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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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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} 



birincisi kabul edilen Mena~ıbü'l- cari
lin adlı eseri üzerinde çalıştı. Şeriatın 

zahirine aykırı bulduğu bazı kısımları 

çıkarıp yer yer yeni bilgiler ekleyerek ve 
özetleyerek Şevô.kıbü'l-Menô.kib adıyla 
eseri Farsça olarak yeniden kaleme al
dı. 1540 yılında tamamlanan eser bir 
mukaddime, her birine "zikr" adı veri
len dokuz bölüm ile bir hatimeden mey
dana gelmektedir. "Zikir"lerde sırasıy

la Mevlevf ileri gelenlerinden Sahaed
din Veled, Seyyid Burhaneddin, Mevla
na. Şems-i Tebrfzf. Selahaddin-i Zerküb, 
Çelebi Hüsameddin. Sultan Bahaeddin, 
Çelebi Arif, Şemseddin Emfr Çelebi hak
kında bilgi verilmektedir. Çeşitli kütüp
hanelerde bulunan yazmaları arasın

da (bk Süleyman iye Ktp., Aşir Efendi, nr. 
1540 ; Nafiz Paşa, nr. 1130). Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki (Emanet 
Hazinesi, nr. 1194) nüsha 985'te ( 1577) 
istinsah edilmiştir. 

Mena~ıbü'J- carilin'in Mevlevfler ara
sındaki önemi sebebiyle. Abdl.livehhab'
ın bu eseri de yazıldığından kısa bir 
süre sonra Türkçe'ye çevrilmiştir . . ilk 
olarak Derviş Halil Ser'ıaf (ö 950/ 1543) 

tarafından bazı değişikliklerle tercüme 
edilerek Kanünf'ye takdim edilmiştir. 

Bu tercümenin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Halet Efendi ilavesi, nr. 49 ve 
50) iki nüshası mevcuttur. Daha son
ra Mesnevihan Derviş Mahmud Dede 
(ö. 1 O ll 1 1602), Tercüme-i Sevô.kıb adıy
la eseri ikinci defa Türkçe'ye çevirmiş
tir. 998 ( 1590) yılında Konya'da ta
mamlanan bu tercüme, Serıaf'ninkini 

unutturarak meşhur olmuştur. Eserin 
istanbul Üniversitesi, Süleymaniye ve 
Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerin
de pek çok nüshası vardır. Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Mihrişah Sultan, nr. 
272) bulunan nüsha 1004 ( 1595-96) ta
rihlidir. Ayrıca eser Müzekki'n-nülıls 
kenarında basılmıştır (istanbul 1281). 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(Revan, nr. 1479) bulunan minyatürlü 
nüsha, Süheyl Ünver tarafından Mev
lana'dan Hatıralar: Sevakıb-ı Menô.
kıb adıyla ve minyatürleriyle birlikte 
yeni harflerle neşredilmiştir (İstanbul 

1973). 

Keşlü'z-zunıln'da, Abdülvehhab es
Sabünf'nin bunlardan başka Şer}ıu Mu
cammeyô.t-ı Mir lfüseyin, Şıratü'l-müs
ta~im adlı eserleriyle Neva-yı ljurıls 
isimli Farsça bir manzumesi olduğu da 
kaydedilmektedir. 

Abdülvehhab es-Sabüni'nin 

Şeuiikıbü '1-/V/enak:ıb adlı eserinden bir baska sayfa 
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ABDÜLVEHHAB eş-ŞA'RANİ 
( _;ı_,..::JI .....,ı.e_,ıı~) 

(bk. ŞA'RANİ, Abdülvehhab b. Ahmed). 
L ~ 
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ABDÜMENAFb.KUSAY 
(~.:r.wt..~ı 

Abdümerraf b. Kusayy 
b. Kilab b. Mürre b. Ka'b 

Hz. Peygamber'in 
baba tarafından üçüncü dedesi. 

Abdümenafın babası Kusay b. Kilab, 
annesi Hubba bint Huleyl'dir. Kusayy'ın 
dört oğlundan biri olan ve miladf 430 
yılı civarında doğduğu tahmin edilen 

ABDÜMENAF b. KUSAY 

Abdümenafın asıl adı Mugıre idi. Gü
zelliğinden dolayı kendisine Kamer de 
denirdi. Annesi Hubba, oğlunu Mekke'
deki büyük putlardan Menafa adamış 
olduğu için Abdümenaf adını aldı. Çok 
cömert olduğu için Kureyşliler ona fey
yaz lakabını vermişlerdi. Daha babası

nın sağlığında büyük bir üne kavuştu. 

Mekke yöneticiliği (Darünnedve idare
si) de dahil olmak üzere Kabe muhafız
lığı (sidane veya hicabe). hacılara su te
mini (sikaye), hacıları ağırlama (rifade), 
sancaktarlık (liva) ve başkumandanlık 

(kıyade) görevlerini büyük oğlu Abdüd
dar'a bırakan Kusayy'ın ölümünden bir 
müddet sonra, başta Abdümenaf ol
mak üzere Kusayy'ın diğer oğulları. söz 
konusu görevlerin Abdüddar'dan alına
rak Abdümenafa verilmesini kararlaş

tırdılar. Bu karar üzerine Kureyşliler 

arasında anlaşmazlık çıktı. Kureyş'in 

bazı kolları Abdüddar'ı, diğer bazı kolla
rı da Abdümenafı destekledi. "el-Mu
tayyebün" (güzel koku sürünenler) di
ye anılan Abdümenaf taraftarları ile 
"el-Ahlaf" (yeminliler) denilen Abdüd
dar taraftarları çatışma noktasına gel
diler. Araya giren kişiler, sidane ve li
va görevleriyle . Darünnedve yöneticili
ğinin eskisi gibi Abdüddar'da kalması
nı, sikaye, rifade ve kıyade görevleri
nin ise Abdümenafa verilmesini sağla
mak suretiyle iki tarafı yatıştırdılar. Bu 
görevler ölümüne kadar Abdümenafta 
kaldı. 

Abdümenafın iki ayrı hanımından al
tı erkek, altı kız çocuğu oldu. Oğulları, 

Kureyş kabilesinin komşu devletlerle ti
caretini kolaylaştırmak için anlaşmalar 
yaptılar. Ticaret sayesinde Mekke'nin, 
dolayısıyla Kureyş kabilesinin nüfuz ve 
iktidarı arttı. 

Abdümenaftan sonra Kureyş'in ida
resi Benf Abdümenafa geçti. Sikaye ve 
rifade görevleri oğullarından Haşim'e, 

kıyade ise Abdüşems'e verildi. Daha son
ra sikaye ve rifade. Haşim'den küçük 
kardeşi Muttalib'e, ondan da yeğeni ve 
Hz. Peygamber'in dedesi olan Abdül
muttalib'e geçti. Ölüm tarihi bilinmeyen 
Abdümenafın Kabe'de Hicr'de bulunan 
bir yazıdan, Kureyş kabilesine Allah'tan 
sakınmayı ve akrabalar arasında iyi iliş

kilerin devam ettirilmesini tavsiye ettiği 
anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber Kureyş
liler'i islam'a davet ettiği sırada, diğer 
dedelerinin adlarıyla birlikte onun adını 
da anmış "Ey Abdümenaf . oğulları! Al
lah'a inanmak suretiyle kendinizi kur
tarınız" demişti (Buharf, "Mena~ıb", 131 
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