
getiren ve daha sonra yapılan ittifak 
kongrelerine zemin hazırlayan, "ittifak 
nizarnname ve programı"nın ana fikir
lerini ihtiva eden bir kaynak mahiyetin
dedir. 4. Vicdan Muhakemesi ve İnsaf 
Terazisi (Petersburg 1906 ; İstanbul 1328). 

Hıristiyan misyonerlerinden Dorunkin'in 
Tatarlar arasında Hıristiyanlığı yaymak 
maksadıyla yazdığı Açık Mektup adlı 
risaleye reddiye olarak Tatarca kaleme 
alınmıştır. Hıristiyanlık ile Müslüman
lığı karşılaştırarak İslam'ın üstünlüğü
nü ortaya koyan ve mukayeseli dinler 
tarihi bakımından önemli bilgiler ihtiva 
eden küçük bir eserdir. s. Aftonomiya 
( ~.f.,Wl) ya ki İdare-i Muhtariyye (Pe
tersburg ı 907) Bu risale ı. ve ll. Duma:da 
(ı 906- ı 907) ortaya çıkan bağımsızlık eği
limleri karşısında Rusya müslümanları
nın da muhtariyet haklarını kullanmala
rı gerektiğini belirten bir eserdir. 6. ed
Dfnü'l-fıtrf (İstanbul I 340) islam dininin 
insanın yaratılışına en uygun din oldu
ğunu anlatmak maksadıyla kaleme alın
mıştır. Önsözündeki ifadeden iki küçük 
risale olduğu anlaşılmaktadır. 7. Tercü
me-i Halim ya ki Başıma Gelenler 
(Petersburg, ts.) Çocukluğunu, tahsili
ni ve memleketi olan Tara'ya dönüşü
ne kadar olan yirmi sekiz yıllık hayatını 
anlatmaktadır. 8. Alem-i İslam• ve Ja
ponya'da İntişar-ı İslamiyyet (İstanbul 
1328. 1329-1331) 1907-1910 yılları ara
sında yaptığı büyük seyahatinin hatıra
larını bu eserde neşretmiştir. 9. Asya 
Tehlikede (İstanbul 1328) Japon Ha
tano'dan, Muhammed Hilmi Nakava ile 
beraber tercüme ettikleri küçük bir ri
saledir. ingiltere. Rusya ve Amerika'
nın Uzakdoğu'da yapmayı düşündükleri 

faaliyetlere karşı Asyalı milletierin yani 
Çin, Japonya, Osmanlı imparatorluğu, 
Afganistan, Hindistan, İran, Siyam, Ca
va adaları ile Türkistan'ın birleşmesi 

gerektiğini anlatan bir eserdir. 10. Bin
bir Hadfs-i Şerif Tercümesi (Petersburg, 
ts .) Mehmed Arif Bey'in aynı adı taşı
yan eserinin bazı ilavelerle Tatarca ter
cümesidir. 11. Tarihin Unutulmuş Sa
hifeleri (Berlin 1933). Bu ad altında, Sul
tan Aziz'in Şehadetine Sebep Ne İdi 
ve Rusya Müslümanlarının Açlık Hal
lerinden Dehşetli Bir Hatıra isimli iki 
risalesi Müsa Carullah tarafından , "hatı

ralarından imla edilmek suretiyle" neş
redllmiştir. Bu risalede yer alan Sultan 
Abdülhamid'in ittihad-ı islam taraftarı 
olmadığı iddiası şaşırtıcı ve dikkat çe
kicidir. 
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XV. Yüzyılda Fatih Sultan Mehmed 
ile oğlu Il. Bayezid'in sarayında 

yaşayan kiltip (bahşı) . 

