
ABDULlAH-! ilAH] 

Abdullah-ı Ilahi'nin Esrarname adlı eserinden bir sayfa 

(Süleymaniye Ktp., HAşim Paşa, nr. 15) 

istinsah tarihli bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi 'ndedir (Nafiz Paşa, nr. 1235 ). 

2. Meslekü't-tdlibin ve'l-vasılin. Ta
sawufT hayatın adab ve erkanına dair 
bilgi veren bu eser 888'de (1483) kale
me alınmıştır. Abdullah-ı ilahi. kitabın 
başlarında . eserini Arapça ve Farsça bil
meyenler için Türkçe olarak yazdığım 
ifade etmiştir (Süleymaniye Ktp. , Uşşaki 
Tekkesi, nr. 25 : La la İ smail, nr. 140 ; İbra
him Efendi, nr. 64) 3. Zadü'l-müştakin. 

Vardar Yenicesi'ne gittikten sonra kale
me aldığı bu Türkçe eser. yüzden fazla 
tasawuf ıstılahının açıklamasını ihtiva 
etmektedir. Molla ilahi bu eserine men
sur münacatlarla başlamıştır (Süleyma
niye Ktp. , İbrahim Efendi, nr. 420 : Mev
lana Müzesi K tp ., nr. 503 1 ). 4. Esrarna
me. TasawufT ahiakla ilgili olan bu eser 
de Türkçe'dir (Süleymaniye Ktp., Haşim 
Paşa, nr. 15). s. Risale-i vücıld. Vahdet-i 
vücQd konusunda kaleme alınan Arapça 
bir eserdir (Süleymaniye Ktp. , Mihrişah , 

nr. 203) . 6. Risale-i AJ:ıadiyye. Fars
ça yazılan eser. hazarat-ı hams, alem-i 
ceberüt, alem-i lahüt, alem-i hakaik, 
cem'u'l-cem', gaybü'l-mechül, mahiy
yetü'l-mahiyyat, hüviyyet-i gayb, aha
diyyet gibi terimleri incelemiştir (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1390) 7. 
Menazilü'l-~ulılb. ROzbihan- ı Bakli'nin 
Risille-i Kuds adlı eserine Farsça ola
rak yaptığı şerhtir. Bu şerh. Muham
med Takinin Rılzbihanname adlı ese
rinin içinde yayımlanmıştır (Tahran 1968. 

S. 387-42 1) 

Aşağıdaki eserler de Molla ilahi'ye 
nisbet edilmektedir : Kenzü 'l -esrar (Sü
leymaniye Ktp .. İbrahim Efendi. nr. 868). 
Necatü'l-ervah, Risale-i Molla İlilhi 
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veya Risale-i Es'ile ve Ecvibe (bk. Sü
leymaniye Ktp., Mihrişah . nr. 195; İ bra
him Efendi. nr. 867 ; Topkap ı Sarayı Ktp., 
Yeniler, nr. 17) adlarıyla da anılan bu 
eserin Molla ilahi'nin çağdaşı Ahmed-i 
İlahi'ye ait olması ihtimali daha kuwet
lidir. Mi'rilciyye. Molla ilahi'ye nisbet 
edilen bu esere henüz rastlanmamıştır. 
Divan. Bursa Eski Eserler Kütüphane
si'nde (Orhan Ktp ., nr. 1223) kayıtlı 128 
sayfalık bu divanın 115 sayfası Farsça, 
13 sayfası Türkçe'dir. İsmail Hikmet Er
taylan bunu İlahi Divanı adıyla neşret
miş ise de (İstanbul 1960) eserin hangi 
İlahi'ye ait olduğu hala kesin olarak or
taya çıkarılamamıştır. 

Molla ilahi'nin Türkçe eserlerinin Xl/. 
yüzyıl Türk nesri açısından da önemli 
olduğu bilinmektedir. 
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liJ MusTAFA KARA- HAM İD A LGAR 

ABDULlAH KESTELi 
(ö. 948 / 1541) 

Mirkatü'l-luga adlı 
Arapça-Türkçe sözlüğün yazarı. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Babasının adı Yusuf. dedesinin adı Mu
hammed'dir. Kaynaklarda sadece Ay
dın'ın Kestel köyünde doğduğu. kadılık 
yaptığı, Arapça'yı çok iyi bilen, bilhassa 
lugat sahasında derin bilgi sahibi bir 
kimse olduğu ve Tire'de vefat ettiği be
lirtilmektedir. 

