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IJ!Ii!ıl ALi A LPARSLAN 

ABDÜLKEHiM ei-HATIABi 
( .f.\W.JI rtfll~ ) 

(1882-1963) 

Kuzey Afrika ' da 
Fransız ve İspanyol işgaline karşı 

silahlı mücadeleyi başlatan mücahid, 
Rif Cumhuriyeti'nin kurucusu ve başkanı 

L 
(1921-1926). 

_j 

Asıl adı Muhammed b. Abdülkerim'
dir. Fas'ın Rif bölgesindeki Ecdir şeh
rinde doğdu. Babası, Uriyagel (Vurya
gel) kabilesinin şeyhiydi. İlk ve orta öğ
renimi MeiTie'de (Melilla), yüksek öğre
nimini Kayrevan Üniversitesi'nde yaptı . 
ispanyolca ve Fransızca öğrendi. İslami 
ilimler yanında Batı kültüründe de ken
disini yetiştirdi. 1906'da MeiTie'de Tel
egrama del Rif gazetesinde editör ola
rak çalışmaya başladı. Bir müddet ka
dılık yaptıktan sonra 1914'te kadılku 

datlığa getirildi. İspanya' nın himayesi 
altında bulunan ülkesinde bağımsızlığı 
ve halifeliği savunduğu için tutuklana
rak divanıharp'te yargılandı. Bir müd
det hapis yattı. 

Babası ı. Dünya Savaşı yıllarında is
panyollar'a karşı mücadele etti. 1920 
yılında onun ölümünden sonra kabile
nin başına geçen Abdülkerim. Rif böl
gesinde diğer kabHelerin de katılmasıy

la bağımsız bir yönetim kurmaya çalış
tı. Bu amaçla İspanyollar'a karşı cihad 
açtı. 22 Haziran 1921 'de Annoual'da İs
panyol ordusunu yenilgiye uğratması, 

onun halk arasındaki nüfuz ve şöhretini 
arttırdı. Bir süre sonra Rif Cumhuriye
ti'ni ilan etti ( ı 9 Eylül ı 92 ı) ve bu devle
tin başkanı oldu. Bölgede hakimiyetini 
güçlendirmek için çeşitli mücadelelere 
girişti. İslami esaslarla çağdaş kurum
ları bağdaştırmak suretiyle idari, mali 
ve hukuki alanlarda ülkesini teşkilat

landırmaya çalıştı. Kabile temsilcilerin
den oluşan bir meclis kurdu; meclise 
karşı sorumlu olacak bakanlar tayin etti. 

Rif Cumhuriyeti'nin gücü ve nüfuzu 
artınca dışarıda tanınması için teşeb-
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büse geçtiyse de başarılı olamadı. Dev
letin giderek güçlenmesi ve bölgeye ha
kim olması, Fransa 'nın sömürgesi du
rumundaki Fas Sultanlığı'nı ve İspan
yollar' ın bölgedeki geleceğini tehdit et
meye başladı. Fransa, Kuzey Afrika'da 
kendisine karşı gelişecek ayaklanmala-

. ra cesaret vermesinden ve onlara des
tek olmasından korktuğu için Abdülke
rim'i etkisiz hale getirmeye çalıştı. Rif 
bölgesinde yaygın olan tarikatların top
lum yapısında etkileri büyüktü. İslami 
özden saptıkları gerekçesiyle tarikatla
ra sempati ile bakmayan Abdülkerim, 
onlarla açık bir sürtüşmeye girmemek
le birlikte, halk arasındaki tesirlerini sı
nırlandırmaya çalışıyordu . Onun bu tav
rını fırsat bilen Fransızlar tarikat men
suplarını silahlandırarak ayaklandırma

ya çalıştılar. Diğer taraftan İspanya ve 
Fransa, Abdülkerim'e karşı girişecekleri 

savaş hususunda anlaşarak güneyden 
ve kuzeyden harekete geçip kalabalık 
ordularıyla onun kuwetlerini bozguna 
uğrattılar ve kendisini de esir aldılar. 

