
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et·Taba~atü'/-kübr3. (nş r. İ hsan 
Abbas), Beyrut 1388/ 1968, V, 548 ; Buhiiri, et· 
T3.rfl]u 'l·kebfr (nşr . ·Abdurrahman b . Yahya ei
Yemani v . dğr.). Haydarabad 1360·80/1941·60 
- Diyarbakır, ts. ( ei-Mektebetü' I-İslamiyye ). VI , 
130; İbn Ebü Hatim. el·Cerf:ı ve't·ta'dfl, Hayda· 
rabad 1371·73 / 1952·53 - Beyrut, ts. (Darü' I
Kütübi'l-i lmiyye). VI, 38·39; İbn Şahin. T3.rfhu 
esm3. 'i'ş·şikat (nşr. Abdülmu'ti Emin Kal'a;i), 
Beyrut 1406 / 1986, s. 257; İbnü ' n-Nedim, el· 
Fihrist; Beyrut 1398 j 1978, s. 318 ; Hatib. el-Ki· 
{3.ye, Haydarabad 1357 - Medine, ts. (ei-Mek
tebetü'I-İlmiyye). s. 284; İbn Hallikan. Ve{ey3.t 
(nşr. İh san Abbas). Beyrut 1968·72, lll, 216· 
217 ; İbn Ebü Ya'Ia. Tabakatü 'l-Han3.bile (nşr. 
Muhammed Hamid el-Fakki ). Kahire 1371 1 
1952- Beyrut, ts . (Darü'I-Ma'rife). ı .. 182 ; Ze
hebi, A' l3.mü 'n-nübe/3.' , IX, 563·580; a.mlf .. 
Mfz3.nü 'l-i 'tid3.l (nşr. Al i Muhammed el-Bi ca~ 
vi), Kahire. 1382/1963 - Beyrut, ts . (Darü 'I
Fikr). ll , 609·614 ; a.mlf .• Te?kiretü 'l·hu{{flz, Hay· 
darabad 1375·76/1955·58- Beyrut, ts. (Daru 
İhyiii't-türas i ' I -Arabi) , ı . 364 ; İbn Hacer. Teh?f· 
bü 't·Teh?fb, VI, 310·315 ; Taşköprizade, Mev· 
za'atü 'l· 'ulam, İ stanbul1313 , I, 527, 529; ib
nü'l-İİnao. Şe?er3.tü '?·?eheb, Kahire 1350·51 
- Beyrut, ts. (Daru İhyai ' t-türasi 'I-Arabi). ll, 27 ; 
Kettani, er-Ris3.letü 'l·müstetra{e (nş r. Muham
med e l -Müntas ı r), Dımaşk 1383 / 1964, s. 41; 
Keş{ü '?·?unQn, 1, 576; ll, 1712 ; Sezgin, GAS, I, 
89-90, 99; Ebü Abdurrahman b. Akil. "'Ab
dürrezza.Jı: b. Hernınarn eş-Şan ' ani", Fayşal, 
XXXVIII , Riyad 1980, s. 30·34 ; İsmail Cerrahoğ
Iu. "'Abdurrazzak İbn Hernınarn ve Tefsiri", 
AÜiFD, XV (I 967). s. 99·111 . r:;:ı 

ıııl\ı A Li AKYÜZ 
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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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!!!tl ÜRHAN BİLGİN 

ı 
ABDÜRREZzAK es-SENHÜRİ 

ı 

( .S.;~I J~)l..l:"- ) 

(bk. SENHÜRI, Abdürrezzak Ahmed). 
L ..J 

ı 
ABDÜSSAMED, 

ı 

Abdülbasıt Muhammed 
(~1-l:"-......,..I......l:JI..l:"-) 

(1927-1988) 

L_ 
Mısırlı tanınmış hafız ve kari. 

..J 

Asıl adı Abdülbasıt Muhammed Ab
düssamed olmakla birlikte Türkiye'de 
daha çok Abdüssamed diye tanınmıştır. 
Kina vilayetine bağlı Errrıent'te doğdu. 
On yaşında Kur'an-ı Kerfm'i ezberledi. 
On dört yaşında Esfünü'l-metaine'de 
Muhammed Selim Hamade'den Kur'an 
ilimleri ve kıraat-ı seb'a*yı tahsil etti. 
Daha sonra Kahire'de ei-Meahidü'I-Ez
heriyye müdürü Abdülfettah ei-Kadf
den kıraat-ı aşereyi tamamladı. Mısır'ın 
Said bölgesinde Kur'an okuyuşuyla ta
nındı. 

