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2000; Chris ti an W. Troll, “Je sus Christ and Chris-
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ti on of the Qur’an”, Is la moc hris ti ana, XXIV, Ro-
ma 1998, s. 77-101; Mu zaf far Iq bal, “£Ab dul lah 
Y†suf  £Al¢ & Mu¼am mad Asad: Two Appro ac-
hes to the Eng lish Trans la ti on of the Qur’an”, Jo-
ur nal of Qur’anic Stu di es, II/1, Lon don 2000, s. 
107-123; Beh cet Ab dür rezzâk el-Ha bâ şi ne, “Ter-
ce me tü £Ab dillâh Yû suf  £Alî li-me£âni’l-Æurßâni’l-
ke rîm fî Šavßi’l-Kitâb ve’s-Sün ne”, el-Me cel le tü’l-
Ür dü niy ye fi’d-dirâsâti’l-İs lâmiy ye, I/1, Mef rak 
1426/2005, s. 79-89; Ka dir Po la ter, “Ab dul lah 
Yu suf Ali’ye Gö re Kur’ân’da ki Zü’l-Kar neyn Kıs-
sa sı”, Din bi lim le ri Aka de mik Araş tır ma Der gi si, 
VI/ 2 (2006), s. 95-120.

ÿMus ta fa Öz türk

– —ABDURRAHMAN AKTEPE
(1854-1910)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

Di yar ba kır’ın Çı nar il çe si ne bağ lı Ak te-

pe kö yün de doğ du. Mah la sı “Rûhî”, la ka-

bı Şem sed din’dir. Nak şi bendî-Hâlidî şey hi 

Ha san-ı Nûrânî’nin dört oğ lun dan en bü-

yü ğü dür. De de si nin adı İs hak, bü yük de-

de si İsmâil’dir. As len Hakkâri li olan ba ba sı 

Di yar ba kır ve çev re sin de ki med re se ler de 

tah sil gör müş, Sâlih-i Sıbkî ve Mol la Halîl-i 

Si irdî’den ders al mış, Hâlid el-Bağdâdî’nin 

ha li fe le rin den Hâlid-i Ce zerî ile onun ha li-

fe si Sâlih-i Sıbkî’den hilâfet al dık tan son ra 

Ak te pe kö yü ne yer leş miş, bu ra da aç tı ğı 

med re se de çok sa yı da öğ ren ci ye tiş tir miş-

tir. Böl ge de ki nü fu zu se be biy le Sul tan Ab-

dül me cid, tek ke nin fa ali yet le ri ni da ha iyi 

yü rü te bil me si için bir fer man gön de re rek 

Ak te pe kö yü nü ve çev re sin de yer alan ge-

niş bir ara zi yi ken di si ne he di ye et miş tir.

Eği ti mi ne bu köy de baş la yan ve ba ba-

sın dan icâzet alan Ab dur rah man Ak te pe 

(Ak tepî), Irak ve Su ri ye’de ki çe şit li med-

re se ler de tah si li ne de vam et ti. Ba ba sı-

nın ve fa tı nın (ö. 1863) ar dın dan bir sü re 

med re se nin ba şın da bu lun du. An cak bu 

fa ali ye ti uzun sür me di, gö re vi ni kar de şi 

Mu ham med Can’a bı rak tı ve ba ba sı nın 

ha li fe si Mol la Mu ham med’in ya nın da 

sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet al dı. 

Ak te pe’de ki dergâhta bir çok mü rid ve ta-

le be ye tiş tir di. 29 Mart 1910’da Di yar ba-

kır’da ve fat et ti, Ak te pe kö yün de ba ba sı 

ve kar de şi Mu ham med Can’ın me zar la rı-

nın bu lun du ğu tür be de def ne dil di. Şeyh 

Ab dur rah man, Kur’an ve Sün net’e da ya lı 

bir ha yat ya şa mış, ta ri ka tı bid‘at lar dan ve 

hu ra fe ler den uzak tut ma ya bü yük ça ba 

gös ter miş tir.

