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(bk. İBN BERRİ, Abdullah). 

ABDUllAH BOSNEVİ 
(ö. 1054/ 1644) 

Fu~a~u 'l-J:ıikem şerhiyle tanınan 
alim ve mutasawıf. 

_j 

_j 

992 ( 1584) yılında doğdu. Tahsiline 
doğum yeri olan Bosna'da başladı , İs
tanbul'da devam etti. Devrinin ilim ve 
kültür merkezlerinden biri olan Bur
sa'ya giderek orada Hasan Kabadüz'a 
intisap etti. İkinci dönem Melamner'i 
olarak bilinen Bayramı Melamneri'nin 
önde gelen temsilcilerinden biri olan 
Abdullah Bosnevl, Şeyh Abdülmecid 
Halvetfden de istifade etti. Daha sonra 
Mısır'a , oradan da hacca gitti. İlml ve 
tasawufl konulara hakimiyeti sayesin
de bir taraftan tasawufl düşüncenin, 
öte yandan Melamniğin bu bölgelerde 
tanınıp yayılmasında etkili oldu. Hac 
dönüşü bir müddetŞam'da kalarak bu
rada Muhyiddin İbnü'l-Arabfnin kabri 
yanında münzevi bir hayat sürdü. Daha 
sonra Konya'ya geldi. Konya'da vefat 
etti ve Sadreddin-i Konevfnin yanına 

defm3dildi. 

Abdullah Bosnevfnin tasawufl dü
şünce açısından en önemli özelliği , Fu
şuşu 'l-J:ıikem'i tercüme ve şerhetmiş 
olmasıdır. Nitekim bu eser, kendisinin 
İslam ülkeierinde Şarihu'l-Fusüs laka
bıyla tanınmasına sebep olmuştur. Ka
tip Çelebi başta olmak üzere birçok 
alim, Fuşus şerhinden övgüyle bahse
der. Tecelliyatü 'ara, isi'n-nüşuş ii 
manaşşali }Jikemi'l-Fuşuş adını taşı

yan bu şerh , vahdet-i vücüd düşüncesi
nin temel ıstılahiarını ele alarak on iki 

bab halinde inceler. Konuların en önem
lileri şunlardır: Hatm-i velayet. gayb-ı 

mutlak, a'yan-ı sabite, hazarat-ı hams, 
nübüwet, velayet. ilm-i zahir. ilm-i ta
tın , mahabbet. hakikat-i Muhammediy
ye, mürşid-i kamil. Abdullah -Bosnevl, 
Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberler
le ilgili haberlerin kendi dilleriyle değil 
de Arapça bildirilmiş olmasını, herkesin 
içinde bulunduğu toplumun dilini ko
nuşması gerektiğine bir işaret olarak 
değerlendirir ve Fusüs'u bunun için 
Türkçe şerhettiğini söyler. Kitabın so
nundaki açıklamada, tasawufl merha
lelerden geçmeyen zaviye şeyhleri ve 
kürsü vaizlerinin bu eseri okumamaları 
gerektiğini hatırlatır . Tecelliydtü 'ara
,isi'n-nüşuş Bulak (1 252) ve İstanbul'da 
( 1290) olmak üzere iki defa basılmıştır . 
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ABDULLAH-i BUHAR! 

ABDUllAH-I BUHARI 
( ..S_;~ ..lı\-':-"-) 

XVIII. yüzyıl 
Osmanlı minyatür sanatçısı. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Geleneksel minyatür (tasvir) üstübun
dan Batı resmine geçiş döneminde ye
tişen son tasvir sanatçıları arasında en 
tanınmış olanıdır. Eserlerini 1735-1745 
yılları arasında verdiği , imzalı ve tarihli 
olanlarından anlaşılmaktadır. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir albüm 
şeklinde (1Y, nr. 9364), Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde de l;>ir albümün 
içinde (Hazine, nr. 2143) ve ayrıca 

parçalar halinde (YY, nr. 1042, 1043, 

1086) bulunan eserleri, devrinin kadın 
ve erkek tiplerini. kıyafetlerini aksettir
mektedir. Bunun yanında gül. !ale gibi 
çiçek resimleri de yapmıştır. Tasvirle
rinde, bilhassa figürlerin yüzlerinin işle
nişinde, Batı etkisiyle onlara boyut ka
zandırmaya çalıştığı görülür. Bunun dı
şında, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bulunan bir kitabın (Emanet 
Hazinesi, nr. 1380) lake tekniğindeki cilt 
kapağının şemselerine yaptığı iki man
zara resmi, Batı etkisindeki Türk res
minde üçüncü boyutun verilmeye çalı

şıldığı "gerçekçi " tarzda yapılmış, bili
nen en erken tarihli manzara kompo
zisyonlarıdır. 

A bdu llah-i Buhc'irfAlbümü'nden iki minyatür <Istanbul Üniversitesi Ktp., TY, nr. 9364) 
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