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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.).
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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.
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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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ge liş tir me ye ve ye ni lik çi dinî gö rüş le ri ni 

yay ma ya ça lış tı. Ay rı ca 1920’li yıl lar bo-

yun ca, Mi nang ka bau’da özel lik le Su mat ra 

Tha wa lib oku lun da et ki li olan ko mü nizm 

ve sos ya lizm ta raf tar la rı na kar şı mü ca de-

le ver diy se de ken di kur du ğu bu oku lun 

İslâm sos ya liz mi fik ri ni des tek le yen genç 

ho ca la rı nın kar şı mü ca de le sin de ba şa rı 

sağ la ya ma dı.

Ab dül ke rim Em rul lah, ak tif si ya set ten 

uzak dur mak la bir lik te sö mür ge hü kü-

me ti nin eği tim ala nın da ki po li ti ka la rı nı 

eleş ti re rek Mi nang ka bau’da mo dern özel 

eği tim ku rum la rı açıl ma sı nı teş vik et ti. 

1931 yı lın da Pa dang’da Nor mal İslâm ad lı 

ye ni lik çi bir İslâm ko le ji nin açıl ma sı na des-

tek ver di. 1925’te sö mür ge hü kü me ti nin 

çı kar ma ya ça lış tı ğı, din öğ ret men le ri ni 

ma hallî oto ri te le rin de ne ti mi ne ve ren ka-

nu nun çık ma sı nı en gel le di. 1932’de ye rel 

özel okul la rın fa ali yet le ri ni de ne tim al tı na 

al ma ya ça lı şan ve “Kor san Okul lar Ka nu-

nu” di ye bi li nen ka nu na kar şı olu şan mu-

ha le fet ha re ke ti ne ön cü lük et ti. Ab dül-

kerim’in Ba tı Su mat ra’da ki nü fu zun dan 

kay gı la nan Hol lan da sö mür ge hü kü me ti 

onu hü kü met ka nun la rı na kar şı çık tı ğı 

ge rek çe siy le on iki de fa sor gu ya çek ti, 

bir kaç de fa tu tuk la dı. Son ola rak resmî 

oto ri te yi za yıf lat tı ğı, hal kı si vil ita at siz li ğe 

teş vik et ti ği ve Mi nang ka bau’da ki âdât 

uy gu la ma sı na kar şı çık tı ğı ge rek çe siy le 

12 Ocak 1941 ta ri hin de tu tuk la nıp Batı 

Ca va’da ki Su ka bu mi’ye sür gün edil di. II. 

Dün ya Sa va şı sı ra sın da En do nez ya’nın 

Ja pon iş ga li ne uğ ra ma sı ve Hol lan da sö-

mür ge yö ne ti mi nin yı kıl ma sı üze ri ne Ja-

pon lar ta ra fın dan ser best bı ra kı lın ca ai-

le siy le bir lik te Ca kar ta’ya yer leş ti. Onun 

nü fu zun dan fay da lan mak is te yen Ja pon 

yet ki li le ri ken di si ni ye ni oluş tur duk la rı ve 

Su kar no, Hat ta, De wan to ro, Mas Man sur 

gi bi En do nez ya lı li der le rin yer al dı ğı Hal-

kın Gü cü Mer ke zi (Pu te ra) ile Din İş le ri Bü-

ro su’na da nış man ve Ca va’da En do nez ya 

Yük sek İslâm Kon se yi or ga ni za tör lü ğün de 

yü rü tü len ulemâ kurs la rı na eği tim gö rev-

li si ola rak ta yin et ti ler. Sa vaş yıl la rın da Ja-

pon lar’la iş bir li ği yap ma sı na rağ men on-

la rın “sa ikei rei” de dik le ri, ayak ta eği le rek 

yap tık la rı say gı uy gu la ma sı na İslâm’da ki 

rükûa ben ze di ği ge rek çe siy le kar şı çık-

ma sı ve uy gu la ma nın İslâmi yet’e ay kı rı 

ol du ğu nu is pat la mak için “Han na Al lah” 

(sa de ce Al lah’a) adıy la bir ma ka le yaz ma sı 

il gi top la dı. Ca va’da ki İslâm İş le ri Bü ro su 

da nış man lı ğı gö re vi ni sür dü rür ken 2 Ha-

zi ran 1945 ta ri hin de Ca kar ta’da öl dü ve 

bu ra da ki Pe ma ka man Umum Ka ret Me-

zar lı ğı ’na def ne dil di.

