
ABDÜLKADiR. Şeyh 

süre öğretmenlik yaptı. Gazeteciliğe me
ra kı yüzünden Lahor'a dönerek 1895'te 
Pencap Observer gazetesine girdi ve 
1898'de aynı gazetenin yazı işleri mü
dürü oldu. 1901 'de Urduca Mal]zen ad
lı bir dergi çıkardı . Bu arada Lahor'da 
islamı ilimler alanında eğitim ve öğre
tim yapan bir yüksek okulda öğretmen
lik yaptı. 1904'te hukuk öğrenimi için 
ingiltere'ye gitti. 1 907'de İstanbul'a ge
len Abdülkadir. ll. Abdüthamid ile gö
rüştü ve Hamidiye madalyası ile taltif 
edildi. 1909 yılına kadar Delhi'de avu
katlık yaptı ve arkadaşı Şeyh Muham
med İkram ile Temeddün dergisini 
çıkardı . Daha sonra Lahor'a giderek 
mesleğini orada sürdürdü. 1911 yılında 
hukuk müşaviri sıfatıyla Layalpür'a, 
1921'de Lahor mahkemesi üyeliğine ta
yin edildi. Kısa bir süre sonra istifa 
ederek siyasete atıldı. Pencap Eyalet 
Meclisi'nde üye, başkan vekili ve baş

kan olarak görev yaptı. 1 926' da Cenev
re'de toplanan VII. Milletler Cemiyeti 'ne 
Hindistan temsilcisi sıfatıyla katıldı . 

1 927'de Madras'ta toplanan Hindistan 
Müslümanları Eğitim Konferansı'na 

başkanlık etti. Ertesi yıl ingiliz idaresi 
tarafından kendisine "sir" unvanı veril
di. Lahor'a yerleşti ği 1 945 tarihine ka
dar Hindistan adalet ve hükümet teş
kilatında önemli görevlerde bulundu. 
1948'de Mal]zen dergisini yeniden ya
yımlamaya başladı. Pencap Üniversitesi 
Urduca Bölümü'nde fahrf dersler verdi. 
9 Şubat 1950'de Lahor'da öldü. 

Abdülkadir, Urdu dili ve edebiyatının 
gelişmesine ve ingilizce'nin tesirinden 
kurtulmasına çalışmış, yayımladığı ga
zete ve dergilerde Hint yarımadasında
ki zengin İstarn kültür mirasının önemi
ni ve birleştirici rolünü dile getirmeye 
gayret etmiştir. Bu yönüyle onu Pakis
tan'ın manevi kurucularından saymak 
mümkündür. 

Eserleri. 1. Ma~am-ı ljildfet. Çeşitli is
lam ülkelerine, özellikle Türkiye'ye yap
tığı seyahat hatıralarını ihtiva eder. z. 
The New School of Urdu Literature. 
1898'de kaleme aldığı bu eserde ta
nınmış bazı Urdu şair ve edipleri hak
kındaki görüşleri yer almaktadır. Kitap 
daha sonra Famous Urdu Poets and 
Writers adıyla yeniden yayımlanmıştır. 
3. Metamin-i Mahzen-i Edeb. Gazete 

· ve dergilerde yay;mlanan yazılarından 
derlenmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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ABDÜLKADiR ei-BAGDADİ 
( ı.S~\~1 )~\.;;)\~ ) 

Abdülkadir b. Ömer 
b. Bayezici el·Bağdadi 

(ö. 1093/1682) 

Arap edebiyatı tarihçisi ve 
dil bilgini. 

_j 

1 030 ( 1621 ) yılında Bağdat'ta doğdu 
ve ilk tahsilini orada yaptı. Bu arada 
Farsça ve Türkçe'yi öğrendi. On sekiz 
on dokuz yaşiarına geldiğinde, Osmanlı
Safevi savaşlarından dolayı iç karışıklık
ların hüküm sürdüğü Bağdat'tan ayrı
larak Şam'a gitti (ı 639) Orada kaldığı 

süre içinde tanınmış alimlerden ders 
aldı. Daha sonra Kahire'ye geçen Bağ
dadf, Ezher'in önde gelen alimlerinden 
İslami ilimler, edebiyat, mantık ve fel
sefe okudu. Yasin el-Hımsi, Nüreddin 
eş-Şebramellisf gibi bilginler yanında en 
çok bağlandığı hocası, devrin tanınmış 
simalarından biri olan Şehabeddin el
Hafacf idi. Hafacf vefat ettiğinde ( 1659) 
kitaplarının büyük bir kısmı ona kaldı. 

