
ABDÜLKAHiR ei-CÜRCANf 

ğı iddia edilmiş olur. Ona göre Kur'an'ın 
gerçek anlamda i'cazı, haiz olduğu fe
sahat ve belagattan kaynaklanmakta
dır. Bu fesahat ile belagat, nazil oldu
ğu gibi aynen muhafaza edilen nazımın 
içinde bulunmaktadır. Nazım ise lafızlar 
arasındaki "üslüp ilişkisi"nden ibarettir 
(daha geniş bilgi için bk. İ'CAZ) 

Eserleri. 1. Esrarü '1-beltifia •. Kendisin
den önceki çalışmalardan faydalanarak 
belagat ve şiirin belli başlı meselelerini 
ana hatları ile ortaya koyduğu bir eser
dir. 2. Del/i ' ilü'l-i ccaz•. Bu da Kur'an-ı 
Kerim'in i'cazının nazımda olduğunu 

söyleyerek birçok belagat konularını iş
lediği orüinal bir eserdir. 3. er-Risale
tü 'ş-şdtiye. Kur'an-ı Kerim'in i'cazına 

dair olan bu risalenin Dela' ilü'l-i 'cuz'
dan daha önce yazıldığı tahmin edil
mektedir. İlk iki kitapta olduğu gibi 
bunda da nazım görüşü ağırlıklı olarak 
işlenmektedir. Eser. Muhammed Hale
fullah ve Muhammed Zağlül Sellam ta
rafından Rummani ve Hattabi'nin aynı 
konuya dair iki risalesiyle birlikte tah
kik edilerek Selasü res d' il ii i 'cazi'l
~ur' an adıYta neşredilmiştir (Kahire 
1956). 4. el- ~vamilü'l-mi 'e• (Mi' etü 
'amil). Kelime ve cümlelerin i'rabına te
sir eden yüz arnilden (bk. AVAMiLl bah-

. seden gramer kitabıdır. s. Kitabü'l
Cümel. Müellif, gramere dair muhta
sar bir kitap olan ve el-Cürcaniyye di
ye de bilinen bu eseri et-Tell.Jiş adıyla 

kendisi şerhetmiştir. Eserin diğer şa

rihleri arasında Ebü Muhammed Abdul
lah b. Ahmed ei-Haşşab. İbnü'I-Usfür, 
Muhammed b. Ebü'I-Feth b. Ebü'I-Fazl 
ei-Ba'li, Muhammed b. Ahmed el-Kay
seri, Trablusşam Kadılkudatı Ahmed b. 
Şeretüddin es-Sealibi ve Aşık el-İznik! 
gibi alimler vardır. Kitabü'l-Cümel Ali 
Haydar tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir (Dımaşk 1972). 6. el-Muh
tar min şi 'r (min deuautn) el-Müt~
nebbi ve'l-Buf:ıtüri ve Ebi Temmam. 
Adı geçen üç şairin şiirlerinden derlen
miş bir antoloji olup Abdülaziz ei-Mey
meni tarafından Abdülkahir ei-Cürca
ni'ye ait bazı şiirler. Efvehü'I-Evdi, Şen
fera'I-Ezdi divanları ve az bilinen dokuz 
kaside ile birlikte et-Tara ' itü1-edebiy
ye mecmuasında neşredilmiştir (Kahire 
1973). 7. Kitabü'l-Mu~teşid (Muktaşad 
veya Muktadab) ii şerf:ıi'l-liaJ:ı. Ebu Ali 
el-Farisi'nin nahve dair el-liaJ:ı adlı ese
rine yazdığı otuz ciltlik el-Mugni ad
lı şerhin üç cilt halinde hu lasasıdır. Ay
rıca el-liaJ:ı'ı el-lcaz adıyla da ihtisar 
etmiştir. Kazım Bahr el-Mercan tarafın
dan tahkik edilen eser iki cilt olarak 
neşredilmiştir (Bağdat 1982) 8. et-Te-
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timme fi'n-nahv. Tarık Necm Abdul
lah tarafından tahkik edilerek neşre

