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ABDÜLFETIAH EFENDi
(1815-1896)
L

Meşh ur Osmanlı hattatı.

__j

Aslen Rum olan Abdülfettah Efendi
Hüsrev Paşa tarafından satın alınarak istanbul'a getirildi ve müslüman oldu. Burada iyi bir
tahsil gördü. Paşanın seraskerliği zamanında Daire-i Askeriyye'de bazı zabitlerden ders alarak yetişti ve bu sı
rada hüsnühat öğrendi. Sülüs-nesihte
hacası Hafız Mustafa Şakir Efendi'den
1832'de icazet alan Abdülfettah Efendi,
ta'lik hattını da Yesarfzade Mustafa
izzet Efendi'den meşkederek 1847'de
ondan da icazet aldı. Diğer yazı nevilerini ise kimden meşkettiği belli değildir.
Sakız adasında doğdu .

1831 'de paşanın hususi katibi oldu.
Bu sırada sıbyan alayı ve tabur katipierine yazı öğretti. Hüsrev Paşa sadrazamlığa getirilince Sadaret Kalemi'ne
girdi. İstanbul'da vakıf kaymakamlığı
yaptı. Daha sonra Sivas, Amasya ve Aydın'da evkaf müdürlüğü, Saruhan, Kas-

tamonu ve Selanik'te mal müdürlüğü
Kastamonu ve Selanik'teyken vali vekilliğinde bulundu. 1858'den
itibaren İstanbul'da Darphane'de "sersikkekenlik" (para ve madalya kalıpları
hakkedenlerin reisliği) vazifesine getir ildi. O yıllarda çıkartılan kağıt paraların kalıplarının hazı rlanmasında da çalıştı. 1860'da para basım tekniklerinde ihtisas yapmak üzere Viyana ve Paris'e gönderildi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde üst derecede vazifeler gördü ve
bu sayede çeşitli nişanlar aldı. 16 Ekim
1896'da Yaniköy'deki yalısında vefat
etti. Kabri_Sultan ll. Mahmud Türbesi
hazfresindedir.

yaptı; ayrıca

Abdülfettah Efendi hattın daha ziyade celf şekliyle eserler vermiştir. Celfsülüs ve tuğrada benimsediği tavır,
Mustafa Rakım ' ın açtığı çığırdır. Fakat
Mahmud Celaleddin yolundan hoşlanan
Sultan Abdülmecid'in saltanatında o
"şive " de celf-sülüs levhaları da görülür.
Celf-ta'lik hattında Yesarfzade'nin yolunu takip etmekle beraber, bazan İran
tavrı ta'lik hattının celf şeklini benimsediği de olmuştur (mesela Bursa Ulucamii 'nin iki yan kapı üstlerindeki levhaları)_
Halbuki Yesarfden sonra bu yol Osmanlı hattatlarınca tamamen terkedilmiştir.

Abdülfettah Efendi, Sultan ll. Mahmud'dan Sultan ll. Abdülhamid 'e kadar
beş padişah devrinde eserleri görülen
ve takdir edilen velüd bir hattattı r.
istanbul (Süleymaniye. Beyazıt. Yıldız
Hamidiye. Ertuğrul . Aksaray Valide. Altu nizade camileri, Fatih Türbesi. Topkapı
Sarayı Bab-ı Hümayun·u. Beylerbeyi Sarayı ve birkaç çeşme). Bursa (Uiucami 'de
çifte "Allah HO" levhasıyla bunun yanında
asılı bulunan. bu levhayı yazdığı sırada
kullandığı kendi icadı olan ve bir defasın 
da yazarken de Sultan Abdülmecid'in takdirle sey rettiği. ağa çta n yapılma büyükçe
eel! kalemi), Edirne. Kastamonu (Şaban-ı
Veli Türbesi). Şam. Girit gibi Osmanlı
şehirlerinde levha ve taşa kazılmış kitabeleri, püşfde (örtü) ve perde üstüne

işlenmiş celf yazıları ve tuğraları mevcutsa da bir kısmının bugünkü durumu
bilinmemektedir. Ayrıca, ser-sikkeken
olarak Osmanlı altın ve gümüş para. nişan ve madalyonlarının. kağıt paraların
kalıplarının hakkedilmesinde ve imalinde büyük emeği geçmiştir. Süleymaniye
Camii'ndeki celf-sülüs yazılar da AbdOlfettah Efendi'nin eseridir.
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( ._,....) Al l _,.,.ılöl l ..lf- )
Ebü 'l-Hasen Abdülgafir b. İsmail
b. Abdilgafir el- Farisi
( ö. 529 1 1134-35)

