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ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ

in ti sap ede rek 1848’de icâzet al ma sı ve 

ay nı yıl Ervâdî’nin Trab lus şam’a gi der ken 

Gü müşhânevî’ye soh bet şey hi ola rak Ab-

dül fettâh Efen di’yi tav si ye et me si (Gün-
düz, s. 42) onun da ha ön ce ki yıl lar da bu 

tek ke ye yer leş ti ği ni gös te rir. Mus ta fa 

Fevzî b. Nu‘mân, Ab dül fettâh el-Akrî’den 

İs tan bul’da on al tı yıl is ti fa de edil di ği ni 

söy ler (He diy ye tü’l-hâlidîn, s. 32). Bunun-

la be ra ber Ak rî’ nin mukåtaa ola rak elin de 

bu lu nan köy le rin ver gileriy le il gi li 7 Şu bat 

1858 ta rih li bir ar şiv bel gesind e onun Mu-

sul san ca ğı na bağ lı Akra’da post ni şin ol-

du ğu ka yıt lı dır (BA, A.MKT.MVL, nr. 95/ 
45 [22 C 1274]). 1859’un Ekim ayında ise 

Bâbıâli’den ken di le ri ne ko lay lık gös te ril-

me si için Bos na yo lu üze rin de ki ka za la rın 

kay ma kam la rı na gön de ri len mek tup tan 

onun bu ta rih te üç mü ri diy le be ra ber İs-

tan bul’dan Bos na’ya git ti ği an la şıl mak ta-

dır (BA, A.DVN, nr. 147/11-2 [28 RA 1276]). 
Ab dül fettâh el-Ak rî, ha va de ği şi mi için git-

ti ği Bur sa’dan dön dük ten bir sü re son ra 

24 Ha zi ran 1864 ta ri hin de ve fat et ti (Sü-
ley ma ni ye Ktp., Ce ma led din Ser ver Rev-
na koğ lu Ar şi vi, Dos ya nr. B-170/61) ve Ala-

ca Mi na re Tek ke si ci va rın da Şey hü lislâm 

Ârif Hik met Bey Se bi li ya nın da bu lu nan 

hazîre ye def ne dil di. Bel ge ler de ki ka yıt lar-

dan, Ak rî’ nin ve fa tın dan son ra ken di le ri ne 

ma aş tah sis edi len Fâtı ma isim li bir eşi ve 

üç kı zı nın ol du ğu (BA, MVL, nr. 863/64 [13 
S 1281]), 1858 yı lı na ait bir bel ge de ise 

Sâlih adın da bir de oğ lu bu lun du ğu an la-

şıl mak ta dır (BA, A.MKT.MVL, 95/45).

Ala ca Mi na re Tek ke si, Ab dül fettâh 

el-Ak rî’ nin me şi ha tı dö ne min de Nak şi-

ben diy ye’nin Hâli diy ye ko lu na bağ lan-

mış, Ak rî’ nin sil si le si ha li fe le ri Meh med 

Rüs tem Râ şid Efen di (ö. 1863) ve Ha san 

Hil mi Efen di (ö. 1914) va sı ta sıy la de vam 

Si cill-i Osmânî Zey li (haz. Gül ba di Alan), An ka-
ra 2008, III, 112; (nşr. Hav va Sel çuk), IV, 9-11; 
Yur dal De mi rel, “Har put lu Çok Yön lü Bir Bü rok-
rat: Eminhâfızzâde Ah met Ari fi Bey”, Geç miş ten 
Ge le ce ğe Har put Sem poz yu mu (ed. En ver Ça-
kar), Ela zığ 2013, II, 713-734; Ali Bi rin ci, “Sey yid 
Ab dü la ziz Bey ve Ese ri”, TY, XVII/115 (1997), s. 
24-26 (ay nı ma ka le için bk. a.mlf., Ta ri hin Göl ge-
sin de: Meşâhir-i Meçhûle den Bir kaç Zât, İs tan-
bul 2001, s. 330-333).

