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ABDÜLIATİF el-KUDSi 
( .._.......c<JI ....<JJ!I~ ) 

Abdüllat!f b. Abdirrahman 
b. Ahmed el-Kudsi 

(ö. 856/1452) 

Zeyniyye tarikatını Anadolu'ya 
getiren alim ve silfi. 

_J 

786'da ( 1384) Kudüs'te doğdu. ibn 
Ganm ve ibn Benane diye meşhur olan 
bir ailenin oğludur. Önce medresede 
okuyarak "zahiri ilimler"i öğrendi. Bu 
yıllarda zeka ve kabiliyetiyle hocalarının 
dikkatini çekti. Daha sonra tasawufa 
ilgi duydu ve devrin meşhur sOnlerin
den Şeyh Abdülazfz'e intisap ederek 
ondan icazet aldı. Hacca giderken Ku
düs'e uğrayan Zeyniyye tarikatının ku
rucusu Zeynüddfn el-Han'yi evinde mi
safir ederek sohbetlerinden faydalan
dı. Onunla birlikte hacca gitmeyi çok is
tediyse de annesi rahatsız olduğu için 
mürşidi izin vermedi; ancak hac dönü
şü kendisini Horasan'a götürebileceğini 
söyledi. Abdüllatff. Horasan'da Han'nin 
yanında yeniden seyrü sü!Qke başladı. 

Riyazet ve mücahedesine mürşidinin 

tavsiyesi üzerine Cam şehrinde devam 
etti. Ahmed Cami-i Nameki'nin kabri 
yanında erbain *e girdi. Bu sırada şey
hiyle düzenli olarak mektuplaştı. Müri
dinin iç dünyasındaki değişiklikleri bu 
mektuplarla takip eden Han. Abdülla
tff'e icazetname gönderdi. Abdüllatff 
daha sonra tekrar Kudüs'e döndü ve bir 
müddet Şam'da kaldıktan sonra Kon
ya'ya giderek Sadreddin Konevi Zaviye
si'nde irşad görevini sürdürdü. 1448'de 
Bursa'ya gitti. Evliya Çelebi'nin "büyük 
bir asitane" diye övdüğü, müridierinden 
iranlı Hoca Bahşayiş tarafından 1449 
tarihinde yaptırılan Zeyniyye Dergahı'n
da irşad faaliyetini sürdürürken vefat 
etti. Kabri Bursa'da Zeynfler Camii'nin · 
hazfresindedir. 

Nisbesi bazı kaynaklarda Makdisf ola
rak geçen Abdüllatff'in tasawun dü
şünceleri, mürşidi Zeynüddfn el-Han ile 
aynı paraleldedir. Han'nin en belirgin 
özelliklerinden biri, vahdet-i vücüd* 
konusunda ihtiyatlı bir dil kullanması 

ve bu hususta zaman zaman müridieri
ni uyarmasıdır. Müridi Abdüllatff el
Kudsi de aynı yolu takip etmiş, gerek 
iman ve akfde, gerekse irfan ve tarikat 
alanında şeriata aykırı gördüğü akım

larla mücadele etmiştir. Bu mücadeleye 
Konya'da iken başlamış ve Ehl-i sünnet 
dışı bazı düşünceleri savunan Cüneyd 

es-Safevf ile yaptığı fikri tartışmalardan 
sonra Karamanoğ lu ibrahim Bey'e bir 
mektup göndererek şöyle demişti : "Bu 
Şeyh Cüneyd'in muradı sOnlik değildir. 
Şeriatı bozup emaret talep eder" (Aşık

paşazade, Tarih, s. 250) Abdüllatff el
Kudsf'nin yaşadığı dönemde Anadolu 'da 
yaygınlaşan batı! mezhep ve tarikatiara 
karşı daha Orhan Bey zamanında mü
cadeleye başlanmış, bu akımlara men
sup kişiler takip edilerek tesirsiz hale 
getirilmeye çalışılmıştır. Onun mensup 
olduğu Zeyniyye tarikatında ise Ehl-i 
sünnet'in belirlediği sınırlar titizlikle ko
runmuştur. Bu durum Zeynüddfn el
Han ve Abdüllatff ei-Kudsf'nin eserle
rinde açık bir şekilde görülmektedir. 

