
ABDÜLVEHHAB EFENDi, Yasincizade 

Yasincizade 
Abdülvehhab 

Efendi 
(İstanbul 

Arkeoloji 

Müzesi Ktp.) 

talebe yetiştirdi. Çeşitli medreselerde 
müderrislik . yaptıktan sonra kadılık 

mesleğine geçti. Önce Selanik kadısı ol
du: sonra bilad-ı erbaa ka dılı ğı payesini 
elde etti. 1811 'de elçilikle iran'a gitti; 
oradaki görevini liyakatle yapması se
bebiyle IL Mahmud'un takdirini kazana
rak kendisine önce Mekke, daha sonra 
İstanbul kadılığı payesi verildi. Kısa ara
lıklarla Anadolu kazaskerliği ( 1816) ve 
naklbüleşraflık ( 1818) görevlerine ta
yin edildi; ardından Rumeli kazasker
liği payesini aldı. 

Osmanlı Devleti'nin içerde ve dışarda 
karşılaştığı sıkıntılar ve özellikle isyan 
hareketleri üzerine toplanan meşveret 
meclisinde isabetli görüşleriyle padişa
hın dikkatini çekti ve 28 Mart 1821 '
de Halil Efendi'nin yerine şeyhülislam
lığa tayin edildi. Bir buçuk yıldan faz
la süren meşihatinden sonra 1 O Kasım 
1822'de aziedilerek dokuz ay kadar İz
mit'te ikamete mecbur tutuldu. 6 Mart 
1828'de, Mehmed Tahir Efendi'nin ye
rine ikinci defa şeyhülislamlığa getiril
di. Beş yıla yakın bir süre bu makam
da kaldıktan sonra yaşlılığı sebebiyle 8 
Şubat 1833'te görevinden ayrıldı. Ay
nı yılın ramazanında Kadir gecesi vefat 
etti; Topkapı dışında babasının yanı

na defnedildi. 

Abdülvehhab Efendi, şeyhülislamlığı 

sırasında ilim erbabıyla devletin hak ve 
menfaatlerini koruyan bir kişi olarak 
tanınır. Hulô.satü'l-bürhô.n ii itô.ati's
sultô.n adında hadise dair bir risalesi 
vardır ristanbul 1247) Ayrıca hadis usu
lü ve kelam ilmine dair çalışmaları bu
lunmaktadır. 
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BİBLİYOGRAFYA: 

Devhatü 'l-meşayih maa zeyl, s. 126-127; 
ilmiyye Salnamesi, s. 584-585; Sicill-i Os
man i, lll, 405 ; Hediyyetü 'l-'ari{fn, ı , 643; Os
manlı Müelli{leri, Il, 57; Brockelma n n, GAL 
Suppl., Il , 1013; Uzunçarşılı, ilmiye Teşkilatı, 
s. 167, 189. r;ı;:ı . 

M MEHMET IPŞİRLİ 

L 

ABDÜLVEHHAB HALlAF 
( .._;*'- y~l~ ) 

(1888-1956) 

Mısırlı iilim ve hukukçu. 
_j 

1888'de Kefrüzzeyyat'ta doğdu . Ba
basının adı Abdülvahid'dir. 191 S'te Ez
her Üniversitesi'ne bağlı Medresetü'l
kazai'ş-şer'fyi bitirdi. Bir süre bu med
resede müderris olarak çalıştıktan son
ra hakimlik, adiiye müfettişliği ve mes
cidler müdürlüğü yaptı. 1936'da Kahire 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyeliğine tayin edildi ve emekli oluncaya 
kadar bu görevini sürdürdü. Emekli ol
duktan sonra da fakültenin daveti üze
rine yüksek lisans bölümünde ders ver
meye devam etti. Aynı zamanda Arap 
Dil Akademisi'nin (Mecmau'l-lugati'I-Ara
biyye) üyesi idi. Muhammed Abduh'un 
açtığı düşünce çığırının samimi bir ta
raftarı olarak taklide ve bid'atlara karşı 
çıkan Hallaf, öğretim üyeliği yaptığı ku
rumlarda verdiği derslerle aynı düşün
celeri paylaşan birçok hukukçunun ye
tişmesine katkıda bulunmuştur. 

Eserleri basılmış olup belli başlıları 

şunlardır: 1. Cİlmü usuli'l-fıkh. İlk bas
kısı 1942'de Kahire'de yapılan eser da
ha sonra birçok defa basılmış olup Hü
seyin Atay tarafından giriş bölümü ve 
bazı notlar eklenerek İslam Hukuk Fel
sefesi adıyla Türkçe'ye tercüme edil
miştir (Ankara 1973, 1985). 2. Hulasatü 
taril]i't-teşri ci'l-İslami. 1968'de" Kuv~yt·
te sekizinci baskısı yapılan eseri, Talat 
Koçyiğit İslam Teşrii Tarihi adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir (Ankara 1970) Eser <İl
mü uşufi'l-fıkh'ın bazı baskılarının son 
kısmında da yer almaktadır. 3. es-Si
yasetü ;ş-şer ciyye (Kahire 1397/ 1977) 

Ezher Üniversitesi'nde okuttuğu ders 
notlarıdır. İslam devletinin siyasi, huku
ki ve mali yapısından, fertlerin hak ve 
hürriyetlerinden bahseder. 4. A.f:ıkômü'l
vakf (Ka hi re 1942) S. el-A}zvalü 'ş-şal]
siyye. 6. A}zkô.mü'l-mevariş. 7. Meşa
dirü 't-teşri ci'l-İslami tima la naşsa tih 
(Kahire 1955) . B. el-İctihô.d ve 't-taklid. 
9. Nur mine'I-Kur 'ani'I-Kerim (K~ hi re 
1948) 10. Nılru~ calô. nur (Kahire 1952). 
11 . el-İctihad bi'r-re 'y (Kahire 1950) 

il ABDÜLMÜN ' iM HALLAF 

L 

ABDÜLVEHHAB es-SABÜNİ 
( ._,.;..,;L..ll y~JI~ ) 

Abdülvehhab b. Mustafa b. İbrahim 
es-Sabun\' el-Hemedanl 

(ö. 954 / 1547) 

Mevlevilik tarihi bakımından 
kaynak kabul edilen 

Şevalpbü'l-Meniilpb'ın müellifi. 
_j 

Nisbesinden de anlaşılacağı üzere He
medanlıdır ve bir Nakşl şeyhinin oğlu
dur. Hayatı hakkında çok az bilgi var
dır. Bazı kaynaklarda Abdülvehhab b. 
Celaleddin Muhammed el-Hemedanl 
olarak da anılmaktadır. Sünni olduğu 
için, Safevrıer'den Şah L Tahmasb'ın 

Hemedan'r işgal etmesi üzerine önce 
Şam'a , oradan da Mısır' a gitti. Kahire 
Mevlevlhanesi'ne yerleşti. Eserini ta
mamladığı 947 ( 1540) yılında Kahire'
de bulunduğu anlaşılmaktadır. Daha 
sonra Medine'ye gitti ve orada vefat 
etti. 

Kahire'de bulunduğu sırada mevlevl
hanenin kütüphanesindeki, Ahmed Ef
lakf'nin Mevlevrliğin ana kaynaklarından 

Abdülvehhab es-Sabuni'n in ŞevtJ.I>:ıbü 'l-Mena~>:ıb adlı 

eserinin Derviş Mahmud Dede tercümesinden bir sayfa 
(Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. , Revan, nr. 1068} 


