ABDÜLKERiM NADiR PAŞA
yer yer onu tenkit etmekten bile çekinmemiştir. Beş bölüme ayrılan eserin birinci bölümünde Nadir Şah'ın siyasi sahada ortaya çıkışı , yükselişi , iran'a hakim oluşu ve Hindistan üzerine yürüyüşü ; ikinci bölümde iran'a dönüşü, Herat, Buhara, Harizm seferleri; üçüncü
bölümde müellifin Kazvin'den Bağdat'a
seyahati , Halep yolu ile Mekke'ye gidişi ve Cidde'den Hindistan'a varışı; dördüncü bölümde Bengal'in kısa tasviri,
Nadir Şah'ın vefatı. Ahmed Şah Dürrani'nin seferi ve Muhammed Şah ' ın ölümü ; beşinci bölümde de Ahmed Şah'ın
hakimiyeti sırasındaki olaylar anlatıl
maktadır. Eserin sonunda ise Bağdat
ile Mekke arasındaki mesafe saat olarak 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 Mekkeyolculuğunu anlatan bölümünü ise L. Langles, Vo yages de l'Inde
la Mecque
adıyla 1797'de Paris'te neşretmiştir.
Eserin metninin tam bir neşri henüz
yapılmamıştır. Giriş kısmında beş bölüm ve bir hatimeden ibaret olduğu
kaydedilmekte ise de hatime kısmı hiçbir yazmada mevcut değildir.
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(bk. KUŞEYRİ, Abdülketim b. Hevazin).
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ABDÜLKEHIM-i MÜNŞİ
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Mün şl

Mevlev! Muhammed
Abdülker!m el-Alevi
(ö. 1851)
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Leknev veya Kanpur'da yaşamış
bir Hint-İran tarihçisi.
Hayatı

hakkında

çevirmiştir.

Eserleri. 1. Mu]J.arebe-i Kabil ve ~an
dehar (Leknev 1264: Kan pOr 1267) General Pallock'un seferine kadar Afganingiliz savaşlarını anlatmaktadır. Yazar.
eserin ilk müsveddelerini hazırladıktan
sonra Münşi Kasım Can'ın "şehname "
tarzındaki Ekbername'sini incelemiş ,
ondan bazı pasajlar alarak eserine ilavelerde bulunmuş ve düzeltmeler yapmıştır. 2. Taril]-i Pencab Tu]J.feten li'la]J.bôb (Leknev ı 265 ) Müellif. Sih savaş
larını an lattı ğı bu eserinde kaynak olarak ingiliz memurlarının ifadelerini ve
çağdaş Urdu dilinde basılmış gazeteleri kullanmıştır. Eser. Sih dönemi Pencap'ının gelirlerine ait bir raporu. Sih
antlaşma metinlerini. Pencap'taki ingiliz umumi bildirilerinin metin veya özetlerini ve bazı nadir dokümanları ihtiva eder. 3. Tarfl]-i Ahmed veya ( Tarfl]·i
Ahmedşahf) (Lekn ev 1266) Şücaü'l
mülk Dürrani'nin Ludhiana'yı terkedişi
ne ve 1840'ta ingiliz hükümetinin yardı
mıyla tahtı tekrar ele geçirmesine dairdir. Yazar daha sonra Dürranller'in tam
bir tarihini yazmaya karar vermiş, Zaman Şah'ın saltanatının ortalarına kadar ( ı 797 ) olan kısmı için imamüddin'in
yazdığı Hüse yinşahf'yi ( Tarfl].-i Hüseynf) esas almıştır. Eserin devamında Abdalller'in şeceresi verildikten sonra Ah med Şah'ın ve onun halefierinin dönemi
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Her üç
eser Farsça yazılmış ve taş baskısı olarak neşredilmiştir.
Abdülkerim -i Münşl'nin Taril]-i Ahmed ile M uharebe-i Kabil ve ~ande
har adlı eserleri. bir Afganistan tarihi
olan Siracü 't-tevaril]'in (Kabil ı 33 7) kaynakları arasındadır. Tari'lı-i Ahmed, Mir
Varis Ali Seyfi tarafından- Va~· 'at-ı Dürrani adıyla Urduca'ya da tercüme edilmiştir (KanpOr 1292) .