Eser le ri. Ak te pe’nin eser le rinin çoğu 

he nüz yaz ma hal de ai le si ne ait kü tüp-

ha ne de bu lun mak ta dır. Bu eser ler ve 

1938; New York 1938, 1946; Mek ke 1966; 
Ri yad 1966 [?]; Bey rut 1963, 1979, 1983; 
Del hi 1973; New Del hi 1987, 1990; Mary-
land 1983, 1989, 1992). Bun lar dan Ama-

na Cor po ra ti on ile In ter na ti onal Ins ti tu te 

of Is la mic Tho ught’un iş bir li ğiy le ya pı lan 

göz den ge çi ril miş iki bas kı sın da (The Holy 
Qur’an - Text, Trans la ti on and Com men-
tary, Mary land 1989; The Mea ning of the 
Holy Qur’an, Mary land 1992) ba zı âyet ler-

le il gi li açık la ma not la rı ile ba zı sûre le rin 

so nun da yer alan ek ler me tin den çı ka rıl-

mış, çe vi ri nin ori ji nal met ni ne de mü da-

ha le ler de bu lu nul muş tur. Su udi Ara bis tan 

Kral lı ğı İlmî Araş tır ma, İf tâ, İs lâmî Teb liğ 

ve Reh ber lik Baş kan lı ğı’nca ger çek leş ti ri-

len Ri yad bas kı sın da ise (Dârü’l-livâ 1966 
[?]) söz ko nu su mü da ha le le rin ya nı sı ra 

ese re Mevdûdî’nin “In tro duc ti on to the 

Study of the Qur’an” baş lık lı ya zı sı ek len-

miş tir. 2. A Mo nog raph on Silk Fab-

rics Pro du ced in the North-Wes tern 

Pro vin ces and Oudh (Al la hâ bâd 1900). 
Ya za rın ilk ese ri dir. 3. Li fe and La bo ur 

of the Pe op le of In dia (Lon don 1907; 
La ho re 1977). Mü el li fin Lon dra’da ki Pass-

mo re Ed ward Ins ti tu te’ de ver di ği bir di zi 

kon fe ran sın ki tap ha li ne ge ti ril miş şek-

li dir. 4. In dia and Eu ro pe: A Study of 

Con trasts, with a Vi ew a Dis co ve ring 

Ave nu es of Cul tu ral Co ope ra ti on (Lon-
don 1925). 5. The Ma king of In dia: A 

Bri ef His tory (Lon don 1925). 6. Out li nes 

of In di an His tory (La ho re 1928). Hin dis-

tan’da ki li se öğ ren ci le ri için üni ver si te ye 

ha zır lık ki ta bı ola rak ya zıl mış tır. 7. Engrîzî 

Ahd Meyn Hin dus tan ki Ta mad dun 

ki Ta rikh (Al lâ hâ bâd 1931, 1936; La hor 
1994; İn gi liz ce trc. A Cul tu ral His tory of 
In dia Du ring The Bri tish Pe ri od, Bom bay 
1940). 8. Me di eval In dia: So ci al and 

Eco no mic Con di ti ons (Lon don 1932). 
Ta rikh-i Hind kay Az ma na Vus ta mai 

Ma’as hri Aur İk ti sa di Ha la at adıy la Ur-

du ca ola rak da ya yım lan mış tır (Al lâ hâ bâd 
1939). 9. Mo dern In dia and the West 

(Lon don 1941). Mü el lif le il gi li ola rak Ab-

dül celîl Ha san Ali Sâlim ed-Dîb (Ter ce me tü 
£Ab dillâh Yû suf  £Alî dirâse našdiy ye, dok-
to ra te zi, 1420/1998, Tan ta Üni ver site si), 
Sherif (bk. bibl.) ve Hur şid Ke mal Azîz (A 
Bi og raphy of Ab dul lah Yu suf Ali a Li fe 
For lorn, La ho re 2010) ta ra fın dan bi rer 

ça lış ma ya pıl mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dul lah Yû suf Ali, The Mea ning of the Holy 
Qur’an, Mary land 1416/1996, tür.yer.; Faz lur-

rahman, Ana Ko nu la rıy la Kur’an (trc. Al parslan
Açık genç), An ka ra 1987, s. 32; M. A. She rif, Search-
ing for So la ce: A Bi og raphy of Ab dul lah Yu-
suf Ali, In ter pre ter of the Qur’an, Is la ma bad 

tır. Öte yan dan La hor Ro tary Ku lü bü’ne 

üye ol muş, bu ku lü bün İn gil te re’de ki top-

lan tı la rı na de vam et miş tir.

