
ABDÜLGAFiR ei-FARiSf 

ki "garib" kelimeleri açıklamaktad ı r. Sü
leymaniye (Ayasofya. nr. 4 758, 304 varakl 
ve Murad Molla (Damadzade, nr. 574) 
kütüphanelerinde birer nüshası bulun
maktadır. Eserin istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndeki (AY, nr. 1805 ) Mec
ma 'u 'l-gara 'ib ii garibi'l-Jıadiş ad
lı yetmiş yedi varaktan ibaret nüsha
sının eksik olduğu anlaşılmaktadır. 3. 
Kitô.bü ·s-Siyak li-Taril]i NisabCır. Ha
kim en-Nisabüri'nin Taril]u Nisabur ad
lı eserinin 51 O ( 1116) yılına kadar uza
nan bir zeylidir. Hal tercümelerini alfa
betik sıraya göre veren eserin bir nüs
hası Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kü
tüphanesi'nde rismail Sa ib Sencer, nr. 
ı 544). ? eylü Taril]i NisabCır ad ıyla ka
yıtlı bulunmaktadır. ibrahim b. Muham
med es-Sarifini lö. 64 ı 1 ı 243) tarafın

dan el-Müntel]ab min Kitô.bi's-Siya~ 
li-Taril]i Nisabur adıyla yapılan hüla
sasının tek nüshası Köprülü Kütüpha
nesi'ndedir lnr ı 152 , 145 varak). Weis
weiler'in ve Ritter'in tavsif ettiği bu nüs
ha, Richard N. Frye tarafından (ı 965) ve 
ayrıca Muhammed Kazım ei-Mahmüdi 
tarafından neşredilmiştir (Kum ı 403/ 
1 362 h ş.). 4. el-Müfhim li-şerfıi garibi 
Müslim. Şahih-i Müslim'de bulunan 
nadir kelimeleri açıklayan bu eserin 
herhangi bir nüshası tesbit edileme-
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miştir. Hediyyetü 'l- 'arifin'de onun 
Tenkihu'l -menazır li-üli'l-ebsar ve'l
beşd' jr ve Şerfı~ Ravi ati'l-fa ;ilp.n adlı 
iki eserinin daha bulunduğu kaydedil
mektedir. 
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ABDÜLGAFÜR-İ ıARt 
( SJ "i J_,.ull..t.,.'- ) 

Radıyüdd!n Abdülgafur-i Lar! 
(ö. 912 / 1506) 

Abdurrahman-ı Cami'nin 
önde gelen müridlerinden, 

alim ve mutasawıf. 
_j 

iran'ın Fars eyaletindeki Lar kasaba
sında 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 defnedil
miştir. Reşahô.t, müellifi Ali b. Hüseyin 
ei-Kaşifi es-Safi lö 9391 1532), Abdülga
für-i Lari'nin çağdaşı ve müridierinden 
biri olmasına rağmen hakkında tatmin 
edici bilgi vermemiş, daha ziyade ma
nevi yönü ve özellikle kerametleri üze
rinde durmuştur. Abdülgafür'un ashap
tan Sa'd b. Ubade'nin soyundan geldiği 

ne dair bir rivayeti de nakleden Kaşifi, 
onun akli ve nakli ilimlerde devrinin üs
tadı sayıldığın ı , Abdurrahman- ı Cami'nin 
eserlerinin çoğunu bizzat kendisinden 
okuduğunu ve Şerh-i Fususü 'l-hikem 

adlı kitabının mukabele*sini kendisiyle 
birlikte yapıp 896'da ( 1491) tamamla
d ı klarını bildirir. Lari'nin Neiefıô.t'a ayrı
ca bir tekmile yazdığım söyleyen Kaşifi. 
onun büyük bir şahsiyet olduğunu ve 
şeyhi Abdurrahman-ı Cami gibi vah
det-i vücı1d* nazariyesini benimsediği
ni ifade eder. 

