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ABBÂSÎ, Abdürrahîm

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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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 
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men sup tur. Ai le nin ken di si ne nis bet edil-

di ği de de si nin bü yük de de si Ha med b. 

Cibrîn, Ku vey‘iye’de ka dı lık ve emir lik yap-

mış, ço cuk la rı ve to run la rı da ilim le meş-

gul ol muş, Ha med’in kar deş le rin den ve 

on la rın ço cuk la rın dan ba zı la rı Ku vey‘iye ve 

çev re sin de emir lik te bu lun muş tur. Ba ba sı 

Ab dur rah man, Reyn Ka dı sı Ab dü lazîz b. 

Mu ham med eş-Şe serî’den ilim tah si li için 

Reyn’e ta şın dı ğın dan Ab dul lah b. Cibrîn’in 

kü çük lü ğü bu şe hir de geç ti. Ba ba sın dan 

Kur’an, Arap ça ve fı kıh oku du. Ar dın dan 

Kur’an’ı ez ber le di; Ab dü lazîz eş-Şe serî’den 

fı kıh, tef sir, ha dis ve ta rih ders le ri al dı. Şe-

serî’nin ve fa tın dan son ra ai le nin ta şın dı ğı 

Ri yad’da 1954 yı lı son la rın da sa de ce İslâmî 

ilim le rin oku tul ma sı için ye ni açı lan Ma‘he-

dü imâmi’d-da‘ve ti’l-ilmî’nin li se kıs mı nı 

(1958) ve yük sek bö lü mü nü (1962) bi ti re-

rek Şe ri at Fa kül te si dip lo ma sı na denk bir 

dip lo ma al dı. 1968’de Ma‘he dü’l-kazâi’l-

âlî’ ye kay do la rak yük sek li san sı nı (1970) 
ve 1980’de Ri yad’da ki Şe ri at Fa kül te si’nde 

dok to ra sı nı (1986) ta mam la dı. Ab dü lazîz 

eş-Şe serî dı şın da Sâlih b. Mut lak, Mu ham-

med b. İbrâhim Âlü’ş-Şeyh, Ab dul lah b. 

Mu ham med b. Hu meyd, İsmâil b. Mu-

ham med el-Ensârî, Hammâd b. Mu ham-

med el-Ensârî, Mu ham med el-Beyhânî, 

Ab dül hamîd b. Ammâr el-Cezâirî, Ab dür-

rezzâk el-Afîfî ve Mennâ‘ Halîl el-Kattân 

gi bi ho ca lar dan ders al dı ve Ab dü lazîz b. 

Bâz’ın ders hal ka la rı na de vam et ti. Ken-

di si de pek çok öğ ren ci ye tiş tir di.

İlk resmî gö re vi ne 1960 yı lı baş la rın da 

ül ke nin Kü veyt, Irak ve Ür dün sı nır la rın da-

ki yer le şim yer le ri ne bir he yet için de ir şad 

gö rev li si ola rak baş la dı. 1962’de me zun 

ol du ğu Ma‘he dü imâmi’d-da‘veti’l-ilmî’ye 

ho ca ola rak ta yin edil di; bu ra da tev hid, 

tef sir ve ha dis, 1975’te git ti ği Ri yad’da-

ki Şe ri at Fa kül te si’nde tev hid ders le ri 

okut tu. Bu ara da 1970’te Ri yad’da ki Âl-i 

Ham mâd Ca mii’nin imam lı ğı na ta yin edil-

di, ar dın dan çe şit li ca mi ler de imam lık ve 

ha tip lik yap tı. 1978’den iti ba ren Su udi 

Ara bis tan müf tü sü Ab dü lazîz b. Bâz’ın 

is te ğiy le ken di si nin Ri yad’da ki Türkî b. Ab-

dul lah Ca mii’nde na maz kıl dır ma gö re vi ni 

üst len di. 1982’de Riâse tü’l-buhûsi’l-il miy-

ye ve’l-iftâ ve’d-da‘ve ve’l-irşâd’a so ru lan 

so ru la ra ce vap ver mek üze re iftâ üye si 

sı fa tıy la gö rev len di ril di. Bu sı ra da Bü yük 

Âlim ler He ye ti’nin ken di si ne ha va le et ti-

ği ilmî araş tır ma la rı yap ma gö re vin de ve 

he ye tin çı kar dı ğı Me cel le tü’l-Bu¼û¦i’l-

İs lâ miy ye’nin ya yın ku ru lu üye li ğin de 

bu lun du. I. Kör fez Sa va şı sı ra sın da ve 

son ra sın da Su udi Ara bis tan hü kü me-

ti nin ko nuy la il gi li ic ra at la rı nı eleş ti ren 

ve ril miş, ana liz ler ya pıl mış tır. 6. Stu di es 

in Ara bic Li te rary Pap yri II: Qur’ånic 

Com men tary and Tra di ti on (Chi ca go 
1967). Tef sir ve ha dis le il gi li er ken dö-

