
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). 
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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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liJ MusTAFA FAYDA 

ABDÜNNAFi İFFET EFENDi 
(1823- 1890) 

Son devir Osmanlı devlet ve 
ilim adamı. 

_j 

Ramazanoğulları hanedanına mensup 
olduğundan Ramazanzade, alçak gönül
lü. edep ve iffet sahibi bir kişi olduğu 
için de İffet lakabı ile tanınmıştır . Ba
bası, eski Adana müftüsü Hacı İshak 
Efendi'nin oğlu Muhammed Said Efen~ 
di'dir. Bağdatlı İsmail Paşa'nın kaydet
tiğine göre babası da müftüdür. 

Abdünnafi İffet. Buharalı Abctürra
him Efendi'den ilim tahsil etti. Öğrenim 
hayatından sonra Bursa'ya müderri-s 
olarak tayin edildi. 1845 yılında istan
bul'a gelerek devletin çeşitli kademele
rinde görevler yaptı. Dürüstlüğü ve 
çalışkanlığı sayesinde memuriyet haya
tında kısa zamanda yükseldi. Adana 
mal müdürlüğü, Halep Meclis-i Kebir 
reisliği , Adana, .Halep ve Harput defter
darlığı, Trabzon. Cezayir-i Bahr-i Sefid 
tahkikat ve rüsOmat memurluğu. inti
hab-ı Me'mOrin Komisyonu başkanlığı 

yaptı. 1869'da Saraybosna, daha sonra 
da Hersek mutasarrıflığına getirilen 
Abdünnafi Efendi hacdan dönerken 
Taif'te vefat etti ve oraya defnedildi. 

Eserleri. Bu hareketli memuriyet ha
yatı sırasında ilmi ve edebi çalışmala
rı da ihmal etmeyen Abdünnafi Efen- . 
.di'nin belagat, hadis. tasawuf. ahlak. 
felsefe ve mantık ilimlerine dair çoğu 
basılmış birçok tercüme ve telif eseri 
vardır. 1. en-Nef'u'J-muavvel ii terce
meti't-Telhis ve'J-Mutavvel. Hatib ei
Kazvini'nin Arap belagatına dair meş-
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hur eseri Tell]işü'l-Miftô]J.'ın ve bunun 
Teftazani tarafından yapılmış geniş 

şerhi olan el-Mutavvel'in gramer açı
sından tahlili bir tercümesi olup Abdün
nafi Efendi'nin Arap dili, edebiyatı ve 
belagatı sahasındaki ilmi kudretini gös
termektedir. Eserin birinci cildi Saray
bosna'da (ı 289). ikinci cildi de istan
bul'da (I 290) basılmıştır. 2. Terceme-i 
Nuhbetü'J-fiker. İbn Hacer el-Askalani'
nin hadis usulüne dair Nul]betü'J-fiker 
adlı kitabının tercümesi olup Ma'mO
retülaziz'de (Elazığ) basılmıştır (130 ı). 
3. Nafiu'I-asar Nevbiive-i Simarü'I-es
mar. Edebi ve tarihi bilgilerin yanı sıra 
bazı hikayelerle ahlaka dair konuları da 
ihtiva eden Türkçe bir eserdir (İstanbul 
1286). 4. Mahzen-i Esrar-ı Şuara. Yet
miş dokuz sayfadan ibaret bir Türkçe 
risale olup taş basması halinde yayım
lanmıştır (1273). s. Müntehabôt-ı Na
ila-i Risôle-i Kuşeyriyye. er-Risaletü'l
j(uşeyriyye'den seçmeler mahiyetin
de olan bu kitap da basılmıştır (İstan
bul 1307). 6. Terceme-i Burhan-ı Ge
lenbevi. Terceme-i Adab-ı Gelenbevi 
adıyla da anılan mantığa dair bir eser
dir (İstanbul 1302) 7. Kamilü'I-asar Hi
kaye-i Cihandar (Hanya Girit Matbaası, 
1291). Ayrıca kendi şiirlerini topladığı 

Divançe-i Şair ve Ravzatü'J-fesahat 
adlı eserlerinden de söz edilmektedir. 
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ABDÜNNASIR, Cemal 

( ..r"l:JI~ Jl-.- ) 

(bk. CEMAL ABDÜNNASIR). 