İn san lı ğı da ha gü zel bir ge le ce ğe ta şı-

ma ya yö ne lik bir fo rum ola ca ğı dü şün ce-

siy le Ab dul lah Yû suf Mil let ler Ce mi ye ti’ne 

des tek ver miş, bu ku ru mun “Din Yo luy la 

Ba rış” prog ra mı na ka tıl mış, dün ya kar-

deş li ği ide alin den do la yı Hin dis tan’da 

far ma son lu ğu (hür ma son luk) teş vik ve 

tav si ye et miş tir. Do ğu ile Ba tı ara sın da 

bir âhenk oluş tur ma fik ri ni In dia and 

Euro pe ve Mo dern In dia and The West 

gi bi eser le rin de or ta ya koy muş, mo der-

niz mi bü tün in san lı ğın kat kı sıy la ger çek-

le şen ev ri min do ğal bir aşa ma sı di ye ni te-

len dir miş tir. Mo dern bi lim ve din iliş ki sin-

de bi li mi inan ca gö tü ren bir va sı ta ola rak 

de ğer len dir miş, fa kat Kur’an çe vi ri sin de ki 

açık la ma la rın da Sey yid Ah med Han ve di-

ğer İs lâm mo der nist le ri nin ak si ne ras yo-

na list ve sa vun ma cı ni te lik te bi lim sel bir 

tef si re pek rağ bet et me miş tir (She rif, s. 
174-175). Mis ti siz mi muh te me len di ni te-

mel de ferdî-mânevî tec rü be ola rak ka bul 

et ti ğin den bir çok âyet le il gi li not la rın da 

mis tik an lam la ra atıf ta bu lun muş, yi ne 

bir çok âye ti ale go rik ve sem bo lik tarz-

da te vil et miş tir. Me selâ Kehf sûre si nin 

61. âye tin de ki “hût” (ba lık) ke li me si ne, 

“Se kü ler bil gi nin se me re si ni sem bo li ze 

eder”; Ka lem sûre si nin 42. âye tin de ge-

çen “sâk” (in cik) ke li me si ne, “Bu ke li me 

en giz li gay bı sem bo li ze eder” şek lin de 

an lam lar yük le miş tir. Ba zı araş tır ma cı lar 

Ab dul lah Yû suf Ali’nin bu tür yo rum la rı nı, 

di ğer ba zı la rı ise Hz. Yû suf, Îsâ ve İbrâhim 

kıs sa la rı na iliş kin sem bo lik yo rum la rı ile 

Kur’an ve Sün net’e ay kı rı bul duk la rı ribâ, 

cin gi bi ba zı kav ram la ra da ir açık la ma la-

rı nı eleş tir miş tir.

Eser le ri. 1. The Holy Qur’an-Text, 

Trans la ti on and Com men tary. Ba tı’da 

ve İs lâm dün ya sın da en çok ta nı nan ve 

oku nan İn gi liz ce Kur’an çe vi ri le rin den biri-

dir. Faz lur rah man da ese ri Ba tı dil lerin de-

ki en iyi Kur’an çe vi ri le rin den bi ri olarak 

de ğer len di rir. Ese rin bi rin ci bö lü mü The 

Holy Qur’an: An In ter pre ta ti on in Eng-

lish, with Ara bic Text in Pa ra lel Col-

umns, a Run ning Rhythmic Com men-

tary in Eng lish Com men tary and Full 

Exp la na tory No tes adıy la 1934’te Şeyh 

Mu ham med Eş ref ta ra fın dan La hor’da 

ya yım lan mış, di ğer bö lüm le rin ya yım lan-

ma sı 1937’de ta mam lan mış tır. Çe vi ri de 

6000’den faz la açık la ma no tu yer al mak-

ta, ay rı ca ba zı sûre le rin so nun da ek ler bu-

lun mak ta dır. Ar dın dan ese rin fark lı ad-

lar la bas kı la rı ger çek leş ti ril miş tir (La ho re 
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Ab dur rah man Ga zi Zâvi ye si ola rak kay dı 

yer alır. İbrâhim Hak kı Er zurûmî’nin de 

bu ra da zâvi ye dar lık yap tı ğı be lir til mek-

te dir. Ab dur rah man Ga zi’nin kab ri nin 

bu lun du ğu yer de tür be, zâvi ye ve bir ca-

mi nin ya pıl mış ol du ğu bi lin mek le bir lik te 

bu ya pı lar hak kın da ye ter li bil gi yok tur. 

An cak ka bir çev re sin de za man la mey da na 

ge len hazîre bu ci var da gö mül me yi ar zu 

eden ki şi le rin ol du ğu nu gös ter mek te dir.

