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332'de (943-44) Kahire'de doğdu. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başla
dı. Osman b. Muhammed es-Semerkandi. Ebü Bekir el-Meyaneci ve Darekutni
gibi alimlerden hadis okudu. Hadis tahsili için çıktığı uzun yolculuklardan sonra Mısır'a döndü ve kısa zamanda devrinin ileri gelen hadis hafızlarından biri
olarak kabul edildi.
Güvenilir (sika*) oluşu hakkında hiçbir tereddüt bulunmayan Abdülgani.
aynı zamanda mükemmel bir ensab bilgisine sahipti. Kendisinden Ebü Abdullah el-Kuzai. Abdürrahim b. Ahmed eiBuhari ve Ebü Ali ei-Ahvazi gibi birçok
alim hadis rivayet etmiştir. İbn Abdülber de ondan icazet usulüyle hadis almıştır. 7 Safer 409 (25 Haziran 1018)
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 ravilerle ilgili bu eserin muhtelif yazmaları
vardır (bk Sezgin. GAS, ı. 224) Müellif.
Darekutni'nin eserinden sonra konusunda 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 okumasını istemiştir. Esere Ca'fer b. Muhammed el-Müstağfiri (ö 432 / ı 040-41) tarafından 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 Türkiye kütüphanelerinde birçok yazma
nüshası bulunmaktadır. Ayrıca eser elMu'telif ve'l-mul]telif ile birlikte basıl
mıştır. 3. Kitabü'l-Gavamii ve'l-mübhemat. Hadislerin sened ve metinlerinde kendilerinden "racül, ibnü fülan veya bintü fülan" şeklinde kapalı bir ifadeyle bahsedilen ravilerin kimler olduğunu araştırıp belirtmeye çalışan bu
eserin yazmaları Beyazıt Devlet (Feyzullah Efend i. nr. 261 1 ı) ve Bağdat Evkaf
(nr. 2886/ ı) kütüphanelerinde bulunmaktadır (Feyzullah Efendi nüshası için
bk. Weisweiler, s. 94 , nr. 62). 4. liô.}ıu '1 işkô.l fi'r-ruvat. İlk üç kitap gibi hadis
ravilerinin isimleriyle ilgili olduğu anlaşılan eserin iki nüshası HaydarabadAsafiyye (nr 3 / 324) ve Haydarabad-Saidiyye (Rica!. nr. 53) kütüphanelerinde
bulunmaktadır. s. Keşfü '1 -evham. Yazmaları Topkapı Sarayı Müzesi (lll Ahmed. 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

eseri

sonra Hakim'e
o da tenkitlerinden dolayı kendisine teşekkür ve dua etmiştir .
6. Kitô.bü'l-Mütevô.rin. Haccac b. Yüsufun zulmünden kaçıp saklanan alimleri konu edinen bu eserin tek yazma
nüshası Zahiriyye Kütüpha nesi'nde bulunmaktadır IMecmOa, nr. 71 / 21 Bir risaleden ibaret olan bu eser Muhammed Al Yasin tarafından neşredilmiştir
(MMLADm., L ( 1979). s. 552 vd . l. 7. erRubô. 'iyyat fi'l-}ıadiş. Yazmaları Beyazıt Devlet (Feyzullah Efendi. nr. 261 / 31
ve Bağdat Evkaf (nr 2886 / 31 kütüphanelerindediL 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) kütüphanelerinde bulunmaktadır.
tamamladıktan

göndermiş.
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Avrupa'da İsitim tasavvufu ve
İbnü'I-Arabi ekolünün tanınmasında
önemli rol oynayan İsveçli ressam,
Şazeliyye tarikatı halifesi.
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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 münasebetlerde bulundu. Polisin aradığı
bir anarşizm üyesini evinde barındırdı
ğı için tutuklandı. Hapishanede Arapça, İbranice ve Malayca 'yı öğrendi. Ha205