Bağdadfnin bin kadar Arap şairinin di
vanını da ihtiva eden şahsi kütüphane
si, zamanının en zengin kütüphaneleri
nin başında gelmekteydi. 

Anadolu'ya birkaç defa seyahatte bu
lundu. İlk defa Zilkade 1 077'de (Mayıs 
1667) Kahire'den istanbul'a, oradan da 
Edirne'ye gitti. Ancak fazla kalmadan 
tekrar Kahire'ye döndü. ikinci seyahati
ni, Kahire'de tanışarak yakın bir dost
luk kurduğu Kethüda İbrahim Paşa ile 
birlikte Şam üzerinden yaptı. Bazı eser
lerini ihtiva eden kendi el yazması bir 
mecmuada (bk. Nazif Hoca, ŞM, N, 122) 
Qelirttiği üzere, bu defa da Şewat 
1084'te (Ocak 1674) Kahire'den ayrıldı 

ve istanbul'a uğrayarak Edirne'ye geçti. 
Orada Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed 
Paşa ile tanıştı ve ŞerJ:ıu Şevahidi Şer
hi 't-Tuhfeti'l-Verdiyye adlı eserini ona 
ithaf etti. Bir dostunun oğlu olan ve 
Edirne'de kendisini ziyaret eden ljula
şatü'l-eşer müellifı Muhibbfnin belirtti
ğine göre, Osmanlı devlet büyüklerin
den yakın ilgi gören Bağdadf, Sultan IV. 
Mehmed'in de takdirini kazanmış ve lji
zanetü'l-edeb ile İbn Hişarn'ın Şerhu 
Banet Su 'ad adlı eserine yaptığı haşi
yesini ona ithaf etmiştir. Bu seyahatin
de oğlu Ahmed ile birlikte IV. Mehmed'
in Lehistan seferine de katıldı. Ancak 
bu arada ağır bir hastalığa yakalandı 
ve İstanbul'a uğrayarak Konya üzerin
den Kahire'ye döndü (Şaban ı 0871 Ekim 
1676) Daha sonra üçüncü defa Anado-

lu'ya yaptığı seyahatte gözünden rahat
sızlanarak istanbul'dan deniz yoluyla 
Kahire'ye döndü ( 1680) ve iki yıl sonra 
orada vefat etti. 

Abdülkadir et-Bağdadf, Fars edebiyatı 
alanında da söz sahibi olmakla birlikte 
asıl şöhretini nesir ve nazım yönleriyle 
ilgilendiği Arap dili ve edebiyatı üzerin
de yapmış, bu sahada otorite kabul edil
miştir. Eserleri arasında başka edip ve 
şairterin kitaplarına. özellikle "şahid be
yit:'lere yazdığı şerh ve haşiyeler yekün 
tutmakta, ayrıca Arapça'ya yaptığı bazı 
tercümeler de yer almaktadır. 

Eserleri. 1. ljizanetü'l-edeb". En tanın
mış kitabıdır. İbnü'l-Hacib'in (ö. 646 / 
1249) el-Kafiye adlı nahve dair eserine 
Radıyyüddin el-Esterabadfnin (ö 686/ 
1287) yaptığı şerhte geçen 957 "şeva
hid"in (örnek beyitıer) açıklandığı bu 
eser, Arap dili ve edebiyatma dair an-

