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kaleme almış tır. Şerhin yazma nüshaları 

İstanbul kütüphanelerinde bulunmaktadır 

(DİA, VII, 121). Bunun dışında İstanbul’da 

iken yazmaya başlayıp tamamlayamadığ ı 

Øa¼î¼-i BuÅârî şerhinin de olduğu be-

lirtilmektedir (M. Halîl el-Halâyile, s. 
11). 2. Şer¼ £alâ Mašåmâti’l-¥arîrî 

(Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 563). 3. Şer¼ £ale’l-

ƒazreciyye fî £ilmi’l-£arû² (M. Halîl el-
Halâyile, s. 11). Abdullah b. Muhammed 

el-Hazrecî’nin kasidesinin şerhidir. Şerhin 

yazma nüshaları el-Cevâhirü’s-seniyye 

fî şer¼i’l-ƒazreciyye adıyla Vakıflar Ge-

nel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü 

(nr. 244/3) ve Kastamonu İl Halk (nr. 477/6) 
kütüphanesinde bulunmaktadır. 4. el-

Mevâßidü’l-vefiyye bi-şer¼i şevâhidi’l-

ƒazreciyye (Brockelmann, I, 546; II, 394). 
5. Me£âhidü’t-ten½î½ £alâ şevâhidi’t-

TelÅî½. Hatîb el-Kazvînî’nin TelÅî½u’l-

Miftâ¼’ında geçen şâhid beyitlerin şerhi 

yanında eserde şairlerin biyografilerinde n 

de söz edilmektedir (Keşfü’¾-¾unûn, I, 
477). En önemli kitaplarından olan bu 

teli finde Abbâsî’nin edebiyat, edebî ten-

kit ve belâgat geleneğini iyi bildiği, ge-

niş ilmî birikime ve kültüre sahip olduğu 

görülmektedir. Eserde yer alan bilgiler 

edebiyat, tenkit ve belâgatın temel me-

selelerini kapsamakta, konular divanlar, 

sözlükler, tarih, dil, edebiyat ve biyografi 

kitaplarına başvurularak örnek ve nükte-

lerle açıklanmaktadır (M. Halîl el-Halâyile, 
s. 34-50). Eseri Ahmed b. Ahmed el-Acemî 

el-Vefâî ve Bedreddin el-Gazzî ihtisar et-

miştir (Abdülbâsıt b. Mûsâ el-Almevî, 
s. 16). Me£âhidü’t-ten½î½’in Kahire’de 

(1274, I-II, 1316) ve kenarında Ali b. Zâfir 

el-Ezdî’nin Bedâßi£u’l-bedâßih’i ile birlikte 

Bulak’ta (I-II, 1278) baskıları yapılmış, ilmî 

neşri Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Beyrut 
1366; I-IV, Kahire 1367/1947). Eser üze-

rine Yûsuf Avaz er-Rîmâvî Beyrut’taki 

Saint-Joseph Üniversitesi’nde (Câmiatü’l-
Kıddîs Yûsuf) £Abdürra¼îm el-£Abbâsî 

ve cühûdühü’l-belâ³ıyye fî kitâbihî 

Me£âhidi’t-ten½î½ £alâ şevâhidi’t-Tel-

Åî½ adıyla bir doktora tezi hazırlamıştır 

(1996). 6. Na²mü’l-vişâ¼ £alâ şevâhidi 

TelÅî½i’l-Miftâ¼. Me£âhidü’t-ten½î½’in 

ihtisar edildiği bir eser olup (Keşfü’¾-¾u-
nûn, II, 1964) bir nüshası Konya Karatay 

Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (nr. 
499/1). 7. ¥âşiye £alâ şer¼i Lâmiyyeti’l-