ABDÜLKERİM NADiR PAŞA
(1 807 -1883 )

Son devir
Osm anlı kumandanları n da n .
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Zağra'da doğdu. Genç yaşta istanbul'a gelerek yeni kurulan Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'ye girdi ve buradan mülazım oldu. Harbiye Mektebi'nin
kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edi ldi. 1835'te Viyana'ya gönderildi. Orada beş yı l ka l dık
tan sonra geri döndü ve miralay rütbesiyle Erkan-ı Harbiyye başkanlığına getirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin
himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846'da feriklik rütbesiyle Dar-ı Şüra -yı Askeri azalığı ile Mekatib-i Askeriyye nazırlığına . ertesi yıl merkezi Bağdat'ta
olan Altıncı Ordu müşirliğine tayin edildi.

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli
yerlerde ordu kumandanlığı. vali li k, ayrıca seraskerlik, bahriye nazırlığı ve serdar-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 Ruslar'ın Ba lkanlar'a yayılmasına engel alamayınca padişah tarafından görevinden
alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlikte divan ıh arbe verildi. Muhakeme sonunda Rus yen ilgisinin tek sorumlusu
olmadığı. bunda istanbul'daki askeri
meclisin de payı bulunduğu anlaş ılınc a
görevine iade edildi, fakat Midilli'ye
gönderildi. Daha sonra Rodos'a nakledildi; 1883'te orada öldü ve Murad Reis
Türbesi'ne defnedildi.
Hüseyin Avni Paşa'ya yakınlığı dolaSultan Abdülaziz'in hal'inde rolü olduğu iddia edilenler arasında onun
da adı geçer. Dürüst ve cesu r bir asker
olmakla birlikte kendisinden beklenen
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bilgi yoktur. Tarih
olan merakı sebebiyle
Süyütl'nin Tarfl]u'l-l]ulefa, ve Tarfl]u
Mısr adlı eserlerini Ar apça'dan Farsça'araştırmalarına

