
ABDÜLKERiM NADiR PAŞA 

başarıyı gösteremeyen Abdülkerim Na
dir Paşa'nın, öte yandan Namık Paşa ile 
birlikte, ordunun Avrupai tarzda teşki
lattanmasında önemli hizmetleri geç
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mehmed Esad. Mir't!.t· ı Mekteb·i Harb iyye, 
İstanbul 1310, s. 11 vd. ; Sicill-i Osmanf, lll , 
358 ; Osman. Nüri Ergin. Abdülhamfcf.i Stinf ve 
Devr·i Saltanatı, İstanbul 1327, I, 253 ; Lütfi. 
Tarih, İ stanbul, 1328, Vlll, 80 ; Abdurrahman. 

· Şeref. Tarih Musahabeleri, İstanbul 1340, ~-
240 ; Mahmud Celaleddin. Paşa, M ir' at· ı Hak i· 
kat (haz. İ smet Miroğ l u). İ s tanbul 1983, s. 295, 
412, 436·437 ; TA, ı. 62·63 ; M. Cavid Baysun.. 
"Abdülkerim Nadir Paşa", İA, I, 90·92. 

L 

L 

L 

li.] A BDÜLKADiR ÖZCAN 

ABDÜLKERİM SATUK 
BUGRAHAN 

(bk. SATUK BUGRA HAN, 
Abdülkerim ). 

ABDÜLKEHIM et-TABERİ 

( ..s.r.kll r: fll~ ) 

(bk. EBÜ MA'ŞER et-TABERİ) . 

ABDÜLIATİF el-BAGDADI 
( ..s ~l ..ıA:J I.....,ıJll~ ) 

Muvaffakuddtn Abdüllatlf 
b. Yusuf b. Muhammed 

(ö. 629/ 1231) 

Tabip-filozof, 
çok yönlü bir İslAm bilgini. 

_j 

_j 

_j 

Bağdat'ta 557 ( 1162) yılında doğdu . 

Kısa boylu zayıf nahif bir bünyeye sa
hip olduğundan İbn Nokta ve "Keçeci
zade" anlamına gelen İbn Lebbad kün
yeleriyle de anılır. Aslen Musullu kültür
lü bir aileye mensuptur. Babası Yüsuf ve 
amcası Süleyman'ın dini ve akli ilimler
de otorite oldukları bilinmektedir. Çağ
daşı olan İbn Ebü Usaybia ' nın cUyılnü 'l
enbcı' adlı eserinde yer alan otobiyog
rafisine göre, çok küçük yaşta , "oyun 
zevkini dahi tatmadan" tahsite başla

dı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra 
başta hadis ve fıkıh olmak üzere, dil ve 
edebiyat alanlarında temel sayılan me
tinleri okuyarak icazet aldı. Daha sonra 
bilgi ve görgüsünü arttırmak gayesiyle 
o devrin belli başlı ilim ve kültür mer
kezlerini dolaştı ; gittiği her yerde ilim
le meşgul oldu ; ilmi sohbetlere ve mü
nazaralara katıldı. 
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Mağrib'den Bağdat'a gelen İbn Tatli 
(ibn Nail!) adlı bir bilginden akli ve fel
sefi ilimleri tahsil ettikten sonra bir sü
re İbn Sina, Behmenyar ve Gazzali'nin 
eserlerini okudu. Bağdat'ta artık kendi
sinden faydalanacağı bir kimsenin kal
madığına kanaat getirince, 1189 yılında 
Musul'a geçti ve orada devrin ünlü ali
mi Kemaleddin b. Yünus'la tanışarak 

ondan faydalandı. Musul'da bulunduğu 
sırada İbn Muhacir Medresesi'nde ve 
darülhadiste müderrislik yapan Abdül
latif ei -Bağdadi, fırsat buldukça Sühre
verdi'nin eserlerini inceledi ; sonra da 
bu işraki (bk. işRAKIYYE) filozofunu çok 
ağır ve sert bir dille tenkit etti. 11 90 