. siklopedi mahiyetinde önemli bir eser
dir. ilk defa 1299 yılında, kenarında Ay
nfnin eş-Şevahidü'l-kübra'sı olduğu 

halde Bulak'ta dört cilt halinde basıt

mıştır. Ayrıca M. Muhyiddin Abdülha
mld'in sadece iki cildini yayımladığı (Ka
hire ı 344) ljizanetü '1-edeb, 1348-1352 
yılları arasında yine dört cilt olarak Ka
hire'de basılmış, nihayet bu değerli ese
rin ilmi neşri Abdüsselam M. Harün ta
rafından yapılmıştır (Kahire 1961-1982, 
Metin, I-XI; Kahire 1986, Fihrist, XII-XIII). 
z. ŞerJ:ıu Şevahidi şüruJ:ıi'ş-Şafiye. ib
nü'I-Hacib'in sarfa dair eş-Şdfiye ad
lı eserine Radıyyüddin ei-Esterabadf ta
rafından yapılan şerhte geçen 190 şa
hid beytin açıklamasından ibaret olan 
bu eser, söz konusu şerhle birlikte ba
sılmıştır (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid 
v . dğr., Kahire i 356, I-Nl 3. Lugat-i Şah
name. Firdevsf'nin eserindeki güç anla
şılan Farsça kelimelerin Türkçe açıkla
ması olan bu eser C. Salemenn tarafın

dan neşredilmiştir (Lugat·i Şahname, 

'Abdulqadiri Bağdadensis Lexion Şahna· 

·· mianum, Petersburg 1895). 4. ŞerJ:ıu eb
yati Mugni'l-lebfb. ibn Hişam'ın nah
ve dair Mugni'l-lebfb adlı eserinde ge
çen 946 örnek beyti açıkladığı bu eseri, 
Abdülaziz Rabah ve Ahmed Yüsuf ed
Dekkak tarafından yayımlanmıştır (Şam 
1973-1978, I-VI) 5. ŞerJ:ıu Şevahi di Şer
J:ıi't- TuJ:ıfeti'l-Verdiyye. ibnü'l-Verdf'nin 
nahve dair 150 beyitlik manzumesine 
yine kendisinin yaptığı şerhte geçen ör
nek beyitleri açıkladığı bu eser (istanbul 
I 978) ile İbn Hişam'a ait Şe;rJ:ıu Banet 
Su 'ad adlı esere yaptığı haşiye (Beyrut 
I 980, I), Nazif Hoca tarafından neşre
dilmiştir. 6. Risô.le if ma 'ne't-tilmi?. 



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

Bağdadf'nin basılmış bu eserlerinden 
başka henüz neşredilmemiş kitapları 

da vardır. Yukarıda zikredilen altı bası lı 

kitabının el yazmalarından başka. he
nüz basılmamış diğer on dört kitabı
nın İstanbul kütüphanelerinde bulunan . 
muhtelif nüshaları Nazif Hoca tarafın
dan tanıtılmıştır (Ş/11, IV, 119-145). Yaz
ma eserlerinden ikisi şunlardır: Şerl}.u 

Şahidi. Şahidi İbrahim Dede'nin (ö 9571 
I 550) Farsça-Türkçe manzum lugatı 

Tuhfe-i Şahidi'ye yaptığı Türkçe ve 
Arapça şerhtir. Tal]ricü ahddıŞi Şer

l}.i'r-Raiıy. Radıyyüddin el-Esterabadf'
nin Şerhu'l-Kafiye adlı eserinde geçen 
hadislerin kaynakları gösterilerek yapıl

mış bir fihristidir. 
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ABDÜLKADiR el-BEDAONI 
( ._.;_jl..ı.:JI .J~L;J\~ ) 

(bk. BEDAÜNİ, Abdülkadir). 

ABDÜLKADiR BEDRAN 
( .:ı~~.)~ı..ıı~) 

Abdülkadir b. Ahmed b. Mustafa 
ed-Duml ed-Dımaşki 

(1848-1927) 

Şamlı din alimi, edip ve tarihçi. 