1970’ler de si yah ba zalt ta şın dan iki şâ-

hi de ile 4,85 m. uzun lu ğun da me zar dan 

iba ret olan kab rin üze ri ne 1983’te or ta-

dan bir siv ri ke mer le iki ye ay rı lan yan ya na 

iki kub bey le ör tü lü dik dört gen plan lı bir 

tür be bi na sı in şa edil miş tir. Or ta dan bir 

pa ra van la iki ye ay rı lan tür be de her iki kub-

be li bi rim bi rer ka pı ile dı şa açıl mak ta dır. 

Do ğu da ki bi rim ka dın la ra, ba tı da ki bi rim 

er kek le re ait ol mak üze re tür be nin zi ya ret 

edil me si sağ lan mış tır. Ba tı da ki ka pı üze-

ri ne de tür be nin 1211 (1796) yılınd a Va li 

Yûsuf Ziyâ Pa şa’nın ha nı mı Ay şe Ha tun 

ta ra fın dan yap tı rıl dı ğı nı gös te ren mer mer 

kitâbe ko nul muş tur. Es ki tür be ye ait bu 

kitâbe se kiz sa tır ha lin de dü zen len miş 

olup on al tı mıs ra lı dır. 1794’te tür be nin 

ya nı na in şa edil di ği ka yıt lar da bil di ri len 

zâvi ye den gü nü mü ze hiç bir iz kal ma mış-

tır. Yi ne tür be nin ya nı na Er zin can lı Ah-

med İz zet Pa şa ta ra fın dan yap tı rı lan kü-

çük mes ci din ye ri ne de tür be ile bir lik te 

tek kub be li, yük sek be den du var lı bir ca mi 

in şa edil miş tir. Ku zey de siv ri ke mer li, açık-

lık lı ve bi rim le ri nin üze ri üç kub be ile ör tü-

lü olan kla sik tarz da bir son ce ma at ye riy le 

sağ da tek şe re fe li mi na re bu lun mak ta dır. 

II, 697; III, 696; IV, 125; a.mlf., Di yar ba kır’da Gö-
mü lü Meş hur Adam lar, An ka ra 1985, s. 40; Ab-

dur rah man Tagî, İşa ret ler, Di yar ba kır 1980, s. 34; 
Zey ne la bi dîn Zi nar, Nimûne ji Gencîne ya Çan da 
Qe de xe kirî, Stock holm 1991, s. 161-165; Mus-

ta fa Aş kar, Ta sav vuf Ta ri hi Li te ra türü, Anka ra 
2001, s. 157; Hür Mah mut Yü cer, Os man lı Top-
lu mun da Ta sav vuf (19. Yüz yıl), İs tan bul 2003, s. 
78; M. Şe fik Kor ku suz, Tez ki re-i Me şa yih-i Amid, 
İs tan bul 2004, I-II, s. 47-52, 250-252, 275; Mu rat 

Özay dın, Şeyh Ab dur rah man Ak te pe, Ha ya tı-
Eser le ri-Gö rüş le ri, İs tan bul 2009; Mus ta fa Akif 

Tü tenk, “Di yar ba kır’ın Son 60 Yıl lık (1892-1952) 
Va ka la rı”, Ka ra-Amid, sy. 2-4, İs tan bul 1956-58, 
s. 311-339.

ÿMu rat Özay dın

– —ABDURRAHMAN BEDEVÎ

(bk. BEDEVÎ, Abdurrahman).˜ ™

– —ABDURRAHMAN GAZÝ KÜLLÝYESÝ

Erzurum yakýnýnda
Eðerlitepe’de yer alan türbe,

zâviye ve cami.˜ ™

Ab dur rah man Ga zi’nin kim li ği tam ola-

rak tes bit edi le me miş tir. Ba zı kay nak lar-

da, Vâkıdî’nin Kitâbü’t-TârîÅ ad lı ese ri ne 

da yan dı rı la rak Ab dur rah man Ga zi’ nin Hz. 

Ömer’in hilâfe ti nin (634-644) ilk yıl la rın da 

ve ya Hz. Os man ta ra fın dan 641’ de Ana-

do lu üze ri ne gön de ri len İyâz b. Ganm 

ku man da sın da ki or du için de yer alan bir 

ki şi ol du ğu, Bi zans’ın elin de ki Er zu rum’un 

bu İslâm or du sun ca fet he dil di ği, fe tih ten 

son ra bu ra ya yer le şen müs lü man la ra ya 

da İslâmi yet’i ye ni ka bul eden le re İslâm’ı 

öğ ret mek ama cıy la gö rev len di ri len on ki-

şi den (krş. TârîÅu fü tû ¼i’l-Cezîre, s. 232) 
bi ri ol du ğu üze rin de du rul mak ta dır. An-

