ABDULlAH b. TAHiR
Mirza'nın

1S77'de ölümünden sonra ll.
ismail'e intisap ederek onun nakışha
nesinde de çalıştı. Ancak bu müddet
pek kısa olmalıdır. Çünkü ll. ismail de
1577 Ramazanında vefat etmiştir. Abdullah-ı Sirazi bu tarihten sonra Meş
hed'e döndü ve ölümüne kadar ilk efendisi ibrahim Mirza'nın türbedarı olarak

yaşadı.

P. P. Soucek. Şirazfnin eserleri hakkanaatlerini Enc yclopaedia
Iranica'da O. 205-2071 genişçe anlatır ve
bilhassa 1556-1 565 yılları arasında hazırladığı Molla Camfnin H eft Evreng
mesnevisi üzerindeki tezhiplerinin çok
dikkat çekici olduğunu söyler. Yusuf u
Züley./]ô mesnevisinin müzehhep serlevhası içinde. eserin Abdullah-ı Sirazi ta rafından tezhip edilerek ciltlendiği açıkça kaydedilmiştir. Hilalfnin Şıfa
tü 'l- 'ôşı~in isimli 989 (1581 ) tarihli
eseri de onun imzasını taşımaktadır.
Kadi Ahmed. Abdullah ' ın bu eseri Meş
hed'de hazırladığını ifade etmektedir.
Tezhipteki üslübunu Şah Tahmasb' ın
nakışhanesinden çıkmış eseriere bağla 
mak mümkündür. Lake cilt kapakları.
dayanıklılığı sebebiyle ·XVI. yüzyılda çok
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yine

Kadi Ahmed'in bildi rdiğine göre Abdulrugani denilen bu tarzda da
büyük ustalardan biridir.

lah-ı Şirazi.

muş olmalıdır.
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kındaki

önce genel bir tasawufi tavı r ifade
eden Şüttariyye. Abdullah - ı Şüttari tarafından özel bir tarikat olarak kurul-
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ABDULlAH-I ŞÜTIARİ

ABDULlAH b. TAHiR
(_,.,U...;_r..Uıl~ )

( S.J tl..: .U, i~ )
(ö .

832 / 1428 -29)

Ebü'I-Abbas Abdullah
b. Ta hir b. el-Hüseyn
(ö. 230 / 844 )

Ş üttariyye tarikatın ın

kurucusu ka bul edilen
Hin distanlı mutasawıf.
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Hakkındaki

bilgiler daha çok Gulam
Server-i LahOrfnin Ijazfn etü '1-asfiyô'ı
na dayanmaktadır. Hemedaniyye tarikatını Ali el-Hemedanfden. Kadiriyye
tarikatını Şeyh Abdülvehhab'dan aldı.
Ijazfn etü 'J-asfi yô'a göre Şehabeddin
es-Sühreverdfnin soyundan gelen Abdullah, TayfOriyye tarikatı şeyhlerinden
Muhammed Arife intisap etti. Şeyhi
ona Süttari (veya Ş atti'ir ) la kabını verdi ;
hırka giydirerek tarikatı yayması için
Hindistan'a gönderdi. Abdullah-ı Süttari önce Hindistan'ın SankipOr şehri
ne, sonra KanpQr'a gitti ve orada büyük bir üne kavuştu . Bir süre sonra Ca!Oh'a geldi; Cal Oh hükümdarının baş
şeh i r Mend'de kendisine tahsis ettiği
bir yere ye rleş e re k tarikatını yaymaya
başladı. N üzh etü'l-./]avô pr müellifınin
Gülzor-ı Ebrôr'dan naklettiğine göre
832'de ( 1428-29) Mend'de vefat etti.
Değişik şekillerde kaydedilen tarikat
silsilelerinin hepsi Bayezid-i Bistamfye
ulaşır.

Abdullah-ı

Şüttarfnin

S ü L EY M AN U L UDAG

meşrebi,

tasawufta üç genel t emayülü ifade
eden tarik-i ebrar, tarik-i ahyar, tarik-i
şüttardan sonuncusudur. Bu yol aş k,
vecd ve cezbeyi esas alır. Kendisine
"pir-i tarikat", "sahib-i tarikat" denilmekle birlikte Şütta riyye tari katı daha
önce de mevcuttu. Nit ekim bazı kaynaklarda şeyhi Muhammed Arife Şüt
tari la kabı verilmektedir . Kendisinden
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Abbasiler devrinin önemli
devlet ad amı ve kuman danların dan .
_j

182'de (798) muhtemelen Horasan'doğmuş, çocukluk ve ilk gençlik yıl
larını orada geçirmiştir. Babasının nezareti altında çok iyi yetiştirildiği anla-

da

şılmaktadır.

HarOnürreşid ' in

oğulları

Emin ile Me'mQn arasındaki hilafet
mücadelesinde Me'mQn tarafını tutan
ve bu işte baş rolü oynayan babası
Tahir'in maiyetinde o da bu mücadeleye katıldı. ei-Cezire'de çıkan isyanları
bastırmak üzere 81 S yılında bölgeye
vali tayin edilen babasının yanında ilk
askeri ve idari tecrübelerini kazandı.
Babasının buradan ayrılmasından sonra
( ll Ağustos 819) onun vekili sıfatıyla
mücadeleye devam etti. Babası Horasan val iliğine tayin edilince o da Ba ğ dat
sahibü 'ş-şu rta • lığına getirildi. ei-Cezire isyanlarının tehlikeli bir hal alması
üzerine halife Me'mQn tarafından eiCezire ile birlikte Şam ve Mısı r valiliğine
tayin edilerek isyanı bastırmakla görevlendirildi (82 1). 20.000 kişilik bir kuvvetle Rakka'ya gelince, önceleri asilere
karşı müsamahalı davranarak kendisine karşı birlikte hareket etmelerini
önlemeye çalıştı. Ancak isyan, bütün
Kuzey Suriye ve el-Cezire bölgesindeki
Mudar kabilelerinin katılmasıyla geniş
leyerek dört yıl kadar sürdü. Bunun
üzerine asilerin hareket üssü haline get irdikleri kaleleri zaptederek onları tes-
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