£Acem li-Øalâ¼iddîn e½-Øafedî (Keh hâ-
le, V, 205). 8. Mine¼u Rabbi’l-beriyye fî 

fet¼i Rodos el-ebiyye. Rodos’un Kanûnî 

Sultan Süleyman tarafından fethi üzerine 

yazılan bir kasidedir (a.g.e., V, 206). Faysal 

döneminde İstanbul’a gönderildi, yazdığı 

Øa¼î¼-i BuÅârî şerhini padişaha takdim 

etti. Padişah da kendisini ödüllendirdi ve 

inşa ettirdiği medresede hadis okutmasını 

teklif etti, ancak kendisi özür beyan ede-

rek Mısır’a döndü. Yavuz Sultan Selim’in 

Mısır’ı fethinden (1517) sonra İstanbul’a 

yerleşti, vefatına kadar İstanbul’da kaldı 

ve bu şehirde vefat etti (Taşköprizâde, s. 
246). İyi huylu, güler yüzlü, mütevazi, cö-

mert ve takvâ sahibi olduğu, bazan kırk 

gün süren halvete girdiği nakledilmekte-

dir (Gazzî, II, 162). Pek çok kaynakta şiir 

bilgisi ve şiir zevkine sahip bulunduğu, 

dönemindeki şairlerin şiirlerini kendisine 

sunduğu, Kanûnî Sultan Süleyman dö-

neminde Rodos’un fethi münasebetiyle 

padi şahı öven şiirler kaleme aldığı zikredi-

lir (a.g.e., II, 161). Bazı şairler ona muâraza 

yazmış (Keşfü’¾-¾unûn, II, 1919), Âişe el-

Bâûniyye ile aralarında manzum yazışma-

lar olmuştur. Eserlerinde yüksek seviyede 

bir üslûp kullandığı görülür.

 Eserleri. 1. Şer¼u’l-BuÅârî. Kahire’de 

905 veya 906 (1500) yılında tamamlandı-

ğı tahmin edilen eser kaynaklarda Şer¼ 

£ale’l-BuÅârî, Fey²ü’l-Bârî bi-şer¼i ³a rî-

bi Øa ¼î¼i’l-BuÅârî ve Şer¼u’l-Câ mi£i’½-

½a³¢r li’l-BuÅârî adlarıyla da geçmekte-

dir. Şer¼u’l-BuÅârî Mecdüddin İb nü’l-

Esîr’in el-Mu½annef’i tarzında ya zılmış, 

hadisle rin isnadları zikredilmeden alfa-

betik olarak sıralanıp şerhedilmiş ve her 

bölümün sonunda hadislerde geçen garîb 

kelimeler açıklanmıştır. Bur hâneddin İbn 

Ebû Şerîf, Seriyyüddin İb nü’ş-Şıhne ve 

Radıyyüd din el-Gazzî eser için takrizler 

Abdürrahîm el-Abbâsî’nin Şer¼u’l-BuÅârî  adlı eserinin un-

van sayfası  (Âtıf Efendi Ktp., nr. 529)

£Abbâs Zeryâb”, a.e., s. 301-312; Ah med Te faz-

zulî, “Der Ri¦â-yi İsnâd-ı £Abbâs Zeryâb-ı ƒûyî”, 
Îrânşinâsî, VII/2, Tah ran 1374 hş., s. 280-283; 
Hü se yin Ebû Turâbiyân, “3 Sâl pes ez ƒâ mûşî-yi 
Zeryâb-ı ƒûyî”, Güzâreş, sy. 83, Tah ran 1376 
hş., s. 29-31; Seccâd Âydunlî, “Zeryâb-ı ƒû yî der 
Æalem rev-i Şâhnâme-pejûheş”, Kitâb-ı Mâh-ı 
Ede biyyât ve Fel se fe, sy. 62, Tah ran 1381 hş., s. 
46-57; Humâ Efrâsiyâbî, “Meclîs-i Enes: Ma£ârif-i 
Müdîrân-ı KitâbÅâne-i Şumâre 2: £Abbâs Zer-
yâb-ı ƒûyî”, Peyâm-ı Bahâristân, sy. 19-20 
(1381 hş.), s. 8-10; Ferhâd Tâhirî, “Sehm-i Üstâd 
Zer yâb-ı ƒûyî der NehŠat-i Dâßire tü’l-Ma£ârif-
ne vî sî-yi Mu£â½ır”, Ma£ârif, sy. 57, Tah ran 1381 
hş., s. 119-133; Ab dul lah İs fahânî, “£Abbâs Zer-
yâb-ı ƒûyî / Nîm Æarn-ı NüsÅa-şinâsî, Teßlîf ve 
Ta¼ š¢š”, Âyen de-i Pejûheş, sy. 96, Tah ran 1384 
hş., s. 24-35.