Abdüllatff el-Kudsf'nin tasawuf tarihi 
açısından en önemli özelliği, Zeyniyye 
tarikatını Anadolu'ya getirmiş olması

dır. Bu tarikat günümüze kadar ulaşa
mamışsa da özellikle Şeyh Vefa döne
minde en tesirli tasawun mektepler
den biri olmuştur. Bazı kaynakların Hal
vetiyye'nin bir kolu olarak gösterdikle
ri Zeyniyye tarikatı. icazetnamelerden 
de anlaşıldığı gibi, aslında Sühreverdiy
ye'nin bir koludur. Yetiştirdiği birçok 
sOn ' arasında, kendisinden sonra post
nişin olan Taceddin ibrahim ' Ka rama
ni, Şeyh Vefa diye bilinen Muslihuddin 
Mustafa b. Ahmed ve Aşıkpaşazade'yi 
özellikle kaydetmek gerekir. Bazı tarihi 
eserler Molla Fenari'yi de Abdüllatff el
Kudsf'nin müridi gösterirlerse de bu
nun doğru olması çok şüphelidir. "Zahi
ri ve batını ilimler"i şahsında birleşti

rerek yalnız dervişleri değil, zamanın 

güçlü alimlerini de kendisine bağlayan 
Abdüllatff el-Kudsi, bu özellikleriyle Os
manlı Devleti'nin temelinde bulunan di
ni, fikri yapının mimarlarından biri sayı
labilir. 

Eserleri. 1. Tuhfetü'l-vôhibi'l-mevô
hib ii beyôni makamôt ve 'l-merôtib. 
Eser nefs, ruh, kalp ve sır makamla
rından sonra birçok tasawun ıstılahın 

açıklandığı şu bölümleri ihtiva etmekte
dir: Ruhun cesedin köleliğinden kurtul
ması , Hak Teala'ya doğru devamlı seyr, 
varlıkta zıtların görünüşü, müşahede 

deryasında istiğrak, kemalf hakikatie
rin gerçekleşmesi, vuslatın kemal nok
tasında zaferin tahakkuku. Eserin mü
ellif hattıyla olan bir nüshası istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (AY. nr. 
4495). 2. Hôdi'l-~ulı1b ilô li~a,i'l-majz
bub. iki ana bölümden meydana gel
miştir. Birir/ci bölümde sahih akfde, Al 
lah'ın zat, sıfat ve fiilierinin ispatı ele 
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Abdü ıı atif eı-Kudsi'nin müellif hattı Tuh{elü 'f.uiihibi'l· 

meuahib rr beyani ma~amat ve lmeratib adlı eserin
den bir sayfa (i ü Ktp ., AY, nr. 4495, vr., 62b) 

alınmış, sem'iyyat* konuları geniş şe
kilde izah edilmiştir. ikinci bölümde şeyh 
ve mürid konularına yer verilmiş, ikisi
nin de adab ve erkanı maddeler halin
de açıklanmıştır. Klasik kelam konuları 
ile tasawuf ve tar ikat meselelerinin aynı 
eserdeele alınmış olması dikkate değer 
bir özelliktir. Yazma bir nüshası, Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Yazma Bağış

