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ABDUllAH b. BERRİ 
( ...S.r. ı:r. ..lı\ "':-"- ) 

(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. 

_j 

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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ABDULlAH b. BULUKKİN 
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(~.:r,.U.I~) 

Abdullah b. Bulukkfn b. Badls ez-Zfrf 

XL yüzyılda Gırnata'da kurulan 
Ziriler hanedanının 

L 
üçüncü ve son emiri (1072-1090). 

_j 

447 ( 1 055-56) yılında doğdu. Serberi 
asıllı Sanhace kabilesinin Ziri koluna 
mensuptur. ZirHer'in ikinci hükümdan 
Badis'in yahudi asıllı veziri Joseph, tah
tın yegane adayı Bulukkin'i zehirlettiği 
için (1064), dedesi tarafından veliaht ta
yin edildi ve onun ölümü üzerine Gırna
ta'da tahta çıktı (465/ 1072-73) . Ancak 
kardeşi Temim kendisini tanımayarak 
Malaga'da bağımsızlığını ilan etti. İki 
kardeş arasındaki mücadele hanedanın 
yıkılışma kadar sürdü. Abdullah sadece 
kardeşiyle değil, aynı zamanda komşu 
emirliklerle de uğraşmak zorundaydı. 
Bu yüzden Kastilya Kralı VI. Alfonso ile 
gizlice pazariıkiara girişti. Kendisini ra
kip ve düşmaniarına karşı koruması 

mukabilinde ona haraç ödedi. Hıristiyan 
krallıkların giderek kuwetlendiklerini 
gören bazı müslüman emirler. Murabıt 
Hükümdan Yusuf b. Taşfin'e müracaat 
ederek kendilerini himaye etmesini is
tediler. Kadılardan meydana gelen bir 
sefaret heyeti bu maksatla Fas'a gide
rek Yusuf b. Taşfin ile görüştü (ı 082) . 
Ne var ki o Endülüs'te meydana gelen 
olaylara müdahale edip etmemekte ka
rarsızdı. Ancak fakih ve kadıların baskı
ları sonunda buna razı oldu. 1086 yılın
da Endülüs'e geçen Murabıt ordusu 
büyük bir törenle karşılandı. Abdullah 
ile kardeşi Temim de SOO kişilik süvari 
birliğiyle Murabıt ordusuna katıldılar. 

Bu gelişmelerden haberdar olan VI. Al
fonso, 50.000 kişilik güçlü ordusuyla 
müttefik müslüman kuwetleri üzerine 
hücum etti. Zellaka'da cereyan eden bu 
savaş müslümanların kesin zaferiyle 
sonuçlandı ve kral. ordusunun büyük 
bir kısmını savaş meydanında kaybe
derek kaçmak zorunda kaldı (23 Ekim 
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1086). Alfonso bu mağ!Gbiyetin intika
mını almak için yeni bir ordu hazırladı 
ve müstahkem Aledo Kalesi'ni inşa etti 
(1087) . Bunun üzerine müslümanlar 
tekrar Murabıtlar'dan yardım isternek 
zorunda kaldılar. Yüsuf b. Taşfin. yapı
lan daveti kabul ederek Aledo'yu dört 
ay kuşattı. Fakat bir sonuç elde ederne
den geri çekildi. Fakihler ve kadılar bu 
başarısızlıktan. birbirleriyle sürekli mü
cadele halinde olan mülükü't-tavaifin 
sorumlu olduğunu söyleyerek onu En
dülüs'ü ele geçirmeye ve mülukü't
tavaifi ortadan kaldırmaya teşvik etti
ler. Bu sırada Gırnata Kadısı Ebu Ca'fer 
Kulaifnin Yusuf b. Taşfin ile gizlice 
görüşmesi Abdullah'ı endişelendirdi ve 
Kadı Ebü Ca'fer'in öldürülmesini emret
ti. Ancak annesi buna engel oldu. Bu
nun üzerine Ebu Ca'fer bir fırsatını bu
lup Gırnata'dan Aleala'ya kaçtı. Oradan 
da Kurtuba'ya geçerek kadı ve fakihle
rin Kral Alfonso ile işbirliği yapan ve 
ona haraç ödeyen Abdullah b. Suluk
kin'in aziedilmesi için fetva vermelerini 
sağladı. Özellikle Gazzali ve Turtuşi gibi 
meşhur alimierin Endülüs'ün yeniden 
hıristiyan hakimiyeti altına girmemesi 
için buraya müdahaleyi zaruri gören 
fetvalarından cesaret alan Vusuf b. 
Taşfin Gırnata üzerine yürüuü. Abdul
lah b. Bulukkin korkak. tembel ve kabi
liyetsiz bir hükümdardı. Murabıtlar'ın 

