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Ebü’r-Rebî‘ Afîfüddîn Süleymân
b. Þemsiddîn Alî

b. Abdillâh
el-Kûmî et-Tilimsânî

(ö. 690/1291)

Ekberiyye mektebine mensup
sûfî müellif.

˜ ™

610’da (1213) Cezayir’in Tilimsân þeh-
rinde doðdu. Aslen Berberî olup Tilim-
sân’ýn batý kesiminde yerleþmiþ bulunan
Kûme kabilesinin Benî Âbid kolundandýr.
Bazý kaynaklarda yer alan, Kûmî nisbe-
sinin Kûfî þeklinde okunup Kûfe doðumlu
olduðuna, 613 (1216) veya 616’da (1219)
dünyaya geldiðine, babasýnýn Kûfe’den Ti-
limsân þehrine göç ettiðine dair bilgiler
doðru deðildir (Ömer Mûsâ Bâþâ, s. 200-
201). Tilimsân’da bir süre tasavvufî çev-
relere devam ettikten sonra mürþid ara-
mak için ülkesinden ayrýldý. Anadolu’ya git-
tiðinde Konya’da Sadreddin Konevî’nin ders
halkasýna dahil oldu. Konya’da kýrk defa
halvete girdi (Safedî, XV, 408); ancak Ze-
hebî bu rivayeti abartýlý bulmaktadýr (Târî-
Åu’l-Ýslâm, s. 407). Konevî’nin 643 (1245-
1246) yýlýnda Þam’dan ikinci defa Mýsýr’a
gittiði seyahate katýldý. Kahire’de Þeyhüþ-
þüyûh Þemseddin el-Eykî’nin sahibi oldu-
ðu Saîdü’s-süadâ (Salâhiyye) Hankahý’nda
Eykî’nin de hocasý olan Sadreddin Konevî
ile birlikte kaldý (Kütübî, II, 73). Konevî’nin
diðer talebesi Saîdüddin el-Ferganî ile be-
raber hocalarýnýn Ýbnü’l-Fârýz’ýn el-Æa½î-
detü’t-tâßiyye’sini Farsça olarak þerhet-
tiði derslerini takip etti. Muhammed Ab-
dürraûf el-Münâvî, Tilimsânî’nin Kahire’-
de Konevî ile birlikte anne tarafýndan de-
desi olan Ýbn Seb‘în ile tanýþtýðýný rivayet

eder. Ýbn Seb‘în, kendisine yöneltilen bir
soru üzerine Konevî’nin tevhid ilminde mu-
hakkik sûfîlerden sayýldýðýný, Afîf et-Tilim-
sânî denilen gencin ise bu hususta Kone-
vî’den daha mahir olduðunu söylemiþtir
(Ýbnü’l-Ýmâd, V, 412; M. Abdürraûf el-Mü-
nâvî, II, 89).

Tilimsânî, Kahire’den ailesiyle birlikte ay-
rýldýktan sonra 665-670 (1267-1271) yýllarý
arasýnda Þam’a gidip Kasiyûn daðý etek-
lerindeki Sâlihiye’de ikamet etmeye baþ-
ladý. Kaldýðý mahalle günümüzde Afîf di-
ye anýlmaktadýr. Memlük Sultaný Kalavun
zamanýnda hazine vergilerinin toplanma-
sýndan sorumlu bir göreve tayin edildi.
Bir yandan da tasavvufî faaliyetlerine de-
vam etti. Ömrünün sonuna kadar hazine-
darlýk görevinde bulunan Tilimsânî 5 Re-
ceb 690’da (4 Temmuz 1291) Dýmaþk’ta
vefat etti ve Sûfiye Kabristaný’na defnedil-
di. Öldüðü gün kendisini ziyarete gelip ha-
lini soran Þeyh Burhâneddin el-Kütübî’ye,
“Ýyiyim; Allah’ý bilen kimse O’ndan nasýl kor-
kar? Ben de Allah’ý bildiðimden beri O’ndan
korkmadým. Allah’a kavuþtuðumdan dola-
yý mutluyum” þeklinde karþýlýk verdiði be-
lirtilmektedir (Ýbnü’l-Ýmâd, V, 412). Kendi-
si gibi þair olan, Þâbbüzzarîf lakabýyla meþ-
hur Þemseddin Muhammed adlý tek oð-
lunun Saîdü’s-suadâ Hankahý’nda ikamet
ettiði sýrada 661’de (1263) doðduðu, 688’-
de (1289) babasýyla birlikte gittiði Dýmaþk’-
ta vefat edip Sûfiye Kabristaný’na defne-
dildiði rivayet edilmektedir (Ömer Ferruh,
III, 656; Þâbbüzzarîf et-Tilimsânî, neþrede-
nin giriþi, s. 6). Kýsa bir süre önce de kar-
deþini kaybeden ve arkasýndan tek oðlu-
nun ölümüyle sarsýlan Afîfüddin her ikisi
için acý dolu bir mersiye yazmýþtýr (Dîvân,
s. 17). Þâbbüzzarîf’in þiirlerinin babasýnýn
þiirlerinden daha güzel olduðu söylenmek-
tedir.

