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ABDURRAHMAN AKTEPE

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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Bed ri Gün kut, Di yar be kir Ta ri hi, Di yar ba kır 
1937, s. 127; Şev ket Bey sa noğ lu, Di yar ba kır lı Fi-
kir ve Sa nat Adam la rı, İs tan bul 1957-97, I, 293; 

Abdurrahman Aktepe’nin Aktepe köyündeki türbesi

Abdurrahman Gazi Türbesi’nin batı kapısının üzerine 1211 

(1796) yılında konulan kitâbe
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ABDURRAHMAN SIRRÎ BABA

Efen di de öl dü ğün de (ö. 1882) ba ba sı nın 

ya nı na def ne dil di. Onun ye ri ne kü çük kar-

de şi Şâkir Efen di geçmiş, Şâkir Efen di’yi 

sı ra sıy la Ab dül la tif Efen di’nin bü yük oğ lu 

Ab dül ha lim Efen di ve Ab dülha lim Efen-

di’nin kar de şi Ham di Efen di ta kip etmiş-

tir. Ham di Efen di 1930’lar da ve fat edin-

ce ye ri ne âlim ola rak da şöh ret ka za nan 

oğlu Şâkir Efen di geç miş, Şâkir Efen di’nin 

ölü mün den (1966) son ra tek ke vekâle ten 

kar de şi Hil mi Efen di ta ra fın dan yö ne til-

miştir.

Sırrî Ba ba’nın mür şi di Şeyh Hü se yin 

Zu kiç, İs tan bul’da Şeyh Hâfız Meh med 

Ça nak hisârî’den Nak şi bendî-Mü ced didî 

icâze ti al ma sı na rağ men Bos na’da kur-

du ğu tek ke sin de Mü ced didîler’in pek hoş-

lanma dı ğı cehrî zi kir usu lü nü uy gu la mış, 

Og la vak Tek ke si’nde Sırrî Ba ba ve on dan 

son ra ge len ler de ay nı usu lü benimsemiş-

tir. Nak şi bendî ge le ne ğin de sey rek rast-

la nan kıyâmî zi kir, Kå di riy ye ta ri ka tı nın 

et ki siy le hem Vu kel yi —i hem Og la vak tek-

ke le rin de ya pı la gel miş tir. Fa kat Bos na 

Nak şi bendîli ği’nin en çar pı cı özel li ği, zi kir 

top lan tı la rın dan son ra tek ke le rin soh bet 

oda la rın da ilâhi le rin top lu ca okun ma sı dır. 

Bu ilâhi ler ara sın da, gü nü mü ze ka dar en 

çok oku nan ve en faz la rağ bet gö ren ler 

Sır rî Ba ba’nın ba zı sı Türk çe, ba zı sı Boş-

nak ça olan şi ir le ri dir. Ko lay an la şı lır bir 

dille ya zı lan bu ilâhi ler Bos na’nın “al ja mi-

ado” (Arap harfle riy le ya zı lan Boş nak ça) 
de ni len ede bi ya tı nın en meş hur ör nek le-

ri ara sın da yer alır. Og la vak Tek ke si’nde 

haftanın cu ma ve pa zar te si ge ce le rinde, 

bay ram lar da, mev lid kan dil le rin de, di ğer 

mü ba rek gün ler de ve ra ma zan bo yun-

ca her ge ce zi kir ic ra edi lir di. 1993 yı lı-

nın Ekim ayın da Hır vat kuv vet le ri, silâhlı 

ko ru yu cu su ol ma yan Og la vak Tek ke si’ne 

hü cum edip av lu sun da ki ta rihî me zar 

taş la rı nı kır mış ve Sırrî Ba ba’nın tür be-

si ni ta ma men yı kıp ke mik le ri ni top ra ğın 

– —ABDURRAHMAN SIRRÎ BABA
(1785-1847)