XV. yüzyılın ikinci yarısında Doğu 

Türkleri'ne gönderilen mektup (bitig) 
ve fermanları (yarlıg) Uygur ve Arap 
harfleriyle ve Doğu Türkçesi (Çağatay
ca) ile yazan Abdürrezzak Bahşı hak
kında doğu (Çağatay) ve batı (Osmanlı) 
Türk kaynaklarında herhangi bir bilgiye 
rastlanmadığından, doğum ve ölüm ta
rihleri de bilinmemektedir. Adı, istinsah 
ettiği eserlerin ketebe kayıtlarında ve 
okuduğu eserlerde Abdürrezzak Şeyh
zade Bahşı ve Şeyhzade Abdürrezzak 
Bahşı şekillerinde, Uygur harfli tuyuğla
rının sonundaki Arap harfli bir beytin 
ilk mısraında ise sadece Abdürrezzak 
olarak geçmektedir. imzası, Uygur harf
leriyle istif edilmiş bir mühür şeklinde 
olup üç yerde geçer ve ancak yukarıdan 
aşağıya "şeyhzade çın belgüm" (şeyhza
de gerçek işaretim), aşağıdan yukarıya 

ise "çın belgüm şeyhzade" (gerçek işa
retim şeyhzade) okunur. Bu imzalardan 
biri, Kutadgu Bilig'in Uygur harfli He
rat yazmasının 190. sayfasında, altında 
Arap harfleriyle "bahşı belgüsi" açıkla

ması ile de geçmektedir. Manzumele
rindeki ı:nahlasları ise Bahşı , Bahşı Kul 
ve Türkistan! Bahşı şekillerindedir. Ana-

ABDÜRREZZAK BAHSI 

dolu'ya Semerkant'tan geldiğinden ba
zan Türkistan! Bahşı mahlasını da kul
lanmıştır. 

Arap harfleri yanında Uygur harfleri
ni de yazan ve Farsça bilen Abdürrez
zak Bahşı, çeşitli gazel ve kasideleriyle 
devrio sultanından ilgi beklemiş ve yar
dım istemiştir. Bunlar bazan, Arap harf
li dokuz beyitlik bir gazelinde istediği, 

"saray ahırındaki sakat bir atın pastır
ma yapılmak üzere kendisine verilmesi, 
çünkü Semerkant ehlinin at etini sevdi
ği"; bazan, Farsça yazılmış bir dilekçe
sindeki "sağ kol garibierinin mansıbı" 
(gureba-yı yemin mansıbı; bk. GUREBA 

BÖLÜKLERİ) şeklinde; bazan, Uygur ve 
Arap harfleriyle yazdığı on beş beyit
lik bir kasidesinde yer alan. "yaz mev
siminde sultanın kendisini Karaman'a 
göndermesi"; bazan da Uygur ve Arap 
harfleriyle yazdığı on yedi beyitlik bir 
kasidesinde belirtildiği gibi "yanında 

ahırı olan bir ev" şeklindeki talepleri
dir. Bu son isteği kabul edilmiş olma
lı ki Arap harfleriyle yazdığı yedi beyit-

Abdürrezzak Bahşı'n ı n Uygur ve Arap harfleriyle yazdığı 
bir gazeli (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. , Emanet, nr. 11381/10) 
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lik bir kıtasında, "on yedi at ve katırı

nın arpa yemesinden dolayı harçlıksız 

kaldığını" sultana manzum olarak ar
zettiğ i görülmektedir. 