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

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. "Muhammed Abd-ül-Ke rim", 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.
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ABDÜLKERiM NADiR PAŞA
Mağrib' den Bağdat'a gelen İbn Tatli
(ibn Nail!) adlı bir bilginden akli ve felsefi ilimleri tahsil ettikten sonra bir süre İbn Sina, Behmenyar ve Gazzali'nin
miştir.
eserlerini okudu. Bağdat'ta artık kendisinden faydalanacağı bir kimsenin kalBİBLİYOGRAFYA :
madığına kanaat getirince, 1189 yılında
Mehmed Esad. Mir't!.t· ı Mekteb·i Harb iyye,
Musul'a geçti ve orada devrin ünlü aliİstanbul 1310, s. 11 vd. ; Sicill-i Osmanf, lll ,
358 ; Osman. Nüri Ergin. Abdülhamfcf.i Stinf ve
mi Kemaleddin b. Yünus'la tanışarak
Devr·i Salta natı, İstanbul 132 7, I, 253 ; Lütfi.
ondan faydalandı. Musul'da bulunduğu
Tarih, İ stanbul, 1328, Vlll, 80 ; Abdurrahman.
sırada İbn Muhacir Medresesi'nde ve
· Şeref. Tarih M usahabeleri, İstanbul 1340, ~darülhadiste müderrislik yapan Abdül240 ; Mahmud Celaleddin. Paşa, M ir'at·ı Hak i·
ka t (haz. İ s m et Miroğ l u). İ s ta nbul 1983, s. 295,
latif ei - Bağdadi, fırsat buldukça Sühre412, 436·437 ; TA, ı. 62·63 ; M. Cavid Baysun..
verdi'nin eserlerini inceledi ; sonra da
"Abdülkerim N adir Paşa ", İA, I, 90·92.
bu işraki (bk. işRAKIYYE) filozofunu çok
li.] A BDÜLKADiR ÖZC AN ağır ve sert bir dille tenkit etti. 11 90
• yılında Şam ' a giderek Taceddin et-Kindi
ile münazaralarda bulundu; orada da
ABDÜLKERİM SATUK
ilmi üstünlüğünü kısa zamanda çevresiBUGRAHAN
ne kabul ettirdi. Bir yıl sonra Kudüs ve
(bk. SATUK BUGRA HAN,
Mısır' ı ziyaret etti ; Mısır'da iken Ebü'IAbdülkerim ).
Kasım
eş-Şarii, Yasin es-Simyai ve meş
_j
L
hur ya,hudi filozofu İbn Meymün gibi
devrin ünlü ilim adamlarını tanıma fır
ABD ÜLKEHIM et-TABERİ
satın ı buldu. Tanıştığı bu kişiler a rasın
( ..s.r.kll r: fll ~ )
da Ebü ' I - Kasım eş-Şarii'ye ayrı bir değer veren Bağdadl, ondan Farabi, İs
(bk. EBÜ MA'ŞER et-TABERİ ) .
_j
L
kender Afrodisl (Alexander of Aphrodisias) ve Themistius gibi Yeni Ef!atuncu
ArEıto şarihlerinin eserlerini okudu. Bu
ABDÜLIATİF el-BAGDADI
seyahatleri sırasında o yıllarda bu böl( ..s ~l ..ıA:J I.....,ıJll~ )
geye hakim olan Eyyübi hanedamndan
Muvaffakuddtn Abdüllatlf
büyük ilgi gördü ; özellikle Selahaddin
b. Yusuf b. Muhammed
ve ahfadının iltifatlarına mazhar oldu
(ö. 629/ 1231)
ve Mısır'dan tekrar Kudüs'e, oradan da
Tabip-filozof,
Şam ' a döndü. 1199-1201 yılları a rasın
çok yönlü bir İslAm bilgini.
da
Mısır'da bulunan Abdüllatif ei-Bağ
_j
L
dadi, o yıllarda Mısır' da meydana geBağdat'ta 557 ( 1162) yılında doğdu .
len büyük kıtlığı , Mısır halkının yaşadı
ğı maddi ve manevi perişanlığı görmüş ,
Kısa boylu zayıf nahif bir bünyeye sahip olduğundan İbn Nokta ve "Keçecibu iktisadi ve sosyal krizi ünlü el-İfdde
ve'l-i etibar adlı eserinde ayrıntılı bir
zade" anlamına gelen İbn Lebbad künşekilde anlatmıştır. 1206'da Kudüs'te
yeleriyle de anılır. Aslen Musullu kültürMescid-i Aksa'da, 1207'de de Şam'ın
lü bir aileye mensuptur. Babası Yüsuf ve
Aziziyye Medresesi'nde müderrislik yapamcası Süleyman'ın dini ve akli ilimlertı. Şam'da verdiği dersler daha çok tıp
de otorite oldukları bilinmektedir. Çağ
daşı olan İbn Ebü Usaybia ' nın cUyılnü 'l
alanında idi. Nitekim onun tıp ilmi ile
ilgili önemli eserlerini burada kaleme
enbcı' adlı eserinde yer alan otobiyografisine göre, çok küçük yaşta , "oyun
ald ı ğı bilinmektedir.
zevkini dahi tatmadan" tahsite başla
Kaynaklar, 1220-1229 yılları arasın 
dı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra
daki seyahatleri esnasında Erzurum,
başta hadis ve fıkıh olmak üzere, dil ve
Erzincan. Kemah, Malatya, Divriği ve
edebiyat alanlarında temel sayılan meBesni gibi Anadolu'nun o dönemdeki
tinleri okuyarak icazet aldı. Daha sonra
önemli merkezlerine kadar uzandığını
kaydeder. Bu sırada Mengücükoğulla
bilgi ve görgüsünü arttırmak gayesiyle
rı'ndan Alaeddin Davüd b. Behram ta~
o devrin belli başlı ilim ve kültür merkezlerini dolaştı ; gittiği her yerde ilimrafından himaye edilmiş ve bundan dole meşgul oldu ; ilmi sohbetlere ve mülayı birçok eserini bu hükümdara ithaf
etmiştir. Hayatı hummalı bir ilmi faalinazaralara katıldı.
başarıyı gösteremeyen Abdülkerim Nadir Paşa'nın, öte yandan Namık Paşa ile
birlikte, ordunun Avrupai tarzda teşki
lattanmasında önemli hizmetleri geç-
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yet içinde geçen Abdüllatif, 1230 yılın
da hac vazifesini yerine getirmek üzere
çıktığı yolculukta doğum yeri olan Bağ
dat'a vardı ve kısa bir süre sonra 12
Muharrem 629;da (9 Kas ım I 23 ı ) burada vefat etti.
Bazı müellifler Abdüllatif ei-Bağda
di'yi İslam felsefesinin hiçbir ekolünü
benimsememiş bir filozof olarak gösterirlerse de onu İslam dünyasındaki
Aristocu geleneğe bağlı bir meşşai (bk.
MEŞŞAiYYE) filozofu saymak gerekir.
Çünkü o. Aristo'nun fizik, metafizik,
psikoloji ve tabiat ilimleri alanına giren
eserleri üzerinde çalışmış, bunları bazan özetlemiş, bazan da haşiyeler yazarak gerekli açıklamala rda bulu n muştur.
Ayrıca Farabi'nin mantık külliyatına da
şerh ve haşiyeler yazmış, bu arada İbn
Sina ' nın " Şartlı öncüller. şartlı sonuçlar
verir" teorisini ve "dördüncü şekil kı
yaslar " ı reddetmiştir. Günümüze kadar
ulaşan Ffmd ba cde 't-tabica adlı eserini de, Aristo'ya mal edilen apokrif eserlerden biri olan ve Ortaçağ hıristiyan
alemiyle islam dünyasında çok tutulan
el-lja yrü 'l-ma.J:ıi ' ın etkisinde kalarak
yazmıştır. Bütün bunlar Abdüllatif eiBağdadi'nin Yeni Eflatuncu şarihlerin
etkisinde kalan Farabi-İbn Sina ekolüne
bağlı bir meşşai filozofu olduğunu göstermektedir.