dilmiştir (Mekke 1405/ ı 985) 9. Ki tab 
fi 't-taşrff. Bazı kaynaklarda el- 'Umde 
fi't-taşrif adıyla zikredilen eserin Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Laleli, nr. 
3740 / 3) bir nüshası bulunmaktadır. 10. 
Mul.Jtdrü'l-il.Jtiyar ii teva' idi mi 'ya
ri'n-nü?ziir. Bedi ve beyan ile kafiyeye 
dair olan eserin Köprülü (nr. 1392) ve 
Süleymaniye (Fatih, nr. 4094) kütüphane
lerinde birer nüshası vardır. 

Abdülkahir ei-Cürcani'nin hayatından 
bahseden kaynaklarda onun ayrıca. De
recü'd-dürer (Kur'an tefsiri) ; Şerf:ıu sil
reti'l-FatiJ:ıa; Kitabü1- 'Arilz; el-Mu'
taiıd; el-Mesa' ilü '1-müşkile ve el
Mifta~1 gibi eserlerinden de söz edil
mektedir. 
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uı!lıJ NASRULLAH HACIMÜFTÜOGLU 

ı ı 
ABDÜLKAYS (Beni Abdülkays) 

L 

(~l~_f-1) 

Bahreyn dolaylarında yaşayan 
ve Hz. Peygamber zamanında 

müslüman olan 
büyük bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabilenin atası olan Abdülkays'ın ne
sebi Adnan'a varır ve onda Hz. Peygam
ber'in nesebi ile birleşir. Bu kabile men
suplarına Abdi, Kaysi, Abdükaysi veya 
Abkasi de denilir. Önceleri Tihame'de 
yaşamakta olan Abdülkaysoğulları, son
radan Bahreyn ve Uman bölgelerinin 
sahil ve iç kısımlarına dağılarak kıs

men yerleşik, kısmen de göçebe olarak 
Bekir b. Vail, Temim ve Kinde kabile
leri arasında yaşamaya başladılar. Bu 
sırada Güney iran'a birçok akınlar dü
zenlediler. Sasanf hükümdan ll . Şapur 
iktidara gelir gelmez onları cezalandır
mak için seferber oldu ve sevkettiği or
duyla Arabistan ve Suriye'nin büyük bir 
kısmını tahrip ettiği gibi Abdülkays'e 
mensup pek çok kişiyi de öldürttü. Böl
gede bulunan diğer Arap kabileleri ya
nında İranlı MecüsTier, bir kısım yahudi 
ve hıristiyan zümrelerle de iç içe yaşa
yan Abdülkaysoğulları, İslamiyet'in or
taya çıkışı sırasında SasanT hakimiye
ti altında bulunuyorlardı. Muşakkar'da 

Zü'l-leba adlı bir puta tapan bu kabile
nin bir bölümü de hıristiyanlığı kabul 
etmişti. Bahreyn nüfusunun çoğunluğu 
bu kabileye mensuptu. 

Abdülkaysoğulları'nın Hz. Peygamber 
ile temasları ve müslüman olmalarına 
dair haberler oldukça karışıktır. Başta 

Bahreyn olmak üzere Fırat kıyılarından 
Arabistan ortalarına kadar uzanan ge
niş bir sahaya yayılmış bulunan bu ka
bile mensuplarından bazıları, güvenilir 
bir rivayete göre, Uhud Gazvesi sırasın
da bir kervanla Medine'ye gelmiş ve Hz. 
Peygamber'le ilk defa o zaman görüş
müşlerdir. Daha sonra Beni Müstalil~ 