hýn adýnýn yazýldýðý 974 (1566) tarihli pa-
ralar kesilmiþtir. Tilimsân þehrindeki Ze-
nâte-Messaji Hac Havaalaný uluslar arasý
uçuþlara açýk olup önde gelen havaalan-
larýndan biridir. Üzüm baðlarý ve zeytin
aðaçlarý ile çevrilen Tilimsân dericilik, ha-
lýcýlýk ve dokumacýlýk ürünleriyle meþhur-
dur. Günümüzde ayný adý taþýyan idarî bi-
rimin merkezi olan Tilimsân þehrinin nü-
fusu 1987’de 110.242, 1998’de 120.155
ve 2010 yýlýnda 122.122 idi. Þehir 2011
yýlýnda Ýslâm Kültür Baþkenti seçilmiþ ve
bu amaçla pek çok faaliyet düzenlenme-
si planlanmýþtýr.
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475 (1082) yýlýnda
inþa edilmeye baþlanan,

XIII. yüzyýlda yapýlan ilâvelerle
son þeklini alan,

Murâbýtlar ve Muvahhidler
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ta sadece Allah’ý görür (Þer¼u Mevâšýfi’n-
Nifferî, s. 466-467).

Tilimsânî, Kahire’den Þam’a gittiðinde
sûfî zümreleri arasýnda büyük itibar gör-
müþ, onunla birlikte Safed, Beytülmakdis,
Aclûn ve Þam’ýn diðer bölgelerinde vah-
det-i vücûd anlayýþý yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ kendisinden dil ve ede-
biyat dersleri almýþtýr. Burada onun tasav-
vuf anlayýþýný benimseyen bir grup oluþ-
muþ, önderliðini Mahmûd b. Tay el-Aclû-
nî’nin yaptýðý bu grubun üyeleri Tilimsâ-
nî’nin divanýný ezberlemeyi âdet edinmiþ-
tir. Safed’deki müntesiplerinde bazý sap-
kýn davranýþlar görülmüþ, ancak bunlar
daha sonra terkedilmiþtir. Tilimsânî’nin gö-
rüþleri kendisinden çok sonra da sürdü-
rülmüþtür. Hâtim b. Ahmed el-Ehdel el-
Yemenî (ö. 1013/1604) Kitâbât £alâ Dîvâ-
ni’l-£Afîf et-Tilimsânî adlý eseriyle onun
takipçileri arasýndadýr (a.g.e., neþredenin
giriþi, s. 31). Ömer Mûsâ Bâþâ, el-£Afîf
et-Tilimsânî: Þâ£irü’l-va¼deti’l-mu¹laša
adýyla hakkýnda bir monografik çalýþma
yayýmlamýþtýr (Dýmaþk 1982). Tilimsânî’-
nin hýristiyan dünyasýnda bazý ruhbanlar
üzerinde de etkisi olduðundan bahsedil-
mektedir.

