
ABDÜRREZZAK BAHSI 

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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1 
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 



ve 1971-1975 yıllarında Beyrut'ta on 
bir ci lt olarak basılmıştır. 2. et-Telsfr. 
Hocası Ma'mer b. Raşid'in Telsir'ini de 
ihtiva eden bu eserin bir nüshası Ka
hire'de Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (bk. 
Sezgin, GAS, ı. 99) , ,diğer bir nüshası da 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüp
hanesi'nde (İsmail Saip Sencer. nr. 4216. 
110 varakl bulunmaktadır. 3. Kitiibü'ş

Şalôt: Bilinen tek nüshası Zahiriyye Kü
tüphanesi'ndedir (Mecmua. nr. 94. ll va
rak) . 4. el-Emiilf ff iişiiri'ş-sal}.iibe. Za
hiriyye (Mecmua. nr. 3/ 3) ve Kahire (Mül
hak, nr. I 1 76; Hadis. nr. 1558) kütüp
hanelerinde birer nüshası vardır. s. eş
Sahile. Ma'mer b. Raşid-Zühri-Sa

id b. Müseyyeb- EbO Hüreyre tarikiy
le rivayet ettiği hadisleri . ihtiva eden 
eserin bilinen tek nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa , nr. 
5 39. vr. 12 ı b-124•) bulunmaktadır. Onun 
Ma'mer -Zühri-Salim b. Abdullah
Abdullah b. ömer tarikiyle gelen diğer 
bir sahife•si de aynı yerdedir (vr. l32•
l34b) Her iki sahifenin muhtevasını Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'inde (ll , 
3-9, 145-151 . 233-234. 236, 238-240) bul
mak mümkündür. 
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ıııl\ı A Li AKYÜZ 

ı 
AB DÜRREZzAK 

ı 

es-SEMERKANDI 

( i.S..W_,......ll.;b}l~) 

Kemalüddln Abdürrezzak b. Ce1aliddln 
İshak es-Semerkandl 

(ö. 887 /1482) 

Timurlular devrinde yaşayan 

L 
İranlı tarihçi ve münşi. 

_j 

816'da ( 1413) Herana doğdu . İlk 
öğrenimini. Sultan Şahruh'un saray 
imamı ve ordu kadısı olan babasından 
yaptı. Daha sonra Herat Medresesi'nde, 
her biri devrin tanınmış simaları ara
sında sayılan üç büyük kardeşinin en 
büyüğü olan Abdülkahhar' ın da arala
rında bulunduğu bazı hocalardan ilim 
tahsil etti. 

Abdürrezzak es-Semerkandi'nin 
Matta ' u 's -sa' deyn a dlı eserinden bir sayfa 
(Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 2098, vr . P ) 
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ABDÜRREZZAK es-SEMERKANDl 

Abdürrezzak önce babasından. daha 
sonra devrin büyük fıkıh ve hadis ali
mi Şemseddin Muhammed el-Cezerf'
den Şal}.il}.ayn'ı okuyarak hadis rivaye
ti için icazet aldı. Henüz yirmi beş ya
şında iken Adudüddin el-kf'nin nahve 
dair er-Risiiletü'l- cAdudiyye adlı ese
rinin "edat" ve "işaret isimleri" kısımla
rına yazdığı şerhi Şahruh 'a ithaf ve tak
dim ederek sultanın teveccühünü ka
zandı ve sarayda sürekli oturma izni al
dı. Bilgisinin genişliğini ortaya koyan bu 
küçük eser sayesinde Şahruh'un ölü
müne kadar onun hizmetinde bulundu. 
1440 yılında rakipleri tarafından ilmi 
yetersizliği ileri sürüldü ise de bir alim
ler heyeti huzurunda yapılan imtihan
dan başarıyla çıkınca mükafat olarak 
kendisine aylık bağlandı ve ihsanda bu
lunuldu. 

Abdürrezzak 1441 'de Şahruh tarafın
dan Hindistan·a elçi olarak gönderildi. 
Yorucu ve tehlikeli bir yolculuktan son
ra önce Kalikut'a, bir süre sonra da Vi
cayanagar'a giderek gerekli temasları 
yaptıktan sonra 1443'te Herat'a döndü. 
Yine elçi olarak 1446 yılında GTian'a git
ti. Geri döner dönmez Şahruh'un em
riyle Mısı r'a gönderilecek sefaret he
yetinin başına getiriidiyse de sultanın 

ölümü üzerine görevi iptal edildi. Sul
tan Şahruh'un ölümünden sonra sıra ile 
Mirza Abdüllatif, Mirza Abdullah. Mir
za Ebü'l-Kasım Babür ve Mirza EbO Sa
id'in hizmetlerinde bulundu. Bunlar ara
sında bilhassa Babür'ün iltifat ve te
veccühünü kazandı. 1454'te Sultan EbO 
Said'in hizmetine girdi. Aynı yıl Semer
kant'taki şeyhi Hace Nasırüddin Ubey
dullah'ı ziyaret etti. Bir müddet sonra 
Herat'a dönerek inzivaya çekildi. 1463'
te Vezir Hace Kutbüddin Tavos-i Simna
nf. onu Herat'taki Şahruh hankahının 

şeyhliğine tayin etti. Ölümüne kadar bu 
görevde kaldı. Vefatında aynı şehirdeki 

Fahreddin er-Razi Kabristanı' na defne
dildi. 

Abdürrezzak es-Semerkandf. alim ve 
şair, edebi zevk sahibi bir münşidir. 

Meşhur tarihinin muhteva ve üs!Obu bu 
hususu açıkça göstermektedir. 1304-
1470 yılları arasında İran , Horasan ve 
Hindistan'da meydana gelen olayları an
latan Mada cu's-sacdeyn• ve mec
macu'l-ba~reyn ile er-Risiiletü'l- CAc_:lu
diyye'ye yazdığı küçük şerhten baş

ka, Herat ve civarının tarihi hakkında 
bir eser kaleme aldığını kendisi söyle
mektedir. 
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