Gazvesi sırasında Resülullah ile karşıla

şan bazı Abdülkayslılar da müslüman 
olmuştur. Hz. Peygamber'in davet mek
tubu üzerine bu kabileyi temsil eden 
yirmi kişilik bir heyet, 629 yılında Medi
ne'ye geldi. Alnındaki derin bir yara izi 
sebebiyle ei-Eşec diye meşhur olan Ab
dullah b. Avf başkanlığındaki bu heyet
tekiler, Remle bint Haris'in evinde mi
safir edildiler ve Medine'de kaldıkları 

on gün içinde Hz. Peygamber'i yakın
dan tanıma fırsatını buldular. Kur'an- ı 

Kerim'i ve İslam dininin esaslarını öğ
rendiler. Nübüwetten önce Muşakkar 



ve Deba panayırtarına katıldığı için böl
geyi ve insanlarını tanıyan Hz. Peygam
ber, heyetle yakından ilgilendi. Yüzü çir
kin olan Eşecc·e. "Sende Allah'ın sevdiği 
iki meziyet var: hilm ve haya" diyerek 
iltifatta bulundu (bk Müslim, "İman", 25, 

26). Ayrıca ashabı heyet mensupianna 
hediye vermeye teşvik etti. Kendilerine 
de. namaz k.ılmalarını. zekat vermeleri
ni, ramazan ayında oruç tutmalarını ve 
ganimet mallarının beşte birini beytül
male ayırmalarını emretti. Cahiliye dev
rinde şarap için kullanılan. topraktan ve 
ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için 
kullanmalarını da yasakladı. Buharinin 
rivayet ettiği bir hadise göre. Mescid-i 
Nebevfden sonra içinde curna namazı 

kılınmasına müsaade edilen ikinci mes
cid, Abdülkaysoğulları'nın yaşadıkları 

Cüvasa şehrindeki camidir (bk Buhari, 
"Megazi" , 69) Vergiler ve diğer husus
tarla ilgili olarak Hz. Peygamber'in bu 
kabileye gönderdiği bazı mektuplar gü
nümüze kadar ulaşmış bulunmaktadır 
(bk M. Hamidullah, el·Veşa' il~u·s·siyas iy· 
ye, s. 1 26-127). 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
ortaya çıkan irtidad olaylarında Abdül
kaysoğulları İs l amiyet'te sebat ederek 
mürtedlerle savaştılar ve Uman'ın Deba 
şehrinde irtidad eden Lakit b. Malik'in 
mağlüp edilmesini sağladılar. Ayrıca 

.Mehre ve Yemen'deki isyan ların bastı

rılmasında da faal rol oynadılar. Hz. 
Ömer'in halifeliği sırasındaki fetihlere 
katılan ve bilhassa Sasani İmparatorlu
ğu'na karşı kazanılan zaferlerde büyük 
payları olan kabile mensupları, fetih
lerden sonra. Bahreyn dışında Tewec 
(Tewez). Basra, Küfe, Musul. İsfahan 
ve Merv'e yerleştiler. Ayrıca Kuteybe b. 
MUslim'in Horasan'daki fetih harekatı
na katılarak büyük yararlıklar gösterdi
ler. Abdülkaysoğulları, genellikle Hz. Ali 
taraftarı olup Cemel ve Sıffin savaşla

rında onun yanında yer aldılar. Bu ka
bileden Sa'saa b. Sühan'ın Muaviye'ye 
muhalefeti, ayrıca Abdullah b. Carüd'un 
Küfe ve Basralılar'ın başına geçerek Hac
cac'a isyan etmesi ve Haccac tarafından 
idam edilmesi gibi olaylar. kaynaklarda 
geniş bir şekilde yer almaktadır. 

Güzel konuşmaları ve kahramanlık

larıyla bilinen Abdülkaysoğulları hak
kında yazılmış müstakil kitaplar arasın
da, İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine göre 
(bk. el.Pihrist, 59). Ebü Ubeyde Ma'mer 
b. Müsenna'nın Kitôbü ljaberi 'Abdi'l
J>:ays adlı eseri zikre değer bir kaynak
tır. 
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~ MusTAFA FAYDA 

ABDÜLKERİM b. ACRED 
ı 

( ~.r.>- cr. ~~~~ ) 

Harici tırkalanndan 
Acaride'nin reisi 

L 
(bk. ACARİDE) 

_j 

ABDÜLKERİM-i BUHARİ 
ı 

( .S.)~ r:'-~~~ ) 

(ö. 1830'dan sonra) 

L 
Buharalı seyyah ve tarih yazan. 