Ha cı Ab dul lah Ah med’le bir lik te Pa dang’da 

1 Ni san 1911 ta ri hin den iti ba ren ay nı çiz-

gi de el-Münîr der gi si ni çı kar ma ya baş la-

dı ve bu nu ta nıt mak için ge zi ler yap tı. Bu 

der gi, Mi nang ka bau böl ge sin de es ki ne sil 

di ye bi li nen ge le nek sel ulemâ ile ye ni ne-

sil ola rak ta nı nan genç ve ye ni lik çi ulemâ 

ara sın da açık bir tar tış ma ya yol aç tı. Her 

iki grup Arap ve La tin harf le riy le ki tap ve 

der gi ler ya yım la dı, okul lar aç tı. el-Münîr 

der gi si kı sa sü re de Ca va, Su mat ra, Su la-

ve si, Ka li man tan ada la rıy la Sin ga pur ve 

Ma lay ya rı ma da sı gi bi yer ler de oku yu cu 

kit le si bul du; hat ta Ca va’da Mu ham me diy-

ye teş kilâtı nın ku ru cu su Ki ai Ha cı Ah med 

Dahlân, Yog ya kar ta’da el-Münîr’in tem sil-

ci si ol du ve da ğı tı mı nı yap tı. An cak der gi 

kay nak ye ter siz li ği se be biy le ya yın ha ya tı nı 

1915 yı lı na ka dar sür dü re bil di ve el-Münîr 

is mi sa de ce bir ya yı ne vi ola rak ya şa tıl dı. 

Ab dül ke rim Em rul lah el-Münîr’i tek rar 

can lan dır mak için 1916’da Ma lez ya’ya, 

1917’de Ca va ada sı na gi de rek çe şit li zi ya-

ret ler yap tı. Fa kat Ma lay lı ye rel yet ki li ler 

onun dinî gö rüş le ri ni Ehl-i sün net an la yı-

şı na ay kı rı bul du ğu için bu zi ya ret le ri so-

nuç suz kal dı. 1925’te Ca va’ya yap tı ğı ikin ci 

zi ya ret sı ra sın da Sa re kat Is lam’ın li de ri Ha-

cı Ömer Sa id Çok ro ami no to ve Mu ham me-

diy ye teş kilâtı nın li de ri Ki ai Ha cı Ah med 

Dahlân ile gö rüş tü. Ba tı Su mat ra’ya dö-

nün ce mem le ke ti Sun gai Ba tang’da San di 

Aman is miy le bir dinî teş kilât oluş tur du. 

Da ha son ra Mu ham me diy ye teş kilâtı nın 

Ba tı Su mat ra şu be si ne dö nüş tür dü ğü bu 

ku rum kı sa sü re de böl ge nin en bü yük ve 

en et ki li dinî teş kilâtı ha li ne gel di.

1919 yı lın da Ab dül ke rim Em rul lah, Mi-

nang ka bau’da ar ka da şı Ha cı Ab dul lah Ah-

med’in ön cü lü ğün de İslâm Din Öğ ret men-

le ri Bir li ği (Per sa tu an Gu ru-Gu ru Aga ma Is lam) 