Böylece Rif Cumhuriyeti son bulmuş ol
du (1926) 

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki Reu
nion adasına sürgün edilen Abdülkerim 
orada yirmi bir yıl ka ldı. Nihayet 1947'de 
Fransa'ya nakline izin verilmesi üzerine 
bindiği gemi Süveyş Kanalı'ndan geçer
ken kaçıp Mısır'a sığındı. Burada Habib 
Burgiba ve Alla! el-Fasi gibi Kuzey Afri
kalı milliyetçi liderlerle birlikte, hayatı 

boyunca başkanlığını yapacağı Mağrib 

Kurtuluş Komitesi'ni (Lecnetü tahrlri'I
Mağribi' I -Arabl) kurdu (9 Aralık ı 94 7) 
Hareket tarzı konusunda arkadaşlarıyla 
anlaşmazlığa düşen Abdülkerim, Batılı 

işgalcilere karşı tedhiş hareketlerini 
tasvip etmemekle beraber istiklal dava
sında tavize de yanaşmamaktaydı. Ni
tekim Fas'ın istiklalini kazanmasından 
sonra Sultan V. Muhammed'in 1958'de 

Abdülkerim 
el-Hatta bi 

yaptığı vatana dönüş davetini. Kuzey Af
rika'nın henüz bütünüyle düşman istila
sından kurtulmadığı gerekçesiyle reddet
tL 6 Şubat 1963'te Kahire'de vefat etti. 

Faslılar'ın milli kahramanı olarak ta
nınan Abdülkerim, aynı zamanda Kuzey 
Afrika milliyetçiliğinin öncülerinden ve 
IL Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ve Af
rika ülkelerinde Batı sömürgeciliğine 

karşı gelişen silahlı kurtuluş hareketle
rinin de ilk uygulayıcılarından biridir. 
Rif Savaşı'nda Fransız ve İ spanyollar'a 
karşı verdiği silahlı mücadele, sömürge 
altında bulunan diğer milletiere de 
örnek teşkil etmiştir. 
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ABDÜLKERiM-i KEŞMİRİ 
( .s~l rtfl l~ ) 

(ö. 1198/ 1784) 

L Nadir Şah dönemi tarihçilerinden. _j 

Doğumu ve ilk zamanlarına dair fazla 
bilgi yoktur. Nadir Şah'ın Delhi 'yi ele 
geçirmesi üzerine ( 1739) onun hizme
tine girdi. Şahla birlikte Pencap. Sind, 
Afganistan. Horasan. Maveraünnehir ve 
Harizm seferlerine katıldı. 1741 'de Kaz
vin seferi sırasında ondan ayrılarak Ker
bela-Halep yoluyla Mekke'ye gitti. Hac 
farizasını yerine getirdikten sonra Hin
distan'a, 1743'te de Delhi'ye döndü ve 
orada öldü. 

Abdülkerrm-i Keşmlrl, bizzat katıldığı 
Nadir Şah'ın seferlerinde gezip gördü
ğü yerler hakkında bilgi veren Beyan-ı 
Val,f/ veya Taril]-i Nadiri (Nadirname) 
adlı coğrafi. ekonomik ve sosyal bakım
dan son derece zengin bir eser kaleme 
almıştır. Müellif kitabında Nadir Şah'a 
dair saray adamlarından edindiği bilgi
leri de objektif bir şekilde kaydetmiş, 



yer yer onu tenkit etmekten bile çekin
memiştir. Beş bölüme ayrılan eserin bi
rinci bölümünde Nadir Şah'ın siyasi sa
hada ortaya çıkışı , yükselişi , iran'a ha
kim oluşu ve Hindistan üzerine yürüyü
şü ; ikinci bölümde iran'a dönüşü, He
rat, Buhara, Harizm seferleri; üçüncü 
bölümde müellifin Kazvin'den Bağdat'a 
seyahati , Halep yolu ile Mekke'ye gidi
şi ve Cidde'den Hindistan'a varışı; dör
düncü bölümde Bengal'in kısa tasviri, 
Nadir Şah'ın vefatı. Ahmed Şah Dürra
ni'nin seferi ve Muhammed Şah ' ın ölü
mü ; beşinci bölümde de Ahmed Şah'ın 
hakimiyeti sırasındaki olaylar anlatıl

maktadır. Eserin sonunda ise Bağdat 

ile Mekke arasındaki mesafe saat ola
rak tesbit edilmiştir. 