ÿRı za Kur tu luş

– —ABBÂSÎ, Abdürrahîm
ّא ) (  ا ا

Ebü’l-Feth Bedrüddîn (Zeynüddîn)
Abdürrahîm b. Abdirrahmân b. Ahmed

b. el-Hasen el-Abbâsî
(ö. 963/1556)

Hadis, tefsir,
Arap dili ve edebiyatý âlimi.˜ ™

17 Ramazan 867 (5 Haziran 1463) tari-

hinde Kahire’de doğdu. Aslen Hamalı olup 

Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyun-

dan gelen bir aileye mensuptur. Kahire’de 

ilk eğitimini aldıktan sonra başkadı Mu-

hammed b. İbrrâhim et-Tetâî, Muhyiddin 

Kâfiyeci, Emînüddin Aksarâyî, Sirâced-

din el-Abbâdî, Celâleddin el-Bekrî, Ebû 

Abdul lah İbn Kå sım el-Gazzî, Muhammed 

b. Kåsım ve Fahreddin Osman ed-Deymî

gibi âlimlerden ilim tahsil etti. Hadis, 

tefsir, dil ve edebiyatta ilerledi. Kur’an’ı 

hıfzetti ve Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âli-

bîn’ini, Tâceddin es-Süb kî’nin Cem£u’l-

cevâmi£ini, İbn Mâ lik et-Tâî’nin el-El-

fiyye’sini, Kazvînî’nin TelÅî ½ü’l-Miftâ¼’ını 

tamamen, Sirâceddin el-Urmevî’nin 

Me¹âli£u’l-envâr’ını ise kısmen ezberle-

yerek Mısır’daki hocalarına arzetti. Dımaşk 

bölgesinde Muhibbüddin el-Busravî’den 

fıkıh, Şeref b. Îd’den dil, aruz, mantık 

dersleri aldı (Sehâvî, IV, 179). Øa¼î¼-i 

BuÅârî’yi hocalarında n okuyup icâzet 

aldı ve okutup icâzet verdi. Dımaşk’ta 

Zâhiriyye, Nâsıriyye ve Azrâiy ye medre-

selerinde hocalık yaptı. Hanbelî mezhebi-

ne mensup bir aileden geldiği halde Şâfiî 

mezhebini benimsedi (Heinrichs, II, 14).

Dımaşk’ta 893’te (1488) tayin edildiği 

sır kâtipliği görevini 905 (1499) yılına ka-

dar sürdürdü. 897’de (1492) Dımaşk’tan 

hacca gitti. Memlük Hükümdarı Kansu 

Gavri’nin elçisi olarak Sultan II. Bayezid 
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pa pi rüs ler Ab bott’ın üçün cü ve en önem li 

ça lış ma ala nı nı oluş tu rur. Ken di si, Orien tal 

Ins ti tu te’e ba ğış la nan 350’yi aş kın pa pi rüs 

ve öte ki ya zı lı bel ge ler den seç ti ği mal ze-

me ler le er ken dö nem Arap ya zı sı nın ge-

li şi mi, ay rı ca ta rih ya zı cı lı ğı, ha dis-tef sir 

ta ri hi ve Arap gra me ri nin ge liş me si gi bi 

ko nu la ra da ir araş tır ma lar yap mış tır.