Abdürrezzak Bahşı 'dan bugüne inti
kal eden metinler, kendi manzumele
ri ile istinsah ettiği metinlerdir. Kendi 
manzumeleri yirmi parçadır. Bunlardan 
beş tuyuğ Uygur harfleri ile, üç kaside 
ve iki gazel üstte Uygur, altta Arap 
harfleri olmak üzere çift alfabe ile, bir 
kaside, yedi gazel, bir kıta ve bir man
zum ve mensur bahariyye* Arap harf
leriyle yazılmıştır. istinsah ettiği yirmi 
bir parça eser ise, üstte Uygur ve altta 
Arap harfleriyle olmak üzere, Edib .llih
med'in Atabetü 'l-hakayık' ı, Mir Hay
dar Tilbe'nin Mahzenü'l-esrar' ı , Luffi' 
nin on, Sekkakf'nin üç gazeli, Arap harf
leriyle de Luffi ve Nevaf'nin ikişer gazeli 
ile Luffi'nin iki tuyuğudur. Bu metinle
re, üstte Uygur altta Arap harfleriyle 
istinsah ettiği Fatih Sultan Mehmed 
Yarlığı'nı da ekleyebiliriz. Böylece Ab
dürrezzak Bahşı'nın yirmi iki parçası is
tinsah, yirmi parçası telif olmak üzere 
çeşitli hacim ve türlerde kırk iki parça 
metni bugüne ulaşmıştır. Bu metinler 
Viyana Millf Kütüphanesi, Süleymaniye 
Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşivi'nde bulunmaktadır. Bazı kaside 
ve gazelleri ile Fatih Sultan Mehmed 
Yarlığı, Türkistan tarzında "rulo" şek
lindedir. Atabetü'l-hakayık ve Mah
zenü'l-esrar gibi eserler ise kitap şek
linde hazırlanmıştır. Bu metinlerden Fa
tih Sultan Mehmed Yarlığı, R. Rahme
ti Arat tarafından Türkçe ve Fransızca 
olarak, Arap ve Uygur harfli metinler
den bazıları ise Osman F. Sertkaya ta
rafından Türkçe ve İngilizce olarak ya
yımlanmıştır. Abdürrezzak Bahşı'nın ha
yatı, eserleri, bütün metinlerio trans
kripsiyonları ve Türkiye Tüı:kçe~i'ne çe
virileriyle sözlüğü, metinlerio fotoğraf
ları ile birlikte Osman F. Sertkaya tara
fından yayıma hazırlanmıştır. 
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ABDÜRREZzAK el-KAŞANİ 

i 

( _;l::;lıJ\ ..9b)l~ ) 

L 
(bk. KAşANI, Abdürrezzıik b. Ah~ed). 

_j 

1 
ABDÜRREZzAK el-ıAHİCİ 

ı 

( ~Yil\ ..9b)l~ ) 

L 
(bk. LAHICI, Abdürrezzıik b. Ali). 

_j 

1 
ABDÜRREZzAK es-SAN'ANİ 

ı 

( _;ts:....JI ..9b)l~ ) 

Ebu Bekr Abdürrezzak b. Hemmam 
b. Nafi' es-San'anl el-Himyeri 

(ö. 211/826-27) 

L 
Tanınmış Yemenli muhaddis. 

_j 

126'da (743-44) San'a'da doğdu. İlk 
tahsilini aile çevresinde yaptı. On sekiz 
yaşlarında iken. Yemen'e gelen İbn 
Cüreyc ile görüşüp ondan hadis aldı. 

Yirmi yaşlarında ilmi seyahatlere çıktı. 

Hicaz. Şam ve Irak gibi ilim merkezleri
ne yaptığı bu seyahatlerde Ma'mer b. 
Raşid, Süfyan es-Sevri, Süfyan b. Uyey
ne, Malik b. Enes ve devrinin diğer bü
yük alimlerinden hadis tahsil etti. Bun
lar arasında en çok faydalandığı hocala
rından Ma'mer b. Raşid'in yanında yak
laşık sekiz yıl kalıp ondan on bin ka
dar hadis yazdı. Fıkıh bilgisini de Evzai, 
Süfyan es-Sevri ve EbO Hanife'den al
dı. Kendisinden rivayette bulunan mu
haddisler arasında Yahya b. Mafn, Ali 
b. Medfnf, İshak b. Rahuye, Züheyr b. 
Harb, Ahmed b. Hanbel gibi önemli şah
siyetler yer alır. Hocalarından Süfyan b. 
Uyeyne ile Mu'temir b. Süleyman ondan 
birer hadis rivayet etmişlerdir. Abdür
rezzak'tan imam Bu harf 11 O, Müslim 
de 409 hadisi eserine almıştır. 