İbn Bedran lakabıyla da tanınır. Şam 
yakınlarındaki Düme'de doğdu, Şam'da 
yaşadı. Dedesinden, Selim el-Attar, Tan
tavi ve Alaeddin Abidin gibi tanınmış 

alimlerden ders aldı. Emir Abdülkadir 
el-Cezairi ile de yakın ilişki içinde bu
lundu. Şam vilayetinin matbaa ve gaze
tesinde musahhih ve muharrir olarak 
görev yaptı. Dini ilimierin yanı sıra ede
biyata ve pozitif ilimiere de ilgi duyan 
Abdülkadir Bedran. gerek biyografi ve 
bibliyografya alanında, gerekse tarihi 
eserler konusunda geniş malumata sa
hipti. Şam'da Emevi Camii ile Abdullah 
Paşa el-Azm Medresesi'nde müderris
lik ve Hanbeli mezhebini temsil etmek 
üzere müftülük yaptı. Bu sırada birçok 
talebe yetiştirdi; talebeleri arasında el
A'lôm müellifi Zirikli de bulunmakta
dır. ömrünün son günlerinde felç ge
çirerek 1 S Eylül 1927'de Şam'da vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Teh?fbü Taril]i İbn 'Asa
kir. İbn Asakir'in Taril]u medineti Dı
maşk adlı eserini, tekrarlara ve sened*
!ere yer vermeden on üç cilt halinde ye
niden düzenlemiştir. Kendisi ancak ilk 
beş cildi neşredebilmiş (Dımaşk 1329-
1332 ), daha sonra Ahmed Ubeyd altıncı 
ve yedinci ciltleri yayımiayarak (Dımaşk 
1349, I 351) eseri "ayn" harfine kadar 
getirmiştir. Diğer altı cilt Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye'de yazma halinde bulun
maktadır. z. Nüzhetü'l-l]atıri'l- 'ap.r. İbn 
Kudame'nin fıkıh usulüne dair Ravia
tü'n-nazır adlı eserinin şerhi olup basıl
mıştır (Kahire 1342, l-ll) 3. el-Medl]al ilCi 
me?hebi'l-İmam Al}.med. Bu eserde 
Ahmed b. Hanbel'in akaidle ilgili görüş
leri, Hanbeli mezhebinin dayandığı esas
lar ve mezhebin temel kaynakları hak
kında geniş bilgi verilmiştir. 4._ Müna
demetü'l-atlal ve müsameretü'l-l]ayôl. 
Zübeyr eş-Şaviş tarafından neşredilmiş
tir (Dımaşk 1379) s. el-Kevakibü'd-dür
riyye (Dımaşk 1339/ 1921). Abdurrah
man Paşa ve Zirikli ailesine dair bir ri
saledir. 

Abdülkadir Bedran'ın bu basılmış 

eserlerinden başka diğer başlıca eser
leri 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:Ia
şiye 'alô Al]şari'l-mul]taşarat; Ta ' lik 
'ala Mul]tasari'l-İtadôt; lzal}.u'l-me ' a
lim min Şerl}.i'l-Elfiyye li İbni'n-Na
;z;ım; Tell]isü'l-Fera,idi's-seniyye fi'l
feva,idi'n-nal}.viyye; Şerhu'l-Kôfi fi'l
'arui ve 'l-kavafi; Tell]işü'd-Daris fi'l-

ABDÜLKAD iR-i BELHi 

medaris ; Tesliye tü 'l-ke, ib 'an ?ikra 
l}.abib ( şiir l erini topladığ ı divan ı); el-Aşa
rü'd-Dımaşkiyye ve'l-me 'ahidü'l-'il
miyye. Ayrıca tamamlanmamış "[aba-
1!-atü'l-Hanabile ile ŞerJ:ıu Süneni'n
Nesa, i <!dlı eserleri de vardır. 
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lJ!Iiliil AHMET ÜZEL 

ABDÜLKADiR-i BELHİ 

(._?d:J~ı..ıı~ ı 

(1839-1923) 

Nakşibendi ve Melami-Hamzavi şeyhi. 
L ~ 

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 ka
dar 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 bi
tirdi. Dört yıl kadar Konya'da kaldıktan 
sonra Bursa'ya giden aile, Sultan Abdül
aziz'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, ba
basının ölümünden sonra bu tekkenin 
şeyhliğine getirildi ( 1887) Kırk altı yıl 

bu görevde kaldı. 17 Mart 1923'te ve
fat 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 al
dı. İstanbul'a geldiği ilk yıllarda, Hamza 
Bali'nin ölümünden sonra Hamzaviyye 
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