Beyan-ı Vakı 'ın F. Gladwin tarafın
dan yapılan muhtasar bir tercümesi. 
The Memoirs of Khoja Abdulkurreem 
adıyla yayımlanmıştır (Kalküta 1788. 

18 12: Londra 1793) Müellifin Mekkeyol
culuğunu anlatan bölümünü ise L. Lang
les, Voyages de l'Inde a la Mecque 
adıyla 1797'de Paris'te neşretmiştir. 

Eserin metninin tam bir neşri henüz 
yapılmamıştır. Giriş kısmında beş bö
lüm ve bir hatimeden ibaret olduğu 
kaydedilmekte ise de hatime kısmı hiç
bir yazmada mevcut değildir. 
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ABDÜLKEHIM ei-KUŞEYRİ 

( 15~\ r:JJ I~ ) 

(bk. KUŞEYRİ, Abdülketim b. Hevazin). 
L ~ 

L 

ABDÜLKEHIM-i MÜNŞİ 
( _;..:... ro _)JI.u: ) 

Münşl Mevlev! Muhammed 
Abdülker!m el-Alevi 

(ö. 1851) 

Leknev veya Kanpur'da yaşamış 
bir Hint-İran tarihçisi. 

~ 

Hayatı hakkında bilgi yoktur. Tarih 
araştırmalarına olan merakı sebebiyle 
Süyütl'nin Tarfl]u'l-l]ulefa, ve Tarfl]u 
Mısr adlı eserlerini Arapça'dan Farsça'-

ya çevirmiş, ibn Hallikan'ın Vefeyôt'ının 
Farsça kısaltılmış bir tercümesini hazır
lamıştır. Ayrıca ingilizce'den Farsça ve 
Urduca'ya astronomi ve coğrafya eser
leri tercüme ettiği gibi, Bengal tarihiyle 
ilgili bir eserle bazı hikaye kitapları da 
çevirmiştir. 

Eserleri. 1. Mu]J.arebe-i Kabil ve ~an
dehar (Leknev 1264: KanpOr 1267) Ge
neral Pallock'un seferine kadar Afgan
ingiliz savaşlarını anlatmaktadır. Yazar. 
eserin ilk müsveddelerini hazırladıktan 
sonra Münşi Kasım Can'ın "şehname" 

tarzındaki Ekbername'sini incelemiş, 

ondan bazı pasajlar alarak eserine ila
velerde bulunmuş ve düzeltmeler yap
mıştır. 2. Taril]-i Pencab Tu]J.feten li'l
a]J.bôb (Leknev ı 265 ) Müellif. Sih savaş
larını anlattığı bu eserinde kaynak ola
rak ingiliz memurlarının ifadelerini ve 
çağdaş Urdu dilinde basılmış gazete
leri kullanmıştır. Eser. Sih dönemi Pen
cap'ının gelirlerine ait bir raporu. Sih 
antlaşma metinlerini. Pencap'taki ingi
liz umumi bildirilerinin metin veya özet
lerini ve bazı nadir dokümanları ihti
va eder. 3. Tarfl]-i Ahmed veya ( Tarfl]·i 
Ahmedşahf) (Leknev 1266) Şücaü'l

mülk Dürrani'nin Ludhiana'yı terkedişi
ne ve 1840'ta ingiliz hükümetinin yardı
mıyla tahtı tekrar ele geçirmesine dair
dir. Yazar daha sonra Dürranller'in tam 
bir tarihini yazmaya karar vermiş, Za
man Şah'ın saltanatının ortalarına ka
dar ( ı 797) olan kısmı için imamüddin'in 
yazdığı Hüseyinşahf'yi ( Tarfl].-i Hüsey
nf) esas almıştır. Eserin devamında Ab
dalller'in şeceresi verildikten sonra Ah
med Şah'ın ve onun halefierinin dönemi 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Her üç 
eser Farsça yazılmış ve taş baskısı ola
rak neşredilmiştir. 

