ABDÜLKAD iR-i BELHi
Eser Abdüsselam M. Harun tarafından
Mecelletü'l-Muktetafta (CVI/3, Kahire
1946) yayımlanmıştır.

alimlerden ders aldı. Emir Abdülkadir
el-Cezairi ile de yakın ilişki içinde bulundu. Şam vilayetinin matbaa ve gazetesinde musahhih ve muharrir olarak
Bağdadf'nin basılmış bu eserlerinden
görev yaptı. Dini ilimierin yanı sıra edebaşka henüz neşredilmemiş kitapları
biyata
ve pozitif ilimiere de ilgi duyan
da vardır. Yukarıda zikredilen altı bas ı lı
Abdülkadir Bedran. gerek biyografi ve
kitabının el yazmalarından başka. hebibliyografya alanında, gerekse tarihi
nüz basılmamış diğer on dört kitabı
nın İstanbul kütüphanelerinde bulunan . eserler konusunda geniş malumata sahipti. Şam'da Emevi Camii ile Abdullah
muhtelif nüshaları Nazif Hoca tarafın
Paşa el-Azm Medresesi'nde müderrisdan tanıtılmıştır (Ş/11, IV, 119-145). Yazlik ve Hanbeli mezhebini temsil etmek
ma eserlerinden ikisi şunlardır: Şerl}.u
üzere müftülük yaptı. Bu sırada birçok
Şahidi. Şahidi İbrahim Dede'nin (ö 9571
talebe
yetiştirdi; talebeleri arasında elI 550) Farsça-Türkçe manzum lugatı
A'lôm
müellifi Zirikli de bulunmaktaTuhfe-i Şahidi'ye yaptığı Türkçe ve
dır. ömrünün son günlerinde felç geArapça şerhtir. Tal]ricü ahddıŞi Şer
çirerek 1S Eylül 1927'de Şam'da vefat
l}.i'r-Raiıy. Radıyyüddin el-Esterabadf'etti.
nin Şerhu'l-Kafiye adlı eserinde geçen
hadislerin kaynakları gösterilerek yapıl 
Eserleri. 1. Teh?fbü Taril]i İbn 'Asamış bir fihristidir.
kir. İbn Asakir'in Taril]u medineti Dı
maşk adlı eserini, tekrarlara ve sened*BİBLİYOGRAFYA :
!ere yer vermeden on üç cilt halinde yeAbdülkadir ei-Bağdadf. ljizanetü'/-edeb (nşr .
niden düzenlemiştir. Kendisi ancak ilk
Abd üsselam M. Harün), (1-X III) ; a.mlf., Şerfıu
Şeuahidi Şerhi't-Tuh{eti 'l-Verdiyye (nşr. Nazif
beş cildi neşredebilmiş (Dımaşk 1329Hoca), istanbul 1978; a.mlf., f:iaşiye 'ala Şerh i
1332 ), daha sonra Ahmed Ubeyd altıncı
Banet Su 'ad (nşr. Nazif Hoca), (1), Beyrut
ve yedinci ciltleri yayımiayarak (Dımaşk
1980; Muhibbf, ljulasatü '1-eşer, Kah i re 1284,
1349, I 351) eseri "ayn" harfine kadar
ll , 451-454; Serkfs. Mu' cem, 1, 571; Brockelgetirmiştir. Diğer altı cilt Darü'l-kütümann. GAL, 1, 368, 371 ; Suppl., 1, 44, 356; ll,
175, 397; a.mlf.. "Abdülkadir", iA, 1, 87 -88;
bi'z-Zahiriyye'de yazma halinde bulunKehha le, Mu'cemü'l-mü'elli{fn, Dımaşk 1376maktadır. z. Nüzhetü'l-l]atıri'l- 'ap.r. İbn
80 1 1957-6 1 - Beyrut, ts. (Daru ihyai 't-türaKudame'nin fıkıh usulüne dair Raviasi'I-Arabi). V, 295; Müneccid, Mu'cem, lll, 59;
tü'n-nazır adlı eserinin şerhi olup basıl
V, 57-58; Zirikli. e l-A' lam (nşr. Züheyr Fethulmıştır (Kahire 1342, l-ll) 3. el-Medl]al ilCi
lah). Beyrut 1984, IV, 41; Mohammad Shafi,
"'Abd al-~adir al-Baggdadi", E/2 (ing .). ı , 68;
me?hebi'l-İmam Al}.med. Bu eserde
Nazif Hoca. "'Abdalqadir b. 'Omar al-BagdaAhmed b. Hanbel'in akaidle ilgili görüş
di'nin Eserlerinin İstanbul'daki Yazmaları",
leri, Hanbeli mezhebinin dayandığı esasŞM, IV ( 196 I), s. 119-145 ; a.mlf., 'Abd a/-1\adir
lar ve mezhebin temel kaynakları hakb. 'omar al-Bagdadi ue Haşiya 'ala Şarh Bakında geniş bilgi verilmiştir. 4. _Münanet Su 'ad (doktora tezi, I 963). iü Ed. Fak.;
a.mlf.. "'Abd al-Kadir b. 'Omar al-Bagdadi:'demetü'l-atlal ve müsameretü'l-l]ayôl.
nin Elyazısı ile İki Mecmuası", ŞM, VII (I 972).
Zübeyr eş-Şaviş tarafından neşredilmiş
s. 69-83.
~ NAziF HocA tir (Dımaşk 1379) s. el-Kevakibü'd-dürriyye (Dımaşk 1339/ 1921). Abdurrahman Paşa ve Zirikli ailesine dair bir riABDÜLKADiR el-BEDAONI
saledir.
( ._.;_jl..ı.:JI .J~L;J\~ )
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(bk. BEDAÜNİ, Abdülkadir).

