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(1927-1988)
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Mısırlı tanınmış hafız

ve kari.
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Asıl adı Abdülbasıt Muhammed Abdüssamed 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-Ezheriyye müdürü Abdülfettah ei-Kadfden 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, Sultan Ebü'I-Aia ve imam Rifaf camilerinde
Kur'an okudu. Aynı yıl Kahire radyosunda 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, enformasyon bakanları veya bazı özel kurum
ve şahısların daveti üzerine, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Afrika'dan
Uzakdoğu'ya kadar birçok islam ülkesini, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı
Avrupa ülkelerini ziyaret etti: buralarda
Kur'an-ı Kerfm okudu. Gittiği bazı ülke-
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!erin devlet veya hükümet

başkanları

tarafından çeşitli nişanlarla
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ÜRHAN BİLGİN

ABDÜRREZzAK es-SENHÜRİ

ABDÜSSAMED el-PELİMBANI

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 ire
imam Şafif Camii'nde, 1982'den ölümüne kadar da Hüseyin Camii'nde karl*
olarak görev yaptı. 1983 yılında parlamento 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 Abdüssamed 30 Kasım 1988'de Kahire'de vefat etti.
Kerfm tilavetinde Mısır tarzı
önde gelen temsilcilerinden biri sayılan ve dünyanın her tarafındaki müslüman ların heyecan ve huşü içinde dinledikleri Abdülbasıt Abdüssamed özellikle 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 Kuveyt radyoları için Asırri kıraatinin Hafs
rivayeti, Fas radyosu için de Nafi' kıra
atinin Verş rivayetiyle tertil* üzere Kur'an-ı Kerim'in tamamını bantlara okuKur'an-ı

nın

laşmıştır.
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Sumatra'nın Pelimbenk şehrinde doğ
du. Hayatının büyük bir kısmını Arabistan'da bilhassa Mekke ve Taif'te geçirdi. Semmaniyye tarikatının kurucusu Muhammed es-Semman'a (ö . ı 190/
ı 776) intisap etti. Akaid ve mantıkla ilgili Zühretü'l-mürid ii beyôni kelimetrt-tevf:tid adlı Malayca eserini, Ahmed ed-Demenhürfnin Mekke'de verdiği derslerde aldığı notlardan derlemiş; Gazzalf'nin İJ:ıyô, ü culumi'd-din'ini Seyrü's-sôlikin (Mekke 1306 ; Bulak ı 309). Bidôyetü'l-hidôye'sini Hidôyetü 's-sôlikin (Mekke 1287; Bombay
13 ı ı) adıyla Malayca'ya tercüme etmiş
tir. 1779'da başlayıp 1788'de Taifte tamamladığı 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 mecmuası ile er-Rôtib ve NaşiJ:ıatü'l-müslimin
isimli Arapça iki risalesi daha vardır.
Müslümanları katiriere karşı cihada davet eden nasihatlardan ibaret olan son
risale, anonim Açe şiiri "Hikayet Prang
Sabf"nin yazılmasında etkili olmuştur.
Bu şiirlerin değişik şekilleri, XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında
Açeliler'in Hollandalılar'a karşı verdiği
bağımsızlık mücadelesinde elden ele do-

muştur.

Ahmed Şarkavi-İsmail Abdürrezzak, Savt
mine's-sema' el-l!:arf eş-şeyi) 'Abdülbasq .'Ab·
düşşamed, Kahire 1386 / 1966 (ayrıca Abd ülbas ı t Abd üssamed'in kendi yazdığı özgeçmi ş in
den (DİA dokümantasyon arş ivi) ve büyük oğlu
Muhammed Abdülbasıt'ın verdiği şifahi bilgilerden faydalanılmıştır).
r:;:ı

XVIII. yüzyılda yaşayan
Semmiiniyye tarikatına mensup
Malezyalı iilim ve mutasavvıf.
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Mardin' de müftülük yapmış olan
Hanefi Alimi.
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Mardin'de doğdu . Babası Seyyid Ömer
Efendi'dir: Tahsilini Mardin, Diyarbekir. Halep, Şam , Mısır ve istanbul'da tamamladı. Daha sonra Mardin'e dönerek
müftülük yaptı, ayrıca öğretimle de

