprakları 

Hollanda'nın payına bırakıldı. Bu antlaş
madan cesaret alan Hollanda 26 Mart 
1873'te Açe İslam Sultanlığı'na beş 
maddelik bir ültimatom vererek İstan
bul'daki halife ile münasebetlerin kesil
mesini ve İslam'ın sembolü olarak ka
bul ettikleri hilal ile yıldızın Açe bayra
ğından çıkarılmasını istedi. Açe müslü
manlarının bunu kabul etmemeleri üze
rine Hollandalılar savaş ilan ederek S 
Nisan 1873 günü Benderaçe kıyılarına 

çıkarma yaptılar. Bu şekilde başlayan 

Hollanda- Açe savaşları uzun yıllar de
vam etti. hatta dönemin milletlerarası 
siyasi sahnelerinde de büyük yankılar 
uyandırdı. Hollanda'nın Açe-Sumatra'da 
takip ettiği askeri politika ve stratejile
rin başarısız kalması, misyoner bir şar

kıyatçı olan C. Snouck Hurgronje'un böl
geye gönderilmesine yol açtı. Hollanda 
hükümeti onun yaptığı araştırmalar so
nunda buradaki politikasını değiştirdi 

ve XX. yüzyılın başında bölgeye tama
men hakim oldu. 

Açeliler sömürge rejimine sürekli ola
rak karşı çıktılar. Son Açe Sultanı Tun
ku Muhammed Davüd'un 1903'te Hol
landalılar'a boyun eğmesinden sonra 
bölge idari bakımdan koloni idaresine 
bağlı kaldı, ancak huzursuzluk devam 
etti. 1942-1946 yılları arasında bütün 
Uzakdoğu takımadaları ile beraber Açe 
toprakları da Japonya tarafından işgal 
edildi. Japonlar bölgedeki bütün ma
halli kültürleri tahrip ederek Japon kra
lını tanrılaştıran Şintoizm'i yerleştirmeyi 

planladılarsa da genç alim Tunku Ab
dülcelil'in başkanlığında müslümanlar 
Japonlar'a karşı ayaklandılar. Japonya, 
ll. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle böl
geden çekilmek zorunda· kaldı. Bunun 
üzerine tekrar geri gelen Hollanda kuv
vetleri, Sabang adasını işgal etti ve böl
gede iç savaş çıktı. Uzakdoğu takıma

dalarını Endonezya adı altında tek bir 
yönetimle birleştirmek zorunda kalan 
Hollanda. bölgedeki hükümranlık hak
larını 27 Aralık 1949'da Endonezya Dev
leti'ne devretti. Bu tarihten sonra Açe 
toprakları Hollanda öncülüğünde kurul
muş olan yeni Endonezya idaresi altına 
girdi. Bunun üzerine Açe müslümanları 

bağımsız bir devlet kurmak için bu de
fa Endonezya'ya karşı mücadeleye baş
ladılar. Yeni Endonezya idaresine bağ
lı Cavalılar'ın yönetimindeki Tentera 
National lndonesia (TN!) adlı milli ordu, 
bölgedeki müslümanlara karşı sistemli 
katliamlar uygulamaya başladı. Endo
nezya Devleti'nin kuruluşundan sonra 
National Liberation Front of Acheh-Su
matra (NLFAS) adı altında mücadelele
rini devam ettiren Açe müslümanları, 

1956'da Endonezya içinde otonom böl
ge statüsü kazandılar; 4 Aralık 1976' da 
yayımladıkları bir bildiri ile de bağım~ 
sıziıkiarını ilan ettiler. Dr. Hasan M. Di 
Tiro, Açe İslam Devleti'nin başkanlığına 
getirilerek yeni devletin ilk kabinesi ku
rulmuş oldu. Ancak bu durum Endo
nezya ve diğer devletler tarafından ka
bul edilmediğinden bağımsızlık müca
delesi hala sürmektedir. 

Kültür ve Medeniyet. Açeliler. kullan
dıkları dil bakımından Malay-Polinez
ya kavimlerindendiL Açe dilinin birçok 
farklı lehçeleri vardır ve bunlar da ken
di aralarında mahalli ağıziara ayrılmış
tır. Yazı dili ise Malayca olup Arap alfa
besiyle yazılmaktadır. Malayca. Açe is
lam Devleti'nin yükseliş devrinde müs
lüman ilim adamları ve okur yazarlar 
arasında yaygın bir şekilde kullanılmış, 
özellikle dini ilimlerle sanat ve edebiyat 
alanlarında bu dilde birçok eser kale
me alınmıştır. Ancak Malayca'nın yük
sek tahsil görenler dışında geniş halk 
tabakaları arasında kullanılmadığı da 
bir gerçektir. Bugün ise bölgede resmi 
dil Endonezya dilidir. 

Açe'de siyasi yönetim yukarıdan aşa
ğıya doğru bir teşkilatianma modeli 
içinde olup en üst mevkide raca (sul
tan) bulunurdu. Devlet eyaletlere ayrıla
rak yönetilirdi ve yönetim kademelerin
de racanın hemen altında yer alan eya
let yöneticilerine uleebalang denilirdi. 