ÿÜm ran Ay

– —ABDÜLAZİZ CENGİZHAN

(bk. DÂMOLLA, Abdülaziz Cengizhan).˜ ™

– —ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ
ي ) ّאح ا (  ا

(ö. 1281/1864)

Nakþibendî-Hâlidî þeyhi.˜ ™

1192 (1778) yı lın da Mu sul’un ku zey-

do ğu sun da ki Ak ra ka sa ba sın da doğ du. 

Akrî ve Bağdâdî nis be le ri nin ya nı sı ra Kürt 

Fet tâh ola rak da ta nı nır. Kü çük yaş tan 

iti ba ren Bağ dat’ta tef sir, ha dis ve fı kıh 

tah sil et ti. Mür şi di Hâlid el-Bağdâdî’ye 

ne za man in ti sap et ti ği bi lin me mek te dir. 

Hâ lid el-Bağdâdî, İs tan bul’a ha li fe sı fa-

tıy la gön der di ği Mu ham med Sâlih Efen-

di’nin ba zı uy gu la ma la rı nın tep ki çek me si 

üze ri ne Ab dül vehhâb es-Sûsî’yi gön der di, 

onun aley hi ne de ba zı söy len ti ler çı kın-

ca du ru mu araş tır mak için Ab dül fettâh 

el-Ak rî’yi gö rev len dir di. Hâlid el-Bağdâdî 

1825 yı lın da ki tap la rı nı vak fet ti ğin de 

mü te vel li ola rak ön ce evlâd ve ah fa dı nı, 

ar dın dan sı ra sıy la ha li fe le rin den İsmâil el-

Enârânî, Mu ham med en-Nâsıh, Ab dül-

fettâh el-Ak rî ve İsmâil el-Gazzî’yi be lir le di 

(Ab dül mecîd el-Hânî, s. 248). Ve fa tın dan 

bir yıl ön ce de Şam’da ki ve ba sal gı nın da 

öle ceği ni dü şü ne rek ye ri ne sı ra sıy la İsmâil 

el-Enâ râ nî, Ab dul lah el-Herâtî (el-He revî) 

ve Ab dül fettâh el-Ak rî’ nin geç me si ni va si-

yet et ti. Onun ölü mün den yir mi dört gün 

son ra İsmâil el-Enârânî de ve fat edin ce 

ye ri ne Ab dul lah el-Herâtî geç ti, ar dın dan 

da hilâfet Ab dül fettâh el-Ak rî’ye in ti kal 

et ti (Haydârî, s. 88, 90; ay rı ca bk. Ab dül-
mecîd el-Hânî, s. 248, 261, 264).

Da ha son ra ki yıl lar da İs tan bul’a birkaç 

de fa gi den Ab dül fettâh el-Ak rî son gidi şin-

de Üs kü dar’da ki Ala ca Mi na re Tek ke si’ nin 

al tın cı post ni şi ni ol du ve ölü müne ka dar 

bu gö re vi sür dür dü. Tek ke nin ken di sin-

den ön ce ki şey hi Ali Rızâ Efend i 1862’ de 

ve fat et ti ği ne gö re tek ke nin şeyh li ği ne 

bu ta rih ten son ra ge ti ril miş ol ma lı dır. 

Gü müşhânevî’nin Ak rî’ nin bulun du ğu bir 

mec lis te Ah med b. Sü ley man el-Ervâdî’ ye 

mek tup la rı nı içe ren def ter, man zum ve 

men sur letâif, eslâf ve mua sır la rı nın ba zı 

se çil miş be yit le ri ni kap sa yan mec mua ile 

“Ulû hiy yet”, “Nü büv vet”, “Rûhul lah” gibi 

un van lar la ba sı lıp so kak lar da da ğı tı lan 

hut be ler hak kın da red di ye ma hi ye tin de 

yaz dı ğı Hut be le re Hi tap ve Cü mel-i 

Hi ke miy ye-i Azîziy ye ve Mü cer rebât-ı 

Mu â le cât isim li risâle le ri de ba sı la ma mış, 

Di yâ net-i Mu ham me diy ye ad lı ki ta bı 

ya rım kal mış tır. Eser le rin den sa de ce Hz. 

