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ABDÜLKERİM ei-CİLİ

(M' ~.)JI~)
Kutbüdd!n Abdülkerlm b. İbrahim
b. Abdilkerlm el-Cil!
(ö. 832 / 1428 )
el-İnsanü '/-kamil adlı eseriyle

L

tanınan

alim ve

mutasawıf.
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767'de ( 1365-66) Bağdat yakınların
daki Cil kasabasında doğdu . Katip Çelebi ve ona dayanan Brockelmann'a göre
Abdülkadir-i Geylani'nin torununun oğ
ludur. Brockelmann tarafından sadece
el-Cflanf nisbesinin verilmesi bu yüzden
olmalıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi
yoktur. Tahsil durumu, ailesi, çevresinde kimlerin yer aldığı . toplum içindeki
mevki i . gibi hususlar tamamen karanlıktır. Bununla beraber bazı eserlerinde,
özellikle el-Kehf ve'r-ra~im adlı risalesinde, Zebfd 'de yanında kaldığı Şere
tüddin ei-Ceberti'nin müridi olduğunu,
bazı arkadaşlarıyla birlikte 799 ( 139697) yılında onun mescidinde toplandık
larını söyler ve el-Kelimatü'l-ilahiyye adlı eserini sos-·(1402-1403) yılında
tamamladığını kaydeder. Eserlerinden
H'anbelf mezhebine ve Kadiriyye tarikatına mensup olduğu anlaşılmaktadır.
İlmf yönden oldukça verimli bir ömür
süren Cilf Bağdat'ta vefatetmiştiL
Abdülkerfm el-Cilf, eserlerinin büyük
bir bölümünü İbnü ' l-Arabi'nin fikirlerinin şerhine ayırmış, bazı konularda ona
muhalif kald ığını ifade etmekle birlikte, tasawufun ana meselelerinde, vahdet-i vücud* ve hazarat-ı hams* gibi
telakkilerde tamamen onun izinden gitmiştir. Tasawufl ıstılahlarla yüklü elİnsanü'l-kamil* adlı eserin~e geniş şe

kilde .işlediği küllf ve cüz'f bütün alemleri, ilahi ve kevnf kitap.ların tamamı
nı kendinde toplayan,
kalbi, aklı
ve nefsi ile mükemmeııeŞ}p., mutlak tasarruf sahibi olan, kusur~dz bir ayna
gibi maddi-manevi her şeyin yanı sıra
ilahi vasıfları ve kudretleri de yansıtan
insan-ı kamil * fikrini ve izah tarzını
Muhyiddin İbnü'I-Arabf'den almıştır. cr-

nJ.bu.
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lf'ye göre kamil insanın en mükemmel
Hz. Muhammed'dir; ondan sonra gavs* ve kutub* lar gelir. Diğer insanların ruhları, insan-ı kamilde tecelli eden ilahi sıfat ve kudretlerden birer kopya, CTlf'nin ifadesiyle birer "nüsha " dırlar ve asi* a nisbetleri ve bağlılık
ları ölçüsünde kamil insan olurlar. Şair
lik yönü de bulunan, fikirlerini açıklar
ken uygun gördüğü veya konuyla ilgili
olarak kendisinin yazdığı süfiyane şiir
lerden de faydalanan müellif. bu bakımdan da İbnü'I-Arabi'yi taklit eder.
Eserleri. Abdülkerfm el-Cilf'nin eserleri İslam dünyasında özellikle Doğu Hindistan'da dikkati çekmiş , dini inanç ve
fikirlerin teşekkülünde büyük bir tesir
icra etmiştir. Günümüze kadar gelen
otuzdan fazla eserinden bazıları şun
lardır: el-Kehf ve'r-ra~m (Haydarabad
1323, tre. M. Yul uğ, istanbu l 1979) ; el-İn
sanü 'l-kômil. Kahire'de birçok defa basılan eserin bazı bölümleri R. A. Nicholson (The Per{ect Man, Cambridge 1921)
ve Titus Burckhard ('Abd a l - Ka rTın ei-JTIT,
L 'h amme Uniuersel, Paris 1975) tarafın
dan tercüme edilmiştir. Bu iki tercümede eser hakkında birer inceleme yazısı
yer almaktadır. el-İnsanü 'l-k6mil ile
Ha~i~atü 'l-ya~n adlı eserleri Alizade
adlı bir Şahıs tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir (bk. Sü leyman iye Ktp ,
örneği

