
ABDULlAH b. MÜBAREK 

3. el-Müsned. Hadisle ilgili olan bu ese
rin tek nüshası Zahiriyye Kütüphane
si'ndedir (mecmua nr. 18/ 5. kısım 2, 3, 
lü7 •-124b) 4. Kitdbü'l-Bir ve'ş-şıla.Bi
linen tek nüshası Zahiriyye Kütüphane
si'nde (nr. 9) kayıtlıdır. s. es-Sünen ti'l
fıkh. Günümüze ulaşmayan bu eserin 
adından , hadisleri fıkıh bablarına göre 
tasnif eden bir eser olduğu anlaşılmak

tadır. 6. Kitabü't-Tefsir. Kaynaklarda 
adı geçen bu eserin, devrin geleneği 

göz önünde tutularak bir rivayet tefsiri 
olduğu söylenebilir. 7. Kitdbü 't-Tdrfl]. 
Hadis ricalinden bahseden biyografik 
bir eser olduğu tahmin edilen bu eser 
de günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklar
da Abdullah b. Mübarek'e atfedilen ve 
kırk hadis• türünün ilk örneği olan el
Erba 'un ile Kitdbü'l-İsti'?dn ve Ki
tabü'l-Mendsik adlı eserler de günü
müze ulaşmamıştır. 
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ABDUllAH b. NAFİ' 

ı 

(c:!\:, cr. ..ı.ı~) 
Ebu Muhammed Abdullah b. Nafi' 

es-Saiğ el-Mahzı1ml 
(ö.206/ 822) 

İmam Malik'in talebesi. 
L _j 

Zehebfnin belirttiğine göre 120-130 
(738-748) yılları arasında doğdu. Kırk 
yıl kadar imam Malik'in ilim meclisine 
düzenli bir şekilde devam etti. Hocası
nın görüşlerinin tesbiti ve sonraki nesil
lere aktarılmasında büyük hizmeti oldu. 
Malik'in vefatından sonra Medine'de 
fetva mercii olan Abdullah b. Nafi', ho
casının görüşleri istikametinde fetva 
verdi. Malik'den ayrı olarak Leys, Üsa
me b. Zeyd el-Leysf, İbn Ebü Zi'b, Süley
man b. Yezfd el-Ka'bf, Davüd b. Kays el
Ferra, İbn Ebü'z-Zinad gibi değerli kişi
lerden hadis rivayet etmiştir. Kendisin
den de Kuteybe, Muhammed b. Abdul
lah b. Nümeyr, Selerne b. Şebfb, Zübeyr 
b. Bekkar. İbrahim b. Münzir, Yahya b. 
Yahya el-Minkarf ve daha başkaları ri
vayette bulunmuştur. 206 (822) yılı Ra
mazan ayında Medine'de vefat eden 
İbn Nafi'in vefat tarihi bazı kaynaklarda 
186 (802) olarak geçiyorsa ·da Zehebf 
bunun yanlış olduğunu belirtir. 

Kaynaklar. Abdullah b. Nafi'in fıkıhta, 
bilhassa imam Malik'in görüş ve delil
lerine vukufta otorite ve güvenilir bir 
ravi olduğunda hemen hemen mütte
fıktirler. Ahmed b. Hanbel ve Ebü Da
vüd da Malik'in görüş ve hadislerini en 
iyi bilenin İbn Nafi' olduğunu belirtmiş
lerdir. Nitekim Sahnün'un Müdevvene 
adlı eserinde, Malik'in görüşlerini tesbit 
ederken sık sık İbn Nafi'e müracaat et
tiği görülür. Ancak onun İbn Nafi'den 
rivayetleri doğrudan olmayıp Eşheb va
sıtasıyladır. Fıkıhtaki üstün mevkiine 
rağmen Buharf, Ahmed b. Hanbel ve 
Ebü Hatim gibi hadis otoriteleri, Abdul
lah b. Nafi'in ezber yoluyla rivayet ettiği 
hadisler konusunda ihtiyatlı davran
makta ve yazıyla olan rivayetlerinin da
ha sahih olduğunu belirtmektedirler. 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul]dri dışında Kütüb-i Sit
te'de rivayetleri yer alan Abdullah b. 
Nafi', el-Mlıvatta' a bir şerh yazmış ve 
bu şerhi kendisinden Yahya b. Yahya 
el-Minkarf rivayet etmiştir. Birçok fa
kih, babası kuyumcu (saiğ) olan Abdul
lah b. Nafi' es-Saiğ ile Zübeyr b. Av
vam'ın soyundan olan Abdullah b. Nafı' 
ez-Zübeyrf'nin (ö 216/ 831) aynı kimse 
olduğunu sanarak bunların rivayetlerini 
birbirine karıştırmıştır. Bu hatanın tabii 

sonucu olarak bu iki kişiden gelen riva
yetlerin birbirine zıt olduğu durumlar
da, "İbn Nafi'in o konuda imam Malik'
ten iki ayrı görüş naklettiği" şeklinde 

te'villere gidildiği, kaynaklarda dikkati 
çekmektedir. 
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Iii ALi BARDAKOGLU 

