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Safeviler devri hattat ve şairi. 
_j 

Nisbesinden de anlaşılacağı üzere 
Tebrizlidir. Doğum tarihi belli değildir. 

Öğrenim hayatının ilk dönemi Tebriz'de 
geçti. Dini ilimlerle beraber felsefe ve 
matematik tahsil ettiği gibi hatla da 
meşgul oldu. Sülüs ve nesihte ilk hocası 
Ala Beg Tebrlzfdir. Daha sonra tahsilini 
ilerietmek için Bağdat'a gitti. Tasawu
fa meyli olduğundan Bağdat Mevlevlha
nesi'nde Mustafa Dede'ye bağlandı. On
dan sülüs ve nesih yazılarını meşkede
rek çok iyi bir hattat oldu; aynı zaman
da t13sawufa da intisap ettiği için SO
rı lakabıyla anıldı. Kaynaklarda Dede 
Mustafa ismiyle anılan hocası hakkında 
bilgi yoktur. Dede Mustafa ' nın, 1518'
de vefat eden Şeyh Hamdullah 'ın oğlu 

Mustafa Dede ile aynı kişi olması da 
mümkün değildir. Ancak Abdülbakf'nin 
eserlerinde Türk hat üsiObu hakim ol
duğuna göre. hocasının Türk olması 

kuwetle muhtemeldir. Bağdat'a yerle
şen hattat. orada çeşitli ilimlerde ken
dini çok iyi yetiştirdi. Ancak hattaki 
kudreti hepsinin üstünde olduğundan. 
daha çok hattat olarak tanınmıştır. Te?

kire-i Nasrabddi müellifi Muhammed 
Tahir, bu bilgileri verdikten sonra ken
disinin de bu büyük üstattan meşketti
ğini, fakat kabiliyeti olmadığı için Her
leyemediğini söyler. 
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Ahmed-i Razı ve M. Ali Terbiyet, Teb
riz!' nin Han-ı Hanan olarak tanınan 

Abdülemin Han ' ın daveti üzerine Hin
distan'a gittiğini ve 1596'ya kadar 
onun hizmetinde kaldığını belirtirler. 
Abdülall Kareng ise bu seyahatin Bağ
dat'tan önc.e gerçekleştiğini ve onun 
sanat hayatının hicrl Xl. yüzyıldaki ilk 
on yılını Tebriz'de, ikinci on yılını Hindis
tan'da, üçüncü on yıllık devresini de 
Bağdat'ta geçirdiğini kaydeder. AbdOl
baki'nin sanattaki şöhreti yayılınca, ı. 

Şah Abbas o sıralarda İsfahan'da yap
tırmakta olduğu Mescid-i Şah'ın tezyinl 
hatlarını yazması için onu davet etti. 
Hattat bu daveti kabul etmedi; fakat 
Bağdat'ın bir müddet sonra Şah tara
fından ele geçirilmesi üzerine (ı 0331 
ı 623) isfahan'a götürüldü. Sanatkar bu
rada Mescid-i Şah'ın kuzey eyvanı ile 
kubbe yazılarını yazdı. Bugün de mev
cut olan bu yazılar 1 035 ve 1 036 tarih
lerini taşımaktadır. 

Abdü lbakl-i Tebriz!, Şah Abbas'tan 
bir yıl sonra öldüğüne göre. muhteme
len isfahan'da 1039 ( 1629-30) tarihin
de vefat etmiştir. Kaynaklarda çok iyi 
bir hattat olması yanında fazilet ve hik
met sahibi bir alim, şair, iyi huylu ve 
merhametli bir safi olarak tanıtılmak
tadır. Baki mahlasını kullanarak yazdı
ğı Farsça şiirleri bu alandaki kudretini 
göstermeye yeterlidir. Çeşitli tezkireler
de örnekleri bulunan şiirleri bir divan 
halinde toplanmamıştır. Kendisine izafe 
edilen bazı eserler varsa da bu eserle
rin ona ait olduğu şüphelidir. Hz. Ali'
nin Nehcü'l-beldga'sına tasawufi bir 

Tezvini 
hatlarını 

Abdüıbakı-i 

Tebrizi'nin 
vazdığ ı 

M escid-i 
Sah ' ı n 

kubbesi
isfahan 

görüşle yazdığı söylenen Minhacü '1-
velaye adlı şerh bunlardan biridir. Ayrı
ca, Riyaiü 'l- 'ulema' da belirtildiğine 
göre, tasawufi açıklamalarla yapılmış 

bir Kur'an tefsiri ile Şer }ı u 's-Şahifeti'l
kamile adlı bir başka eseri daha vardır. 
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ABDÜLBARİ, 
Kıyamüddin Muhammed 

( ..S..! l:JI..ı.f- .....,._. _:r._ ..U I ~ \:' ) 

(1878-1926) 

XX. yüzyıl başlarında 
Hindistan 'ın siyasi 

hayatında önemli rol oynayan 
Hintli müslüman alim. 