Abdü lkerim ei-Cili' nin el-instınü '/·kamil ad l ı eserinin ilk
safyas ı

(Süleymaniye Ktp., Lala Mustafa Pa şa, nr. 700/ 3, vr. 75b)
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en-Namı1sü 'l-a 'zam ve'l-kamı1sü'l-ak
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(ö. 155 / 772)

Maniheist fikirleri
ve İslam'ı tahrif edici faaliyetleriyle
L

tanınan kişi.

_j

Abbasiler devrinde Yemen valiliği yapan Ma'n b. Zaide'nin dayısı olan Abdül kerTm önceleri Basra 'da yaşadı. Burada
Hasan-ı Basri'ye talebelik ettiği söylenir. Basra ' nın belli başlı Mu'tezile kelamcıları arasında yer almışken bozuk
fikirleri sebebiyle Küfe'ye sürüldü. Orada da ka inatın . ebediliği, tenasüh • ün
varlığı gibi İslam dinine ters düşen fikirler yaymaya, Allah hakkında Ehl-i
sünnet inancına aykırı bazı hadisler uydurmaya devam etti. Hatta onun Maniheizm taraftarı olduğu, hilafet konusunda Şfa'nın görüşünü benimsediği,
ramazan ve bayramların tesbitinde,
Ca 'fer-i Sadık'ın hilale bakmak yerine
hesap metodunu kullandığım iddia ede"
rek icat ettiği bir hesap şeklin i Şifler'e
benimsettiği rivayet edilmektedir. Küfe
Valisi Muhammed b. Süleyman tarafın
dan hapse atılan Abdülkerim , üç gün
serbest bırakılmasına karşılık valiye yüz
bin dirhem rüşvet vermeyi teklif edince ölume mahkQ'm edildi. Gerçekten öldürü.~eceğini anlayınca da İslam dininde helali haram; rıaramı, helal,gösteren
dört bin hadis uydurduğunu 'iddia etti.
Bu arada bazı taraftarları Halife Mansür'a başvurarak Abdülkerfm'in serbest
bırakılması konusunda . kendisini razı

ABDÜLKERTM- i HARiZMT
ettilerse de idam hükmü infaz edildiği
için onu kurtaramadılar. Abdülkerim'in
öldürülmesine öfkelenen halife, valiyi
azietmek istemiş fakat öldurülen kişi
nin bir zındık* olduğunu anlayınca kararından vazgeçmiştir.
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ABDÜLKEHiM EFENDi, Molla
(bk. MOLLA ABDÜLKEHiM EFENDi).
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ABDÜLKERİM el-HALEBİ
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Hayatı hakkında

pek az bilgi vardı r.
ve ölüm tarihleri belli değildir.
Nesta'lik hattının ilk büyük üstatların
dan sayılan Abdurrahman-ı Harizmi'nin
oğlu , hattat ve şai r Abdürrahim-i Har izmi'nin kardeşidir. Şiraz'da doğduğu
ve hayatının büyük bir kısmını orada
geçirdiği kabul edilmektedir. Hattı babasından öğrendi ve aynı üslübu devam
ettirdi. Akkoyunlu Sultanı Ya'küb'un
Tebriz'deki sarayında hattatlık yaptığı
için Ya'kübi nisbesiyle de anıldı ve baz ı
eserlerine bu şekilde imza attı. Kardeşi
Abdürrahim de aynı sebeplerle Ya'kübi nisbesini kullandı. Ancak iki kardeşin
birlikte yazarak Sultan Ya'küb'a takdim
ettikleri bir murakka'* da Abdülkerim'in Harizmi, Abdürrahim'in ise Ya'kübi
imzalarını kullandıkl arı görülmektedir.
Nitekim Abdülkerim daha çok Harizmi
nisbesiyle tanındı. Derbeder bir hayat
sürmesi ve zihni rahatsızlığı sebebiyle, zaman zaman eserlerine Padişah,
Huda, Zürefa gibi garip imzalar da atDoğum