adıy la bir teş kilâtın ku rul ma sın da ak tif 

rol oy na dı. 1926’da Ab dul lah Ah med’le 

birlik te, hilâfet me se le si ni gö rüşmek 

üzere Ka hi re’de dü zen le nen Dün ya İslâm 

Kongre si’ne bu teş kilâtın tem sil ci si sıfa-

tıyla ka tıl dı. Kon gre de ki ko nuş ma la rı ve 

açık fi kir li olu şu tak dir top la dı. Kongre nin 

et ki li li der le rin den Şeyh Ab dü lazîz eş-Şe-

lebî’nin, Mi nang ka ba ulu bu iki âli min ha-

ya tı nı ve et ki le ri ni in ce le yen bir ça lış ma 

yap masın dan son ra, Şe lebî’nin ya nın da 

Fi lis tin Müf tü sü Şeyh Halîl Hâlidî ve Irak 

Va kıf lar Ba ka nı Atâul lah Efen di’nin üye si 

ol du ğu bir ko mis yo nun tek li fiy le ken di le ri-

ne dinî ilim ler de dok to ra pâ ye si ve ril di. Bu 

un van la Ba tı Su mat ra ve En do nez ya’da-

ki ulemâ çev re le rin de iti ba rı iyi ce ar tan 

Ab dül kerim, Ba tı Su mat ra’da di ğer ye ni 

ne sil ho ca la rıy la bir lik te Mu ham me diy ye’yi 

Şeyh Ah med Hatîb’in öğ ren ci si oldu. Bu 

ara da Ab dul lah Câmi ud din (Ja mid din), Os-

man Sa ravâkî, Hamîd Cid devî, Saîd Ye menî 

gi bi Ma lay ve Arap kö ken li ho calar dan 

ders ler al dı. 1901 yı lın da ülkesi ne dön-

mek le bir lik te 1903’te tek rar Mekke’ye 

gi de rek Şâmi ye’de ki evin de ho ca lık yap-

ma ya baş la dı. Ta le be le ri ara sın da İbrâhim 

b. Mûsâ Pa ra bek ve Mu ham med Zaîm Si-

ma bur gi bi En do nez ya lı lar da var dı. Öğ-

ren ci le ri nin sa yı sı ço ğal ma ya baş la yın ca 

ho ca sı Şeyh Ah med Hatîb on dan Mes cid-i 

Harâm’da ders okut ma sı nı is te di. An cak 

Mes cid-i Harâm’ın Arap asıl lı imam la rı 

bu na kar şı çık tı lar. Bu nun üze ri ne Ab dül-

ke rim, Mes cid-i Harâm’ın ya kın la rın da ki 

bir ev de öğ re tim fa ali ye ti ni sür dür dü. Bu 

sı ra da ka rı sı nın ve ye ni do ğan ço cu ğu-

nun ölü mü üzün tü sü nü da ha da art tır dı. 

1906’da hac cı nı ifa et tik ten son ra Su mat-

ra’ya dön dü; ön ce Ma nin jau’da, ar dın dan 

Pa dang Pan jang’da ki Su rau Jem ba tan Be-

si’de ders okut tu. Ge le nek çi bir dinî eği tim 

ku ru mu olan Su rau Jem ba tan Be si, Ab dül-

ke rim Em rul lah’ın ça lış ma la rı sa ye sin de 

mo dern bir eği tim ku ru mu na dö nüş tü. 

1918 yı lın da Su mat ra Tha wa lib adı nı alan 

okul Gü ney Ta pa nu li ve Açe’nin ba tı sa hil-

le ri ne ka dar et ki si ni ge niş let ti. Bu okul ve 

ay nı ad la ku ru lan öğ ren ci teş kilâtı sö mür-

ge dö ne mi nin so nu na ka dar böl ge de dinî 

ve si yasî ge liş me ler de önem li rol oy na dı.

Ab dül ke rim Em rul lah, 1907’de ba ba sı 

öl dük ten son ra za man la yoz laş tı rıl dı ğı nı 

dü şün dü ğü Nak şi ben diy ye ta ri ka tı nı dü-

zen le mek için uğ raş tı. Onun Cemâleddîn-i 

Ef gå nî, Mu ham med Ab duh ve M. Reşîd 

Rı zâ gi bi Mı sır lı ye ni lik çi müs lü man âlim-

le rin gö rüş le rin den ha ber dar ol du ğu ka bul 

edi lir. An cak dinî gö rüş le ri nin oluş ma sın da 

Mek ke’de ki ho ca sı Şeyh Ah med Hatîb’in 

da ha çok et ki si var dır. Ni te kim ho ca sı gi-

bi o da özel lik le Mi nang ka bau böl ge sin de 

“âdât” de ni len ma hallî ge le nek le re kar şı 

ra di kal bir ta vır ta kın dı ve Ba tı Su mat-

ra’ da et ki li olan Nak şi ben diy ye ta ri ka tı-

nın çe şit li uy gu la ma la rı na şid det le kar şı 

çık tı. Ab dül ke rim’in ha ya tın da önem li rol 

oy na yan di ğer bir Mi nang ka bau men şe li 

âlim de Şeyh Mu ham med Tâ hir Celâled-

din’dir. Bu se bep le Şeyh Mu ham med Tâ-

hir’in ön cü lü ğün de Sin ga pur’da ba sı lan 

ve ye ni lik çi çiz gi siy le Ma lay dün ya sı nın en 

önem li İslâmî ya yın or ga nı olan el-İmâm 

ad lı der gi nin Su mat ra’da ki tem sil ci si ol du. 