ABDÜNNEBİ ŞEYH SADR 

( J.J-, ~ cr.ıı~ ) 
(bk. İBN ABDÜLKUDDÜS, Şeyh Sadr). 

ABDÜRRAHİM DEDE, 
Şeyda Hafız 

(ö. 1214/ 1800) 

Bestekar, kudümzenbaşı ve şair. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Daha çok Şeyda Hafız diye tanınır. İs
tanbul'da doğdu. Halvetiyye tarikatına 
mensup bir zatın oğludur. Küçük yaşta 
hafız oldu. Kısa bir süre sonra gözleri-

ni kaybetti. Tarikat adabı ve mOsikideki 
ilk bilgilerini. devam ettiği mevlevihane
lerden aldı. Gayreti ve kabiliyeti . saye
sinde kısa zamanda kendisini yetiştirdi. 
Bestekar ve neyzen olarak devrin önde 
gelen mOsiki üstatları arasında yer aldı. 
Galata Mevlevihanesi Şeyhi Selim De
de'den sikke* giydi. Bazı kaynaklarda 
bir ay kadar Yenikapı Mevlevihanesi'nin 
kudümzenbaşılığını yaptığı kaydedilir. 
Yakın ilgisini gördüğü lll. Selim tarafın
dan hacca gönderildi. Hac dönüşü evin
de bir iki yıl inziva hayatı yaşadı. Subhi 

· Ezgi'nin bildirdiğine göre, hayatının son 
yıllarında Üsküdar Mevlevihanesi'nde 
de kudümzenbaşılık yapmıştır. Yetmiş 
yaşlarında iken 1214 (1800) yılı son
larında öldü ve Üsküdar Mevlevihanesi 
Türbesi'ne defnedildi. Mehmed Süreyya 
ve Subhi Ezgi ölüm tarihini 1212 ( 1798) 
olarak gösteriyariarsa da bu doğru de
ğildir. Çağdaşlarından Nebil Bey'in ta'
miyeli tarihi (bk. TARİH DÜŞÜRME), bu 
hususta hiçbir tereddüde yer bırakma
yacak kadar açıktır. Nitekim M. Kemal 
Özergin, Vak'anüvis Muvakkitzade NOr 
Mehmed Efendi'nin yazdığı. Şeyda De
de hakkında küçük bir hal tercümesi 
özelliğini taşıyan ikinci bir tarih manw
mesini neşretmiştir. Dede'yi yakından 

tanıdığı anlaşılan şairin bu manzume
deki tarih mısraı da 1214 yılını göster
mektedir. Bu yılın son aylarında vefat 
ettiği bilinen Şeyda Dede'nin ölüm tari
hi Özergin'e göre 1800 yılının Şubat
Mayıs ayları arasına rastlamaktadır_ Ha
len sandukasında asılı levhada bulunan 
27 Muharrem 1215 ibaresi ise Dede'nin 
gerçek vefat tarihinden bir iki ay kadar 
sonrasını göstermektedir. · 
Zamanımıza ulaşan eserlerinden, dev

rinin önde gelen bestekarları arasında 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim kay
naklarda devrinin Hafız Post'u olarak 
kabul edildiği belirtilmektedir. Eserle
ri dini ve din dışı bestelerden oluşmak
tadır. Bilhassa Mevlevi ayini, kar-ı natık 
ve şarkıları ile tanınmıştır. Irak, ısfahan 
ve hicazeyn makamlarında üç Mevlevi 
ayini bestelemiştir. Bunlardan ırak ayini 
ilk olarak 1785'te Yenikapı Mevleviha
nesi'nde okunmuş, diğer ikisi ise za
manla unutulduğundan günümüze ula
şamamıştır. Hacı Sadullah Ağa, Küçük 
Metimed Ağa ve Vardakosta Ahmed Ağa 
ile birlikte bestelediği tahir makamında
ki "kar"ı da unutulan eserleri arasında
dır. Aynı zamanda iyi bir neyzen olduğu 
da kaynaklarda zikredilmektedir. Eser
lerine çeşitli güfte mecmualarında rast
lanıyorsa da bunlardan ancak bir Mevle
vi ayini, bir saz eseri ve on sözlü eserinin 
notası günümüze kadar gelebilmiştir. 