Abdülkerim-i Münşl'nin Taril]-i Ah
med ile M uharebe-i Kabil ve ~ande

har adlı eserleri. bir Afganistan tarihi 
olan Siracü't-tevaril] ' in (Kabil ı 337) kay
nakları arasındadır. Tari'lı-i Ahmed, Mir 
V aris Ali Seyfi tarafından- Va~· 'at-ı Dür
rani adıyla Urduca'ya da tercüme edil
miştir ( KanpOr 1 292) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Storey. Persian Literature, London 1970, ll / 
ı , s. 402-404, 673 ; O. Mann. "Quellenstudien 
zur Geschichte des AJ::ımed ~ah Durraru", 
ZDMG, Lll ( 1898), s. 106 vd.; E. Serthe ls. "Mu
hammed Abd-ül-Kerim", İA, VIII, 490-491; 
Mohammad Shafi. "'Abd al-Karim Mun~ı", 
E/2 (ing. ). 1, 72 ; N. H. Zaidi. "'Abd al-Karım 

'Alavi", Elr., ı , 121. li) (DİA) 

L 

ABDÜLKERiM NADiR PAŞA 

ABDÜLKERİM NADiR PAŞA 

(1 807-1883) 

Son devir 
Osmanlı kumandanlarından . 

~ 

Zağra'da doğdu. Genç yaşta istan
bul'a gelerek yeni kurulan Asakir-i Man
süre-i Muhammediyye'ye girdi ve bura
dan mülazım oldu. Harbiye Mektebi'nin 
kuruluşundan sonra subay olarak mek
tep taburuna tayin edi ldi. 1835'te Viya
na'ya gönderildi. Orada beş yı l ka l dık

tan sonra geri döndü ve miralay rütbe
siyle Erkan-ı Harbiyye başkanlığına ge
tirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin 
himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846'
da feriklik rütbesiyle Dar-ı Şüra -yı As
keri azalığı ile Mekatib-i Askeriyye na
zırlığına . ertesi yıl merkezi Bağdat'ta 

olan Altıncı Ordu müşirliğine tayin edildi. 

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli 

yerlerde ordu kumandanlığı. vali lik, ay
rıca seraskerlik, bahriye nazırlığı ve ser
dar-ı ekremlik görevlerinde bulundu. ll. 
Abdülhamid 'in saltanatının ilk yıllarında 
çıkan 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasın
da Rumeli ordusu kumandanı idi. Bu 
savaşta pek başarı gösteremeyip Rus
lar'ın Balkanlar'a yayılmasına engel ala
mayınca padişah tarafından görevinden 
alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlik
te divanıharbe verildi. Muhakeme so
nunda Rus yen ilgisinin tek sorumlusu 
olmadığı. bunda istanbul'daki askeri 
meclisin de payı bulunduğu anlaşılınca 

görevine iade edildi, fakat Midilli 'ye 
gönderildi. Daha sonra Rodos'a nakle
dildi; 1883'te orada öldü ve Murad Reis 
Türbesi'ne defnedildi. 

Hüseyin Avni Paşa'ya yakınlığı dola
yısıyla Sultan Abdülaziz'in hal'inde ro
lü olduğu iddia edilenler arasında onun 
da adı geçer. Dürüst ve cesur bir asker 
olmakla birlikte kendisinden beklenen 

Abdülkerim 
Nadir 
Paşa 
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