
ABDU LLAH b. SALiH ei-MISR! 

dis malzemesini tamamen istinsah et
meye çalıştığı için Katibü'I-Leys lakabı 

ile şöhret kazandı. Hicrr üçüncü asrın 

meşhur hadisçilerinden EbO Ubeyd el
Kasım b. Sellam. Yahya b. Main. Darimf. 
Buharf, Ebu Zür'a ed-Dımaşkf'ye hadis 
okuttu. E bO DavOd, Tirmizi ve İbn Ma ce 
gibi muhaddisler onun rivayetlerini, ta
lebesi Ebu Ali Hasan b. Ali ei-Hallal va
sıtasıyla ikinci elden almışlardır. 

Bir hadis ravisi olarak Abdullah b. 
Salih, zabt* bakımından bazılarınca ten
kit edilmişse de diğer bir kısım hadis
çiler onun güvenilir ( sika •) bir ra vi ol
duğunu söylemişlerdir. Başlangıçta son 
derece kuwetli bir hafızaya sahip titiz 
bir kimse olan Abdullah'ın, hayatının 

sonlarına doğru hafızasının zayıflaması 

sebebiyle tenkide uğradığı da ileri sü
rülmüştür. Bu sebeple, onun kanalıyla 

gelen rivayetler umumiyetle hasen• 
olarak değerlendirilmiştir . Nitekim ünlü 
muhaddis Buhari, onun bu nevi rivayet
lerini el-Cami 'u 'ş -ŞahfJ:ı'ine almamış, 
fakat el-Edebü'l-müfred'inde kırk altı 

tanesine yer vermiştir. 
Eserleri hakkında bilgi bulunmayan 

Abdullah b. Salih'in. Abdullah b. Vehb 
tarikiyle rivayet ettiği on altı sayfalık 

bir hadis mecmuasının günümüze ka
dar gelebildiğini , bunun da Kahire'de 
(Fihrisü Dari'/-Kütübi'l-Mısriyye, I, 108, 
hadis nr. ı 5581 bulunduğunu Fuad Sez
gin kaydetmektedir. 
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Iii A Li Y ARDlM 

ABDULlAH-I SAYRAFt 
( ..) _,.., .J, i~ ) 

(ö. 745 / 1344-45'ten sonra) 

Aklam~ı sitte*nin 
önde gelen üstatlarından İranlı hattat . 

L ~ 

Babası Tebrizli sarraf Hace Mahmud'
dur. Tebriz'de yaşadı ve orada vefat 
ederek Serendib Mezarlığı'na defnedil
di. MOstakimzade Bağdatlı olduğunu 

söyler. Kaynakların çoğu, yazıda hocası-
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nın Yaküt ei-Müsta'sımfnin talebelerin
den Seyyid Haydar Kündenüvis olduğu
nu belirtirlerse de Abdullah ' ın, Yaküt'un 
aklam-ı sitteyi öğrettiği altı üstat ara
sında bulunduğunu ileri sürenler de 
vardır. 

Eserleri, yaşadığı devrin mimari abi
deleri üzerindeki kitabeler ve iç mekan
lardaki tezyinf celf yazılarla , çeşitli mu
rakka' ve yazmalardaki hatları olmak 
üzere iki grupta toplanabilir. Abdullah'
ın bilhassa kitabe ve tezyinf yazılardaki 
başarısın i. hacası Seyyid Haydar'ın dev
rin en büyük ceır üstadı olmasına bağ
lamak vel aralarındaki hoca-talebe mü
nasebetinin kuwetli bir delili olarak ka
bul etmek mümkündür. 

Tebriz'deki imaret-i Üstad u Şakird 
ve Dımaşkıyye Medresesi gibi eserlerin 
kitabe ve tezyinf hatları Abdullah-ı Say
raffye aittir. Otuz altı Kur'an - ı Kerim ve 
pek çok murakka' yazmıştır. Bunların 

çoğu istanbul kütüphanelerinde mev
cuttur. Yazdıkları arasında en güzel ör
nekler. Türk ve islam Eserleri Müzesi'n
de ve Topkapı Sarayı'nda (Emanet Hazi
nesi , nr. 49) bulunan Kur'an-ı Kerfm'ler
dir. Tahran'da Kütüphane-i Saltanatı ve 
Meşhed'de Kütüphane-i Rızavfde (bk. 

Rahnüma-yı Generne-i ~ur' an, s. 475 ) iki 
Kur'an'ı, ingiltere'de Chester Beatty Lib
rary'de (Dublin) ise (MS, nr. 14681 yaz
dığı bir diğer Kur'an mevcuttur. Sülüs 
hattının kaidelerini anlatan Risale der 
Kava 'id-i Ijatt-ı Şülüş adlı bir risalesi 
de Kütüphane-i Rızavfdedir. 

Talebeleri arasında Hayreddin Mara
şi ve Şeyh Hamdullah önde gelen isim
lerdir. Bilhassa Şeyh Hamdullah başlan
gıç dönemlerinde SayrafTden çok etki
lenmiştir. Bu sebeple Sayrafi, Osmanlı 
hattatlarına dalaylı olarak tesir etmiş
tir. Horasan hattatlarının silsilesi de 
ona dayanmaktadır. 

Ölüm tarihi kesin olarak belli değil
dir. Ancak Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde bulunan Kur'an-ı Kerim, 
7 45 ( 1344 -45) tarihini taşıdığına gö
re vefatı bundan sonra olmalıdır. P. P. 
Soucek ise hiçbir kaynak belirtmeden 
vefat tarihini 746'dan ( 1345-46) sonra 
göstermektedir (bk . Elr., ı . 203 1 
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Abdu l l ah - ı Sayrafi' nln nesih hatt ı il ' yazd ığı Ku r' .3n -ı Kerim 'i n son iki s a yfası (Türk ve İsl~m Eserleri Müzesi Ktp .. nr. 178) 