Hü se yin hak kın da ki mer si ye si sağ lı ğın da 

ya yım la na bil miş tir. Ab dü la ziz Bey, ken di 

el ya zı sıy la on dört def ter ha lin de yaz dı ğı, 

“Âdât ve Merâsim-i Kadîme”, “Ta‘bîrât ve 

Muâmelât-ı Kav miy ye-i Osmâniy ye” ad-

la rı nı ver di ği not la rı nı ken di bas tı ra ma-

mış, ölü mün den son ra Kâzım Arı san ve 

Duy gu Arı san Gü nay ta ra fın dan ya yım lan-

mış tır (bk. bibl.). Eser de do ğum, eği tim, 

ev len me, dinî gün ler, bay ram lar ve hac 

tö ren le ri gi bi gün de lik ha ya ta ait âdet ve 

me ra sim ler ta nı tıl mış; gi yim ku şam, sağ-

lık, spor, oyun, eğ len ce, mûsi ki, se yir lik 

oyun lar, ti ca ret ve sa nat er ba bı, çe şit li 

mes lek grup la rı, İs tan bul’un semt le ri ve 

ev le ri, bi nek ve yük hay van la rı, ara ba lar 

ve ka yık lar hak kın da bil gi ve ril miş, dil ve 

ede bi ya ta da ir ba zı te rim, bil me ce ve ata-

söz le ri ne de yer ve ril miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dü la ziz Bey, Os man lı Âdet, Me ra sim ve 
Ta bir le ri (haz. Kâzım Arı san – Duy gu Arı san Gü-
nay), İs tan bul 1995; Sa det tin Nüz het Er gun, Türk 
Şa ir le ri, İs tan bul 1936, I, 618-620; İb nü le min, 
Son Hat tat lar, s. 512-515; Meh met Ze ki Pa ka lın, 

Abdülfettâh
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Abdülaziz Bey’in Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri  adlı 

eserinin “Mukaddime”sinden bir sayfa
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ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ

Ağus tos 1867 ta ri hin de Av ru pa ge zi sin-

den dö nü şü üze ri ne şai rin yaz dı ğı kı ta (s. 
8) ese rin 1867 yı lın da ve ya bu yıl ci va rın da 

ka le me alın dı ğı nı ya da bas tı rıl dı ğı nı dü-

şün dür mek te dir. Ya yım lan dı ğı ta rih ten 

iti ba ren il gi gö ren eser çe şit li dil ve içe-

rik in ce le me le ri ne ko nu ol muş tur. Ma car 

Tür ko lo gu Thóury Jóoz sef ese ri dil ba kı mın-

dan ele al mış, Er cü ment Mu hip kırk al tı, 

Mu rat Bar dak çı on do kuz, Mus ta fa Ka ça-

lin yir mi ye di ga ze li ni bu gün kü Türk çe’ye 

ak tar mış tır. Fi liz Bin göl çe ese rin ta ma mı-

nı ya yı ma ha zır la mış tır (bk. bibl.).
BİB Lİ YOG RAF YA :

Ab dül ha lim Ga lip Pa şa, Mu tâ ye bât-ı Tür kiy-
ye (haz. Er cü ment Mu hip), İs tan bul 1943; a.e.: 
Türk çe Eğ len ce lik ler (haz. Fi liz Bin göl çe), İs tan-
bul 2007; Si cill-i Osmânî, III, 729; T. Jóoz sef, A 
Kasz ta mu ni-i tö rök nyelv ja ras, Bu da peş te 1885; 
İb nü le min, Son Asır Türk Şa ir le ri, I, 449-451; 
Göv sa, Türk Meş hur la rı, s. 148; Meh met Ze ki 

Pa ka lın, Si cill-i Osmânî Zey li (haz. Ay han Af şin 
Ünal), An ka ra 2008, VI II, 105; Mu rat Bar dak çı, 
Os man lı da Seks-Sa ray da Ge ce Ders le ri, İs tan-
bul 1992, s. 18-29; Mus ta fa Ka ça lin, “Ab dül ha lim 
Ga lip Pa şa’nın Mu tâ ye bât-ı Tür kiy ye’si”, TU BA, 
XXIV (2000), s. 137-185; Kåmûsü’l-a‘lâm, V, 
3246.