Eserleri. Tekmile-i Neiefıatü '1-üns 
(el-il].tişar ue'?·?eyl 'ala Nefehati 'L-üns). 
Eserin Üsküdar Selim Ağa Kütüphane
si'nde (nr 57 ı J bulunan nüshası 172 va
raktır. 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- Usu
li'l- 'aşere ve şerfıuhu, ]1avaşi-yi Ga
furiyye (yazma nüshaları için bk. Ah
med-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 ka
leme almıştır. Mirkiitü '1-edvar fi't-tô.
ril] ile Haşiye 'ala şerfıi'l-Cami li'l
Katiye adlı eserler Molla Muslihuddin-i 
Lari'ye de (ö . 797 1 ı 57 ı ı nisbet edil
miştir. 

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

nin zahriyesi (Selim Nıa Kıp., nr. 571 ) 
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ABDÜLGANI ei-CEMMAILI 
( _,~l.;;JI ._.:oll~ ) 

(bk. CEMMAİLİ). 

ABDÜLGANI ei-EZDI 
( _.-~_;')11 ._.:oll~ ) 

Ebu Muhammed Abdülganl 
b. Said el-Ezdl 
(ö. 409 1 1018) 

Mısır'ın meşhur hadis hafızı ve 
en s tl b • tl !imi. 

_j 

ı 

_j 

332'de (943-44) Kahire'de doğdu. Kü
çük yaştan itibaren ilim tahsiline başla
dı. Osman b. Muhammed es-Semerkan
di. Ebü Bekir el-Meyaneci ve Darekutni 
gibi alimlerden hadis okudu. Hadis tah
sili için çıktığı uzun yolculuklardan son
ra Mısır'a döndü ve kısa zamanda dev
rinin ileri gelen hadis hafızlarından biri 
olarak kabul edildi. 

Güvenilir (sika*) oluşu hakkında hiç
bir tereddüt bulunmayan Abdülgani. 
aynı zamanda mükemmel bir ensab bil
gisine sahipti. Kendisinden Ebü Abdul
lah el-Kuzai. Abdürrahim b. Ahmed ei
Buhari ve Ebü Ali ei-Ahvazi gibi birçok 
alim hadis rivayet etmiştir. İbn Abdül
ber de ondan icazet usulüyle hadis al
mıştır. 7 Safer 409 (25 Haziran 1 018) 
tarihinde Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Mu' telif ve'l-muhtelif 
ii esma' i'r-rical (ff esma' i naka~leti'l· 
hadfş) . İsim . lakap ve nisbelerinin yazı
lışı aynı fakat okunuşu farklı olan ravi
lerle ilgili bu eserin muhtelif yazmaları 
vardır (bk Sezgin. GAS, ı. 224) Müellif. 
Darekutni'nin eserinden sonra konusun
da ikinci eser olan el-Mu'telifi aslında 
hacası Darekutni'den edindiği bilgilerle 
yazmış, tamamlayınca ona arzetmiş, o 
da Abdülgani'den kitabın rivayet hakkı
nı alabilmek için onu kendisine okuma
sını istemiştir. Esere Ca'fer b. Muham
med el-Müstağfiri (ö 432 / ı 040-41) ta
rafından bir zeyil yazılmış, kitabı Mu-