Gırnata üzerine yürüdüğünü haber alın
ca önde gelen adamlarını toplayıp isti
şare etti. Önce dedesi Badis'e büyük 
hizmetleri olan Müemmil'in fikrini sor
du. O Murabıtlar'a karşı koyacak du
rumda olmadıklarını söyleyerek Yusuf 
b. Taşfin'e boyun eğmesi için Abdullah'ı 
ikna etmeye çalıştı: diğerleri de Müem
mil'i desteklediler. Fakat Abdullah onla
ra güvenemedi. Yusuf b. Taşfin'in niye
tini tam olarak kestirememekle bera
ber savunma için gerekli hazırlıklara 

başladı. Bu arada Kral VI. Alfonso'ya da 
haber gönderip yardım istedi. Ancak 
kraldan herhangi bir cevap alamadı. 

Öte yandan halk Murabıtlar'la birleş
rnek için şehri terketmeye başlamıştı. . 
Abdullah durumu anladı ve annesiyle 
birlikte Yusuf b. Taşfin'in huz)Jruna git
meye karar verdi. Onu görür görmez 
atından inerek af diledi. Yusuf da ken
disini affettiğini ve çadırda istirahata 
çekilmesini söyledi. Fakat çadıra girince 
zincire vuruldu. Murabıtlar halkın se
vinç çığlıkları arasında Gırnata'ya girdi
ler. Abdullah önce Ceziretülhadra'ya 
(Algeciras), sonra Septe'ye (Ceuta), ni
hayet Merakeş'in kuzeyindeki Ağmat'a 

sürüldü ve orada ikamete mecbur edil
di. Böylece ZirHer hanedam sona ermiş 
oldu (483/ 1090) Abdullah'ın ölüm tarihi 
ise belli değildir. 

Abdullah b. Bulukkin sürgünde bu
lunduğu sırada hatıralarını yazdı. et
Tibyiin cani'l-hiidişeti'l-kii 'ine bi dev
leti Beni Zir if Gırniita adlı bu eserin 
yazma nüshası . Fas'ta Karaviyyin Camii 
Kütüphanesi'ndedir. Bazı bölümleri is
panya'da Andalus adlı dergide (lll , IV., 
VI sayı larda, ı 935, 1936. 194 ı) yayımlan
dı. Eserin tamamı. E. Levi-Provençal ve 
E. Garcia Gomez'in ispanyolca tercüme
siyle birlikte Las "Memorias" de <Abd 
Allah, ultima rey ziri de Granada 
adıyla Madrid'de 1954'te neşredildi. Ki
tap Levi-Provençal'in Fransızca mukad
dimesiyle Kahire'de tekrar basıldı 

( 195 5) . Ayrıca A. T. Tibi tarafından Me
moirs of <Abd Allah b. Bulukkin adıy
la İngilizce'ye de tercüme edilerek 1986 
yılında yayımlandı. Bu eser, Endülüs'ün 
XI. yüzyılın ikinci yarısına ait tarihi için 
önemli ve güvenilir kaynaklardan biri
dir. Abdullah b. Bulukkin eserinde ken
disini tehdit eden tehlikeler karşısında 
düştüğü kötü durumu mazur göstere
cek uzun açıklamalar yaptığı gibi. 479 
( 1 086-87) yılına kadar Endülüs'te mey
dana gelen olaylar hakkında da geniş 
bilgi vermektedir. 
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