Mir~iitü'l-luga 30.000 kadar madde 
başı kelime ihtiva etmektedir. Müellif 
bunlardan 14.000'ini Cevheri'nin es-Sı

hilJ:ı ti'l-luga adlı eserinden, 16.000'ini 

de FirOzabacti'nin el-~iimılsü'l-muJ:ıi(

inden almış ve bu Arapça kelimelerin 
Türkçe karşılıklarını vermiştir. Mirkii
tü 'l-luga 'daki sistem Cevherf ile FirOza
badi'nin sözlüklerindeki sistemin aynısı
dır . Kelimenin son harfi "bab", ilk harfi 
de "fasıl" içinde belirtilmiştir . Sözlükte 
aranan herhangi bir kelimeyi, son har
finden ilk harfine doğru bir sıra takip 
ederek bulmak mümkündür. Mir~iitü'l 

luga'da , yukarıda belirtilen sıra içinde, 
önce Arapça kelimelere verilmiş, sonra 
da her kelimenin Türkçe anlamı yanına 
yazılmıştır. Kelimenin birden fazla anla
mı varsa bunlar önem sırasına göre sı
ralanıp araları "ve" ile ayrılmıştır . Mese
la 'ari:i:a: "Hacet ve keskinlik ve söze 
kadir kimse ve kapı eşiği ve rahmet ve 
yüzün bir tarafı ve ol nakadur ki kesre 
veya havuza irişe" . Arapça imiaya göre 
aynı yazılan. fakat okunuşu farklı oldu
ğu halde manası bir önceki gibi olan 
kelimelerde "misl-i. .. " ifadesi kullanılır. 

Mesela keter: "Örgüç"; kitir: "Misl-i ke
ter" . Arapça kelime çoğul ise hangi ke
limenin çoğul şekli olduğu belirtilir. Me
sela büyüt: "Cem'-i beyt"; büyütat: 
"Cem'-i büyOt". Bazan Arapça kelime
nin manası yine Arapça veya Farsça bir 
kelime ile açıklanır. Mesela tıatime: 

" Hatimetü'ş-şey' , ahıruhu " ; celis: "Hem-

Abdullah Kesteli'nin MirkaW'f.luga ad l ı eserinin istanbul 
nüshalanndan birinin ilk sayfası (10 Ktp., TY m. 4001 
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nişin ". Bazı Arapça kelimelerin karşı

sına . o kelimenin herkes tarafından bi
lindiğini belirtmek için. sadece f "w .. 
harfi (= maruf) yazılmış , başka bir açık
lamaya gerek görülmemiştir. Pek çok 
Arapça kelimenin manasını açıklamak için 
yanına "hilafu ... " yazılarak onun zıddı 

olan kelimeden faydalanılmıştır. Mesela 
batın: "Hilafü'z-zahir"; eymen: '"Hilafü'l
eyser"; eyser: "Hilafü'l-eymen". 

Abdullah Kesteli'nin Mirkatü'l-luga·
da kullandığı Türkçe, XVI. yüzyıl Türk
çesi 'dir. Eserdeki TürkÇe metnin fone
tik ve morfolojik özellikleri ile kelime 
hazinesi, o devir Batı Anadolu Türkçe
si 'nin dili hakkında bir fikir vermekte
dir. Mesela yuvarlak sesli olan bazı keli
melerin düz sesli şekilleri de kullanıla

rak ses uyumuna riayet edilmiştir : ka
pu ~ kapı (bk. vukne, zafire); demür 

demir (bk. vats); yasduk ~ 
yasdık (bk. visad, visade gibi) . Bu örnek
lerde hem yuvarlak hem de düz sesli 
olan kelimeler. Beylikler ve ilk Osmanlı 
devri Türkçesi'nde imiada daima yuvar
lak olarak gösterilmiştir. Üçüncü· tekil 
şahıs iyelik eki Osmanlıca'nın son za
manlarına kadar sesli uyumuna tabi ol
mamış ve imiada daima +ı 1 +i şeklin
de yazılmıştır. Fakat Mirl!-atü'l-luga'da
ki bazı örneklerden bu genel kaidenin 
daha çok imiada geçerli olduğu . konuş

ma dilinde ve hatta halk diline yakla
şan metinlerde bu kuralın istisnaiarına 
rastlandığı anlaşılmaktadır. Mesela su
yu çok kuyu (b k. 'aylem); otu yanmış yir 
(b k. m ereüzel; su yolu (b k. tila ') 