ÿÜm ran Ay

– —ABDÜLK…DİR DÂMOLLA

(bk. DÂMOLLA, Abdülkådir).˜ ™

– —ABDÜLKERİM EMRULLAH
( ّٰ כ أ ا (  ا

(1879-1945)

Endonezyalı müslüman âlim, 
eğitimci ve yenilikçi lider.˜ ™

10 Şu bat 1879 ta ri hin de Ba tı Su mat-

ra’nın Mi nang ka bau böl ge sin de ki Sun gai 

Ba tang’da doğ du. Ba ba sı Şeyh Mu ham-

med Em rul lah bir Nakşî şey hi idi. Ço cuk luk 

ve genç lik yıl la rın da da ha çok Mu ham med 

Resûl adıy la anı lır ken hac dö nü şün den 

son ra Ha cı Resûl la ka bıy la meş hur ol du. 

Sö mür ge ci Hol lan da yö ne ti mi ne tep ki ola-

rak di ğer bir çok ulemâ ai le si nin ço cuk la rı 

gi bi Ab dül ke rim Em rul lah da mo dern öğ-

re ti min ya pıl dı ğı sö mür ge okul la rı ye ri ne 

öğ re ni mi ni ge le nek sel dinî eği tim ve ren 

ku rum lar da yap tı. Kur’ân-ı Kerîm, dinî 

ders ler ve Arap ça oku du. On beş ya şın da 

tah si li ni iler let mek üze re Mek ke’ye git ti. 

Mi nang ka bau kö ken li Mu ham med Cemîl 

Cam bek ve Mu ham med Tâhir Celâled din 

gi bi, ile ri de Su mat ra’da ye ni lik çi din an-

la yı şı nı sa vu na cak olan En do nez ya lı lar’la 

bir lik te, o dö nem de Mes cid-i Harâm’ın 

imam lı ğı nı da ya pan Mi nang ka ba ulu âlim 

(Pa ka lın, VI II, 105). Ma li ye Mektûbî Da-

ire si’ne kâtip ola rak gir di. Kap ta nı deryâ 

Çen ge loğ lu Tâhir Pa şa’nın mü hür dar lı ğı 

za ma nın da ve Tâhir Pa şa Ay dın vi lâ ye ti 

mü şi ri iken hâcegânlık rüt be siy le di van 

kâtip li ği gö re vin de bu lun du. Ay rı ca Mar-

ma ra voy vo da lı ğı, es ki sad ra zam Dâ ren de li 

İz zet Meh med Pa şa’nın Akkâ eya le ti va li li ği 

(1840) sı ra sın da Şam’da di van kâtip li ği ni, 

pos ta ha ne kâtip li ği, Pos ta Nâzı rı Hü se yin 

Bey’in mü hür dar lı ğı nı ve mâbe yin baş me-

mu ru Hâmid Pa şa’nın kâ tip li ği ni yap tı. Ar-

dın dan üçün cü de re ce ile Ur fa-Vi ran şe hir 

kay ma kam lı ğı na, bir sü re son ra An ka ra 

def ter dar lı ğı na ta yin edil di. 1848’de İs tan-

bul’a dön dü. 1849’da Ba tum ve 1851’de 

Tır no va kay ma kam lı ğı na ge ti ril di. 1853’te 

bey ler be yi lik rüt be siy le pa şa ol du. Es ki 

Da hi li ye Nâzı rı Ebûbe kir Hâ zım Bey (Te-
pey ran) hâtı ra la rın da Ga lib Pa şa’nın An-

