
AKYOL, Mehmet Hulüsi 

rihinden itibaren Diyanet İşleri Başkan
lığı Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme 
Kurulu üye yardımcılığı ve üyeliği görev
lerinde bulundu. Bu görevine devam 
ederken 12 Ocak 1955 tarihinde geçirdi
ği bir trafik kazası sonucu iki ayağından 
sakat kaldı ve Haziran 1959'da emekli 
oldu. 

Mehmet Hu!Osi Efendi ömrü boyun
ca halkı irşad ile meşgul olmuş, İstan
bul ve Yozgat'taki müderrisliği sırasın
da birçok talebe yetiştirerek icazetler 
verm iştir. İleri görüşü, ilmi dirayeti ve 
fazileti herkes tarafından kabul edile
rek "Büyük Müftü Efendi" diye şöhret 
bulmuştur. Müşavere ve Dini Eserleri 
inceleme Kurulu üyesi iken, Diyanet İş 
leri Başkanlığı'nca kendisine Vakavas' ın 

İslamiyet'e karşı tecavüzkar neşriyatı
na cevap mahiyetinde bir eser yazma 
görevi verilmişse de daha sonra böyle 
bir eserin neşrinden vazgeçilmesi üzeri
ne bu çalışması yarım kalmıştır. 

Mehmet HuiOsi Akyol 22 Kasım 1964 
ta rihinde Yozgat'ta vefat etmiş ve ora
da defnedilmiştir. 
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Diyanet işleri Başkan lı ğı arşivi , Dersiamlar sı· 
nıfı, M. Hulüsi Akyol şahsi dosyası, nr. 1713 ve 
özel arşivindeki belgeler. r;ı;:ı 

~ A. ŞAKİR ERGİN 

AKYÜREK, Ahmed Remzi 

(1872·1944) 

Son devir mutasawıf şairlerinden, 
Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi. 

L . ~ 

Mevlana Dergahı poştnişini Said Hem
dem Çelebi'nin mürşidi Seyyid Süley
man Türabi sülalesinden gelen Kayseri 
Mevlevihanesi şeyhi Süleyman Ataullah 
Efendi'nin oğludur. Kayseri Mevleviha
nesi'nde dünyaya geldi. Sıbyan rnekte
bini ve rüşdiyeyi bitirdikten sonra, baş
ta babası olmak üzere, eniştesi Günci
zade Nuh Necati Efendi'den. Müridza
de Ali Efendi'den ve Hisarcıklızade şair 
Salim Efendi ile şair Sami Efendi'den 
Arapça, Farsça ve edebiyat dersleri aldı. 
1892'de istanbul'a gitti. Divan- ı Muha
sebat'ta çalışırken Yenikapı Mevleviha
nesi şeyhi Celaleddin Efendi'ye intisap 
ederek sema• çıkarttı. Bir yıl sonra Kay
seri'ye dönünce Nazım Paşa'nın aracılı
ğıyla Kayseri İdadisi ahlak ve ulum-ı di
niyye hocalığına tayin edildi. Bir taraftan 
da çeşitli medreselerde Farsça, Pend-i 
cAttilr, Gülistiin, Bostan, cAnlt-ı Cami 
ve Meşnevi okuttu. 
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ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra gittiği 
Konya'da Abdülhalim Çelebi'nin emriyle 
Çelebizadeler'e Meşnevi okuttu. Daha 
sonra Kütahya Ergüniye Mevlevihanesi'ne 
şeyh vekili olarak gönderildi. 1909'da 
Kastamonu Mevlevihanesi'ne şeyh oldu. 
1913'te Halep Mevlevihanesi postnişin
liğine tayin edildi. ı. Dünya Savaşı baş
layınca , istanbul'dan Filistin cephesine 
hareket eden Mevlevf taburuna katıla
rak taburun başında önce Şam'a, daha 
sonra Medine'ye gitti. Şam'da kaldığı 

süre içinde Emeviyye Camii'nde Meşne
vi okuttu. 1919'da Halep'in işgali üzeri
ne istanbul'a döndü ve Üsküdar Mevlevi
hanesi'ne şeyh tayin edildi. Aynı zaman
da Üsküdar'daki Sultan Mustafa Camii 
ile Beyazıt Camii'nde Meşnevi okutan 
Remzi Dede, Meclis-i Meşayih azalığı, 

Medresetü'l - irşad'da tasawuf müder
risliği , Üsküdar müfettişliği idaresindeki 
tekkelere ait işlerle ilgili mecliste de aza
lık yaptı. 2 Eylül 1925'te tekkelerin ka
patılması üzerine Üsküdar Selim Ağa Kü
tüphanesi başmemurluğuna tayin edil
di. Burada on seneden fazla bir süre ki
tapları tasnif ve tanzim ederek fihristie
rini çıkardı . 1 Şubat 1937'de istifa ede
rek Ankara'ya gitti. Ankara'da da bir sü
re Eski Eserler Kütüphanesi'nde müşavir 
olarak çalıştı. 6 Kasım 1944'te Kayse
ri'de vefat etti; cenazesi Seyyid Burha
neddin Tirmizi'nin türbesine defnedildi. · 

