
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. 
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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. 



Bir defa bile olsa sesi duyulduktan son
ra ölen çocuğa ad konulacağına. yıkanıp 
kefenlendikten ve namazı kılındıktan 

sonra defnedileceğine dair Ebu Ha
nlfe'nin ictihadı ile, ölü doğsa bile ona 
ad konup yıkanacağını belirten Ebu 
Yusuf'un kanaati, çocuğa doğduğu gün 
ad konulmasının gerekli olduğunu gös
termektedir. Ad koymak için hadislerde 
tavsiye edilen ak ik a • kurbanı kesile
cekse bunun doğumun yedinci gününe 
kadar tehir edilebileceği. böyle bir me
rasim yapılmayacaksa daha önce ad 
koymanın uygun olacağı belirtilmiştir. 

İslam'da çocuğa ad seçme ve ad koy
ma hakkı babaya aittir. Baba ölmüş ve
ya hukuki tasarruflarda bulunmaktan 
menedilmişse bu hakkı anne kullanır. 

Doğumundan önce babasını kaybeden 
Hz. Peygamber'in adı annesi tarafından 
Muhammed olarak seçilmiş ve bu ad 
dedesi tarafından konulmuştur. Çocuğa 

ad seçilirken gayet titiz davranılması 

gerektiğini belirten Hz. Peygamber. "Siz 
kıyamet gününde hem kendi adınızla, 

hem de babalarınızın adıyla çağırılacak
sınız; bu sebeple kendinize güzel ad
lar koyun" buyurmuştur iEbü Davüd, 
"Edeb", 61. Müsned, V. ı94) İslam hu
kukçuları bu nevi hadisleri dikkate ala
rak ad seçimi ile ilgili bazı hükümler 
tesbit etmişlerdir. 

Müstehap Adlar. Söyleniş ve mana 
güzelliği taşıyan . Allah dostlarını hatır
latan adlardır. Hz. Peygamber, Allah'a 
kulluğu ifade eden Abdullah ve Abdur
rahman gibi isimlerin Cenab- ı Hakk'ı 

memnun edeceğini söylemiş (bk. Bu
harf. "Edeb", ı 05-1 06 , lvlüslim, "Ada b", 
2), çocuklara peygamber adlarının veril
mesini tavsiye etmiş ibk Buharf, "Edeb", 
ı 09. Ebu Davüd, "Edeb", 6 ı ) ve kendi adı
nın da -künyesiyle birlikte olmamak şar
tıyla- alınabileceğini ifade etmiştir (bk 
Müslim. Adab", ı) Onun bu tavsiyeleri 
müslümanlar arasında bu nevi isimle
rin geniş çapta yayılmasını sağlamış

tır. Türkler Hz. Peygamber'e karşı duy
dukları derin hürmet ve sevgi sebebiy
le. onun adını aynen almayı bir nevi say
gısızlık kabul etmişler ve Muhammed 
adını Mehmed şeklinde söylemeyi uy
gun görmüşlerdir. Yine ona nisbet edi
len Ahmed. Mahmud, Hamid ve Musta
fa adlarının müslümanlar arasında çok 
yaygın olduğu bilinmektedir. 

Haram Adlar. Allah'tan başkasına kul
luk manası taşıyan isimleri ad olarak 
koymak haram sayılmıştır. İslam'ın mu
kaddes saydığı şeylere kulluk manası 
taşıyanlar da böyledir. Nitekim Hz. Pey-

gamber, Abdülka'be (Ka'be'nin kulu) ad
lı birinin ismini değiştirmiştir. Cenab-ı 

Hakk'a mahsus olan isimlerin (bk. ES

MA-i HÜSNA), "abd" kelimesiyle birlikte 
olmayarak insanlar için kullanılması. 

zahiri manada da olsa tevhid inancını 

zedeler mahiyette görüldüğünden tas
vip edilmemiştir. Arap olmayan müslü
manların ve özellikle Türkler'in Rauf. 
Kadfr vb. isimleri kullanmaları, Abdür
rauf. Abdülkadir terkiplerini telaffuz 
etmenin güçlüğünden kaynaklanmış ol
malıdır. Araplar'ın Abdullah yerine Ab
duh adını kullanmasına benzeyen bu 
isim kısaltması tevhid inancını zedeleyi
ci bir mahiyet taşımaz. 