tal ya’da bir, Niğ de’de iki de fa mu ta sar rıf lık 

yap tı ğı nı söy ler (a.g.e., VI II, 105). Sul tan 

Ab dü la ziz’e sun du ğu ka si de sin de or du ya 

sa da kat le hiz met et ti ği ni, fa kat rüt be si-

nin alı nıp Bur sa’ya sür gü ne gön de ril di ği ni, 

üç yıl ön ce ora dan dön dü ğü nü, pa ra sız lık 

yü zün den hiz metkârla rı nın da ğıl dı ğı nı ve 

es na fa borç lan dı ğı nı ifa de eder (Mu tâ ye-
bât-ı Tür kiy ye, s. 28-37, K1/b.22-23). Son 

gö re vi Amas ya mu ta sar rıf lı ğı dır. Bu ra dan 

ay rı lıp İs tan bul’a gel di ve 10 Ey lül 1876 ta-

ri hin de ve fat et ti (Si cill-i Osmânî, III, 729). 
Kab ri Üs kü dar’ da dır. Dîvân-ı Muhâsebât 

ve Şûrâ-yı Dev let re is li ğiy le Ad li ye ve Nâfia 

nâzır lık la rı ya pan Ha san Feh mi Pa şa kö-

le si ve ya evlâtlı ğı iken son ra dan da ma dı 

ol muş tur (Pa ka lın, VI II, 105).

Ga lib Pa şa’nın bi li nen tek ese ri Mu tâ-

ye bât-ı Tür kiy ye’dir. Men sur bir mu kad-

di me ile baş la yan eser Sul tan Ab dü la ziz’e 

su nu lan kırk üç be yit lik bir ka si de, Ab dü la-

ziz’in Av ru pa se ya ha tin den dö nü şü üze ri-

ne ya zıl mış bir kı ta, bir tah mis, bir şar kı ve 

yet miş do kuz ga zel den mey dana gel mek-

te dir. İb nü le min bu eser de yer al ma yan 

“âlem bu ya” re dif li bir ga ze li ni ya yım la-

mış tır (Son Asır Türk Şa ir le ri, I, 449-451). 
Kas ta mo nu yö re si ağ zıy la yazıl mış olan ve 

alt mış iki şi ir içe ren ese rin anla şı la bil me-

si için Ga lib Pa şa 898 ma hallî ke li me nin 

an la mı nı say fa ke nar la rın da açık la mış, 

mi zahî bir dil le yaz dı ğı ese ri ni eğ len ce li 

va kit ge çir mek ama cıy la ka le me al dı ğı nı 

be lirt miş tir. Eser ata söz le ri ve de yim ler, 

Kas ta mo nu yö re si nin az bi li nen ke li me-

le ri ni ve böl ge ye ait ye mek ad la rı nı içer-

me si ba kı mın dan önem li dir. Mu tâ ye bât-ı 

Tür kiy ye or ta boy da el li beş say fa, ha-

re ke li, ne sih hat tıy la ve taş bas ma sı ola-

rak ya yım lan mış tır. Sul tan Ab dü la ziz’in 7 

et miş tir. Ak rî, Kas ta mo nu lu Hâlidî şey hi 

Ah med Si yâ hî’nin oğ lu Ah med Hicâbî’ye 

ver di ği icâ zet nâ me yi tas dik et miş ve ken-

di si nin de ona icâzet ver di ği ni be lirt miş tir. 