Cemâleddîn-i Efgånî ve Mu ham med Ab-

duh’un ön cü lü ğün de yayımlanan el-£Ur-

ve tü’l-vü¦šå ve el-Menâr gi bi der gi le rin 

çiz gi sin de ya yın ya pan bu der gi 1909 yı lın-

da ka pa nın ca Ab dül ke rim Em rul lah, dos tu 
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Rus ya’nın eline geçince öğrenimine Sovyet 

sisteminde devam etmek zorunda kaldı. 

1941’de Batı Ukrayna da işgal edildiğinden 

öğrenimini bırakıp köyüne döndü. Savaş 

sonunda çalıştırılmak üzere Almanya’ya 

gönderildi ve burada iyi derecede Almanca 

öğrendi. Ardından Varşova’ya geldi, 1947-

1949 yıllarında Varşova Üniversitesi’nde 

eğitimini sürdürdü. Burada Ananiasz 

Zacjączkowski danışmanlığında öğrenim 

gördü. 1950’de olgunluk sınavını vererek 

Krakov’da eğitimini sürdürme hakkı ka-

zandı. Burada Jagiellon Üniversitesi Doğu 

Dilleri Bölümü’nde üniversite hayatına 

devam etti. İlk yayınını da bu sıralarda 

yaptı, Evliya Çelebi’nin Kırım seyahatinin 

çevirisi üzerine hazırladığı yüksek lisans 

çalışmasını 1951’de tamamladı. 1952’de 

Varşova’daki devlet arşivinde çalışmaya 

başladı. Ancak Krakov’da ikamet ettiğin-

den buradan Krakov’daki devlet arşivine 

geçti. Aynı zamanda Varşova’daki Polonya 

Bilimler Akademisi Şarkiyat Kürsüsü’nde 

ortak çalışma yapmaktaydı. 1976’dan iti-

baren Polonya Bilimler Akademisi Tarih 

Enstitüsü’nde görev aldı. 1979’da Polon-

ya-Türkiye Derneği’nin kurucuları arasına 

girdi. Ertesi yıl aldığı bursla Avusturya ve 

İtalya’da Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine 

araştırmalarda bulundu. 1988’deki emek-

liliğine kadar Polonya Bilimler Akademisi 

Tarih Enstitüsü’ndeki görevini sürdürdü. 

1980’li yıllarda eşinin rahatsızlığı yüzün-

den ilmî çalışmaları aksadı. 1990’da eşi-

nin ölümünün ardından kendisi de aynı yıl 

Krakov’da öldü (13 Aralık).

Eserleri. Abrahamowicz’in en tanın-

mış eseri Polonya arşivlerinde bulunan 

Doğu belgelerinin katalogudur (Katalog 
rękopisóow orientalnych ze zbioróow pols-
kich, Katalog Dokumentóow Tureckich). 
Kendisine ün kazandıran ve 1455-1672 

yıllarında Osmanlı-Leh ilişkilerine dair bel-

geleri kapsayan eserin I. cildini 1959’da 

Krakov’da yayımlamıştır. Bunun ardından 

uzun süredir hazırladığı Had²y Mehmed 

Senai z Krymu. Historia chana Islam 

Gi reja III (Kırımlı Hacı Mehmed Senâî. 
III. İslâm Giray Han tarihi) adlı doktora 

çalışmasını neşretmiş (Warszawa 1971), 
böylece III. İslâm Giray tarihinin Lehçe’ ye 

çevirisini gerçekleştirmiştir. Ayrıca Türk 

tarihi ve Osmanlı-Leh ilişkileri üzerine bir-

çok araştırma yapmıştır. III. Jan Sobieski 

ve II. Viyana Kuşatması’na dair araştır-

masını Kara Mustafa pod Wiedniem. 