hammed Ca'fer ez-Zeyni yayımiarnıştır 
(AIIahabad 1327) 2. Müştebihü'n-nis

be. İştibôhü'n-niseb ve el-Müştebih 
fi'n-nisbe adlarıyla da anılan. yazılışta 

aynı fakat okunuş ve mana itibariyle 
farklı nisbelere dair olan bu eserin Tür
kiye kütüphanelerinde birçok yazma 
nüshası bulunmaktadır. Ayrıca eser el
Mu'telif ve'l-mul]telif ile birlikte basıl
mıştır. 3. Kitabü'l-Gavamii ve'l-müb
hemat. Hadislerin sened ve metinlerin
de kendilerinden "racül, ibnü fülan ve
ya bintü fülan" şeklinde kapalı bir ifa
deyle bahsedilen ravilerin kimler oldu
ğunu araştırıp belirtmeye çalışan bu 
eserin yazmaları Beyazıt Devlet (Feyzul
lah Efend i. nr. 261 1 ı) ve Bağdat Evkaf 
(nr. 2886/ ı) kütüphanelerinde bulun
maktadır (Feyzullah Efendi nüshası için 
b k. Weisweiler, s. 94 , nr. 62). 4. liô.}ıu '1 -
işkô.l fi'r-ruvat. İlk üç kitap gibi hadis 
ravilerinin isimleriyle ilgili olduğu anla
şılan eserin iki nüshası Haydarabad
Asafiyye (nr 3 / 324) ve Haydarabad-Sa
idiyye (Rica!. nr. 53) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. s. Keşfü '1 -evham. Yaz
maları Topkapı Sarayı Müzesi (lll Ah
med. nr. 624 / 14) ve Bağdat Evkaf (nr 
2886/ 6) kütüphanelerinde bulunan bu 
eseri. Hakim en-Nisabüri'nin el-Medl]al 
adlı kitabında gördüğü bazı yanlışları 

tashih etmek için kaleme alan müellif. 

Abdülgani ei-Ezdi'nin el-Mu' teli( ue'l-muoıeU( adlı eseri

nin ilk sayfası (Köprülü Ktp .. nr. 1578/1) 

ABDÜLHAD! UOHN GUSTAF AGUELil 

eseri tamamladıktan sonra Hakim'e 
göndermiş. o da tenkitlerinden dola
yı kendisine teşekkür ve dua etmiştir. 

6. Kitô.bü'l-Mütevô.rin. Haccac b. Yü
sufun zulmünden kaçıp saklanan alim
leri konu edinen bu eserin tek yazma 
nüshası Zahiriyye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır IMecmOa, nr. 71 / 21 Bir ri
saleden ibaret olan bu eser Muham
med Al Yasin tarafından neşredilmiştir 
(MMLADm., L (1979). s. 552 vd . l. 7. er
Rubô. 'iyyat fi'l-}ıadiş. Yazmaları Beya
zıt Devlet (Feyzullah Efendi. nr. 261 / 31 

ve Bağdat Evkaf (nr 2886 / 31 kütüpha
nelerindediL 8. el-Peva' idü'l-münte~ö.t 
'ani'ş-şüyuf)i'ş-şi~ö.t Yazma nüshaları 
Ezher (l. 576. MecmOa, nr. 305) ve Bağ
dat Evkaf (nr 2286 / 4) kütüphanelerin
de bulunmaktadır. 
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~ TALAT Koçvi6iT 

ABDÜLGANI en-NABLUSI 
(~\:JI._.:oll~) 

(bk. NABLUSİ, Abdülgani b. İsmail). 
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ABDÜLHADI 
(JOHN GUSTAF AGUt:Ll) 

( s~LoJI~) 
(1869-191 7) 

Avrupa'da İsitim tasavvufu ve 
İbnü'I-Arabi ekolünün tanınmasında 
önemli rol oynayan İsveçli ressam, 

Şazeliyye tarikatı halifesi. 

ı 

_j 

Stockholm'de doğdu. Asıl adı John 
Gustaf (ivan) Agueli'dir. 1889'da resim 
yapmaya başladı. 1890'da Paris'e gitti. 
Ressam Emile Bemard'ın atölyesinde 
çalıştı. Bu sırada Societe Theosophique'e 
girdi. 1892'de Marie Hout adında şa

ir. filozof ve sosyalist bir kadınla dost 
oldu. Anarşizm mensuplarıyla yakın mü
nasebetlerde bulundu. Polisin aradığı 

bir anarşizm üyesini evinde barındırdı
ğı için tutuklandı. Hapishanede Arap
ça, İbranice ve Malayca'yı öğrendi. Ha-
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