Bosnalý Nakþibendî þeyhi.˜ ™

Ba ba sı Meh med ve de de si Faz lul lah’ın 

ka dı lık yap tı ğı Foy nit sa (Foj ni ca) şeh rin de 

doğ du. Da ha on iki ya şın da  iken, Nak şi-

bendîli ğin Mü ced di diy ye ko lu nu İs tan-

bul’dan Bos na’ya ge ti ren Şeyh Hü se yin 

Zu kiç’e in ti sap et ti. Şeyh Zu kiç’in, mi safir 

ola rak bu lun du ğu ai le nin ço cu ğu olan Ab-

dur rah man’da ki is ti da dı gö rüp onu mü rid 

edin di ği ve ta ri kat adı ola rak kendi si ne 

Sırrî adı nı ver di ği be lir til mek te dir. Sırrî 

Baba, Foy nit sa’da dinî ilim le ri tah sil et tik-

ten son ra Şeyh Hü se yin Zu kiç’in Foy nit sa 

ya kın la rın da ki Vu kel yi —i kö yün de kur du ğu 

tek ke ye gi de rek sey rü sülûkü nü onun ya-

nın da ta mam la dı. Mür şi di nin da ha sağ-

lı ğın da ona uya rak Foy nit sa’ya ya kın or-

man lık bir te pe de bu lu nan Og la vak’ta bir 

tek ke kur du. Bir semâhâne, soh bet oda-

sı ve bir hal vethâne den mey da na ge len 

tek ke nin çev re sin de za man la kü çük bir 

köy oluş tu. Tek ke den 200 m. uzak lık ta, 

Fâtih Sul tan Meh med’le be ra ber Bos na’ya 

gel di ği ri va yet edi len Şeyh Hü se yin Ho-

rasânî’nin Bos na Va li si Ali Nâmık Pa şa’nın 

in şa et tir di ği tür be si yer al mak ta dır.

Foy nit sa’dan ay rıl mak la bir lik te Sırrî 

Ba ba’nın şe hir ha ya tın dan da kop ma dı ğı, 

Og la vak kö yü nün ya nı sı ra Foy nit sa’da da 

bir ev, bir bah çe ve bir ek mek fı rı nı ol du-

ğu te re ke si ne ait def ter den an la şılmak-

ta dır (Na ga ta, s. 62-65). Üc ra bir yer de 

bulunma sı na rağ men Og la vak Tek ke si, 

Bos na-Her sek’in top lum sal ve si ya sal ha-

ya tın da Vu kel yi —i Tek ke si’ni göl ge de bı-

ra ka cak de re ce de önem li rol oy na mış tır. 

Fa kir le re ve yol cu la ra kar şı mi sa fir per ver 

dav ra nan Sırrî Ba ba ay nı za man da va li-

le rin ve di ğer şah si yet le rin te vec cü hü nü 

ka zan dı. Tek ke si ne eli ni öp me ye ge len ler 

ara sın da Her sek Va li si Sto ̧ e vi— Ali Ga lib 

Pa şa, Bos na va li le rin den tek ke nin ya nın da 

bir ko nak yap tı ran Meh med Vecîhî Pa şa 

ve ikin ci bir ko nak in şa et ti ren Meh med 

Kâ mil Pa şa, 1850’de pat lak ve ren is ya nı 

bas tı ran Ömer Pa şa La tas zik re di le bi lir. 