• yılında Şam 'a giderek Taceddin et-Kindi 
ile münazaralarda bulundu; orada da 
ilmi üstünlüğünü kısa zamanda çevresi
ne kabul ettirdi. Bir yıl sonra Kudüs ve 
Mısır' ı ziyaret etti ; Mısır'da iken Ebü'I
Kasım eş-Şarii, Yasin es-Simyai ve meş
hur ya,hudi filozofu İbn Meymün gibi 
devrin ünlü ilim adamlarını tanıma fır
satını buldu. Tanıştığı bu kişiler arasın
da Ebü ' I - Kasım eş-Şarii'ye ayrı bir de
ğer veren Bağdadl, ondan Farabi, İs
kender Afrodisl (Alexander of Aphrodisi
as) ve Themistius gibi Yeni Ef!atuncu 
ArEıto şarihlerinin eserlerini okudu. Bu 
seyahatleri sırasında o yıllarda bu böl
geye hakim olan Eyyübi hanedamndan 
büyük ilgi gördü ; özellikle Selahaddin 
ve ahfadının iltifatlarına mazhar oldu 
ve Mısır'dan tekrar Kudüs'e, oradan da 
Şam 'a döndü. 1199-1201 yılları arasın

da Mısır'da bulunan Abdüllatif ei-Bağ
dadi, o yıllarda Mısır'da meydana ge
len büyük kıtlığı , Mısır halkının yaşadı

ğı maddi ve manevi perişanlığı görmüş, 

bu iktisadi ve sosyal krizi ünlü el-İfdde 
ve'l-i etibar adlı eserinde ayrıntılı bir 
şekilde anlatmıştır. 1206'da Kudüs'te 
Mescid-i Aksa'da, 1207'de de Şam'ın 

Aziziyye Medresesi'nde müderrislik yap
tı. Şam'da verdiği dersler daha çok tıp 
alanında idi. Nitekim onun tıp ilmi ile 
ilgili önemli eserlerini burada kaleme 
aldığı bilinmektedir. 

Kaynaklar, 1220-1229 yılları arasın

daki seyahatleri esnasında Erzurum, 
Erzincan. Kemah, Malatya, Divriği ve 
Besni gibi Anadolu'nun o dönemdeki 
önemli merkezlerine kadar uzandığını 

kaydeder. Bu sırada Mengücükoğulla

rı'ndan Alaeddin Davüd b. Behram ta~ 
rafından himaye edilmiş ve bundan do
layı birçok eserini bu hükümdara ithaf 
etmiştir. Hayatı hummalı bir ilmi faali-

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 Kasım I 23 ı ) bura
da vefat etti. 

Bazı müellifler Abdüllatif ei-Bağda

di'yi İslam felsefesinin hiçbir ekolünü 
benimsememiş bir filozof olarak gös
terirlerse 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 ba
zan özetlemiş, bazan da haşiyeler yaza
rak gerekli açıklamalarda bulunmuştur. 
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 eseri
ni de, Aristo'ya mal edilen apokrif eser
lerden biri olan ve Ortaçağ hıristiyan 
alemiyle islam dünyasında çok tutulan 
el-ljayrü 'l-ma.J:ıi ' ın etkisinde kalarak 
yazmıştır. Bütün bunlar Abdüllatif ei
Bağdadi'nin Yeni Eflatuncu şarihlerin 

etkisinde kalan Farabi-İbn Sina ekolüne 
bağlı bir meşşai filozofu olduğunu gös
termektedir. 

Klasik kaynaklarda ona ait eserlerin 
geniş bir listesi yer almaktadır. Tıp, fel
sefe ve mantık alanları başta olmak 
üzere 160'tan fazla eseri vardır. Bunla
rın 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 hatıraları. minera
loji gibi çok değişik ve farklı konularda
dır. Kaynakların verdiği bu listeden 
günümüze kadar ulaşanların sayısı ise 
ancak birkaç eserden ibarettir. 