¿róodła muzułmaónskie do dziejóow 

wyprawy wiedeónskiej 1683 (Viyana’da 
Kara Mustafa, 1683 Viyana seferi tarihi-
ne dair müslüman kaynakları) başlığıyla 

cü zü nün tef si ri dir. 7. en-Nidâ (Sun gai 
Ba tang 1922). Ce ma at le na maz kıl ma nın 

fa zi le ti hak kın da dır. 8. el-Æav lü’½-½a¼î¼ 

(2. bs., Djog ja kar ta 1926). Eser de sa hih ve 

mevzû ri va yet ler ele alı nır. 9. Cer min Te-

rus (Sun gai Ba tang 1929). Ka dın lar hak-

kın da ki gö rüş le ri ni içe rir. 10. Ki tab Cer-

min Te rus: Ber gu na un tuk Pen gu rus-

Peng li hat Ja lan yang Lu rus (Fort de 
Kock 1929-1930). Bir ön ce ki ese rin ge niş-

le til miş şek li dir. 11. Sen di Aman Ti ang 

Se la mat (Sun gai Ba tang 1930). Ahlâk ve 

dinî ha ya ta da ir dir. 12. el-Ferâßi² (Sun gai 
Ba tang 1932). 13. el-Be½âßir (Sun gai Ba-
tang 1938). Mü el lif bu ese rin de Cer min 

Te rus ve Pe li ta ad lı ki tap la rın da ki gö rüş-

le ri sa vu nur ve ba zı çağ daş la rı nın eleş ti-

ri le ri ne ce vap ve rir. 14. el-Kevâki bü’d-

dür riy ye (1940). En do nez ya di lin de cu ma 

hut be si okun ma sı nı ya sak la yan bir Bu gi li 

âli min gö rü şü eleş ti ri lir. 15. Pen gan tar 

Usul Fıqh (Ja kar ta 1966). Fı kıh usu lü ne 

da ir en önem li ese ri olup da ha son ra oğ lu 

Ham ka ta ra fın dan ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ham ka [Ha ji Ab dul Ma lik Ka rim Am rul lah], Ajah-
ku: Ri wa yat Hi dup Dr. H. Ab dul Ka rim Am rul-
lah dan Per ju an gan Ka um Aga ma di Su ma te ra, 
Dja kar ta 1958; H. J. Ben da, The Cres cent and the 
Ri sing Sun: In do ne si an Is lam un der the Ja pa-
ne se Oc cu pa ti on (1942-1945), The Ha gue 1958, 
s. 76, 107, 123-124; Tau fik Ab dul lah, Scho ols 
and Po li tics: The Ka um Mu da Mo ve ment in West 
Su mat ra (1927- 1933), It ha ca 1971, s. 34-35, 
38-39, 72-73, 76, 113, 146, 220; a.mlf., “Ab-
dul Ka rim Am rul lah”, The Ency clo pa edia of Is-
lam Three, Lei den 2007, fas. 1, s. 9-10; D. No er, 
The Mo der nist Mus lim Mo ve ment in In do nesia: 
1900-1942, Sin ga po re 1973, s. 37-39, 44, 48-49, 
77, 208-209, 264; M. F. Laf fan, Is la mic Na ti on-
ho od and Co lo ni al In do ne sia: The Umma be low 
the Winds, Lon don-New York 2003, s. 108-109, 
171-174, 213-214; Mur ni Ja mal, “The Ori gin of 
the Is la mic Re form Mo ve ment in Minang ka bau: 
Li fe and Tho ught of Ab dul Ka rim Am rul lah”, Stud-
ia Is la mi ka, V/3, Ja kar ta 1998, s. 1-45; “Kari m 
Am rul lah, Ha ji Ab dul”, En sik lo pe di Isla m, Jakar-
ta 1999, III, 15-18.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —ABRAHAMOWICZ, Zygmunt
(1923-1990)

Polonyalı Türkolog ve tarihçi.˜ ™

20 Şubat 1923’te günümüzde Ukrayna’-

da bulunan Halicz şehri yakınlarındaki Za-

łukiew köyünde Karay (Karaim, Karâî) asıllı 

bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi 

(Dubiónski, XXX [1994], s. 227). Babası Zac-

hariasz ve annesi Debora çiftçiydi. İlkokulu 

Halicz’te, ortaokulu Stanisławóow’da (Ivano 
Frankivsk) tamamladı. II. Dünya Savaşı’nın 