_j 

Leknev'de doğdu ve burada yetişti. 

Başta Abdülbakr b. Ali ei-Leknevl ve 
Aynülkudat ei-Haydarabadl olmak üze
re birçok hocadan ders okudu. 1891, 
1903 ve 1912 yıllarında hacca gitti; bu 
arada Osmanlı imparatorluğu'nun çe
şitli bölgelerini gezdi. Şerif Hüseyin'i zi
yaret için gittiği Medine'de Seyyid Ali 
ei-Vitrl. Seyyid Emin Rıdvan ve Seyyid 
Ahmed ei-Berzencl'den, Bağdat'ta da 
NaklbOleşraf Seyyid Abdurrahman ei
Keylanfden hadis tahsil etti. 1913'te 
Müşir Hüseyin Kedval ile birlikte Encü
men-i Huddam-ı Ka'be'yi kurdu. Bu 
arada Osmanlı idaresine 31 Ağustos 

1914'te gönderdiği bir telgrafta. Os
manlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na gir
memesini, girerse ingilizler tarafında 
yer almasının uygun olacağını belirtti. 
Osmanlılar'a yardım edilmesini isteme
yeniere karşı mücaddele verdi ve Os
manlı hilafetini bütün gücüyle savundu. 

1. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan 
Hilafet Hareketi'nin başlatılmasına ön 
ayak oldu; 1918'de Hint-Müslüman Bir
liği'nin kurulmasına öncülük etti. Ardın
dan Mahatma Gandi ile bir ittifak te-



meli oluşturdu. 1919'da Merkezi Hila
fet Komitesi'nin teşkilatianmasına yar
dımcı oldu. Hilafet hareketi 1920'ye ka
dar. Hindistan Milli Kongresi'nin yaptığı 
gibi, ingiliz hükümetiyle ilişki kurmama 
politikası takip etti. Bu yıllarda Hintli 
müslüman alimler arasında büyük bir 
itibar ve nüfuza sahip oldu. 1919'da, 
kurulmasına ön ayak olduğu Cem'iy
yet-i Ulema-yı Hind'in ilk başkanı seçil
di. 1921-1922 yıllarında hilafetin ko
runması hususunda politikacılarla gö
rüş ayrılığına düştü. 1923'te eyaletlerin 
bağımsızlığı fikrinin yeniden gündeme 
gelmesi, onu Hint-Müslüman Birliği ' 

nin bozulması pahasına. islam'ı müda
faaya sevketti. 192S'te ibn Suüd hare
ketine karşı Huddamü'I-Haremeyn adıy
la bir cemiyet kurarak Hindistan'da bü
yük bir protestoya öncülük etti ve bu 
kampanya sırasında Ocak 1926'da öldü. 

Devrinin büyük alimlerinden biri olan 
Abdülbari. Hint cemiyetinin modernleş
mesinin getireceği problemlere çözüm 
bulmaya çalışmış. ulema ve pirlerin ço
cuklarının geleneksel eğitimin yanı sı

ra modern bilgilerle de donatılması için 
190S'te Firengi Mahal*de ei-Medre
setü'n-Nizamiyye'yi kurmuştur. Ayrıca 

süfilerin cehaletinin tasawufu gölge
lediğini ve onların şeriata bağlı olma
ları gerektiğini ileri sürerek islam ta
sawufunun sistemli bir şekilde öğre

tileceği bir medrese kurulmasını zaruri 
görmüştür. Onun bu düşüncesi. 1916 
yılında Ecmir'de kurulan Bezm-i Süfiy
ye-i Hind tarafından da hedef olarak 
seçilmiştir. 

islam'ın müdafaası ve güçlenmesi yo
lunda siyasi ve kültürel faaliyetlerle do
lu hareketli bir ömür geçiren Abdülbari. 
Kadiriyye-Rezzakıyye ve Çiştiyye-Niza

miyye tarikatiarına intisap etmiş, aynı 
zamanda Firengi Mahal ailesinin nüfuz
lu bir piri olmuştur. Aralarında Muham
med Ali ve Şevket Ali'nin de bulunduğu 
tanınmış birçok politikacı onun mürid
leri arasında yer almıştır. Eğitim ve öğ
retim le meşgul olmuş, birçok talebe ye
tiştirmiş . bu arada yüzden fazla kitap 
ve makale yazmıştır. Belli başlı eserleri 
şunlardır: Aşarü'l-evvel min 'ulema'i 
Firengi Mahal, Hasretü 'l-müsterşid 

bi -visali'l-mürşid, et-Ta 'liku 'l-mul].tôr 
'ala Kitabi 'l-Aşar, Ta 'likat 'ale's-Sira 
ciyye, Mecmı1 'u ietava, Mülhemü'l
melekı1t şerhu Müsellemü'ş-şübı1t, el
Aşarü 'l-Muhammediyye ve'l-aşarü'l 
muttasile, el-Me?hebü 'l-mü 'eyyed bi
ma ?ehebe ileyhi Ahmed. 
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( Jal.ll k_..l:JI~ ) 
Zeynüddin Abdülbasıt b. Halil 

b. Şahin ei-Malatl 
(ö. 920 / 1514) 

L 
Tarihçi, Hanefi fakihi ve müfessir. 