cak halk ara sın da bu ki şi nin “Ga zi” un-

va nıy la anıl dı ğı, fet he ka tıl dı ğı ve fet hin 

ar dın dan bu ra da öl dü ğü ka bul edil mek te, 

Ab dur rah man isim li bu şah sa ga zi lik un-

va nıy la bir lik te şeyh lik un va nı da ya kış tı-

rıl mak ta dır. Meh med Nus ret ese rin de İs-

tan bul’da Ve liy yüd din Efen di Kü tüp ha ne-

si’nde rast la dı ğı, İbn Ha cer el-As kalânî’ye 

ait İnbâßü’l-³umr bi-ebnâßi’l-£umr ad lı 

ki tap ta yer alan, “Ab dur rah man İbn Sü-

leymân İb şirî -ki ken di sin den gåzî di ye söz 

edi lir- abdâlın ko mu ta nı olup zühd eh li bi ri 

idi, 643 yı lın da Er zu rum’da şe hit düş tü” 

cüm le le ri nin Ab dur rah man Ga zi’yi açık-

ça ga zi lik le ta nım la yan ifa de ler ol du ğu 

so nu cu nu çı kar mış tır. Neşrî’nin Kitâb-ı 

Ci han nümâ’sın da da söz ko nu su ki şi nin 

şeyh di ye ta nı tıl ma sı, Er zu rum’da mânevî 

ki şi li ğiy le şeyh ve ya ga zi un van lı bu şah sın 

ya şa dı ğı na işa ret et mek te dir. Kül li ye nin 

Er zu rum tah rir def te rin de 1540 yı lın da 

kü tüp ha ne de mev cut yak la şık 250 ka dar 

yaz ma nın mik ro film le ri Di yar ba kır Zi ya 

Gö kalp Yaz ma Eser ler Kü tüp ha ne si’nde 

Ak te pe bö lü mün de ko run mak ta dır. Baş-

lı ca eserle ri şun lar dır: 1. Rav zu’n-naîm 

fî ad di şe mâ ili’n-ne biy yi’l-kerîm. Hz. 

Peygam ber’in şemâili ni ve mi‘ra cı an la-

tan mesnevî tar zın da ka le me alın mış 

4531 beyit lik eser de Türk çe, Fars ça, 

Kürt çe ve Arap ça dil zen gin li ği gö ze çar-

par. Eser Ah med-i Kohî (İs tan bul 1966) ve 

Zeynelâbidîn Amedî (1986) ta ra fın dan neş-

re dil miş, daha son ra Zey nelâbidîn Zi nar 

ve M. Emin Narozî Arap harf le rin den La-

tin harf le ri ne ak tara rak ya yım la mış lar dır 

(Stock holm 1988, 1991). 2. Dîvân-ı Rûhî. 

471 beyitte n olu şan di van da ilâhî aşk ve 

çeşit li ta savvufî me se le ler dört dil de ifa de 

edilmiş tir. Zey nelâbidîn Amedî’nin 1980 

yı lın da neş ret ti ği eser Zey nelâbi dîn Zi nar 

ve M. Emin Na rozî ta ra fın dan La tin harfle-

ri ne ak ta rı la rak ya yım lan mış tır (Upp sa la 
1988). Ak te pe’nin di ğer baş lı ca eser le ri de 

şun lar dır: Risâle (mü el li fin bir man zu me-
siy le Nâbî’nin ga ze li ne yaz dı ğı Türk çe bir 
mu ham mes ten iba ret tir), Kitâbü’t-Tıb, 

Kitâbü’l-Man tık, Risâle tü’l-edeb ve’l-

âdâb, Risâle-i Râbı ta, Kitâbü’l-İb rîz fî 

isbâti kı de mi’l-kelâmi’l-azîz, Keş fü’z-

zulâm fî akåidi firâki’l-İslâm, Min-

hâcü’l-usûl, Kitâbü’s-Sarf ve’n-nahv. 

As tro no miy le de il gi le nen Ab dur rah man 

Ak te pe, Di yar ba kır ve çev re sin de ay, gü-

neş, yıl dız ve ge ze gen ha re ket le ri ni ta kip 

et miş, ce viz ağa cın dan bir kü re imal ede-

rek üze ri ne bü tün ge ze gen le rin ad la rı nı 

yer leş tir miş tir. Ay rı ca Ak te pe kö yü, Diyar-

ba kır ili ve yö re si ne ait bir yıl lık na maz va-

kit le ri ni be lir ten on se kiz say fa lık bir tak-

vim hazırla mış tır.
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