1824’te Bos na Va li si Se lim Pa şa, Foy nit sa 

ge li rin den tek ke ye yıl da 100 ku ruş ayır-

dı. 1831 yı lın da II. Mah mud’un ıs la ha tı na 

kar şı baş kal dı ran Kap tan Hü se yin de Sırrî 

Ba ba’nın mü rid le ri ara sın day dı. 1835’te 

II. Mah mud’un fer ma nıy la tek ke bü tün 

ver gi ler den mu af tu tul du. 1847 yılında 

ölen Sırrî Ba ba Ali Ga lib Pa şa ta ra fın dan 

yap tı rı lan tür be ye def ne dil di. Tek ke nin 

pos tu na otu ran bü yük oğ lu Ab dül la tif 

Tür be ve ca mi düz gün sa rım tı rak kes me 

taş tan ya pıl mış olup ca mi nin önün de se-

yir lik amaç lı kü çük bir av lu var dır. 1987’de 

ca mi ile tür be ara sı na er kek ler için, tür be-

nin do ğu gi ri şi nin önü ne ise ka dın lar için 

bi rer şa dır van ek len miş, 2013’te ca mi nin 

gü ney ba tı sı na bir üçün cü şa dır van in şa 

edi le rek ge niş bir zi ya retgâh ha li ne ge ti-

ril miş tir. Tür be ile ca mi nin için de ki ka lem 

iş le ri 1996’da ya pıl mış tır ve kla sik süs le-

me öğe le rin den esin len miş ör nek ler içe rir. 

Ca mi içe ri sin de ki mih rap, min ber, kür sü, 

mah fil gi bi ele man lar ye ni olup du var lar da 

ve minber de kul la nı lan çi ni ler gü nü müz 

Kü tah ya atöl ye le rin de üre til miş tir. Ya kın 

ta rih ler de tür be ve ca mi nin ya kı nı na in şa 

edi len çeş me, park ve adak yer le riy le çev re 

da ha da ge niş letil miş, zi ya retgâh ve me si-

re ala nı ha lin de dü zen len miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Vâkıdî, el Me³åzî, II, 756; a.mlf., TârîÅu fü tû-
¼i’l-Cezîre ve’l-ƒâbûr ve Diyârbekr ve’l-£Irâš 
(nşr. Ab dü lazîz Feyyâz Harfûş), Dı maşk 1417/ 
1996, s. 228-232; Neşrî, Ci han nümâ (Unat), s. 
143; Ev li ya Çe le bi, Se ya hatnâme (haz. Yü cel Dağ-
lı v.dğr.), İs tan bul 2008, II, 111; Ab dür ra him Şe rif 

Bey gu, Er zu rum: Ta ri hi, Anıt la rı ve Ki ta be le ri, 
İs tan bul 1936, s. 108-115; İb ra him Hak kı Kon-

ya lı, Âbi de le ri ve Kitâbe le ri ile Er zu rum Ta ri hi, 
İs tan bul 1960, s. 361-384; M. Sa di Çö ğen li – Ali 

Bay ram, Er zu rum’da Bu lu nan Meş hur Zi ya-
retgâhlar ve Ka bir Zi ya re ti nin Ada bı, An ka ra 
1973, s. 3-4; Ham za Gün doğ du, “Er zu rum ve 
Çev re sin de ki Ta ri hi Ka lın tı lar”, Şehr-i Mü ba rek 
Er zu rum, An ka ra 1988, s. 137-240; a.mlf. v.dğr., 
Sa nat Ta ri hi Açı sın dan Er zu rum, Er zu rum 2011, 
s. 183; Meh met Nus ret Som, Ta rih çe-i Er zu rum 
(haz. Ah met Fi dan), Er zu rum 2005, s. 107-108; 
Hü se yin Yurt taş v.dğr., Yol la rın, Su la rın ve Sa-
na tın Bu luş tu ğu Şe hir Er zu rum, Er zu rum 2008, 
s. 160; Ha ni fi Han cı, Sey yah la rın Gö züy le Er zu-
rum, İs tan bul 2009, s. 79 vd.; Mu zaf fer Taş yü rek, 
Er zu rum Tür be le ri ve Zi ya ret Yer le ri, Er zu rum 
2010, s. 17-24; Bil ge han Pa muk, “İb ra him Hak kı 
Haz ret le ri’nin Ab dur rah man Ga zi Za vi ye dar lı ğı 
ve Za vi ye dar lık Me se le si”, Ata türk Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Der gi si, V/1, Er zu rum 
2005, s. 157-168.

ÿHam za Gün doğ du

Abdurrahman Gazi Camii ve Türbesi – Erzurum

Abdurrahman Sırrî Baba’nın Oglavak’taki türbesi ve çevre-

sindeki hazîre
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