Hazine-i Fünı1n ( 1893- 189 5), Mahfel 
( 1922), Tarih ve Edebiyat ( 1922) gibi 
devrin bazı edebi mecmualarında aruz 
ve hece vezni ile dini ve tasawuff şiirler 
de yayımiayan Ahmed Remzi Dede, di
van şiiri geleneği içinde yetişmiş Mevle
vi şairterin son temsilcilerindendir . Baş
ta Mevlevflik olmak üzere tasawufla il
gili pek çok risale telif ve tercüme et
miş, ayrıca Arapça ve Farsça şiirler yaz
mıştır. Son devir müelliflerinden Hüse
yin Vassafın Ahmed Remzi Dede hak
kında Remzinc'ime adlı yayımlanmamış 
biyografik mahiyette bir eseri vardır. 

Eserleri. 1. Manzum Kavc'iid -i Farisi 
( İ stanbul ı 316). 2. Tuhfetü 's-sc'iimin. Sul
tan Veled'in oruç hakkında otuz beyitlik 
kasidesinin şerhidir (İstanbu l 1316). 3. 
Ayine-i Seyyid-i Sırdan. Seyyid Burha
neddin Muhakkık-ı Tirmizi'nin manzum 
menakıbıdır. Terkibibend şeklinde yazı
lan eser on üç bendden meydana gel
miştir (Sivas 1316) . 4. Mir'c'it-ı Zeyne
lc'ibidı"n. Kayseri'de medfun mutasav
vıflardan Zeynelabidin'in (ö. 8171 1414) 

mü::;eddes biçiminde yazılmış on bend-

den meydana gelen manzum menakıbı
dır (Sivas 1317). 5. Bir Günlük Kara
man Seyahatnamesi. Seksen beyitlik 
bir manzumedir (Konya 1324). 6. Bergü
ziir. Remzi Dede'nin, şiirlerinin bir kıs
mını topladığı mecmuadır. Basılmış nüs
hanın içindeAyine-i Seyyid-i Sırdan ile 
Mir'c'it-ı Zeynelc'ibidin de bulunmakta
dır (Kastamonu 1329). 7. Tarihçe-i Ak
tab. Mevlana'dan başlayarak Konya'da
ki Mevlevf dergahında postnişin olan çe
lebilerin doğum. ölüm ve şeyhlik maka
mına geçiş tarihlerini bildiren seksen 
dört beyitlik bir manzumedir. Nesib De
de'nin Mevlana. Sultan Veled ve Ulu Arif 
Çelebi'nin doğum ve ölüm tarihlerini 
yazdığı yirmi bir beyitlik manzumesi
ne zeyil olarak kaleme alınmıştır (Şam 
1331 ı. s. Münaciit-ı Hazret-i Mevlana. 
Meşnevf'deki dua ile ilgili beyitlerin bir 
araya getirilmesinden meydana gelmek
tedir (İ stanbul ı 336). 9. Gülzc'ir-ı Aşk. 

iranil mutasawıf şair Vahidf'nin Gül ü 
Bülbül adlı manzum- mensur eserinin 
tercümesidir (İstanbul 1337). 10. Rehnü
mii-yı Ma'rifet. Ebu Sabit Muhammed 
b. Abdülmelik et- TQsi ed- Deylemf'nin 
tasawufa ait Arapça risalesinin tercü
mesidir (İ stanbul 1928) 11. Tuhfe-i Rem
zi. Tuhfe-i Şc'ihidive Tuhfe-i Vehbftar
zında, Farsça'yı kolayca öğretmek için 
hazırlanmış manzum . bir sözlüktür (İ s