ne me ait on dört pa pi rü sün ya yım lan dı-

ğı eser de ya zı lı ri va ye tin er ken ge li şi mi, 

ke sin ti siz ya zı lı ha dis ri va ye ti, ha dis le rin 

sa yı sı nın art ma sı ve gü ve ni lir li ği ele alın-

mış tır. 7. Stu di es in Ara bic Li te rary 

Pap yri III: Lan gu age and Li te ra tu re 

(Chi ca go 1972). Bu eser de er ken dö nem 

Arap gra me ri nin ge li şi mi an la tıl mış, iki si 

gra mer, be şi Arap şi ir ve ede bi ya tı na ait 

ye di pa pi rüs neş re dil miş tir.
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Ri yad’a bağ lı Ku vey‘iye il çe si nin Mu hay-

ri ka kö yün de dün ya ya gel di; 1930 yı lın da 

doğ du ğu da söy le nir (Ab dülhâdî b. İvaz 
b. Mu av vez el-Ömerî, s. 19). Ne cid böl ge-

sin de ki meş hur Benî Zeyd ka bi le si nin bir 

ko lu olan Âl-i Reşîd’den ilim eh li bir ai le ye 

âlim ler den olu şan gru ba da hil eder (Motz-
ki, s. xxiv). Ab bott, te mel ha dis kay nak la-

rın da ve is nad lar da yer alan bil gi le re gü-

ve nip dü şün ce le ri ni bun la ra da yan dır dı ğı 

ge rek çe siy le ba zı şar ki yat çı lar ta ra fın dan 

eleş ti ril miş tir (Berg, s. 21).

Eser le ri. Ori en tal Ins ti tu te’ün der gi si 

olan Jo ur nal of Ne ar Eas tern Studies’in 

Ab bott hak kın da çı kar dı ğı iki özel sa yı da 

(1981, sy. 40-41) kay de di len lis te ye göre 

ken di si ye di ki tap, yir mi dört ma kale, on 

ye di an sik lo pe di mad de si, alt mı şa yakın ki-

tap ve tez de ğer len dir me si ka le me almış-

tır. 1. The Kur rah Pap yri from Aphro-

di to in the Ori en tal Institu te (Chi ca go 
1938). Kur re b. Şerîk’in cizye ve ha raç ver-

gi le riy le il gi li mek tup la rı üzerin e bir ça lış-

ma olup mü el li fin Chi cago Üni versi te si’nde 

1933’te ta mam la dı ğı doktorası nın göz-

den ge çi ril miş ha li dir. 2. The Rise of the 

North Ara bic Script and Its Kur’ånic 

De ve lop ment, with a Full Des crip ti on 

of the Kur’ån Ma nuscripts in the Ori-

en tal Ins ti tu te (Chi ca go 1939, 1972). 3. 

Ais hah: The Be lo ved of Mo ham med 

(Chi ca go 1942, Sa rah Gra ham-Brown’un 
ön sö züy le bir lik te: Lon don 1985, 1998; 
T. trc. Tu ba As rak Has de mir, Hz. Mu ham-
med’in Sev gi li Eşi Ay şe, An ka ra 1999). 
Türk çe ter cü me, ko nuy la il gi li ter mi no- 

 lo ji ye ve li te ra tü re ya ban cı ol ma nın yol

aç tı ğı ba zı so run lar ta şı mak ta dır (Erul,
sy. 61 [2000], s. 104-112). 4. Two Que ens

of Bagh dad, Mot her and Wi fe of 

Hår†n al-Rash¢d (Chi ca go 1946, 1974; 
Sa rah Gra ham-Brown’un ön sö züy le bir lik-
te: Lon don 1986, 2001; T. trc. Su at Ka ya, 
Bağ dat’ın İki Kra li çe si; Hay zu ran ile Zü-
bey de, An ka ra 2000). 5. Stu di es in Ara-

bic Li te rary Pap yri I, His to ri cal Texts 

(Chi ca go 1957). Eser de Emevîler ve er ken 

dö nem Abbâsîler dev ri ne ait se kiz pa pi rüs 

neş re dil miş, bun lar dan ha re ket le er ken 

dö nem Arap ya zı sı nın ge li şi mi ve özel lik-

le ta rih ya zı cı lı ğı hak kın da önem li bil gi ler 
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