Muhaddis,
L

Şafii

fa kihi ve ta rihçi.
_j

451'de ( 1059) Nfsabur' da doğdu .
Çocukluk yılları hakkında kaynaklarda
bilgi bulunmamaktadır. Muhaddis bir
aileye mensup olup ilk hadis hocaları
babası İsmail. Kuşeyrf'nin kızı olan annesi Emetürrahfm; dedesi İmam Kuşey
rf. anneannesi Fatıma bint Ebü Ali edDekkak' tır. Tefsir ve usül-i fıkıh derslerini de dayılan Ebü Sa'd Abdullah ve
Ebü Said Abdülvahid'den okumuştur.
Baba tarafından dedesi Abdülgafir b.
Muhammed de devrin ileri gelen muhaddislerindendi. Daha sonra Nfsabur·un tanınmış muhaddislerinden hadis
tahsil etti. ilmini ve hadis kültürünü geliştirmek maksadıyl a Gazne. Hindistan
ve Harizm'e seyahatler yaptı. İma m ü'l
Haremeyn el-Cüveynf' den dört yıl fıkıh
ve hilat• ilmi okudu. Nihayet Ş afii fı k
hında meşhur bir alim oldu. Daha sonra
kendisine Nfsabur hatipliğ i verildi. Mescid-i Akli'de pazartesi günleri ikindi namazından sonra talebelerine yıllarca hadis yazdırdı (imla.• etti), 529 ( 1134-35)
yılında Nfsabu r'da vefat etti; İbn Kesfr 'in onu 551 yılında vefat edenler arasında zikretmesi bir yanlışlık sonucu olmalıdır.

Abdülfettah
Efendi'nin
celi-sülüs
levhası
iA i tu n i z iıde

Ca miiÜskü darl

Eserleri. 1. Kitdbü 'l -Erba cin. Kırk hadis ihtiva eden bu risale Berlin Kütüphanesi'nde (nr . 1463) bulunma ktadır. 2.
Mecma cu'l-gard ,ib ve menba cu'r-regii ,i b. 527 ( 1133) yı lında tamamlandı
ğı bilinen bu alfabetik eser. hadislerde-
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ki "garib" kelimeleri açıklamaktad ı r. Süleymaniye (Ayasofya. nr. 4 758, 304 varakl
ve Murad Molla (Damadzade, nr. 574)
kütüphanelerinde birer nüshası bulunmaktadır. Eserin istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'ndeki (AY, nr. 1805 ) Mecma 'u 'l-gara 'ib ii garibi'l-Jıadiş adlı yetmiş yedi varaktan ibaret nüshasının eksik olduğu anlaşılmaktadır. 3.
Kitô.bü ·s-Siyak li- Taril]i NisabCır. Hakim en-Nisabüri'nin Taril]u Nisabur adlı eserinin 51 O ( 1116) yılına kadar uzanan bir zeylidir. Hal tercümelerini alfabetik sıraya göre veren eserin bir nüshası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'nde rismail Sa ib Sencer, nr.
ı 544). ? eylü Taril]i NisabCır ad ıyla kayıtlı bulunmaktadır. ibrahim b. Muhammed es-Sarifini lö. 64 ı 1 ı 243) tarafın
dan el-Müntel]ab min Kitô.bi's-Siya~
li-Taril]i Nisabur adıyla yapılan hülasasının tek nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir lnr ı 152 , 145 varak). Weisweiler'in ve Ritter'in tavsif ettiği bu nüsha, Richard N. Frye tarafından (ı 965) ve
ayrıca Muhammed Kazım ei-Mahmüdi
tarafından neşredilmiştir (Kum ı 403 /
1362 h ş.). 4. el-Müfhim li-şerfıi garibi
Müslim. Şahih-i Müslim'de bulunan
nadir kelimeleri aç ı klayan bu eserin
herhangi bir nüshası tesbit edileme-

miştir.