Klasik kaynaklarda ona ait eserlerin
bir listesi yer almaktadır. Tıp , felsefe ve mantık alanları başta olmak
üzere 160'tan fazla eseri vardır. Bunların elli üçü tıp ve farmakoloji, dördü
zooloji, dördü botanik, yirmisi mantık.
on sekizi felsefe, on üçü nahiv, sekizi
hadis, ikisi tefsir. ikisi fıkıh. ikisi kelam,
onu metodoloji ve tarih, dördü de ahlak
ve siyaset konularında kaleme alınmış
tır. Geri kalanları ise dil, edebi tenkit.
matematik, seyahat hatı raları. mineraloji gibi çok değişik ve farklı konulardadır. Kaynakların verdiği bu listeden
günümüze kadar ulaşanların sayısı ise
ancak birkaç eserden ibarettir.
geniş

Bunların içinde, onun Batı ' da ve islam aleminde bilinen en meşhur eseri
el-İfade ve'l-i ctibflr* dır. Mısır'da bulunduğu s ırada kaleme aldığı hacim bakı 
mından küçük, fakat muhteva açısın
dan çok zengin olan bu eser, o dönemdeki Mısır' ın coğrafi, topoğrafik. sosyal
ve iktisadi durumu hakkında oldukça
değerli bilgiler vermektedir. Eser XVIII.
yüzyıl başlarından itibaren Batı dünyasında da tanınmış , Latince. Almanca ve

