
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-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) . 
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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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