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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yAŞAR KAN DEMİR

(bk. KUTBÜDDIN el-HALEBI)
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ABDÜLKERİM-i HARİZMİ
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sonlarında yaşayan

hattat ve şair.
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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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