başlamasıyla Halicz ve Stanisławóow 

Ye ni lik çi olan Ab dül ke rim Em rul lah, ta-

sav vu fun öne mi ni ka bul et mek le bir lik te 

Mi nang ka bau’da et ki li olan Nak şi ben diy-

ye ta ri ka tı nın çe şit li uy gu la ma la rı na kar şı 

çık mış tır. Özel lik le râbı ta uy gu la ma sı nın 

İslâm’da ye ri ol ma dı ğı nı, ta ri kat şeyh le-

ri nin Al lah ile in san lar ara sın da bir ara cı 

ola rak gö rül me si nin şirk le eş de ğer ol du-

ğu nu, ta sav vu fa da ir eser ler de bir çok uy-

dur ma ri va yet ve hu ra fe ler bu lun du ğu nu, 

Tenbîhü’l-³åfilîn, Dür re tü’l-vâ£i¾în ve 

Nüz he tü’l-mecâlis gi bi eser le rin bu tür 

asıl sız bil gi ler le do lu ol du ğu nu ile ri sür-

müş tür. En do nez ya’da ilk de vir ler de çok 

et ki li olan vah det-i vücûd çiz gi sin de ki ta-

sav vufî an la yı şı da red de den Ab dül ke rim, 

Gazzâlî’nin ılım lı ta sav vuf an la yı şı nı da ha 

mâkul kar şı la mış tır. Öte yan dan Mi nang-

ka bau böl ge sin de ki sırf kız ço cuk la rı na 

da ya lı ak ra ba lık ba ğı an la yı şı na ve sa de ce 

kız ço cuk la rı nın mi ras tan pay al ma sı nı ön-

gö ren âdât uy gu la ma sı na da kar şı çı ka rak 

mi ra sın İslâm hu ku kun da ki ferâiz ku ral la-

rı na gö re da ğı tıl ma sı nı is te miş, ge le nek sel 

âdât hu ku ku nun İslâm hu ku kuy la ça tış tı ğı 

du rum lar da âdât hu ku ku nun uy gu la na-

ma ya ca ğı nı sa vun muş tur. Mez hep ta as-

su bu nu ve tak lit çi li ği de eleş ti ren Ab dül-

ke rim Em rul lah ic ti had ka pı sı nın kı ya me te 

ka dar açık ol du ğu nu söy le miş, tak lit çi li ğin 

müs lü man la rı tem bel li ğe itip öğ ren me yi 

en gel le di ği ni be lirt miş tir. Ay rı ca mus ka 

tak ma, bü yü yap ma ve yap tır ma, ka bir 

üze rin de tel kin uy gu la ma sı, hut be le rin sa-

de ce Arap ça okun ma sı, ölen le rin anı sı na 

zi ya fet ve ril me si gi bi uy gu lama la rı bid‘at 

ola rak de ğer len dir miş tir. Bir Hollan da lı 

hü kü met gö rev li si Ab dül kerim’i mo dernist 

ulemâ ara sın da en ra di ka li, fa na tik ve mu-

ha lif le ri ta ra fın dan kor kulan bi ri şek lin de 

ni te ler ken bi yog ra fi si ni ya zan oğ lu Ham ka 

ba ba sı nın ka rak te ri ni katı, onur lu, dik du-

ran, ça buk öfke le nen, açık yü rek li, tu tu cu 

ve inat çı ola rak ta nım la mış tır.

Eser le ri. Ab dül ke rim Em rul lah’ın yir mi 

ye di ki ta bın dan ba zı la rı şun lar dır: 1. İz-

¼â ru esâ¹îri’l-muŠillîn (Sun gai Ba tang 
1906). İlk ki ta bı olup şir ke ve ta sav vu fa 

da ir gö rüş ve eleş ti ri le ri ni içe rir. 1906’da 

Mek ke dö nü şün den he men son ra ya zıl-

mış tır. 2. £Um de tü’l-enâm fî £il mi’l-ke-

lâm (Sun gai Ba tang 1908). Al lah’ın yir-

mi sı fa tı hak kın da olup tev hi di ele alır. 

3. Rišåbü’l-mül¼idîn (Sun gai Ba tang 
1910). Mi nang ka bau böl ge sin de ki Nak-

şi ben diy ye ta ri ka tı nın uy gu la ma la rıy la il-

gi li dir. 4. Sü le lü’l-u½ûl (Sun gai Ba tang 
1914). Usûl-i fı kıh hak kın da dır. 5. el-İf½â¼ 

(Sun gai Ba tang 1919). Nikâha da ir dir. 6. 

el-Burhân (Sun gai Ba tang 1922). Am me 
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