Bunların içinde, onun Batı 'da ve is
lam aleminde bilinen en meşhur eseri 
el-İfade ve'l-i ctibflr* dır. Mısır'da bulun
duğu sırada kaleme aldığı hacim bakı

mından küçük, fakat muhteva açısın

dan çok zengin olan bu eser, o dönem
deki Mısır' ın coğrafi, topoğrafik. sosyal 
ve iktisadi durumu hakkında oldukça 
değerli bilgiler vermektedir. Eser XVIII. 
yüzyıl başlarından itibaren Batı dünya
sında da tanınmış, Latince. Almanca ve 



Fransızca'ya tercüme edilmiştir. Müelli
fin, beş duyuyu tıp açısından inceleyen 

iki makalesi Ma~aletdn fi'l-J:ıavô.s ile 
şeker hastalığı hakkındaki eseri Risô.le 
fi'l-mara:i el-müsemmô. diyabiüs adıy
la neşredilmiştir (nşr. Said Abduh, Ku

veyt 1972). Şeker hastalığı konusunda 
her ne kadar Cinli hekim Li Hsüan VII. 
yüzyılda ilk araştırınayı yapmışsa da 
(bk !SIS, LXIV/ 222 ( 1973), s. 232). bu 
hastalığın karaciğere bağlı bir rahatsız
lık olduğunu ilk olarak tesbit eden Ab
düllatif ei-Bağdadi'dir. 
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ABDÜLIATIF-i BİHİTAI 

ı 

( .)~~~~) 
(ö. 1165/ 1752) 

Pakistan (Sind) tasavvufl 
halk edebiyatının önde gelen 

L 
temsilcilerinden, mutasavvıf-şair. 

_j 

11 01'de ( 1689), Sühreverdi şeyhleri
nin yetiştiği Haydarabad'ın Hala bölge
sindeki Halevi köyünde doğdu. Babası
nın adı Şah Abdülkerim'dir. Gençlik yıl
larını yogi topluluklarıyla ülkeyi dolaşa
rak geçirdi. Daha sonra memleketine 
yakın bir yerde bulunan Bihit'e yerleşti 
ve burada vefat etti. Sind Emiri Gulam 
Şah onun için muhteŞem bir türbe yap
tırdı. 

Abdüllatif-i Bihitai'nin tasawufi ve 
edebi şahsiyeti, Şah jo Risalo (şahın 

rİsalesİ) adı altında toplanan ve Alman 
müsteşriki Ernest Trumpp tarafından 
yayımlanan (Leipzig 1867) şiirlerinden 

öğrenilmektedir. Risale. her biri "sur" 
adı verilen otuz lirik şiirden meydana 
gelir. Mevlana Celaleddin'in tesirinde 
kaldığını bizzat ifade eden Şah Abdülla
tif'in şiirlerinde mahalli inançlarla ta
sawufi görüşler birbirine karışıp kay
naşmıştır. "Sur" ları müsiki makamları
na göre adlandırmış, eski makamlara 
ek olarak yeni makamlar bulmuştur. 
Türbesinin çevresinde yaşayan dervişie
rin bu müsikiyi perşembe geceleri icra 
ettikleri nakledilmektedir. Abdüllatif-i 
Bihitai hakkında çeşitli araştırmalar ya
pılmıştır (bk bibliyografya) 

Abdüllatif 
camii 
planı 

ve giriş 
cephesi

Mardin (19871 

ABDÜLlATiF CAMii 
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ABDÜLIATİF CAMii 
Mardin'de şehrin orta kesiminde, 

avlusunda medresesi bulunan 
Artuklu camii. 

_j 

Tamamen kesme taştan yapılmış 

olan caminin cümle kapısındaki kitabe
ye göre 772 ( 1371) yılında , iki Artuklu 
sultanına hizmet etmiş olan Abdüllatif 
b. Abdullah tarafından inşa ettirilmiş

tir. içerde. mihrap duvarındaki pencere 
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