ABDULlAH NAiLI PAŞA 
(ö. ll 71 / ı 758) 

Osmanlı sadrazaını ve müellifi. 
_j 

istanbul'da dôğdu. Hotin ağalığından 
emekli Halil Ağa'nın oğludur. Tahsilini 
tamamladıktan sonra 1713'te Divan-ı 

Hümayun Kalemi'ne mülazım olarak 
girdi. Daha sonra çeşitli memuriyetlere 
tayin edildi. 1730'da beylikçi kesedarı, 

1736 Rus seferinde Babadağı orduga
hında bulunduğu sırada da beylikçi ol
du. Aynı yıl iran-Rus seferi sırasında ri
kab beylikçiliğine. bir süre sonra da 
teşrifatçılığa getirildi. Teşrifatçılığı dö
neminde hükümdarın emriyle, çok karı
şık ve dağınık durumda olan teşrifat 

kanunlarını yeniden düzenledi. 17 4S'te 
teşrifatçılıkla birlikte kendisine tekrar 
beylikçilik verildi. İki yıl sonra refsülküt
tab, 1754'te başdefterdar oldu. Heki
moğlu Ali Paşa'nın azli üzerine 19 Mart 
17SS'te sadrazamlığa getirildi. Sada
retle üç ay kadar kalabildi, 24 Ağus
tos 17SS'te aziedilerek Sakız adasına 

sürüldü. Ancak kısa bir müddet sonra 
affedilerek Girit valiliğine tayin edildi, 
bu arada Kavala ve Selanik sancakla
rı da kendisine arpalık olarak verildi. 
1758'de kendi isteği üzerine Cidde vali
liğine gönderildi. Hac için Mekke'ye gi
derken hastalanarak yolda vefat etti. 
Naaşı Medine'de Hz. Hatice'nin kabri 
yanına defnedildi. 

Abdullah Nailf Paşa 'nın Mukaddime-i 
Kavdnfn-i Teşrifat'tan başka, kıraat il
miyle ilgili el-İfddetü'l-mu~ni 'a ii ~ı -
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Abdullah Na ili Paşa' nın Muk addime-i Kavanin·i Teşrifa t 

ad lı eserinin il k sayfas ı (TIK Ktp .. m. 201 

ra' ati 'l -e' immeti 'l-erba ca adlı Arap
ça bir eseri ve mürettep bir divanı var
dır. En önemli eseri olan M ukaddime-i 
Kavanin-i Teşrifat, kendi türünde en 
kıymetli derlemelerden biridir. Eserin 
önemi, muhtevasının zenginliği ve mü
ellifinin konu hakkında yetkili bir kimse 

· olmasından gelmektedir. Nitekim mü
ellif. eserin başlangıcında devlet teşri
fatma ait belgelerin hazinede saklandı
ğını. ancak bir süreden beri teşrifata 

ait esasların unutulduğunu . teşrifatçıla

rın ellerinde ihtilaf anında kolayca ba
kabilecekleri muntazam bir metnin bu
lunmadığını ifade ederek hükümdarın 
fermanı ile, teşrifatçılıkta bulunduğu 

sırada bu eksikliği gidermek üzere bu 
eseri derlediğini belirtmektedir. Açık ve 
anlaşılır bir dille kaleme alınan eserde, 
Osmanlı Devleti'nde çeşitli vesilelerle 
yapılan merasimler. tarihleriyle birlikte 
ayrıntılı olarak verilmektedir. Bir kısmı 
Türk Tarihi Encümeni Mecmuası'nda 
tefrika halinde yayımlanan eserin çeşit· 
li kütüphanelerde yazmaları bulunmak
tadır . Bunlar arasında , Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi (Yen iler, nr. 612) ile 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 'nde (nr. 
20) kayıtlı olan nüshalar zi kredilebİiir. 
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~ MEHMET İPşiRL i 

ABDULlAH NEDiM 
( ~....; .u.ı....,.. ) 

Abdullah b. Misbah b. İbrahim 
(ö. 1314 / 1896) 

Mısırlı hatip, gazeteci ve şair. 

Nedim lakabıyla şöhret bulan Abdul
lah. 1261 'de ( 1845) İskenderiye'de doğ
du. Burada Ezher'in küçük bir örneği 
olan Şeyh İbrahim Paşa Camii Medrese
si'nde dil, edebiyat ve dini ilimler tahsi
line başladı. Bir müddet sonra medre
senin öğretim tarzı hoşuna gitmediği 

için tahsili bıraktı. Kahire'ye giderek Hi
div İsmail'in annesinin oturduğu ei
Kasrü'l-ali'de telgrafçı olarak çalıştı. 