tanbul 1344). 12. Fihrist-i Hı1b. Tuhfe-i 
Vehbi ile bunun Hayati tarafından ya
pılan şerhindeki kelimeleri kolayca bul
mak için yapılmış bir fihristtir. Tuhfe-i 
Vehbi'nin son baskılarından birinin ba
şında yayımlanmıştır. 13. Üslı1b -ı Mer
güb. Nuhbe-i Vehbi ile Hayati şerhinde
ki Farsça kelimeleri kolayca bulabilmek 
için düzenlenmiş bir fihristtir. Nuhbe-i 
Vehbi'nin son baskılarından birinin ba
şında yayımlanmıştır. 14. Miftilhü'l-kü
tüb ve Esiimf-i Müellifin Fihristi. Sur
salı Mehmed Tahir'in Osmanlı MüelJif-
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leri'nin kitap ve müellif adına göre ya
pılmış fihristidir (İstanbul 1346) 15. Za
viye-i Fukara. Trabzonlu Köseç Ahmed 
Dede'nin er-Risdletü'l-behiyYe ii tari
]f.ati'l-Mevleviyye adlı Arapça eserinin 
tercümesidir (n şr. İbrahim Kutluk, "Mevle
viliğe Dair İki Eser", TDED, 11 /3-4 119481. 
s. 291-300) 16. en-Nüzhetü'ş-şafiye ii 
tercemeti's- Suhbeti 's- sc'iiiye. Trabzon
lu Köseç Ahmed Dede'nin er-Risaletü'l
behiyye ii tari}f.ati'l- Mevleviyye adlı 
Arapça eserine Şeyh Galib'in yine Arap
ça olarak yazdığı haşiyenin tercümesi
dir. 26 Nisan 1942'de tamamlanan bu 
eser de İbrahim Kutluk tarafından ya
yımlanmıştır ("Şeyh Galib ve as-Sohbet 
üs-safiyye", TDED, 111 / ı-2 lı9481, s. 21-
47) 17. MahbUbü'l-ahibbe. Aziz Mah
mud Hüdayrnin lfabbetü '1- maJ:ıabbe 
adlı Arapça risalesinin tercümesidir (nşr. 
Rasim Deniz, Habbetü'l-mahabbe Tercü
mesi Mahbabü'l-ahibbe, Kayseri 1982). 

Ahmed Remzi Dede'nin yayımlanan 

bu eserlerinden başka Kayseri Şairleri 
(bu kitap kayıptır) adlı biyografik bir ese
riyle Lübb-i Fazilet (Süleymaniye Ktp., 
Yazma Bağışlar, nr. ı475-1476), Sadred
din-i Konevi veya Şeyh Nasırüddin Mah
mud'un Tebşıratü '1- mübtedi ve te?ki
retü '1- müntehi adlı eserinin Tekmile
tü't-tarika ve ta'riietü'l-hadika (Konya 
Mevlana Müzesi, nr. 5909; istanbul Bele
diye Ktp., nr. ı 8. 327) adıyla yaptığı ter
cümesi ve Farsça bir divançesi (Konya 
Mevlana Müzesi, nr. 5436) vardır. 
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~ HASİBE MAZIOGLU 

AL 
( J')ll) 

Meşhur bir kimsenin 
soyuna, kabilesine, hAnedanına 
veya temsil ettiği fikirlere bağlı 

zümreler için kullanılan bir terim. 
L ~ 

AI Arapça'da "serap. dağ. dağın çevre
si ve çadır direği" manasma geldiği gibi 
"kişinin bizzat kendisi, ailesi, taraftarla
rı. dost ve arkadaşları" gibi anlamlara 
da gelir. Bazı dilciler, "rücü etmek. yö
netmek" manalarma gelen ale fiilinden 

türediğini ileri sürerken bazıları da eş 
anlamiısı olan ehl kelimesinden geldiğini 
kabul etmektedir. Al kelimesi Kur'an'da 
şahıs isimlerine muzaf olarak meydana 
getirdiği çeşitli terkiplerde (Al-i Fir'avn, 
Al-i İmran, Al-i Ya'küb gibi) bu şahısların 
hanedanı, kavmi ve taraftarları manala
rını ifade eder (b k. M. F. Abdülbaki, Mu'. 
cem, "al" md). Bu anlamıyla al hadisler
de de çokça geçmektedir (bk. Wensinck, 
fVlu'cem, "al" md.). 

Akrabalık veya inanç, fikir, kültür. ida
re vb. bağlarla bir kişiye bağlı kimseleri 
ifade etmek için kullanılan al kelimesiy
le İslam kültür tarihinde Al-i Muham
med. Al-i Nebf veya Al-i Resül. Al-i aba." 
gibi terkipler de yapılmıştır. Ehl-i beyt•, 
Ehl-i aba, Ehl-i kisa gibi tabirler de ay
nı veya yakın anlamda kullanılmıştır. Da
ha çok Peygamber'e getirilen salatü se
lamda geçen "Al-i Muhammed"den kim
lerin kastedildiği konusunda iki görüş 
ileri sürülmüştür: 1. Kendilerine zekat 
verilmesi haram olan (aş. bk.), nesep iti
bariyle Peygamber'e en yakın kimseler. 
2. Dini bakımdan Hz. Muhammed'e tabi 
olanlar. Buna göre Peygamber'in yolun
dan giden Hulefa-yi Raşidin, ashap ve 
daha sonra gelen müslümanlar Al-i Mu
hammed' den sayılır. Çünkü asıl yakınlık 
inanç ve fikir yakınlığıdır. Nitekim kendi
sine ailesinin kurtarılacağının vaad edil
diğini. oğlunun da ailesinden olduğu

nu ifade ederek iman etmeyen oğlunu 
tufandan kurtarması için rabbine dua 
eden Hz. Nüh'a. "Ey Nüh. o senin ailen
den (ehl) değildir" (Hüd ll 1 45-46) şek

linde cevap verilmiştir. 