Eserleri. 1. Þer¼u Menâzili’s-sâßirîn
(nþr. Abdülhafîz Mansûr, I-II, Tunus 1989).
Hâce Abdullah-ý Herevî’nin tasavvuf ma-
kamlarýna dair eserinin þerhidir. Bu ese-
rin ilk þârihlerinden olan Tilimsânî kitap-
ta âyetlerin yaný sýra elli kadar hadise yer
vermiþ, Bâyezîd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bað-
dâdî, Þiblî, Gazzâlî, Kuþeyrî, Nifferî gibi sû-
fîlerin görüþlerinden faydalanmýþtýr. Þer-
hin talebelerine okuttuðu Menâzil ders-
leri sýrasýnda meydana geldiði söylenebi-
lir. 2. Þer¼u Mevâšýfi’n-Nifferî (nþr. Ce-
mâl el-Merzûký, Kahire 2000; nþr. Âsým Ýb-
râhim el-Keyyâlî, Beyrut 2007). Muham-
med b. Abdülcebbâr en-Nifferî’nin yet-
miþ yedi bölümden oluþan, tasavvufî re-
mizlerle yüklü kitabýna yapýlan ilk þerh-
tir. 3. Dîvân. Tilimsânî’nin ilâhî muhab-
bet ve vahdet-i vücûda dair þiirlerinin
toplandýðý eser Ýbnü’l-Fârýz’ýn divanýyla
birlikte en çok okunan divanlardandýr.
Ýlk baskýlarý Kahire (1281, 1287, 1308) ve
Beyrut’ta (1885) yapýlmýþtýr. Yûsuf Zey-
dân divanýn birinci kýsmýný bir incelemey-
le birlikte neþretmiþtir (Ýskenderiye 1990;
Kahire 2008). Tam metni el-Arabî Dahou
tahkik etmiþ (Dîvânü Ebi’r-Rebî£ £Afifüd-
dîn et-Tilimsânî e½-Øûfî, Cezayir 1994), Ýs-
kender el-Maðribî eseri Fransýzca’ya çevir-
miþtir (Le diwan d’mour du Cherif Soulei-
man, 1911). 4. Þer¼u Fu½û½i’l-¼ikem (Sü-

leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1248, vr.
1b-151b; Yahyâ Efendi, nr. 2654, vr. 1a-75b).
Ýbnü’l-Arabî’nin eserine düþülen hâþiyeler-
den ibarettir. Dîbâcesinde eserin yazýlma-
sýna sebep olarak Ebü’l-Kasým Abdülkerîm
b. Hüseyin b. Ebû Bekir et-Taberî ismi zik-
redilmektedir. 5. Þer¼u Esmâßillâhi’l-¼üs-
nâ (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1556, vr. 1-
67; Dokuz Eylül Üniversitesi Ýlâhiyat Fak.
Ktp., nr. 11342). Ýlâhî isimlerin Kur’an’ýn ba-
þýndan sonuna kadar âyetlerde zikrediliþ
sýrasýna göre þerhidir. Ýsimlerin önce han-
gi âyette geçtiði belirtilmiþ, ardýndan þerhi
yapýlmýþ, Ebû Bekir Muhammed el-Bey-
haký, Ýmam Gazzâlî ve Ebü’l-Hakem Ber-
recân el-Endelüsî’nin görüþlerinden fayda-
lanýlmýþtýr. Eseri Selahattin Alpay Türkçe’-
ye çevirmiþtir (Ýstanbul 1996). 6. Þer¼u
Tâßiyyeti Ýbni’l-Fârý². Konevî’nin el-Æa-
½îdetü’t-tâßiyye derslerine katýlýp not tu-
tanlardan biri olan Tilimsânî’nin yaptýðý
þerhin Ferganî’nin Meþârišu’d-derârî ad-
lý þerhine nisbetle çok muhtasar olduðu ri-
vayet edilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I. 266).
7. Þer¼u £Ayniyyeti Ýbn Sînâ. Ýbn Sînâ’-
nýn bir þiirinin þerhi olup el-Keþf ve’l-be-
yân fî ma£rifeti £ilmi’l-insân adýyla da ka-
yýtlýdýr (Þam Zâhiriyye Ktp., nr. 6648; Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 2410). 8. Risâle
fî £ilmi’l-£arû² (Berlin Ktp., nr. 7128).
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Afîfüddin et-Tilimsânî, Muhyiddin Ýb-
nü’l-Arabî ve Konevî gibi bir olan varlýðýn
Hak’tan, var olduðu zannedilen bütün var-
lýklarýn ise Hakk’ýn mutlak varlýðýnýn gö-
rünümlerinden ibaret bulunduðunu savu-
nan vahdet-i vücûd anlayýþýna baðlý mu-
hakkik bir sûfîdir. Bu anlayýþý özellikle þi-
irlerinde doðrudan ifade etmiþ ve Hak ile
âlem arasýnda her türden ayýrýma iþaret-
ten kaçýnan sözlere sýkça baþvurmuþtur.
Tilimsânî, sadece Hakk’ýn vahdâniyyetin-
den konuþan kimsenin tahkik makamýnda
bulunduðunu, bu kimsenin âlemde Hakk’ýn
varlýðýndan, gücünden, kudretinden, ira-
desinden, ilminden baþka bir þey müþa-
hede etmediðini söyler.