Mirl!-atü'l-luga'nın Türkçe metninde 
bugünkü yazı dilinde kullanılmayan pek 
çok kelime vardır. Mesela azırgamak: 
"Azımsamak. az ve ehemmiyetsiz gör
mek" ; biniv: "Binme" ; biti: "Senet, bel
ge"; çönge: " Kütleşmek, kes m ez hale 
gelmek"; dörden dörden: "Dörder dör
der"; dutruk: "Ateşi tutuşturmak için 
kullanılan çörçöp"; sağu sağmak: "(Öiü
nün iyiliklerini sayarak) Feryat etmek, 
ağlamak. ağıt söylemek". 

Mirkatü'l-luga'nın yazma nüshala
rından en önemlileri. istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi (TY, nr. 400 1941 1 
15351; nr. 2959 1950/ 1543 1; nr. 440 
1954/ 15471 ; nr. 3482 1960/ 155 2!). Süley
maniye Kütüphanesi (İzmirli İsma il Hak
kı, nr. 2863 1946 / 15391 ; Harput, nr. 280 
1947/ 15401; nr. 5261 1955 / 15481; Fatih, 
nr. 5260 1956/ 15491; Ayasofya, nr. 4766 
19591 155 1 ll. Viyana Kütüphanesi (b k G. 
Flügel, 1, 11 8, nr. 11 3 1946/ 1539!) veBer
lin Kütüphanesi'ndeki (Staatsbibl. , MS Or. 
Ouart, nr. 977 1964 / 1557J) nüshalardır. 

Yakın zamana kadar üzerinde müs
takil çalışma yapılmamış olan Mirl!-a-

tü '1-luga hakkında 1983 yılında bir dok
tora tezi hazırlanmış, fakat henüz ya
yımlanmamıştır. Bu tezde "Arapça-Türk
çe Sözlük" (s. 58-450) ile "Türkçe-Arapça 
Sözlük" (s 451-568) başlığı altında iki 
ayrı kelime listesi verilmiştir. 
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ABDULlAH KIRİMİ 

(ö. 999 / 1591) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

Kırım'dan geldiği için Kırimi nisbesiy
le anılmıştır. Yazıda hocası Şeyh Ham
dullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'
dir. "Şeyh vadisi"nde yazı yazmaya baş
ladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu 
arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir 
üslüp denemesine girişti. Sonunda mu
vaffak olamadığı gibi eski üslübunu da 
bozdu. Gülzar-ı Savtib'da ölümüne ya
kın tanburunu kırarak tövbe ettiği bildi
rildiğine göre. müsiki ile de meşgul ol
duğunu söylemek mümkündür. Son za
manlarında mezarını yaptırıp taşını dik
tirdiği , taşın üzerine tarih olarak yan ya
na iki dokuz (99) yazdığı. soranlara da. 
"Talebelerimden bir dokuz daha yazacak 
bulunur" dediği rivayet edilir. Bu taş 

Edirnekapı Mezarlığı'nda iken hasara 
uğradığından Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'ne kaldırılmıştır. 

Abdullah 
K ı rimi' nin 

Türk-islam 
Eserleri 
Müzesi'ndeki 
mezar tası 

ABDULlAH LEBiBA 

Abdullah Kırimi hattıyla bir ketebe sayfası 

Abdullah Kırimi'nin üçte ikisini yaz
dığı ve önde gelen talebelerinden Em
rullah Efendi'nin tamamladığı . muhak
kak hattıyla bir En 'am- ı Şerif. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi 'ndedir (AY. nr. 
6763) 
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~ M. UGUR DERMAN 

ABDULlAH b. KÜLIAB 
( y~ J. .11..1.:-'-) 

(bk. İBN KÜLLAB). 

ABDULlAH LEBIBA 
Taylesanlzade Hafız 

El hac Abdullah Efendi 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 
Osmanlı tarihçisi ve kadısı. 

1 

_j 

1 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
tesbit edilememektedir. İstanbul'da 
doğdu. Babasının adı Şeyh Tayles~ni 
Mustafa'dır. ilmiye mesleğine intisap 
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