_j 

844 (1440) yılında Malatya'da doğdu. 
Babası Halil Mısır'da vezirlik, Hama. 
Kudüs, Safed, iskenderiye ve diğer ba
zı yerlerde naiblik görevlerinde bulun
muştu. Abdülbasıt gençlik yıllarında 

tahsilini tamamlamak amacıyla Halep, 
Dımaşk ve Mağrib ' i dolaştıktan sonra 
Kahire'ye yerleşti. Dımaşk'ta Kazasker 
Ala er-Rümi. Kıvamüddin ve Hamldüd
din en-Nu'manf gibi Hanefi alimlerin
den. Trablus'ta da Burhan ei-Bağdadf'
den ders aldı. Kahire'de ise Necm ei-Kı
rfmf'den Arapça. meanf ve beyan. Şe

ref Yünus er-Rümf'den mantık. felsefe 
ve kelam. Kafiyecf'den muhtelif ilimleri 
okudu; Şümünnf ve ibnü'd-Deyrf gibi 
fakihlerden icazet aldı. Tıp ve diğer ba
zı ilim dallarında da geniş bilgisi vardı. 
Bir müddet medreselerde ders verdik
ten sonra müderrislik görevinden ay
rılıp kitap yazmaya başladı. Büyük bir 
kısmı risale hacminde olan başlıca eser
leri şunlardır: 

1. er-Raviü'l-bôsim ii havadişi'l

'umr ve't-teracim (Vatikan. Ar. 728) . z. 
Neylü'l-emel ii ?eyli'd-Düvel. Zehe
bf'nin Düvelü'l-İslam adlı eserine yaz
dığı zeyil olup 744-896 ( 1343-1491) yıl
ları arasında meydana gelen olayları ih
tiva eder. 3. ed-Dürerü'l-vesim. Kut
büddin Muhammed b. Ahmed el-Kas-
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taliani'nin Tekrfmü'l-ma 'işe if tahrf
mi'l-J:ıaşfşe adlı eserine yazdığı şerhtir. 
4. el-Mecma 'u'l-müiennen bi'l-mu '
cemi'l-mu 'anven (biyografi). 5. el-Kav
lü '1-me' nı1s if şerf:ıi'l -Kamı1s (Süleyma
niye K tp., Ham id iye, nr. ı 4 ı 7, 223 va rak\. 
Hacimleri üç ile elli iki varak arasında 
değişen şu on dört risalesi Süleymaniye 
Kütüphanesi 'nde (Ayasofya, nr. 4793) bir 
mecmua içinde yer almaktadır: Gaye
tü's-sul if sireti'r-Resı11 (istanbul 1328); 

el-Menia 'a if sırri kevni'l-vuiı1' mal].
şı1san bi'l-a 'ta' i'l-erba 'a; el-Kavlü'l
cezm if taril].i 'l-enbiya' üli'l- 'azm; er
Raviatü 'l-murabba 'a if sfreti 'l-l].ule
ia' i'l-erba 'a ; Nüzhetü 'l-esatin if men 
veliye Mışr mine's-selôtfn; Mecmı1'u'l
bustôni'n-nı1ri li-J:ıaireti Mevldna's
Sultani'l-Güri; ez-Zehrü '1-maktili if 
mal].arici'J-hun1i; el-E?kôrü'l-mühim
mat if mevaiı 'a ve evkat; el-Kavlü'l
l].as if teisfri sureti'l-İl].laş; el-Kavlü'l
meşhı1d ii tercihi teşehhüdi Beni Mes
'ud; en-Neiehôtü'l-ia' iha ii teisiri'l
Fatiha; el-Vusle if m es' eleti'l-kıble; 
Nüzhetü'l-elbôb mul].tasaru A'cebi'l
'ucab; es -Sırru ve'l-J:ıikme if kevni'l
l].amse şalavat mal].sı1san bi-hô?ihi'l
ev~at. Bunların dışında Hanefi fıkhına 
dair bazı eseriere de şerh yazmıştır. 

Abdü l basıt ei-Malati'nin l'lüzhelü"l-esalin {i men ueliye 
Mışr mine·s·seta~in ad lı eserinden bir sayfa (Süleymaniye 

Ktp .. U.leli. nr. 2044/ 1. vr. 1 11 ) 
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