_j 

Hayatı · hakkında ayrıntılı , bilgi yok
tur. Muhtemelen 1760'1arda Buhara'da 
doğdu. On altı yaşında iken Keşmir'e 

gitti ve Herat. Kandehar. Kabil, Peşaver, 
Muzafferabad yoluyla geri döndü. İkinci 
ve uzun seyahatini 1789'da gerçekleş
tirdi: Kaşgar, Yarkent Tibet ve Keşmir'i 
dolaştı. 1799'da Buhara'ya sığınan ve 

ABDÜLKER[M- i BUHAR! 

sekiz ay burada kalan Şah Mahmud 
Dürrani'ye intisap etti. 1804'te Rusya'
ya giden Buhara elçilik heyetinde önem
siz bir görev aldı. Petersburg'ta dokuz 
ay kaldıktan sonra Moskova-Astrahan 
yoluyla geri döndü. Dönüş sırasında Hi
ve'de iken Hive hanının Buhara'ya kar
şı bir çapul seferi düzenlemek için yap
tığı hazırlıklara şahit oldu. Bu durumu 
Buhara Emiri Haydar Han'a bildirdi ise 
de buna gereken önem verilmedi. 1807 
Ekimi başlarında Mirza Muhammed Yü
suf'un başkanlığındaki Buhara elçilik 
heyeti ile Rusya-Romanya üzerinden İs
tanbul'a geldi. Heyetin burada bulun
duğu ilk yıl içinde eşi vebadan ölünce 
yeniden evlendi ve İstanbul'a yerleşti. 
1830'dan sonra hakkında herhangi bir 
bilgiye rastlanmamış olması. onun bu 
tarihlerde öldüğünü düşündürmekte

dir. 

Abdülkerim asıl şöhretini Orta Asya 
tarihi üzerine yazdığı Farsça eseriyle 
yapmıştır. İstanbul'da bulunduğu sıra
da kaleme aldığı eserini, kendisini de
vamlı teşvik eden ve büyük yardımlarını 
gördüğü Sadaret teşrifatçısı Arif Bey'e 
ithaf etmiştir. Eserinde Orta Asya'nın 
Buhara. Hive. Hokand, Afganistan ve 
Keşmir gibi bölgelerinin coğrafi durum
ları ve tarihi olayları hakkında dikka
te değer bilgiler verir. Bu bilgiler doğ

rudan doğruya kendisinin şahsi göz
lemlerine dayandığı için esere orijinal 
bir nitelik kazandırmıştır. Müellif özel
likle Buhara ve çevresindeki hadiselere 
ağırlık vermiş, Orta Asya hanlıktarının 

baş düşmanının Rusya olduğu üzerin
de önemle durmuştur. Ayrıca, Buha
ra hükümdarlarından Muhammed Ma'
süm Han ile Haydar Han. Hive hanların
dan Seyyid Ebülgazi Sahadır Han ve 
Hakand hanlarından Alim Han devirleri 
ile Ahmed Şah Dürrani'den itibaren Af
ganistan tarihi hakkında önemli bilgiler 
vermiştir. Yer yer ifade bozukluklarına 
rastlanan eserde bazı Türkçe kel imeler 
de bulunmaktadır. 

Eserin Arif Bey'in terekesinden çıkan 
tek nüshası, Fransızca tercümesi ile 
birlikte Paris'te neşredilmiştir (Histoire 

de l'Asie Centra/e par Mir Abdoul Kerim 
Boukhary. A{ghanistan, Boukhara, Khi· 
ua, Khoqand depuis /es dernieres annees 
du regne de Nadir Chah (1153), Jusq'en 

1233 de l'Hegire, (1740·1818 A. D.), Ed. 
Ch. Schefer, Paris 1876, Publications de 
I'Ecole des Langues Orientales vivantes. 
1 e serie. 1-11: Repr. Amsterdam 1970). 
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