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ABDÜRRAÜF es-SİNKİLİ 
( JL.ll ....;j)l~ ) 
(ö. 1105 / 1693 [?)) 

Şüttilriyye tarikatına mensup 
Açeli mutasavvıf 

ve fıkıh Alimi. 
_j 

1 02S'te ( 1616) Açe Sultanlığı'na bağ
lı Sumatra'nın batı sahilindeki Fansür'
un kuzeyinde yer alan Sinkil'de doğdu . 

ResmT görevle Açe'ye gönderilen Ali adlı 
bir Osmanlı aliminin oğludur. Gençliğin

de din eğitimi görmek için Arabistan'a 
giderek on dokuz yıl orada kaldı. Medi
ne'de Şeyh Ahmed el-KuşaşT ve halifesi 
ibrahim el-KüranT vasıtasıyla Şüttariyye 
tarikatına intisap etti. 1661' de Açe'ye 
dönerek Şüttariyye 'yi yaymaya çalıştı . 

Kesin olmamakla birlikte 1693'te Açe'
de vefat etti. Şüttariyye tarikatı. Cava 
ve Endonezya'ya müridieri tarafından 

götürüldü. 

Abdürraüf es-SinkilT'nin tasawuf an
layışının nazari esası, nefsin yedi mer
tebesi bulunduğu ve insanın Allah'ın sü
reti olduğu fikridir. 'Umdetü'l-mufJtacin 
adlı eserinde bu konu ile ilgili geniş bil
gi vermiş, ayrıca Kifayetü '1-muhtacfn, 
Beyanü't-tecelli gibi bazı eserlerinde 
bu görüşlerini tekrar ele alarak açıkla
mıştır. Sünni çerçeve içinde kalarak, 
XVII. yüzyılın başlarında Açe'de gelişen 
şeriat dışı tasawufi anlayışı reddeden 
Abdürraüf'un eserlerinin çoğu Malay
ca. bir kısmı ise Arapça'dır. Geniş ölçü
de Beyzavi'nin tefsirinden faydalanarak 
hazırladığı Malayca Kur'an meali (Tercü· 

manü 'l-müste{fd, 1-11. istanbul 1302) ile Ra
niri'nin Şıratü '1-müstal~im'ine zeyl ola
rak yazıp Açe Prensesi Safiyyetüddfn'e 
takdim ettiği Mir' ô.tü 't-tullô.b adlı Şafii 
fıkıh kitabı önemli eserleridir. el-Me
va 'izü '1-bedf ca adlı kırk hadis tercü
mesinin Abdurraüfa ait olup olmadığı 
kesin olarak belli değildir. Şô. 'ir Ma 'ri
fet adlı ahiretle ilgili Malayca tasawufi 
manzume ve diğer bazı eserler de ken
disine atfedilmektedir. İbnü'I-Arabi'den 
seçtiği vahdet-i vücüdla ilgili iki metnin 
şerhi olan De15ayı15u 'l-1Jurı1f adlı Ma
layca eseri. A. Johns tarafından ingiliz
ce tercümesiyle birlikte neşredilmiştir 

(bk JRAS, s. 55-73, 139-158) 

Açe'de gelişen RafızT harekete şiddet
le karşı koyup Sünniliği savunduğu için 
sonraki nesiller Açe'ye islamiyet'i onun 
getirip yaydığım sanmışlardır. Mezarı 
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Abdürraüf es-Sinki li'nin 
' Umdetü 'l·muhtacin adlı eseri nden bir sayfa 
(Paris Biblioth €q ue Nationale , Mala ls-J avanais, nr. 66, vr. 1 b) 

Açe ırmağının ağzında bulunduğundan 
"Töngku di-Kuala" lakabıyla anılan Ab
dürraüf es-SinkilT, Açe'nin en büyük 
velTsi olarak kabul edilmektedir. Hak
kında Adolf Rinkes tarafından bir dok
tora çalışması yapılmıştır (Abdoerraoef 

uan Singkel, Bijdrage tot kennis uan 

mystiek op Sumatra en Java, Heeren

veen 1909) 
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ABDÜRREŞİD-i DEYLEMİ 

(~J~jl~) 

(ö. 1081 / 1670) 

Hint-Türk imparatorları Şah Cihan 
ve Evrengzib'in himayelerinde 

Hindistan'da yaşayan 
İranlı hattat ve şair. 

_j 

Kazvin'de doğdu. Haseni seyyidler
den bir aileye mensuptur. Yazıyı, dayısı 
meşhur nesta'lik hattatı imad'dan öğ
rendi. Bundan dolayı gençliği isfahan'
da geçti. Dayısının öldürülmesi üzerine 
ailesinin bir kısmı Anadolu'ya, bir kısmı 
Hindistan'a göç etti. AbdürreşTd-i Dey
lemT de Hindistan'a kaçarak Şah Cihan'a 
sığındı . Önce sarayda hususi katipliğe 
getirildi. Daha sonra saray kütüphane
sinde hatız-ı kütüb olarak çalıştı ve hü
kümdarın özel hattatlığını yaptı. Şah Ci
han'ın oğlu Dara Şüküh'a ve Evreng
zib'in kızı Zibünnisa'ya hat dersleri ver
di. Şah Cihan'ın sarayında yirmi üç yıl 

hizmet etti (1623-1646) AbdürreşTd Ag
ra 'da öldü. Talebesi Zibünnisa onun için 
bir mersiye yazarak ölümüne tarih dü
şürmüştür. 

iran'da Abdürreşid ve ReşTda, Hindis
tan'da ise Aga Reşid ve Aga unvanlarıy
la tanınmış, şöhreti iran'dan çok Hin
distan'da yayılmıştır. Dayısı imad'ın üs
lübunu benimsem i ştir. Gulam Muham
med, tezkiresinde Hindistan'da onun 
tavrının benimsendiğini ve on beş tale
besi olduğunu yazmaktadır. Bunlar ara
sında, Şah Cihan'ın oğlu ve Evrengzib'in 
kızı dışında Hindistan'da tanınmış olan
ları Muhammed Eşref Hace-sera, SaT
da-yı Eşref. Abdurrahman-ı Fermannü
vTs ve Mir Hace'dir. 

Sipihr, tezkiresinde diğer yazı çeşitle
rini de yazdığım söyler; ancak bu hu
susta geniş bir araştırma yapan Mehdi 
Beyanı, onun nesta'likten başka yazısı
na rastlanmadığını bildirir. imzalarını 
AbdürreşTd. AbdürreşTd- i DeylemT, Re
şTda, AbdürreşTd eş-ŞerTf ei-HasenT şek
linde atmıştır. istinsah ettiği kitapların 
en güzelleri, Hace Abdullah-ı Ensari'nin 
Mal5alô.t'ı (Tahran. Kitaphane-i Saltana
til ile Mevlana'nın Meşnevf'sidir (Tah
ran , Aga-yı Doktor Mehdevl Kütüphanesi). 
Tahran, Delhi. Leningrad, Kabil ve Ox
ford kütüphanelerinden başka istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi ile Türk ve 
islam Eserleri Müzesi'nde de yazıları 
vardır. 