ABDÜLKEHiM EFENDi,
Buhurizeide
(ö 1192 / 1778 )
Şeyh, mutasavvıf-şair
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Türk müsiki çevrelerinde Buhürizade-i
Sani adıyla şöhret bulmuştur. Hayatı
hakkında fazla bilgi yoktur ; ancak ömrünün büyük bir kısmını istanbul'da geçirdiği bilinmektedir. Gençlik yıllarında,
Kocamustafapaşa hankahı şeyhi Sünbüliyye'den Nüreddin Efendi'ye (ö 1160/
1747) intisap etti. iyi bir tarikat terbiyesi ve bilgisi alarak yetiştikten sonra
bu tekkenin zakirbaşılığına getirildi. Bir
müddet sonra da Eyüp'te Şah Sultan
Tekkesi şeyhi oldu. Bu vazifede iken
seksen yaşlarında vefat etti.
Şiirlerinde Kemter mahlasını kullanan
Abdülkerim Efendi'nin bugüne kadar
divanına rastlanmamıştır. Bazı mecmualarda yer alan manzumelerinden
onun iyi bir tekke şai ri olduğu anlaşıl
maktadı r. Ayrıca dini eserler veren bir
bestekar olarak zama nın önemli müsikişinasları arasında yer almıştır. Muhtelif el yazması güfte mecmualarında ,
genellikle Buhürizade-i Sani adıyla pek
çok eserine rastlanıyorsa da bunlardan
ancak beş tanesinin notası zamanımıza
ulaşmıştır.
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mıştır.

Abdülkerim ve kard e şi nesta'liki baüslübunda ve imzasız olarak

balarının

birbirinden ayırdedilmesi güç bir şekil
de yazmışlardır. Bu üslübun ana karakteri, dikey harflerin uzun, yuvarlak harflerin genişçe yazılması şeklinde ifade
edilebilir. Tuhfe'de kaydedildiğine göre,
Harizmi diğer yazı çeşitlerinde de mahir olduğu halde çok yazmayı sevmez,
uzun aralarla yazdığı yazılarda ise tashih yapmaya gerek duymazdı.
P. P. Soucek, Harizmi ile çağdaş olan
Muhammed b. Bakkal ta rafından yazıl
mış olan cA ca 'ibü 'l-mal].l ı1kat (Royal
Asiatic Societ y) ile Ş ehnam e ( Topkap ı
Saray ı Müzesi Ktp., Hazine. nr. 1496) tezhiplerinin Mevlana Abdülkerim imzasını
taşıması sebebiyle, bu zatın aynı bölgede aynı tarihlerde yaşayan Abdülkerim -i Harizmi olabileceğine dikkat çekmektedir. Ancak, babası gibi tezhiple
de uğraşmış olması mümkün olan hattatın bu eserlerin tezhiplerini yapmış
olması imkansız değilse de kaynaklarda bu hususta kesin bir bilgi bulunmamaktadı r.

Abdülkerim-i Harizmi'nin kaleminden
çıkan eserlerin çoğu istanbul kütüpha-

nelerinde bulunmaktadır. Ayrıca Tahran ve Leningrad kütüphanelerinde de
eserlerinden örnekler vardır. Bunlar
arasında, Tahran Meclis-i Şüra-yı Milli
Kütüphanesi'nde bulunan lfainam e-i
cA ri tf ve Rı1şenafname 883 ( 1478) tarihini taşımakta ve bilinen en geç tarihli eseri kabul edilmektedir. Türk ve islam Eserleri Müzesi'nde bulunan Emir
Gayb Bey, Şah Tahmasb, Malik-i Deylemi ve Sultan Ya'küb murakka'larında,
yazılarından çeşitli örnekler bulunmaktadır. Ayrıca istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde iki kıta yazısı vardı r. Şiir
le de meşgul olduğu bilinmekle beraber bugüne kadar d ivanına rastlanmamıştır.
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