Açe'de 
salih 

Sat u 
camii 

AÇE 

Uleebalanglara tabi olarak doğu, batı 

ve güneyde bir siyasi teşkilatianma bi
rimi olan üç sagi bulunurdu. Her sagi 
ise mukım adı verilen yerleşim birimle
rinin birleşmesinden meydana geliyor
du. Açe'de dini işlere bakmak ve şeriatı 
uygulamak tunkuların göreviydi. Ülke
de uygulanan kanunlar. İslam huku
kundan kaynaklanan ve yerli dilde adat 
adı verilen yazılı olmayan hukuka daya
nırdı. Ayrıca . İskender Muda gibi güçlü 
sultanlar tarafından zaman zaman bazı 
kanunnamele( de çıkarılmıştır. Bu ka
nunnamelerin hazırlanmasında sarayda 
bulunan ilim adamlarının büyük yar
dımları olmuştur. Hakimierin reisi sul
tanın kadısı idi ve adiiye teşkilatının ba
şı sayılırdı. Bu kişiler kali malikön ade 
(kadi melikü'l-adil) unvanı ile anılırlar, 

hukukun genel anlamda şeriata uygun
luğunu kontrol ederlerdi. Her yerleşim 
biriminde hakimlik görevini o birimin 
reisi yürütürdü. 

Açe'de kültür ve din. Hindistan ile 
olan sıkı ilişkiler sonucu, başlangıçta 

Hinduizm'den . etkilenmiştir. Ancak za
manla diğer bazı müslüman şehirlerle 
münasebetlerin artması ve Hindistan. 
Mısır, Suriye gibi ülkelerden gelen alim
lerin çalışmalarıyla Sünni İslam akidesi 
diğer din ve kültürlerin olumsuz etkile
rini silmiştir. İslamiyet'in Hint Okyanu
su'nun doğusunda ilk girdiği bölge. 
Uzakdoğu adalarının en batısında yer 
aldığı için Açe olmuş ve İslam dini bura
ya deniz ticaret yoluyla Hindistan'dan 
gelmiştir. Bu bakımdan Açe'nin İslam 
kültürüyle karşılaşması oldukça eskidir. 
İbn Battüta 1345 yılında Açe'ye geldi
ğinde, bölgeye İslam'ın çoktan ulaşmış 
olduğunu , müslümanların çevredeki 
kafir devletlere cihad ilan ettiğini nak
letmiştir. Yine XV. yüzyılın büyük İslam 
tarihçisi İbn Haldun. Mu~addime'sin
de, Açe Devleti'nin bölgenin en güçlü 
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AÇE 

İslam devleti, Açe halkının da dünyanın 
en fedakar müslümanları olduğunu be
lirtmiştir. Özellikle yükseliş devrinde 
hükümdarların İslam alimlerine göster
dikleri saygı, devrin birçok meşhur ali
minin Açe'ye gelmesini sağlamıştır. Bu 
alimler içinde en tanınmışı, İbn Hacer 
el-Heytemf'nin (ö 1567) oğludur. . 

Malay dilinde kaleme alınan eserler 
Açe'de hala okutulmaktadır. Bunlar ara
sında, Sultan ll. İskender'e sunulan NQ
reddin er-Ranirf'nin Bustô.nü's-seltitin 
adlı ansiklopedik eseri. XVII. yüzyıla ait 
lfikô.yô.t-ı Açe adlı tarih kitabı ve Ab
dürraQf es-Sinkili'nin (ö. 1693) Prenses 
Safiyyetüddin'e sunduğu Mir, titü't-tul
ltib adlı fıkıh kitabı en kayda değer 

olanlarıdır. AbdürraQf es-Sinkili, Açe'de 
önceleri yaygınlaşan vahdet-i vücQd an
layışına ve bid'atlarla hurafelere karşı 

mücadele vererek, İslam inancının saf 
şekli ile korunması hususunda göster
diği hassasiyetle İslamiyet'i Açe toprak
larına yeniden getiren kişi olarak tanın
maktadır. Açeliler Şafii mezhebine bağlı 
olup hukukta bu görüşün esaslarını uy
gularlar. 
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Açıkbaş Mahmud Efendi'nin Bursa'dan sürgüne gönderil· 
mesine dair belge (Bursa Ş$, m. 130/345, OL 96bj 

L 

AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDi 

(ö. 1077 / 1666) 

Mutasavvıf-şair. 
_j 

Amid'de (Diyarbakır) doğdu. Ahi Mah
mud Efendi'nin oğlu, Nakşibendi şeyh
lerinden RQmiyye şeyhi diye meşhur 

Mahmud Efendi'nin yeğeni ve müridi
dir. ilim tahsili için Mısır'a gitti, sonra 
Bursa'ya gelip yerleşti. Bursa'da Uluca
mi ve Daye Hatun camilerinde vaazlar 
verdi, talebe okuttu. Bilinmeyen bazı 

sebepler yüzünden halkın şikayeti üze
rine Bursa· dan sürgün edildi. 1 S Rebi
ülahir 1 077'de ( 15 Ekim 1666) vefat 
etti ve Daye Hatun Camii haziresine 

· defnedildi. 