1951'de Kahire'ye gitti ve Seyyide 
Zeyneb, imam Şafif, imam Hüseyin, Sul
tan Ebü'I-Aia ve imam Rifaf camilerinde 
Kur'an okudu. Aynı yıl Kahire radyosun
da Kur'an okumaya başladı. Sesi ve 
okuyuş tarzıyla kısa sürede büyük ilgi 
görerek şöhrete kavuştu. Çeşitli dinf, 
millf gün ve merasimler münasebetiyle 
bazı ülkelerin devlet başkanları, enfor
masyon bakanları veya bazı özel kurum 
ve şahısların daveti üzerine, başta Orta
doğu ülkeleri olmak üzere Afrika'dan 
Uzakdoğu'ya kadar birçok islam ülkesi
ni, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı 

Avrupa ülkelerini ziyaret etti: buralarda 
Kur'an-ı Kerfm okudu. Gittiği bazı ülke-
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Muhammed 
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!erin devlet veya hükümet başkanları 
tarafından çeşitli nişanlarla taltif edildi. 
Bunlar arasında Suriye devlet başkanı 
( 1956), Fas kralı ( 1961 ), Lübnan devlet 
başkanı. Malezya başbakanı ( 1965) ve 
Mısır devlet başkanı ( 1988) tarafından 

verilen nişanlar anılabilir. 

1951-1982 yılları arasında Kah i re 
imam Şafif Camii'nde, 1982'den ölümü
ne kadar da Hüseyin Camii'nde karl* 
olarak görev yaptı. 1983 yılında parla
mento kararıyla kurulan Kur'an-ı Kerfm 
Hatız ve Karileri Derneği'nin (Nikabetü 
muhaffizl ve kurrai'I-Kur'ani'I-Kerlm) baş
kanlığına getirildi. ei-Mekariü'I-Mısriy

ye'nin de şeyhi olan Abdülbasıt Abdüs
samed 30 Kasım 1988'de Kahire'de ve
fat etti. 

Kur'an-ı Kerfm tilavetinde Mısır tarzı
nın önde gelen temsilcilerinden biri sa
yılan ve dünyanın her tarafındaki müs
lümanların heyecan ve huşü içinde dinle
dikleri Abdülbasıt Abdüssamed özellik
le tiz sesi ve uzun netesiyle tanınmıştır. 
Bir nefeste en yüksek perdeden 45-50 
saniye devam eden müstesna okuyuş
ları hafızalarda silinmez bir iz bırakmış
tır. Abdülbasıt, muhtelif süre ve ayetler 
yanında Mısır, Suudi Arabistan ve Ku
veyt radyoları için Asırri kıraatinin Hafs 
rivayeti, Fas radyosu için de Nafi' kıra
atinin Verş rivayetiyle tertil* üzere Kur'
an-ı Kerim'in tamamını bantlara oku
muştur. 
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Jill\ı AHMET ÖzEL 

1 
ABDÜSSAMED el-PELİMBANI 

ı 

(.)i.:J.;JI~I..l:"-) 

XVIII. yüzyılda yaşayan 
Semmiiniyye tarikatına mensup 

L 
Malezyalı iilim ve mutasavvıf. 

..J 

Sumatra'nın Pelimbenk şehrinde doğ
du. Hayatının büyük bir kısmını Arabis
tan'da bilhassa Mekke ve Taif'te ge
çirdi. Semmaniyye tarikatının kurucu
su Muhammed es-Semman'a (ö . ı 190/ 

ı 776) intisap etti. Akaid ve mantıkla il
gili Zühretü'l-mürid ii beyôni keli
metrt-tevf:tid adlı Malayca eserini, Ah
med ed-Demenhürfnin Mekke'de ver
diği derslerde aldığı notlardan derle
miş; Gazzalf'nin İJ:ıyô, ü culumi'd-din'
ini Seyrü's-sôlikin (Mekke 1306 ; Bu
lak ı 309). Bidôyetü'l-hidôye'sini Hi
dôyetü 's-sôlikin (Mekke 1287; Bombay 
13 ı ı) adıyla Malayca'ya tercüme etmiş
tir. 1779'da başlayıp 1788'de Taifte ta
mamladığı Seyrü's-sôlikfn'de İJ:ıyô ,ü 
culı1mi'd-dfn'in bazı yerlerini kısaltmış, 
bazı bölümlerine de ilaveler yapmıştır. 

Abdüssamed'in cUrvetü1-vüş~a ve 
silsiletü üli'l-itti~a, adlı evrad mecmu
ası ile er-Rôtib ve NaşiJ:ıatü'l-müslimin 
isimli Arapça iki risalesi daha vardır. 

Müslümanları katiriere karşı cihada da
vet eden nasihatlardan ibaret olan son 
risale, anonim Açe şiiri "Hikayet Prang 
Sabf"nin yazılmasında etkili olmuştur. 

Bu şiirlerin değişik şekilleri, XIX. yüz
yılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında 

Açeliler'in Hollandalılar'a karşı verdiği 

bağımsızlık mücadelesinde elden ele do
laşmıştır. 
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ABDUSSELI'l.l•ı EFENDI, Mardini 

L 

(1786-1843) 

Mardin' de müftülük yapmış olan 
Hanefi Alimi. 

..J 

Mardin'de doğdu . Babası Seyyid Ömer 
Efendi'dir: Tahsilini Mardin, Diyarbe
kir. Halep, Şam, Mısır ve istanbul'da ta
mamladı. Daha sonra Mardin'e dönerek 
müftülük yaptı, ayrıca öğretimle de 