İslam tarihinde ilk defa Hz. Peygam
ber'in yakın çevresi için kullanılan al ta
biri sonraları İslam devletlerinin hane
danları için de kullanılmaya başlanmış 
ve Al-i Abbas, Al-i Büveyh. Al-i Suüd gi
bi terkipler İslam kültüründe bir hane
dana mensubiyeti ifade eden tabirler 
haline gelmiştir. Hz. Peygamber'in so
yu, kızı Fatıma'nın iki oğlu vasıtasıyla 

sonraki dönemlere intikal ederek sür
müş, bunlardan Hasan'ın soyundan ge
lenlere şerif, Hüseyin'in soyundan ge
lenlere de seyyid denilmiştir. 

Kişinin yakın akrabası anlamındaki al 
veya ehlin hukuk açısından hangi fert
leri ihtiva edeceği hususu fakihler ara
sında tartışılmıştır. Mesela al veya ehl 
(ehl-i beyt) adına yapılan vasiyet veya va
kıflarda bu terimlerden kastedilen ve 
hak sahibi kabul edilecek olan yakın ak
raba kimlerdir? Hanefiler'e göre kişinin 
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ali ve ehl-i beyti aynı manada olup o 
kimsenin nesep zincirine iştirak edenle
ri içine alır. Kişinin nesep zincirine yu
karıya veya aşağıya doğru bizzat yahut 
da baba vasıtasıyla katılan erkek ve ka
dınlar alden sayılı r. Kızların çocukları, 

yani anneleri vasıtasıyla bu zincire işti

rak edenler ale dahil değildirler. Maliki
ler'e göre al veya ehl. kişinin asabe*si 
ve erkek oldukları farzedildiği takdirde 
asabe sayılacak olan kadın akrabasıdır. 
Şafiiler'e göre ise al kişinin akrabasını, 

ehl ise nafakasını sağlamakla mükellef 
olduğu kimseleri. ehl-i beyt de akrabası 
ve eşini ifade eder. Hanbeli mezhebin
de bazı farklı görüşler ileriye sürülmek
le birlikte genel olarak al, ehl, ehl-i beyt, 
akraba ve kavim kelimeleriyle aynı ma
nada kabul edilir. Buna göre al kişinin 
kendi çocukları ve yukarıya doğru dört 
babasının çocuklarını ifade eder ve yal
nız baba tarafından akraba olanları 

içine alır. 

Al-i Muhammed. Al-i Muhammed'in fa
zilet ve üstünlüğüne doğrudan veya do
laylı olarak temas eden ayetler vardır 
(b k Al-i im ran 316 ı ; el-Ahzab 3316, 28-
34, 53). Birçok hadiste de onlara sevgi 
beslenmesi istenmiş ve bu husus Hz. 
Peygamber'i sevmenin bir gereği sayıl
mıştır (İbn Hacer el-Heytemi, s. 87- ı 27). 
Bu sebeple Peygamber'in aile ve yakın 
akrabası müslümanların nazarında müs
tesna bir mevkiye sahip olmuş, onları 
sayıp sevmenin dini bir veeibe olduğu 
kabul edilmiştir. Al-i Muhammed'e ze
kat ve sadaka verilmesinin haram kılın
ması da (aş. bk.) bu neslin cemiyet için
de rencide olmaması ve kendilerine olan 
saygının sarsılmaması gibi temel bir 
prensibe dayanmaktadır. Buna karşılık 

Al-i Muhammed için beytülmalin belli 
fonlarından pay ayrılmıştır. Hz. Peygam
ber'in soyundan gelen seyyid ve şerifie
rin halk arasında tanınması için muhte
lif devirlerde özel kıyafetler düzenlen
miş, sadece onların işleriyle uğraşan, 

isimlerini, şecerelerini. çocuklarını. ah
lak ve davranışlarını özel bir deftere 
kaydeden, menfaat sağlamak için Pey
gamber'e intisap iddiasında bulunanlar 
hakkında takibatta bulunarak onları ce
zalandıran teşkilatlar kurulmuştur. Al-i 
Muhammed'e son derece saygılı olan. 
onları vergi ve rüsümdan muaf tutan 
Osmanlı Devleti'nde bu maksatla kuru
lan nakibüleşraf* teşkilatı devletin yı
kılışına kadar devam etmiştir. 

Hz. Peygamber'in nesebi, babası Ab
dullah ve dedesi Abdülmuttalib yoluyla 
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