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~ MEHMET SARAY 

ABDÜLKERİM ei-CİLİ 

(M' ~.)JI~) 
Kutbüdd!n Abdülkerlm b. İbrahim 

b. Abdilkerlm el-Cil! 
(ö. 832 / 1428) 

el-İnsanü '/-kamil adlı eseriyle 
tanınan alim ve mutasawıf. 

_j 

767'de ( 1365-66) Bağdat yakınların
daki Cil kasabasında doğdu . Katip Çele
bi 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, çevresin
de kimlerin yer aldığı . toplum içindeki 
mevki i . gibi hususlar tamamen karan
lıktır. Bununla beraber bazı eserlerinde, 
özellikle el-Kehf ve'r-ra~im adlı risale
sinde, Zebfd 'de yanında kaldığı Şere

tüddin ei-Ceberti'nin müridi olduğunu, 
bazı arkadaşlarıyla birlikte 799 ( 1396-
97) yılında onun mescidinde toplandık
larını söyler ve el-Kelimatü'l-ilahiy
ye adlı eserini sos-·( 1402-1403) yılında 
tamamladığını kaydeder. Eserlerinden 
H'anbelf mezhebine ve Kadiriyye tarika
tına 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 fikirleri
nin şerhine ayırmış, bazı konularda ona 
muhalif kaldığını ifade etmekle birlik
te, tasawufun ana meselelerinde, vah
det-i vücud* ve hazarat-ı hams* gibi 
telakkilerde tamamen onun izinden git
miştir. Tasawufl ıstılahlarla yüklü el
İnsanü'l-kamil* adlı eserin~e geniş şe
kilde .işlediği küllf ve cüz'f bütün alem
leri, ilahi ve kevnf kitap.ların tamamı

nı kendinde toplayan, nJ.bu. kalbi, aklı 
ve nefsi ile mükemmeııeŞ}p., mutlak ta
sarruf 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-
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lf'ye göre kamil insanın en mükemmel 
örneği Hz. Muhammed'dir; ondan son
ra gavs* ve kutub* lar gelir. Diğer in
sanların ruhları, insan-ı kamilde tecel
li eden ilahi sıfat ve kudretlerden bi
rer kopya, CTlf'nin ifadesiyle birer "nüs
ha "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 ba
kımdan da İbnü'I-Arabi'yi taklit eder. 

Eserleri. Abdülkerfm el-Cilf'nin eserle
ri İslam dünyasında özellikle Doğu Hin
distan'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 ba
sılan eserin bazı bölümleri R. A. Nichol
son (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 tercüme
de 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 ter
cüme edilmiştir (bk. Sü leymaniye Ktp , 

Abdü lkerim ei-Cili'nin el-instınü '/·kamil ad l ı eserinin ilk 
safyası (Süleymaniye Ktp., Lala Mustafa Paşa, nr. 700/ 3, vr. 75b) 

Hacı Mahmud. nr. 3018, 3157 ; UşşakT Te k
kesi, nr. 411). Eserin Latin harfleriyle ya
yımlanmış bir Türkçe tercümesi daha 
vardır linsan-ı Kamil, 1, tre. A. Akyıld ı z, is
tanbul 1972; ll , tre. A. Akçiçek, ts .). ŞerJıu 
müşkilati'l-FüWJıati'l-Mekkiyye; Me
nazırü'l-il6hiyye; Jja~~atü'l-yakin; 

en-Namı1sü 'l-a 'zam ve'l-kamı1sü'l-ak
dem; Meratibü'l-vücı1d; Kabe kavseyn 
ve mülte~a ·n-namı1seyn; ed-Dürretü'l
ayniyye (veya ~aşidetü'l· 'ayn iyye); 
Keşfü 'l-gayat şerhu Kitabi't-Tecelliyôt 
(diğer eserleri içi n bk. CAL, ll , 264-265 ; 
CAL Suppl., ll, 283-2841 
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!ing 1. ı , 71. 
~ M. NAZiF ŞAHiNOGLU 

i ABDÜLKEHIM b. EBÜ'L-AVCA 
1 

(.~yll..-!1 :.r. ~_,.s:ıı~ ) 
(ö. 155 / 772) 

Maniheist fikirleri 
ve İslam'ı tahrif edici faaliyetleriyle 

L 
tanınan kişi. 

_j 

Abbasiler devrinde Yemen valiliği ya
pan Ma'n b. Zaide'nin dayısı olan Abdül
kerTm önceleri Basra 'da yaşadı. Burada 
Hasan-ı Basri'ye talebelik ettiği söyle
nir. Basra ' nın belli başlı Mu'tezile ke
lamcıları arasında yer almışken bozuk 
fikirleri sebebiyle Küfe'ye sürüldü. Ora
da da ka inatın .ebediliği, tenasüh • ün 
varlığı gibi İslam dinine ters düşen fi
kirler yaymaya, Allah hakkında Ehl-i 
sünnet inancına aykırı bazı hadisler uy
durmaya devam etti. Hatta onun Mani
heizm taraftarı olduğu, hilafet konu
sunda 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 edin
ce ölume mahkQ'm edildi. Gerçekten öl
dürü.~eceğini anlayınca da İslam dinin
de helali haram; rıaramı, helal,gösteren 
dört bin hadis uydurduğunu 'iddia etti. 
Bu arada bazı taraftarları Halife Man
sür'a başvurarak Abdülkerfm'in serbest 
bırakılması konusunda . kendisini razı 



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 ka
rarından vazgeçmiştir. 
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li! M. yAŞAR KAN DEMİR 

ABDÜLKEHiM EFENDi, 
Buhurizeide 

(ö 1192 / 1778 ) 