Zehebî ve Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, dü-
þüncelerinin ittihâd ve hulûl içerdiði iddi-
asýyla Tilimsânî’yi zýndýklýkla itham etmiþ-
tir. Bir rivayete göre kendisine, “Nusayrî
misin?” diye sorulduðunda, “Nusayrî ben-
den bir parçadýr” diye cevap verdiði için
dinden sapanlar zümresinden sayýlmýþtýr
(Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 406). Abdurrah-
man-ý Câmî bu cevabýn cem‘ makamýnda
verildiðini, “Ýyi kötü her þey derviþin cüzü-
dür” sözünün de iþaret ettiði gibi bu ma-
kam sahibinin varlýðýn bütün parçalarýný
kendisinin kýsýmlarý ve tafsili olarak mü-
þahede ettiðini, Tilimsânî’nin, “Her haki-
katin tavrýnda benim bir yolum var / Her
mertebede ve zevkte bir yol tutarým / Çev-
remdeki felekler benimle döner / Felekleri
kuþatan daireler benimle hareket eder”
beyitlerinin de bu makamda dile geldiði-
ni belirtir. Çaðdaþý olan Ýbn Teymiyye, Ti-
limsânî’yi Ýbnü’l-Arabî, Ýbn Seb‘în, Ýbnü’l-
Fârýz ve Abdullah el-Belyânî ile birlikte Ceh-
miyye fýrkasýndan kabul eder. Ýbn Teymiy-
ye’ye göre Tilimsânî ittihâd ve hulûlde aþý-
rýya gitmiþ, Ýbnü’l-Arabî gibi vücûd ile sü-
bûtu, Sadreddin Konevî gibi mutlak ile
muayyeni birbirinden ayýrmamýþ, her açý-
dan mâsivâyý nefyetmiþ, perdeli kimsenin
âlemi göreceðini, perde kalktýktan sonra
âlemin ortadan kalkacaðýný, dolayýsýyla þe-
riatýn yasaklarýnýn düþeceðini savunmuþ-
tur. Tilimsânî’nin Nifferî’nin el-Mevâšýf’ý-
na yazdýðý þerhteki “abdâniyyet” mevkýfý-
na dair görüþleri, eserlerine dayanmadan
bazý rivayetlerden hareketle onu itham
eden Ýbn Teymiyye’ye bir tür cevap mahi-
yetindedir. Tilimsânî’ye göre Allah’a kulluk
makamý (abdullah) sülûkte ulaþýlacak son
mertebedir. Bu mertebeye varan sâlik bü-
tün sýfat mertebelerini aþar ve Hakk’ýn zâ-
týný müþahede eden zât evliyasýndan olur.
Mâsivâ ile sýfatlanmayý aþan kimse varlýk-


