
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn BattOta. Tuhfetü 'n·nüzziir (nşr. Ali ei
Müntasır ). Beyrut 140511985, Il, 706; Katip 
Çelebi, Cihiinnümii, İstanbul 1145, s. 144·145; 
K. F. H. van Langen, Handleiding voor de be· 
oefening der Aljehsche Taal, The Hague 
1889; 1\amQsü'l·a'lam, 1, 42-43; C. Snouck 
Hurgrorıie. The Achehnese, Leiden 1906; An
tony Reid, The Blood of the people: Revoluti· 
on and the end of traditional Rule in North· 
em Sumcıtra, Oxf~rd 1979 ; Dengku Hasan M. 
Di Tiro. The Legal Status of Acheh Sumatra 
u nder International Law, Kuta Radja 1980; 
a.mlf .. lndonesia as a Model Modern neo·co· 
tony, London 1984; M. C. Ricklefs. A History 
of Modern lndonesia, London 1981 ; Robert 
Wessing, "Acehnese", Muslim Peoples: A 
World Ethnographic Survey (nşr. Richard V. 
Weekes), Wesport·Connecticut 1984, 1, 3·1 O; 
Nurnan Kurtulmuş, Açe·Sumatra Dosyası, İs· 
tanbul 1986 ; B. W. Andaya- L. Y. Andaya. A 
History of Malaysia, Hong Kong 1986, s. 52· 
53, 61, 69·70; lndonesia 1986, An Offica/ 
Handbook (nşr. Directorate of Foreign Infor
mation Services of the Department of Infor
mation Repubiic of lndonesia), lndonesia 
1986, s. 87·88; Anthony H. Johns. "Indonesia: 
Islam and Cultural Pluralism", Islam in Asia 
(nşr . John L. Esposito). Oxford 1987, s. 212; 
Safvet. "Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Se
feri", TOEM, 1 (1329). s. 604·614, 678·683; 
Razaulhak Şah, "Açi Padişahı Sultan Alaed
din'in Kanuni Sultan Siileyman'a Mektubu", 
TAD, V /8·9 ( 1967): s. 373-409; Th. W. Juynboll. 
"Açe" , İA, 1, 118·123; a.mlf.-P. Voorhoeve-A. 
J. Piekaar, "Atjeh", El 2 (İng.), I, 739·747; Ensik· 
topedi lndonesia, Jakarta 1980·84, 1, 68·69. 

~ NuMAN KuRTULMUŞ 

332 

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. 
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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. 