Er ken dö nem ri va yet ta ri hi hak kın da 

ile ri sür dü ğü fi kir ler le İslâm dün ya sın da 

ve Ba tı’da dik kat çe ken Ab bott’ın özel lik le 

Gold zi her – Schacht çiz gi sin den bes le nen 

aşı rı şüp he ci akı mın kar şı sın da yer al dı-

ğı söy le ne bi lir. Er ken dö nem de ha dis le-

rin şi fahî ola rak nak le dil di ği dü şün ce si ne 

kar şı Ab bott, Hz. Mu ham med dev rin den 

iti ba ren ya zı lı ve şi fahî ri va ye tin bir lik te 

yü rü tül dü ğü nü ifa de et miş tir. Ay rı ca ha-

dis le rin son ra dan üre ti lip is nad la rın ge-

ri ye doğ ru teş kil edil di ği id di ası na kar şı 

Ab bott, ri va yet ler de art tır ma ya da ba zı 

ka sıt lı ek le me le rin ola bi le ce ği ni ka bul et-

mek le bir lik te Zührî ve çağ daş la rı nın hem 

ken di le rin den ön ce ki tâbiîn ve sahâbe nin 

hem de Hz. Pey gam ber’in söz ve fi il lerinin 

özü nü el de et tik le ri ni, da ha son ra ki za-

man di li min de ise bu ri va yet le rin bel li 

bir form da hi lin de ak ta rıl dı ğı nı, böy le ce 

ke sin ti siz ha dis ri va ye ti nin mev cu di ye ti ni 

sa vu nur. Ona gö re ikin ci asır dan iti ba ren 

ha dis le rin sa yı sı nın git tik çe art ma sı, sis te-

ma tik ola rak ha dis uy du rul ma sın dan de ğil 

is nad la rın art ma sın dan kay nak lan mak ta-

dır. Bu gö rüş le rin den do la yı, or yan ta list 

ge le nek te ki fikrî eği lim le ri in ce le yen Ba tı lı 

bi lim adam la rı, bir kaç hı ris ti yan araş tır-

ma cı nın ya nı sı ra Ab bott’ı da Schacht’ın 

id di ala rı nı eleş ti ren, ge nel de müs lü man 

Bos ton Üni ver si te si’nde yük sek li sans eği-

ti mi ni bi tir di. 1925-1933 ara sın da As bury 

Col le ge’da (Wil mo re / Ken tucky) eği tim 

bö lü mün de ders ver di, ta rih bö lü mü nün 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 1933’te Chi ca go’ya 

git ti ve Ori en tal Ins ti tu te’de Arap ça pro fe-

sö rü Mar tin Spreng ling’in ver di ği kurs la ra 

ka tıl dı. Ay nı yıl araş tır ma cı ola rak ta yin 

edil di ği bu ens ti tü de bü tün aka de mik ha-

ya tı nı ge çir di. 1963’te emek li ye ay rıl dık tan 

son ra onur sal pro fe sör lük un va nıy la bu-

ra da ça lış ma ya de vam et ti. Söz ko nu su 

ens ti tü nün ilk ka dın üye si olan Ab bott ön-

ce le ri ayı rım cı lı ğa mâruz kal sa da za man la 

bü yük bir say gın lık ka zan dı.