Boş zamanlarında bir yandan Ezher'de
ki dersleri takip etmek. bir yandan da 
Cemaleddin-i Efgani ve Mahmud Sami 
ei-Barüdi gibi alim ve edipterin meclisle
rinde bulunmak suretiyle kendisini ye
tiştirdi. Telgrafçılığı bırakarak bir süre 
Kahire'den ayrıldıysa da yapmaya çalış
tığı değişik işlerde başarılı olamadı. ei
Cem 'iyyetü'l-hayriyyetü ' I-İslamiyye adın
da bir dernek kurarak birtakım sosyal 
faaliyetlere girişti. Önce fakir ve kimse
siz çocuklar için bir okul açtı. Kendisi
nin de müdür ve öğretmen olarak gö
rev yaptığı bu okulda öğrencilerini bil
hassa edebiyat. kompozisyon ve hitabet 
konularında yetiştirmeye çalıştı. Özellik
le siyasi hitabetin Mısır'da canlanması 

için büyük gayretler sarfetti. Bir taraf
tan da Mısır'da yabancılara karşı duyu
lan hayranlığı tenkit etmek üzere yaz
dığı el- cArab ve el -Vatan piyeslerini 
öğrencileriyle sahneye koydu. Demekte 
ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar sebe
biyle kurduğu okulu terkederek gaze
teciliğe başladı. 1881 'de cemiyetteki 
sosyal ve siyasi hataları dile getirmek 
üzere ciddi-mizahi mahiyetieki et-Ten
kit ve't-tebkit ( ~~ ~~) adlı haf
talık gazeteyi çıkardı. Bu sırada bir si
yasi darbe hazırlığı içinde olan Ura bi Pa
şa taraftarlarıyla birleşerek hitabe ve 
yazılarıyla onları destekledi. Gazetenin 
adını da et-Ta' if olarak değiştirdi. Yazı-

ABDULLAH NEDiM 

larında sosyal ve siyasi reformlar yapıl
ması , Osmanlılar'ın. İngiliz ve Fransız
lar' ın Mısır ' a müdahale etmemesi. Mı

sırlılar ' ın birleşip yabancıları ülkeden 
atması konularını işledi. Urabi Paşa 

ayaklanması başarısızlıkla sonuçlanınca, 

ayaklanmaya katılanlarla birlikte Ab
dullah Nedim'in de tutuklanması için 
emir çıktı; onu yakalayanlara veya bu
lunduğu yeri haber verenlere ödül veri
leceği vaad edildi. Fakat Abdullah Ne
dim, büyük sıkıntı ve mahrumiyetlere 
katlanarak on yıl süreyle saklanmayı 

başardı , ancak 1891 yılında bir ihbar 
üzerine yakalandı. Mısır dışına çıkmak 

şartıyla Hidiv Tevfik tarafından affedi
lince Filistin'in Yafa şehrine yerleşti. 

Abbas Paşa'nın hidiv olması üzerine 
ülkeye dönmesine izin verildi. Mısır'a 

gelerek 1892'de el - Üstô~ isimli haftalık 
gazeteyi çıkardı; fakat bir müddet son
ra aşırı tenkitleri sebebiyle gazetesi ka
patıldı , kendisi de Yafa'ya sürüldü ; ga
zetelerde Mısır' ın politikası ile ilgili bir 
şey yazması da yasaklandı. Bir müddet 
sonra affedilerek İskenderiye 'ye döndü. 
Burada Gazi Ahmed Muhtar Paşa ile 
tanıştı. Paşa bir tavsiye mektubu ile 
onu istanbul'a gönderdi. orada mat
büat müfettişliğine tayin edildi. istan
bul'da sıcak bir ilgi gören Abdullah Ne
dim, daha önce buraya gelmiş olan Ce
maleddin-i Efgani ile sık sık görüştü . 

11 Ekim 1896'da İstanbul'da öldü. Dev
let ricali ve Cemaleddin-i Efganf'nin de 
katıldığı kalabalık bir cenaze töreni ile 
Beşiktaş'taki Yahya Efendi Mezarlığı 'na 

defnedildi. 

Abdullah Nedim yazılarında , hitabe 
ve şiirlerinde genellikle edebi sanatları 
yoğun bir şekilde kullanmıştır. İsmail 
Paşa , onun çeşitli konularda yüzden faz
la kitabı ve risalesi bulunduğunu söy
leyerek bunlardan yirmi altısının adını 

vermektedir (bk. Hediyyetü 'l· ' ari{fn, ı , 

492) . Basılmış eserleri şun lard ır: 1. Ka
ne ve yekı1nü. Çeşitli konulara dair 
makalelerinden oluşan bu eser 1892'de 
Mısır'da basılmıştır. 2. Sülafetü 'n -ne
dim fi Münte.l]abôti 's-Seyyid 'Abdul
lah Nedim. Kardeşi Abdülfettah ile 
dostu Mahmud Efendi Vasıf tarafından 
edebi yazı . şiir ve hitabelerinden seçile
rek hazırlanan bu eserin birinci cüzü 
1897'de, ikinci cüzü de 1901 ve 191 4'te 
Mısır 'da neşredilmiştir. 3. Makalat. Mil
li. edebi ve felsefi makalelerini ihtiva 
etmektedir (M ı s ı r 1327). 4. el-Mesamir. 
Abdullah Nedim istanbul'da iken, ll. Ab
dülhamid'in şeyhi Ebü'I-Hüda es-Seyya
di ile aralarının açılması üzerine adı ge-
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