lar. nr . 167) bulunmaktadır. 3. Keşfü'l

i 'tikad fi'r-reddi 'alô me?hebi'l-ilhôd. 
Batı! mezhep ve tarikatiara karşı reddi
ye olarak yazılan eserde müellif Cebriy
ye, Mu'tezile, Batıniyye ve Dehriyye'den 
Hurünliğe kadar pek çok cereyanı ele 
almış, bunların tahlil ve tenkitlerini 
yapmıştır. Hulüliyye, ibahiyye ve Me
lamiyye de üzerinde önemle durduğu 
cereyanlar arasındadı r. Eser, mezhepler 
ve tarikatlar tarihini ilgilendirdiği ka
dar, Xl/. yüzyıl Osmanlı ülkesinin dini, 
fikri durumu hakkında da önemli bilgi
ler ihtiva etmektedi r. 4. Şifô, ü'l-müte
,ellim if ôdôbi'l-mu 'allim ve'l-müte
'allim. Bu eserde hoca-talebe münase
betlerini ele almış, ilim, ilmin fazileti, 
ilimierin tasnifi hakkında bilgiler ver
miş, medrese ilimlerine temas ederek 
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metot hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürmüştür. s. Kitdbü Emr bi'l-ma 'n1f 
ve'n-nehy 'ani'l-münker. Diğer eserle
rine göre hacmi küçük olan bu eserinde 
Abdüllatrf el-Kudsi, meseleyi Kur'an ve 
hadis çerçevesinde ele almış, konuya ta
sawuff irşaddan çok genel anlamda teb
liğin usul ve imkanları açısından yaklaş
mıştır. Son üç eser Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde (Ulu
cami, nr. 1479) bulunmaktadır. 

Keşfü'l-i 'ti~ad adlı eserinde bahset
tiği İ~tibdsü ret 'i'l-iltibds if beycini 
tarf~'n-nds ve bazı kaynaklarda kendi
sine nisbet edilen Neif:ıatü'l-esf:ıdr ve 
rif:ıletü 'l-esrdr adlı eseriere henüz rast
lanmamıştır. 
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ABDÜUATİF SUBHİ PAŞA 

(bk. SUBHİ PAŞA, Abdüllatif). 

ABDÜUATİF et-TIBAVİ 

( .s...ıl:::W I ~~~ ) 
(1910-1981) 

Tarih, eğitim ve Ortadoğu 
üzerindeki çalışmalarıyla 

tanınan çağdaş Arap alimi. 

_j 

_j 

29 Nisan 191 O'da Kudüs yakınların
daki Tayyibe köyünde doğdu. ı. Dünya 
Savaşı 'nın çalkantılı yıllarında ilk okulu 
köyünde bitirdikten sonra Tulukerm'de 
liseye devam etti. Daha sonra Kudüs'te
ki Arab College'e kaydoldu. Burada 
öğrenimine devam ederken Mısır'da ya
yımlanan el-Hildl dergisinin modern 
Yakındoğu tarihinde en kritik olayın 

hangisi olduğu konusunda düzenlediği 
yarışınada iki yüzden fazla yarışmacı 

arasında birinci oldu. Ödül alan çalış
ması el-Hildl'de ve daha sonra Muf:ıd-
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cf.ardt adlı kitabında yayımlandı. Yüksek 
öğrenimini, kazandığı bir bursla Beyrut 
Amerikan Üniversitesi'nde yaptı. Üni
versitedeki öğrencilik yıllarında ceşitli 

dergilerde yazılar yazdı. Yine bu sırada, 
iki dilde araştırma yapabilecek genç
lerin katılabildikleri bir yarışınada iki 
ayrı çalışmayla ödül kazandı. İngilizce 
araştırması "The Christians Under Mu
hammed and His First Two Successors", 
Arapça araştırması ise "el-İhvanü's-Sa
fa" başlığını taşıyordu. et-Taşavvufü'l

İsldmf adlı ilk çalışması yine bu yıllarda 
neşredildi (Kahire 1928). 1929'da yük
sek öğrenimini tamamladıktan sonra 
eğitim müfettişi olarak Kudüs'te me
muriyete başladı. Ayrıca İngiliz manda 
yönetiminde bulunan Filistin'de idari ve 
ilmi görevlerde bulundu. Burada görev
li olduğu yıllarda eğitim ve öğretimin 
ilerlemesine, okul sayısının artmasına 

ve kültür seviyesinin yükselmesine bü
yük önem verdi; gençlik meseleleriyle 
de yakından ilgilendi. İngilizce ve Arap
ça yayımlanan çeşitli gazetelerde yazı
lar yazdı. İsrail Devleti'nin kurulması 
üzerine (1948) birçok Arap gibi o da İn
giltere'ye göç etti. Londra Üniversitesi'n
de önce felsefe (1952), sonra da edebi
yat doktorası ( 1962) yaptı. Bir süre BBC'
nin Arapça bölümünde çalıştıktan sonra 
Londra Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'
ne İslam eğitimi profesörü olarak tayin 
edildi ve emekli olduğu 1977'ye kadar 
bu görevinde kaldı. 1960-1963 yılları 

arasında araştırmalarını Harvard Üni
versitesi'nde sürdürdü. Burada Ameri
can Interesis in Syria 1800-1901 adlı 