Şeyh, mutasavvıf-şair ve mfisikişinas. 
L ~ 

Türk müsiki çevrelerinde Buhürizade-i 
Sani adıyla şöhret bulmuştur. Hayatı 

hakkında fazla bilgi yoktur ; ancak öm
rünün büyük bir kısmını istanbul'da ge
çirdiği bilinmektedir. Gençlik yıllarında, 
Kocamustafapaşa hankahı şeyhi Sünbü
liyye'den Nüreddin Efendi'ye (ö 1160/ 

1747) intisap etti. iyi bir tarikat terbi
yesi 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 mec
mualarda yer alan manzumelerinden 
onun iyi bir tekke şairi olduğu anlaşıl

maktadır. Ayrıca dini eserler veren bir 
bestekar olarak zamanın önemli müsi
kişinasları arasında yer almıştır. Muh
telif 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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li! N uRi ÖzcAN 

ı 
ABDÜLKEHiM EFENDi, Molla 

ı 

L 
(bk. MOLLA ABDÜLKEHiM EFENDi). 

~ 

ı 
ABDÜLKERİM el-HALEBİ 

ı 

( ~\ ~,)JI~ ) 

L 
(bk. KUTBÜDDIN el-HALEBI) 

~ 

ı 
ABDÜLKERİM-i HARİZMİ 

ı 

( ~j.JI_,> ~,)JI~ ) 

YJJ. yüzyıl sonlarında yaşayan 

L 
İranit hattat ve şair. 

~ 

Hayatı hakkında pek az bilgi vardı r. 

Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. 

Nesta'lik hattının ilk büyük üstatların
dan sayılan Abdurrahman-ı Harizmi'nin 
oğlu , hattat ve şair Abdürrahim-i Ha
r izmi'nin kardeşidir. Şiraz'da doğduğu 

ve hayatının büyük bir kısmını orada 
geçirdiği kabul edilmektedir. Hattı ba
basından öğrendi ve aynı üslübu devam 
ettirdi. Akkoyunlu Sultanı Ya'küb'un 
Tebriz'deki sarayında hattatlık yaptığı 

için Ya'kübi nisbesiyle de anıldı ve bazı 

eserlerine bu şekilde imza attı. Kardeşi 
Abdürrahim de aynı sebeplerle Ya'kü
bi nisbesini kullandı. Ancak iki kardeşin 
birlikte yazarak Sultan Ya'küb'a takdim 
ettikler i bir murakka'*da Abdülkerim'
in Harizmi, Abdürrahim'in ise Ya'kübi 
imzalarını kullandıkları görülmektedir. 
Nitekim Abdülkerim daha çok Harizmi 
nisbesiyle tanındı. Derbeder bir hayat 
sürmesi ve zihni rahatsızlığı sebebiy
le, zaman zaman eserlerine Padişah, 

Huda, Zürefa gibi garip imzalar da at
mıştır. 

Abdülkerim ve kardeşi nesta'liki ba
balarının üslübunda ve imzasız olarak 

Sultan 
Yakub 

Albümü'nden 
Abdülkerim-i 

Harizmi 
hattı 

bir sayfa 
(Topkap ı 

Sarayı 

Müzesi Ktp., 

Hazine, nr, 

ABDÜLKERTM- i HARiZMT 

birbirinden ayırdedilmesi güç bir şekil

de yazmışlardır. Bu üslübun ana karak
teri, dikey harflerin uzun, yuvarlak harf
ler in genişçe yazılması şeklinde ifade 
edilebilir. Tuhfe'de kaydedildiğine göre, 
Harizmi diğer yazı çeşitlerinde de ma
hir olduğu halde çok yazmayı sevmez, 
uzun aralarla yazdığı yazılarda ise tas
hih yapmaya gerek duymazdı. 

P. P. Soucek, Harizmi ile çağdaş olan 
Muhammed b. Bakkal tarafından yazıl

mış olan cA ca 'ibü 'l-mal].l ı1kat (Royal 
Asiatic Society) ile Şehname (Topkap ı 

Saray ı Müzesi Ktp., Hazine. nr. 1496) tez
hiplerinin Mevlana Abdülkerim imzasını 
taşıması sebebiyle, bu zatın aynı bölge
de aynı tarihlerde yaşayan Abdülke
rim-i Harizmi olabileceğine dikkat çek
mektedir. Ancak, babası gibi tezhiple 
de uğraşmış olması mümkün olan hat
tatın bu eserlerin tezhiplerini yapmış 
olması imkansız değilse de kaynaklar
da bu hususta kesin bir bilgi bulunma
maktadır. 

Abdülkerim-i Harizmi'nin kaleminden 
çıkan eserlerin çoğu istanbul kütüpha
nelerinde bulunmaktadır. Ayrıca Tah
ran ve Leningrad kütüphanelerinde de 
eserlerinden örnekler vardır. Bunlar 
arasında, Tahran Meclis-i Şüra-yı Milli 
Kütüphanesi'nde bulunan lfainame-i 
cA ri tf ve Rı1şenafname 883 (1478) ta
rihini taşımakta ve bilinen en geç tarih
li eseri kabul edilmektedir. Türk ve is
lam Eserleri Müzesi'nde bulunan Emir 
Gayb Bey, Şah Tahmasb, Malik-i Deyle
mi ve Sultan Ya'küb murakka'larında, 
yazılarından çeşitli örnekler bulunmak
tadır. Ayrıca istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde iki kıta yazısı vardı r. Şiir

le de meşgul olduğu bilinmekle bera
ber bugüne kadar d ivanına rastlanma
mıştır. 
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