adlı kitabının mukabele*sini kendisiyle

Tenkihu'l - menazır

896'da ( 1491) tamamlabildirir. Lari'nin Neiefıô.t'a ayrı
ca bir tekmile yazdığım söyleyen Kaşifi.
onun büyük bir şahsiyet olduğunu ve
şeyhi Abdurrahman-ı Cami gibi vahdet-i vücı1d* nazariyesini benimsediği
ni ifade eder.

Hediyyetü 'l- 'arifin'de onun
li-üli'l-ebsar ve'lbeşd' jr ve Şerfı~ Ravi ati'l-fa ;ilp.n adlı
iki eserinin daha bulunduğu kaydedilmektedir.
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Eserleri.

Tekmile-i

Neiefıatü '1-üns

(el-il].tişar ue'?·?eyl 'ala Nefehati 'L-üns).

Eserin Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi'nde (nr 57 ı J bulunan nüshası 172 varaktır. Baş tarafında yirmi varaklık bir
bölüm. Ebü Abdurrahman es-Sülemi ve
görüşlerine ayrılmıştır. Geri kalan kı
sımda ise Ebü Haşim es-Süfi'den başla
yarak 200 kadar süfinin biyografisi yer
almaktadır. Abdülgafür-i Lari Mir~a
tü '1-edvar fi't-tô.ril], Tercemetü '1- Usuli'l- 'aşere ve şerfıuhu, ]1avaşi-yi Ga furiyye (yazma nüshaları için bk . Ahmed-i Münzevi, Fihrist, ll / 1, 1082) adlı
eserlerini Farsça, J1aşiye 'ala şerhi 'l
Cami li'l-Kafiye (İstanbul ı 253 , ı 272,
ı 322) adlı eserini de Arapça olarak kaleme almıştır. Mirkiitü '1 -edvar fi't-tô.ril] ile Haşiye 'ala şerfıi'l-Cami li'lKatiye adlı eserler Molla Muslihuddin-i
Lari'ye de (ö . 797 1 ı 57 ı ı nisbet edilmiştir.

ABDÜLGAFÜR-İ ıARt
( SJ "i J_,.ull..t.,.'- )
Radıyüdd!n

Abdülgafir ei-F§ ri si'n in M ec ma ' u 'f.gara J i b ue menbaCu·r- regtı,ib adl ı eserin den bir sa yfa (lü Ktp . nr. 1805. vr. 111 )
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Abdülgafur-i Lar!

Abdülgafür-i Lari'nin Tekmile-i 1'/efef)ata '1-ü ns

(ö. 912 / 1506)

L

nin zahriyesi

Abdurrahman-ı Cami'nin
önde gelen müridlerinden,
alim ve mutasawıf.

_j

iran'ın Fars eyaletindeki Lar kasabasında doğdu . Doğum

tarihi belli değil
dir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla
bilgi yoktur. 5 Şaban 912 (21 Aralık
1506) Pazar günü Herana ölmüş ve
şeyhi Cami'nin kabri civarına defnedilmiştir. Reşahô.t, müellifi Ali b. Hüseyin
ei-Kaşifi es-Safi lö 9391 1532), Abdülgafür-i Lari'nin çağdaşı ve müridierinden
biri olmasına rağmen hakkında tatmin
edici bilgi vermemiş, daha ziyade manevi yönü ve özellikle kerametleri üzerinde durmuştur. Abdülgafür'un ashaptan Sa'd b. Ubade'nin soyundan geldiği 
ne dair bir rivayeti de nakleden Kaşifi,
onun akli ve nakli ilimlerde devrinin üstadı sayıldığın ı , Abdurrahman - ı Cami'nin
eserlerinin çoğunu bizzat kendisinden
okuduğunu ve Şerh-i Fususü 'l-hikem

(Selim Nıa Kı p ., nr.

adlı

571 )
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