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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. 



Abdürrahim Dede'nin sanduka sı (Üsküdar Mevlevrhanesi) 

Tezkirelerde belirti l diğine göre Ab
dürrahim Dede aynı zamanda edip ve 
şairdir. Şiirlerinde genellikle Şeyda mah
l asını kullanmakta birlikte. Şeyda mah
laslı diğer şairlerden ayı rt edilmek için 
Şeyda Dede. Şeyda Derviş ve Şeyda Ha
fız mahlaslarını da kullanmıştır. Bes
telediği eserlerin güftelerini kendi şiir

lerinden seçtiği bilinmektedir. Şiirleri 

divan halinde top lanmamıştır; ancak 
bunla-rın bazı örneklerine mecmualarda 
rastlanmaktadı r. Konya Mevlana Müze
si yazmaları arasında (nr . 2163 ) bulunan 
mecmua bunlardan biridir. 
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Ji11ıiı NuRi OzcAN 

ı 
ABDÜRRAHİM EFENDi, 

1 

Abaza Şeyhi 

L 
{bk. ABAZA ŞEYHİ) . 

_j 

ı 
ABDÜRRAHİM EFENDi, Hoca 

1 

(ö 1066 / 1656) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

Adana'da doğdu . İ lk tahsi lini tamam
ladıktan sonra Hüseyin Halhali ve Sad
reddinzade Mehmed Emin Efendi'den 
ders aldı. Daha sonra Hocazade Abdüla
ziz Efendi'ye intisap etti ve ondan mü
lazım oldu. 1620-1624 tarihleri arasın
da Siyavuş Paşa . Hafız Paşa ve Mustafa 
Paşa medreselerinde. ardından Sahn-ı 

Seman. Ayasofya, Süleymaniye ve Sul
tan Ahmed medreselerinde müderrislik 
yaptı . Bir süre sonra kadılık mesleği

ne geçerek 1634'te Yenişehir kadısı ol
du. 1638'de önce istanbul payesini al
dı . sonra fiilen İstanbul kadısı , 1641 'de 
de Anadolu kazaskeri oldu. Kısa bir süre 
Adana kadılığı yaptıktan sonra 1645'te 
Rumeli kazaskerliğine. 25 Nisan 1647'
de de şeyhülislamlığa getirildi. 

Abdürrahim Efendi'nin şeyhülislamiı
ğı döneminde en önemli icraatı . Sultan 
İbrahim'in önce hal'ine. daha sonra da 
katline fetva vermesidir. Bu konuda 
ocak ağalarını yanına almış, ayrıca ule
manın da desteğini sağlamıştı. 18 Tem
muz 1649'da ocak ağalarının aşırı hare
ketleri sırasında Murad Paşa'nın gad
rine uğrayarak aziedildi ve Mekke'ye 
gönderildi. Hacdan sonra Kudüs kadılı

ğına tayin edildi. Bir süre sonra yine 
ocak ağalarının aracı lığı ile istanbul'a 
döndü ve kendisine Üsküdar kadılığı 
verildi. Ağalar Va k' ası ( 165 1 ı sırasında 

istanbul'dan çıkarıla rak Belgrad'a gön
derildi ; 6 Şubat 1656'da orada vefat 
etti ve Belgrad'da imaret Camii avlusu
na defnedildi. 

Müderrislik hayatı boyunca pek çok 
talebe yetiştirdiğinden "hoca" unvanıy
la anılan Abdürrahim Efendi bilgili. dü
rüst ve doğruyu söylemekten çekinme
yen bir alimdi. Sultan İbrahim' in hal'i 
ve öldürülmesi olaylarının bizzat için
de bulunmuş ve olayların akışında te
siri olmuştur. Katip Çelebi, çeşitli ko
nularda onun desteğini görmüş, hat
ta ondan aldığı bilgileri yer yer Fezl e
k e'de zikretmiştir (l l. 293) . Bazı kitap
ların kenarlarına yazdığı haşiyeler dı

şında herhangi bir eseri bilinmemekte
dir (b k Uşşa kizade. s. ı 96) 

ABDÜRRAHİM EFENDi , Menteszade 

Hoca Abdürrahim Efendi'nin bir fetvası 

(/lmiyye Salnames i, s. 457 ) 
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!il MEHM ET İPŞİRL İ 

ABDÜRRAHİM EFENDi, 
Menteşzade 

(ö 1128/ 1716) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Bursa mahkemesi katibi Kurt Meh
med Efendi'nin oğ lu ve Menteşzade 

Mehmed Efendi'nin damadıdır. Bur
sa'da doğdu , buradaki tahsilinden son
ra istanbul'a gitti. Minkarizade Yahya 
Efendi'ye intisap ederek ondan müla
zım oldu. Önce TOti Latif, ümm-i Ve
led, Canbaziye, Sü leyman Subaşı, Ha
tice Sultan, daha sonra Sahn-ı Seman, 
Zal Paşa , Mihrimah Sultan. Eyüp Sultan 
medreselerinde müderrislik yaptı. Ar
dından kadılık mesleğine geçerek Ye
nişehir ve Edirne kadısı oldu. Bir süre 
sonra aziedilerek on yı l kadar kendisine 
görev verilmedi. Nihayet kısa bir müd
det Üsküdar ve Mısır kadılığı yaptıktan 
sonra 1705'te istanbul kadılığ ı payesini 
aldı ; 1708'de de' Anadolu kazaskerliğ i 

ne getirildi. 171.1, 1713 ve 171 5't e üç 
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