Resmi mahlasıyla Türkçe, Arapça ve 
Farsça şiirleri, Türkçe Güzide adlı tec
vide dair bir risalesi ve Ristile-i Nur
bahşiyye adlı tasawufl bir eseri vardır. 
Ayrıca Seyyid Mahmud-ı Hemedani'nin 
Evrô.d-ı Fet]Jiyye adlı Farsça eserini 
şerh ve tercüme ettiği kaynaklarda be
lirtilmektedir. 
BİBLİYOGRAFYA: 
Şeyhi. Vekayiu'l·fuza la, Beyazıt Devlet Ktp., 

Veliyyüddin Efendi, nr. 2361, 1, vr. 281"; İsmail 
Beliğ, Güldeste, Bursa 1302, s. 154·159; Si· 
cill-i OsmiinÇ IV, 319; Osmanlı Müellifleri, 1, 
14; Kamil Kepecioğlu. Bursa Kütügü, Bursa 
Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel böl., 
nr. 4521, lll , 189. G;ı 

ımı H. KAMİL YILMAZ 

AD KOYMA 
( Tesiiiiye ~\ ) 

Yeni doğan çocuğa 
veya ihtida eden kimseye 

L İslami geleneldere göre isim verme. _j 

Varlıkların birer sembolü demek olan 
adların ilk defa Allah Teaıa tarafından 
Hz. Adem'e öğretildiği (bk el-Bakara 2/ 
33) bilinmektedir. İlk yaratılan şeyleri 

tesbite çalışan müfessirler. bu arada 
adı da söz konusu etmektedirler. Türk
ler'in İslamiyet'i kabulünden önce, ani
mist inançta olmalarının ve tabiatta ba
zı varlıklara tapınmalarının etkisi ile, 
başlangıçtaki Türk isimleri yırtıcı hay
van, kuş ve dış tesiriere dayanıklı mad
delerden seçilmiş, çocuklara Bozkurt. 
Arslan, Şahin, Doğan. Timur (Demir). 
Kaya ve Gökhan gibi adlar verilmiştir. 
Bu adlar çocukluk ve gençlik dönemle
rinde olmak üzere iki safhada verilirdi. 
Doğumun hemen ardından çocuğa ad 
verilmez, bir yaşına girdikten sonra. 
Türk adetlerine göre büyük bir şölen 
(toy) yapılır ve bu şölene katılanların en 
yaşiısı tarafından ad konurdu. Gençlik 
çağında alınan adlar, gösterilen bir 
kahramanlıktan sonra. hazırlanan bir 
tay merasiminde ve ileri gelen şahsi

yetler tarafından verilirdi. Bu durum 
Dede Korkut Kitabı'nda, "Bir oğlan baş 
kesmese kan dökmese ad komazlardı" 
diye anlatılmıştır (1, ı 18, 1 20) Yine bu
rada belirtildiğine göre Bayındır Han'ın 

oğlu Boğaç, adını bir boğa öldürdükten 
sonra almıştır(!, 83). 

İslamiyet'ten önceki Araplar da, haya
tın zorlukları ve özellikle düşman karşı

sında dayanıklı, güçlü ve cesur olması, 
düşmanın gönlüne korku salması arzu 
ve düşüncesiyle çocuklarına Galib. Za
lim, Mukatil (savaşçı), Esed, Leys (ars
lan). Zi'b (kurt). Hacer (taş), Sahr (kaya) 
gibi adlar koymuşlardır. Yine bu devrin 
Arapları'nda her ferdin, adından başka 
bir de ilk erkek çocuğuna bağlı olarak 
baba olduğunu belirten bir künye*si, o 
şahsın kimin veya kimlerin çocuğu ol
duğunu gösteren bir nesebi (bk. ENSAB) 

ile o kimsenin doğduğu ve yaşadığı yeri 
veya mezhebini ifade eden bir nisbe*si. 
bazan da mesleğini açıklayarak şahsın 
daha iyi tanınmasını sağlayan bir de la
kab*ı bulunmakta idi. Bunlardan baş
ka, devlet ve ilim adamlarına sultan, 
imam, şeyh, hacı, hafız gibi mansıp* lar 
verilmekteydi (ayrıca bk. MAHlAS). 

islami eserlerde çocuğa ad koymanın 
zamanı üzerinde d urulmuş ve bazı Tiva
yetlerde doğumunun üçüncü, bazıların
da ise yedinci günü ad koymak için en 
uygun zaman olarak gösterilmiştir. Bu
nunla beraber Hz. Peygamber'in Mari
ye'den doğma oğlu İbrahim için. "Bu 
gece bir oğlum doğdu. ona dedem İb
rahim'in adını verdim" (Ebü Davüd, "Ce
na 'iz", 24) dediği, dolayısıyla doğumun 
birinci günü ad koyduğu bilinmekte ve 
bu yöndeki rivayetler diğerlerine nis
betle daha sahih kabul edilmektedir. 