Mekruh Adlar. Hz. Peygamber. putpe
restliği andıran ve İslam adabına uyma
yan adların değiştirilmesini tavsiye et
miş, kendisi de "isyankar" anlamına ge
len Asıye ( ~~ ) adındaki bir kızın is
mini Cemfle, "elem. keder" anlamına 

gelen Hazn adlı bir sahabinin adını da 
Münzir olarak değiştirmiştir. Peygam
ber'in hanımlarından olan Zeyneb'in ve 
ayrıca Ümmü Selerne'nin kızı Zeyneb'in 
adları Berre idi. ResOluilah "cömert. dü
rüst. itaatkar" demek olan bu ismin bir 
insanın kendini tezkiyesi anlamına gel
diğini söyleyerek onlara Zeyneb adını 

vermiştir. Ayrıca Firavun. Karün gibi za
limlerin adlarını almayı da menetmiştir. 
Taha. Yasin gibi bazı sürelerin başında 
bulunan harfleri isim olarak kullanmak 
da hoş karşılanmamıştır. 

Hz. Peygamber'in bazı isimleri umu
lan iyiilkiere işaret sayması (bk. TEFE'ÜL) 

sebebiyle olmalıdır ki Türk toplumunda 
çocuğu yaşamayan bazı aileler son do
ğan çocuklarına Yaşar. Dursun, çok ço
cuğu olanlar sonuncusuna Yeter. Son
gül. yalnız kız çocuklarına sahip olanlar 
da Döndü. Döne gibi adlar koyarak te
fe'ül etmişler ve bu manaların çocukla
rında gerçekleşmesini arzulamışlardı r. 

Bunda herhangi bir mahzur görülme
miştir. 

Mubah Adlar. Haram ve rnekruh sayı
lan adların dışında kalan isimler mubah 
sayılır. Cebrail. Mikail gibi melek isimle
rinin alınması mubah sayılmış, ancak 
İmam Malik'in bunu uygun görmediği 
rivayet edilmiştir . Allah 'a mahsus isim
lerden olmakla beraber kullarda da bu
lunması arzu edilen adil. nasır, cevad 
gibi vasıfların yalnız başına ad alarak 
alınması mubahtır. Milliyet bakımından 
Arap olmayan müslüman kişilerin adla
rı da İslam inanç ve ahlakına ters düş
medikçe değiştirilmemiştiL Selçuk. Al
parslan gibi adlar bu kabildendir. Kara-

AD 

hanlı Sultanı Satuk Buğra Han müslü
man olunca Abdülkerim. oğlu Baytaş 

da Musa adını almışlardır. Bugün Müs
lümanlığı kabul eden herkes. kendisine 
müslüman muamelesi yapılması isteği 

ve gayri müslimlere benzerneme dü
şüncesiyle adını değiştirmekte ve bir 
müslüman adı almaktadır. 

Hz. Peygamber'in birden fazla adının 
bulunduğunu bizzat belirtmesi ibk. Bu
harf, "Menakıb", ı7 ; Müslim, "Feza 'il", 
ı24, ı25J. bir kimsenin birden fazla adı
nın olabileceğini göstermektedir. Çocu
ğa ad koyarken. Peygamber'den rivayet 
edildiğine göre. sağ kulağına ezan. sol 
kulağına karnet okunur. Nitekim Hz. 
Peygamber'in, tarunu Hasan'ın adını 

koyarken kulağına ezan okuduğu bilin
mektedir ibk Tirmizi. "Edahi", ı 6 ; Müs· 
ned, VI, 9, 39ı, 396) Böylece çocuğun ku
lağına ilk defa İslam'ın şiarı olan keli
me-i tevhid ile birlikte kendi adı söylen
miş olur. Bu konu fıkıh kitaplarının "akl
ka" bölümünde ele alınarak işlenmiştir. 
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lıl'!'!l ÖzGü ARAS 
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AD 
( ,~) 

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 
eski bir Arap kavmi. _j 

Hz. Nüh'tan sonra yaşamış olan bu 
kavme. peygamber olarak Hz. Hud 
gönderilmiştir. Ad kavmi. Hud'u yalan
Iayıp onun getirdiği dini inkar ettiği için 
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