Ah med Hicâbî’nin 1273’te (1856-57) Ak rî’-

nin ya nın da sülûkü nü ta mam la yıp İs tan-

bul’dan Kas ta mo nu’ya dön dü ğü be lir til-

mek te dir (M. Züh di, s. 49-50). Şey hü lislâm 

Meh med Re fik Efen di’nin Ab dül fettâh el-

Ak rî’’nin der vi şi ol du ğu, Gü müşhânevî’nin 

de ken di si ne in ti sap et mek is te di ği, an cak 

ona ile ri de ge le cek bir ki şi ye in ti sap ede-

ce ği ni söy le di ği, bu ki şi nin de Ervâdî ol du-

ğu kay de dil mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, MKT.DV, nr. 120/24 (13 R 1274); BA, İ.MVL, 

nr. 521/23430 (20 C 1281); Lutfî, Târih, I, 286; 
Ab dül mecîd el-Hânî, el-¥adâßišu’l-ver diy ye, Dı-
maşk 1306, s. 248, 259, 261, 264; M. Züh di, 
Te has sür: Kas ta mo nu Ecil le-i Ulemâ ve Me şâ-
yi hin den Şeyh Ah med Si yâ hî Haz ret le riy le 
Mah dûm-ı Mü ker rem le ri Şeyh Sey yid Efen di 
Haz ret le ri nin Ter cü me-i Hâli ni Hâvîdir, İs tan bul 
1308, s. 49-50; Mus ta fa Fev zi b. Nu‘mân, He diy-
ye tü’l-hâlidîn fî Menâkı bi kut bi’l-ârifîn Mevlânâ 
Ah med Ziyâüd din b. Mus ta fa el-Gü müşhânevî, 
İs tan bul 1313, s. 32; Haydarî, el-Mec dü’t-tâlid fî 
menâšıbi ¥a²re ti Mevlânâ ƒâlid, İs tan bul 2014, 
s. 87, 88, 89-90; İr fan Gün düz, Gü müşhânevî 
Ah med Ziyâüddîn: Ha ya tı-Eser le ri- Tarîkat An-
la yı şı ve Hâli diy ye Tarîka tı, İs tan bul 1984, s. 42; 
Baytâr, ¥il ye tü’l-be şer (nşr. M. Beh cet el-Baytâr), 
Bey rut 1413/1993, II, 882-883; But rus Abu Man-

neh, “1826’da Nak şi bendî-Mü ced didî ve Bek taşî 
Ta ri kat la rı”, Ta rihî ve Kül tü rel Bo yut la rıy la Tür-
ki ye’de Alevîler Bek ta şî ler Nu sayrîler (haz. İs ma-
il Kurt – Sey yid Ali Tüz), İs tan bul 1999, s. 113-127; 
Ab dur rah man Me miş, Ha lid-i Bağdâdî: Ha ya tı, 
Eser le ri, Te sir leri ve Ana do lu’da Ha li di lik, İs tan-
bul 2000, s. 62, 63, 127, 131, 180-183, 187-188, 
189-190, 218, 220; Hür Mah mut Yü cer, Os man-
lı Top lu mun da Ta sav vuf (19. Yüz yıl), İs tan bul 
2003; Bâbâ Mer dûh Rû hâ nî, TârîÅ-i Meşâhîr-i 
Kürd (nşr. M. Mâ cid Mer dûh Rûhânî), Tah ran 
1382 hş., I, 437; I. We is mann, The Naqs hban diy-
ya: Ort ho doxy and Ac ti vism in a Worl dwi de 
Su fi Tra di ti on, Lon don 2007; M. Zâhid Kev serî, 
İr³åmü’l-merîd, Bey rut 1425/2004, s. 96, 100.

ÿÖmer Koç yi ğit

– —ABDÜLFETTÂH EBÛ GUDDE

(bk. EBÛ GUDDE, Abdülfettâh).˜ ™

– —ABDÜLHALÝM GALÝB PAÞA
(ö. 1876)

Devlet adamý ve þair.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Şi ir le rin de “Ga lib” 

dı şın da “Niğ de li Ga lib” mah la sı nı da kul-

lan ma sın dan (Mu tâ ye bât-ı Tür kiy ye, s. 
52, g.19/7) Niğ de li ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

“Türk Ga lib” la ka bıy la ta nın ma sı nın se be bi 

Kas ta mo nu ağ zıy la yaz dı ğı şi ir le ri Mu tâ-

ye bât-ı Tür kiy ye ad lı ki tap ta top la ma sı dır 
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