ABDÜLKADiR BEDRAN

( .:ı~~.)~ı..ıı~)
Abdülkadir b. Ahmed b. Mustafa
ed-Duml ed-Dımaşki
(1848-1927)
L

Şamlı

din alimi, edip ve tarihçi.

İbn Bedran lakabıyla da tanınır. Şam
yakınlarındaki

Düme'de doğdu, Şam'da
yaşadı. Dedesinden, Selim el-Attar, Tantavi ve Alaeddin Abidin gibi tanınmış

Abdülkadir Bedran'ın bu basılmış
eserlerinden başka diğer başlıca eserleri de şunlardır: Mevridü'l-efham min
selsebili 'Umdeti'l-ahkôm; f:Iaşiye
'ala Şerhi'l-Müntehô; el- 'Ul~üdü 'd
dürriyye fi'l-fetôva 'l-kevniyye; Şerl}.u
Şülaşiyyati Müsnedi'l-İmam Al}.med;
Şerl}.u'l-Erba 'ine l}.adişen; Şerhu'n
Nuniyye (İbn Kayyim 'in eserine yapılan
şerhtir); f:Iaşiye 'ala Şerl}.i'z-Zad; f:Iaşiye 'alô Al]şari'l-mul]taşarat; Ta ' lik
'ala Mul]tasari'l-İtadôt; lzal}.u'l-me ' alim min Şerl}.i'l-Elfiyye li İbni'n-Na
;z;ım; Tell]isü'l-Fera,idi's-seniyye fi'lfeva,idi'n-nal}.viyye; Şerhu'l-Kôfi fi'l'arui ve 'l-kavafi; Tell]işü'd-Daris fi'l-

medaris ; Tesliye tü 'l-ke, ib 'an ?ikra
l}.abib (şiirl erini topladığ ı divan ı); el-Aşa
rü'd-Dımaşkiyye ve'l-me 'ahidü'l-'ilmiyye. Ayrıca tamamlanmamış "[aba1!-atü'l-Hanabile ile ŞerJ:ıu Süneni'nNesa, i <!dlı eserleri de vardır.
BİBLİYOGRAFYA :

Serkfs, Mu' cem, 1, 182, 541 ; Brockelmann,
GAL SuppL, 1, 567, 689; Zeki Mücahid, e/-A'Iamü 'ş-Şarkiyye, Kahite 1950, s. 128-130 ; Kehhale, Mu 'cemü'/-mü 'ellifin, Dımaşk 1376-78 /
1957-6 1 - Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türasi'I Arabf), V, 283-284; a.mlf., e/-Müstedrek, Beyrut 1406 / 1985, s. 395; a.mlf.. Mu'cemü mu·
sannifi '/-kütübi '/- 'Arabiyye, Beyrut 1406/ 1986,
s. 279; Selahaddin ei-Müneccid, Mu'cemü '/mü 'erribin edDımaşf!:iyyin ue aşarühümü '1mabiüta ue '/-matba 'a, Beyrut 1398 / 1978, s.
414-415; Ziriklf. ei-A' Iam (nşr. Zü heyr Fethul lah). Beyrut 1984, IV, 37-38; Abdurrahman Utbe, Ma 'a '/-mektebeti'/- 'Arabiyye, Beyrut 1404/
1984, s. ı 09; Abdülkadir Ayyaş, Mu' ce mü 'imü' el/ifin es·Suriyyin fi'/-f!:arni'/- 'işrin, Dı maşk 1405 / 1985, s. 57.
r;;;:ı
..

lJ!Iiliil
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ABDÜLKADiR-i BELHİ
(._?d:J~ ı..ıı~ ı

(1839-1923)
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Nakşibendi

ve Melami-Hamzavi şeyhi.

~

Belh yakınlarındaki Kunduz'da doğ 
du. Özkent Hükümdan Burhaneddin Kı
lıç'ın soyundan gelen Nakşibendi-Mü
ceddidi şeyhi Seyyid Süleyman Efendi'nin oğludur. 18SS'te Belh'te meydana
gelen karışıklıklar yüzünden. üç yüz kadar müridiyle ülkesinden hicret etmek
zorunda kalan babasıyla birlikte İran ve
Irak yoluyla Anadolu'ya geçip Konya'ya
geldi ( 1859). Dini ilimleri, Arapça ve
Farsça'yı babasından öğrendi. Konya'da
yirmi yaşlarında iken İbnü'l-Arabi'nin
el-FütUJ:ıatü'l-Mekkiyye'sini okuyup bitirdi. Dört yıl kadar Konya'da kaldıktan
sonra Bursa'ya giden aile, Sultan Abdülaziz'in Şeyh Süleyman Efendi'yi davet
etmesi üzerine İstanbul'a ulaştı. Şeyh
Süleyman Efendi 1867'de Eyüp Nişan
cası'ndaki Şeyh Murad Buhari Dergahı
meşihatine tayin edildi. Abdülkadir, babasının ölümünden sonra bu tekkenin
şeyhliğine getirildi ( 1887) Kırk altı yıl
bu görevde kaldı. 17 Mart 1923'te vefat etti. Cenaze namazı Eyüp Camii'nde
kılındı ve Şeyh Murad Dergahı'nın hazı
resinde babasının yanına defnedildi.
Seyyid Abdülkadir-i Belhi, Nakşiben
di-Müceddidi icazetini babasından aldı. İstanbul'a geldiği ilk yıllarda, Hamza
Bali'nin ölümünden sonra Hamzaviyye
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