çalışmasını hazırladı. Londra Üniversi
tesi'nde iken eğitim ve Ortadoğu tari
hi alanında yüzlerce öğrenci yetiştirdi, 
çok sayıda tez ve seminer yönetti, bir-

AbdüiJatif et-Tibavi 

çok araştırınayı gerçekleştirdi. 16 Ekim · 
1981 'de Londra'da bir trafik kazasın
da öldü. 

Abdüllatif et-Tibavi, çeşitli dergilerde 
yayımlanan çok sayıda makalesi yanın
da, bazıları Arapça, Farsça, Fransızca, 

Almanca ve İtalyanca'ya da tercüme edi
len eserler kaleme aldı. Bu arada, daimi 
üyesi olduğu Şam'daki el-Mecmau'l-il
miyyü'l-Arabfnin çıkardığı Mecelletü'l
Mecma 'i'l- 'ilmiyyi'l- 'Arabf adlı der
gide birçok makalesi yayımlandı. Haya
tının son yirmi yılında çeşitli gazete ve 
dergilerde çıkan elliden fazla makalesi 
arasında özellikle ikisi önemlidir. Bun
lardan biri "Critiques of English Speak
ing Orientalists and their Approach to 
Islam and the Arabs" (Islamic Quarterly, 
Vlll/3-4, London 1964 ; XXIlll 1, 1979); 
diğeri "On the Orientalists Again"dir 
(Muslim World, XX/ 1, 1981). Bu makale~ 
lerde, müsteşriklerin İslam dini ve özel
likle Kur'a n-ı Kerim hakkındaki görüş
lerini tenkit etmiş, İbn İshak'ın Sfretü 
Resulilldh adlı eserinin İngilizce tercü
mesi (The Life of Muhammed, London 
1955) sebebiyle Alfred Guillaume'u ve . 
ayrıca R. V. Sergeant ile B. Lewis'i de 
çeşitli konularda eleştirmiştir. Bunla
rın dışında, Filistin davasını destekle
yen ve bu konuyla ilgili tarihi gerçek
leri dile getiren pek çok yazısı The 
Times'ta neşredilmiştir. 

Tibavi 1977 yılında Londra Üniversi
tesi'nden emekli olunca, aralarında Dr. 
Habibülhak Nedvi'nin de bulunduğu ar
kadaşları, kendisine ithaf edilen ve 
dünyanın birçok ülkesinden çeşitli ilim 
adamlarının otuzdan fazla makalesini 
ihtiva eden bir armağanı Arabic and 
Islamic Garland adıyla yayımladılar. 

Eserleri. 1. Arab Educalian in Man
datory Palestine. XIX. yüzyılda Filistin, 
Suriye ve Lübnan'a Batı kültürünün nü
fuzunu konu alan eser, Ortadoğu'nun 
eğitim ve tarihine ışık tutması bakımın
dan önemlidir (London 1956). 2. British 
Interesis in Palesiine 1800-1 901. Ya
yımlanmamış İngiliz ve Osmanlı orüinal 
kaynaklarına dayanılarak hazırlanan ve 
özellikle İngiliz misyoner cemiyetleriyle 
kültür kurumlarını ele alan bir eserdir 
(Oxford 1961) 3. Muhddardt if tarihi'I
'Arab ve'l-İsJam. İsl~m· ve Arap ta"rihi 
üzerine verdiği konferanslarını ihtiva 
etmektedir (1-11, · Beyrut 1963, 1966). 4. 
American Interesis in Syria 1800-
1901. Türkiye, Mısır, Suriye, Lübnan ve 
Amerikan misyoner cemiyetlerinin ar
şivlerinden faydalanmak suretiyle ha
zırladığı bir eserdir (Oxford 1966). 