Kaynaklarda "el-hafızu'l-kebfr", "alla
me", "şeyhü'l-İslam" ve "muhaddisü'l
vakt" gibi unvanlarla anılan Abdürrez
zak, hepsini ·arz* ve sema* yoluyla aldı
ğını söylediği on yedi bin hadisi ezbere 
biliyordu. Hadislerini yazılı kaynaklar
dan rivayet etmeye itina gösterirdi. Ho
calarından Ma'mer b. Raşid, hadis il
mindeki önemli yerini kabul ederek onu 
övmüştür. Abbas b. Abdülazfm el-Anbe
ri, Abdürrezzak'ı yalancılıkla ·itham et
mişse de Zehebf'nin de belirttiği gibi, 
onun bu görüşü muhaddislerce benim
senmemiştir. Hz. Ali'ye muhabbet duy
ması ve Ehl-i beyt'in faziletine dair ha-

disler rivayet etmesi sebebiyle onu Şii

lik'le itharn edenler olmuştur. Bu itha
mın dayanaklarından biri, bir gün Ab
dürrezzak'ın yanında Muaviye'den söz 
edilince, "EbO Süfyan'ın oğlundan bah
sederek meclisimizin havasını kirlet
meyin" demiş olduğuna dair rivayettir 
(bk. Zehebi, Mizanü'l·i'tidal, II, 610). Ah
med b. Hanbel, bir yıl kadar yanında 
kalıp bir çok hadisini aldığı hocası Ab
dürrezzak'tan, Şii olduğu kanaatini doğ
rulayacak herhangi bir şey duymadığını 
söylemektedir. Yahya b. Main ise, Şii ol
duğu gerekçesiyle Abdürrezzak'ın hadis
lerini terkedip etmeme konusundaki bir 
soruya verdiği cevapta, irtidad etse bile 
onun hadislerinin terkedilemeyeceğini 

belirterek hadis ilmindeki üstün mev
kiine· işaret etmektedir. Kendi ifadele
rinden açıkça anlaşılacağİ üzere Abdür
rezzak, Hz. Ali'ye muhalefet etmeyi bir 
ayıp ve kusur saymakla birlikte EbO Be
kir ile Ömer'i fazilet bakımından Ali'den 
üstün görmüştür. Çünkü bizzat Hz. Ali 
de bu üstünlüğü kabul etmiştir (bk Ze
hebi, A'lamü'n·nübela', IX, 574) Zehebi 
de onu Şiilik'le itharn etmenin doğru ol
madığını , zira bu konuda aşırılığa kaç
madığını, sadece Hz. Ali'ye duyduğu 

muhabbet sebebiyle onunla savaşanla
ra kızdığını söylemekte ve Abdürrez
zak'ın hadislerinin terkedilemeyeceğini 
ifade etmektedir. 

Abdürrezzak ömrünün sonuna doğru 
gözlerini kaybetti. Ahmed b. Hanbel'
in söylediğine göre. daha önceleri kita
bında bulunmayan bazı hadisler bun
dan sonra kendisinden rivayet edilmeye 
başlandı. Bu duruma dikkati çeken Ah
med b. Hanbel, Nesaf ve İbn Salah gi
bi alimler, gözlerini kaybettikten son
ra Abdürrezzak'tan duyulan rivayetler 
hakkında ihtiyatlı davranılması gerekti
ğine işaret etmektedirler. 

. Eserleri. Geniş bilgi sahibi olan Ab
dürrezzak'ın birçok eser yazdığı kayde
dilmekte ise de bunlardan günümüze 
kadar gelebilenler şunlardır: 1. ei-Mu
~anner fi'l-fıadiş. Fıkıh bablarına göre 
tertip edilmiş büyük bir hadis külliyatı 
olan eser, Ma'mer b. Raşid'e nisbet edi
len "Kitabü'l-Cami '" ile son bulmakta
dır. Merfu* hadislerin yanı sıra mev
kuf* ve maktu* haberleri de ihtiva eden 
eserde 21.033 hadis yer almakta olup 
bunların bir kısmı ağır tenkitlere uğra
mıştır. el-Musannef, Habfburrahman 
ei-A'zami tarafından neşre hazırlanmış 