Ab bott ilmî ha ya tı bo yun ca üç ana te-

ma üze rin de ça lış mış tır. Bun lar dan il ki, 

baş ta Müs lü man lık ol mak üze re Se mi tik 

din ler de ve Arap kül tü rün de ka dı nın ko nu-

mu dur. Hz. Âişe, Hârûnür reşîd’in an ne si 

Hay zürân ve ka rı sı Zü bey de’nin bi yog ra fi-

le ri ni ka le me alan Ab bott, bun la rın sos yal 

ve po li tik ha yat ta ki yer le riy le top lum da ki 

li der lik le ri üze rin den dü şünce le ri ni or ta ya 

koy du. Ka dın lar la il gi li di ğer ma kalelerin de 

Hz. Mu ham med za ma nın da ba zı hak lar 

kaza nan ka dın la rın gi de rek sos yal sta tü-

le ri ni kay bet tik le ri ana fik ri üze rin de dur-

muş tur. Ab bott’ın il gi len di ği ikin ci alan 

İslâm ön ce si ve son ra sı Ku zey Arap böl-

ge sin de ki ya zı nın men şei, ge li şi mi ve bu na 

kat kı sağ la yan önem li şah si yet ler dir. Ab-

bott’ın bu ça lış ma la rı yap ma sın da 1929’da 

Chi ca go Üni ver si te si’ne ba ğış la nan Mo ritz 

Ko lek si yo nu’nda ki Kur’an yaz ma la rın dan 

par ça lar la dö ne me ait di ğer önem li bel-

ge le rin olum lu et ki le ri ol muş tur. II (VI II) 

ve III. (IX.) yüz yıl lar dan gü nümü ze ula şan 

Abdullah el-Kendirî kasideyi Rodos tarihi-

ne ilişkin bir incelemeyle birlikte yayımla-

mıştır (¥avliyyâtü Külliyyeti’l-âdâb, sy. 
XVIII [Küveyt 1997], s. 122 vd.). 9. Şi£ru 

£Abdirra¼îm el-£Abbâsî. Abbâsî’nin 

muhtemelen çoğu kaybolmuş şiirlerin-

den çeşitli kaynaklarda dağınık halde 

bulunan bir kısmı Abdürrâzık Huveyzî ta-

rafından derlenip yayımlanmıştır (Kahire 
2006). 10. Enfa£u’l-vesâßil ilâ ebde£i’r-

resâßil (nşr. Abdürrâzık Huveyzî, Kahire 
2006). 11. Ünsü’l-ervâ¼ bi £ursi’l-efrâ¼. 

Kanûnî Sultan Süleyman’a, sadrazam Lut-

fi Paşa’ya, Emîrülümerâ Hadım Süleyman 

Paşa ile Pîrî Mehmed Paşa’ya methiyeler 

içeren bu inşâ kitabı Mihrimah Sultan 

ile Rüstem Paşa’nın evlenmesi dolayısıy-

la 1539’da yazılmıştır (Heinrichs, II, 19; 
Mektebetü’l-Haremi’l-Mekkî, nr. 47/Edeb, 
20 varak).
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– —ABBOTT, Nabia
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Ortadoðu asýllý
Amerikan þarkiyatçýsý.˜ ™

31 Ocak 1897’de Mar din’de doğ du. 

1907’ de ai le siy le bir lik te Bom bay’a göç 

et ti. Cam brid ge Üni ver si te si’nin ye ter li-

lik sı na vı nı ka zan dıy sa da I. Dün ya Sa va şı 

es na sın da Hin dis tan’da kal dı. Lek nev’de 

kız la ra özel Isa bel la Thor bom Col le ge’da 

li san sı nı bi tir di. Sa va şın ar dın dan olu şan 

Irak Kral lı ğı’na ka dın la rın eği tim prog-

ra mı için da vet edil di. Bu ra da po li tik ve 

kül tü rel amaç lar la çe şit li fa ali yet ler yü-

rü ten İn gi liz sey ya hı Ger tru de L. Bell’in 

pro je le ri ne des tek ver di. 1923’te ai le siy-

le bir lik te Bos ton’a göç tü ve iki yıl son ra 

Abdürrahîm

el-Abbâsî’nin

Şer¼u’l-BuÅârî  adlı

eserinin

ilk sayfası
(Âtıf Efendi Ktp.,

nr. 529)
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