ABDULLAH b. iDRiS
lerle birlikte gelirse ona da hadis r ivayet ederiz" cevabını vermiş, böylece hiç
kimseye özel muamele yapamayacağını
bildirmiştir. Rivayet ettiği hadisler Kütüb -i Sitte'nin tamamında yer almıştır.
Abdullah b. İd ris, 192 (807 -808) yılı zilhicce ayında vefat etmiştir.
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Ebu Muhammed Abdullah b. İdrls
b. Yez!d el-Evd! el-Kuf!
(ö. 192/807-808)
Kufeli tanınmış muhaddis
ve kıraat alimi.

L

11 O veya 120

yılında doğduğuna

dair
kendisinden nakledilen iki rivayetten
başka, 11 S'te doğduğu da söylenmektedir. Rivayet ettiği hadisleri babasın
dan, A'meş, Süfyan es-Sevri, Hişam b.
Urve, Şu'be, Malik b. Enes vb. birçok
hadisçiden dinledi. Kıraatı da Nafi' ve
A'meş'ten öğrenerek ikinci asrın sayılı
kıraat alimlerinden biri oldu. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında ise
hacası Malik b. Enes, Abdullah b.
Mübarek, Ahmed b. Hanbel, Yahya b.
Main ve İshak b. Rahuye gibi imamlar
vardır. İmam Malik onun hem dostu,
hem de hocasıydı; bununla birlikte kendisinden hadis rivayet etmiştir. İmam
Malik el-Muvatta' da onun adını zikretmemişse de, "Aii'den (Ali b. Ebu Talib)
bana ulaştığına göre ... " diyerek "ta'likan" rivayet ettiği hemen bütün hadisleri Abdullah b. İdris'ten almıştır. Muhtemelen aralarındaki bu yakınlıktan dolayı, Abdullah Küfe'de oturmasına rağ
men fetvalarının çoğunda Medine ehlinin görüşlerine meylederek Kufeliler'e
muhalif kalmıştır.
Abdullah b. İdris'in geniş bilgisi, üstün ahlakı, hadis rivayetindeki titizlik ve
güvenilirliği sebebiyle, Ahmed b. Hanbel
ve Ebu Hatim gibi hadis imamları ondan övgüyle söz etmişlerdir. Halifelere
ve devlet büyüklerine yaklaşmaktan son
derece çekinmiş ve devlet hizmeti kabul etmemiştir. HarOnürreşid tarafın
dan kendisine teklif edilen Kufe kadılı
ğını, "Ben kadılığa layık değilim" diy~
rek reddetmişti r. Bunun üzerine halife
ona, "Keşke seni görmeseydim" deyince
o da halifeye, "Keşke ben de seni görmeseydim" şeklinde karşılık vererek hiç
kimseden çekinmediğini göstermiştir.
Hatta o, arkadaşı Hafs b. Gıyas'ın hem
kadılık vazifesini kabul etmesini, hem
de Bağdat'tan ayrılacakları sırada halife tarafından yol masrafı olarak gönderilen parayı almasını hoş karşılamadığı
gibi, bu maksatla kendisine sunulan beş
bin dirhemi de (veya dinar) reddetmiş 
tir. Halifenin, hiç değilse oğlu Me'mOn'a
hadis rivayet etmesi doğrultusundaki
isteğine de, "Oğlun bize başka öğrenci-
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ABDULlAH-I ilAHİ
( .A).Jı l~)
(ö. 896 / 1491)
Nakşibendiyye tarikatının

L

Anadolu
eden

yayılmas ına öncülük
mutasawıf, alim ve şair.

ve Rumeli'de

meşhur eseri Nefehatü'l-üns'ü Farsça 'dali Türkçe'ye çevirecektir.

Abdullah-ı İlahi Simav'a dönünce dergahını

kurarak Nakşibendiliği yaymaya
Medrese ilimlerini de bildiği
için çevresinde toplananların sayısı hızla
arttı ve kısa sürede şöhreti İstanbul'a
kadar yayıldı. Böylece Lamii Çelebi'nin
ifadesiyle, "Tarik-ı hacegan avazesi vilayet-i ROm'a münteşir oldu" 1f'ie{ehat
Tercümesi, s. 461 ). Bir müddet sonra
İstanbul'a gelmesi teklif edildi. Ancak
o, bu daveti ihtiyatla karşıladı. Fakat
· Fatih Sultan Mehmed davetinde ısrar
edince, Semerkant'tan kendisiyle beraber Anadolu'ya gelen müridi Emir Ahmed-i Buharf'yi İstanbul'a gönderdi.
Emir Buharf, durumu Farsça bir beyitle
üstü kapalı bir şekilde şeyhine bildirince İstanbul'a gitmeyi biraz daha geciktirdi. Nihayet Fatih'in ölümünden sonra
Manisalı Kazasker Çelebi Muhyiddin'in
ısrarlı davetleri üzerine İstanbul'a gitmeye razı oldu. Çelebi'nin kendisi ve
dervişleri için hazırladığı derviş hücrelerinde oturmayı reddedip artık metruk
başladı.

_1

Kütahya'nın Simav kasabasında doğ
du. Molla İlahi veya Abdullah Simavi
olarak da tanınır. İlk öğrenimine doğ
duğu yerde başladı. Daha sonra devrin
ilim merkezi İstanbul'a giderek Zeyrek
Medresesi'nde tahsiline devam etti.
Kendisinden ders okuduğu Mevlana Ali
et-TOsi ile Horasan bölgesine gitti. Bir
müddet sonra tasawufa meyletti ve
sOfilerle birlikte olmaya başladı. Tasavvufa olan meyli, kitaplarını satıp paralarını fakiriere dağıtacak derecede hayatını etkilemiştir. Semerkant'a gidip devrin en meşhur mutasawıflarından Ubeydullah Ahrar'a intisap etti. Seyrü sülfı
künü tamamlayıp icazet aldıktan sonra Buhara'ya geçti. Bir yıl, yani dokuz
erbain * çıkanneaya kadar Bahaeddin .
Nakşibend'in mezarının yanında ibadet
ve tefekkür hayatı yaşadı. Bu manevi
ilişki, onun Üveysi-meşrep bir sOff olarak tanınmasına sebep oldu. Tekrar Semerkant'a dönen Abdullah-ı İlahf'ye
mürşidi, görev alanı olarak Anadolu'yu
gösterdi. Simav'a dönerken uğradığı
ilim merkezlerinde devrin alim ve sOffleriyle görüşerek sohbetlerde bulundu.
Bunların en önemlilerinden biri, Herat'ta görüştüğü Molla Cami idi. Daha sonraki yıllarda halifesi Ahmed-i Buharf'nin müridi Lamii Çelebi, Molla Caminin

Abd ul lah-ı

Ilahi'nin Meslekü 't-talibfn ue'l-uasılfn adlı ese-

rinden bir sayfa (Topkapı Sarayı Ktp . H. 305, 1b)
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