ADAB-ı ZUREFA
liğine

sahiptir. Bu yüzden. bilhassa ilgili
dönem için tek kaynak duru-

olduğu

mundadır.

Adab -ı Zurefô basılmamıştır. Bugün
eserin dört nüshası bilinmektedir. Otuz
sekiz şair- ihtiva eden Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Esad Efendi, nr. 3876/
1, vr. ı •-29 b) nüsha eksik olup "R" harfinde Raş id Efendi'nin biyografisinin bir
kısmından başlamaktadır. Müellif hattı olan diğer nüsha ise (Esad Efendi , nr.
3873) tamdır. Bu nüshanın sayfa kenarlarında bazı ilaveler bulunmaktadır. Ali
Canib bu ilavelerin Müstakimzade'ye ait
olduğunu delillerle ortaya koymuştur.
Doksan dokuz varak olan bu nüshanın
bazı yaprakları boştur. Eserin diğer iki
nüshası, Millet Kütüphanesi ile (Ali Emiri, Tarih, nr. 762) İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'nde (1Y, nr. 91 ı bulunmaktadır. Sonuncu nüsha, Zihni adlı bir müstensih tarafından , eksik bırakılan bilgiler ve şiir örnekleri tamamlanarak istinsah edilmiştir.

BiBLiYOGRAFYA :
Osmanlı

Müelli{leri, lll, 48 ; Şerif Oktürk.
istanbul Kütüphanelerinde Bulunan Osmanlı
Şuara Tezkire/eri (li sans tezi, 194 5), iü Edebiyat Fakültesi; istanbul Kitaplıkları Tarih- Coğ
rafya Yazmaları Kata/oğu, istanbul 194 7, 7.
fas. ( Şuara Tezkireleri), s . 604; Ni had Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, istanbul
1971 , ll, 789; Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1973, 1, 320-323; Babinger
(U ço k), s. 343; Ali Ca ni b. "On İkinci Asrr Tez -

kirecilerinden Ramiz Efendi ve Eseri" Hayat Mecmuası, sy. 27, istanbul 1927, s.' 3-4 ;
J. S. Robinson, "The Ottoman Biographies
of Poets", XIV, JI'/ES (1 965), s. 57·74 ; Abdülkadir Karaha n, "Tezkire", iA, XII / 1, s. 229;
TDEA, ı , 30.
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ADABÜ'l-BAHS
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(bk. MÜNAzARA).
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ADABü1-FETVA
( .s_,:.;ll ..,_.ı)T )
(bk. FElVA).

ADABü·ı-KAZA
(,l.;..ill ....,bT)
(bk. EDEBÜ'I-KADI).

ADABÜ KİTABETİ'l-M USHAF
( ~~ :LL..S ..,_.bT )
(bk. MUSHAF).

ADABÖ1-MUHADDİS
( -:..=.ıı ..,_.\)T )
(bk. MUHADDİS).

ADABÜ'I-MÜLÜK
( o.!l_,J..ll ..,_.bT )
(bk. SİYASETNAME).
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ADABÜ'l-M ÜRİD
( k_,..ll ..,_.ı)ı)

Sufilerin uymaları gereken
kurallardan bahseden eseriere
verilen genel ad.
Mutasawıfların

_j

sohbetinde bulunanve tarikata girenierin uymaları gereken adab ve
erkandan, seyrü süluk• sırasında göz
ların, şeyhlere bağlananların
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Adab - ı Zure{<1 'da n

. (bk. CAVIDAN-HIRED).

önünde bulundurulması gereken kural lardan, şeyh ve ihvan • a karşı takınıl
ması gereken tavırdan bahseden. mürid ve dervişlere yol gösteren eserlere "Adabü'l-müridin", "Edebü'l-mürid ",
"Adabü'l-mutasawıfe". "ei-Vasaya" ve
"Tarikatname" gibi isimler verilmektedir.
Tasawufta müridierin adabı bahsi ya
müstakil risaleler ve eserler halinde veya tasawufa dair genel bilgiler veren
eserlerin içinde bir bölüm olarak ele
alınmıştır. Bu konu hakkında ilk olarak
kaleme alınan başlıca müstakil eser ve
yazarları şunlardır: Yahya b. Muaz erRazi (ö 258 / 872), Kitôbü 'I-Müridin (b k
GAS, I. 646) Ebü Nuaym. Ifilyetü'l-evliyô'da (Kahire 1394-99 / 1974-79, X, 55-66)
bu eserden iktibasta bulunur. Haris eiMuhasibi (ö 243 / 857), Adôbü'n-nüfus
(bk GAS, I, 64 ı ı Hakim et-Tirmizi (ö
285 / 898), Adôbü'l-müridin (nşr . Abdülfettah Abdull ah Bereke, M ı sır, ts .); Edebü 'n-nefs (bk. GAS, I, 658 ) Cüneyd-i
Bağdadi (ö 298/ 910). Edebü1-mütiakir
ilailah (bk GAS, 1, 649) Ebü Ali er-ROzbari (ö 303 / 915). Kitôbü Edebi'I-fakr
(bk. GAS, ı. 663) Ebü'I-Kasım ei-Vezz~n
(h V. asır), Edebü'l-müridin (bk GAS,
I, 676) Sülemi (ö 412 / ı 02 ı), Adôbü'sşuJ:ıbe ve hüsnü'I-'uşre (Kudüs 1954.);
Cami 'u ôdôbi'ş-şufiyye (nşr s Ateş,
Ankara 1981 ); Adabü'l-fa~r ve şerô'i
tuh; Beyanü zeleli'l-fukarô' ve mevôcibü ôdôbihim (bk . GAS, I, 673) Ebü Bekir b. Davüd es-Salihi (ö 806/ 1403), Adôbü'I-mürid (bk. GAL Suppl., ll, 149) Abdülvehhab eş-Şa'rani (ö 97 3/ ı 565 ). Edebü'I-mürid (bk GAL Suppl., ll, 467) Taceddin b. Zekeriyya ei-Abşemi (ö 1050/
1640), Adôbü'l-müridin (bk GAL Suppl.,
II , 618) Abdullah b. Al~yi ei-Haddad (ö
1132 / I 720), Risaletü adôbi sülı1ki'I
mürid (Mısır 1958).
Tasawufa dair genel mahiyetteki
eserlerde de adabü'l-mürid bahsine geniş bir yer ayrılmıştır. Mesela Serrac,
el-Luma'da (Mı s ı r ı 960) "Kitabü edebi'l-mutasawıfe" başlığı altında konuyu geniş olarak ele almıştır (s 194-280).
Kuşeyri ise er-Risôle'sinde hem irade
ve edep bahsinde, hem de eserine ekiediği son bölümde müridierin dikkat etmeleri gereken kaide ve esasıardan
bahsetmiştir. Hücvirfnin Keşfü'l -rriaf:ı
cub'unda da konu ele alınmıştır. Ebü
Talib ei-Mekki ~ütü'I-~ulı1b'da müriolerin uymaları gereken adab ·ve esasla·
ra bir bölüm ayırdıktan sonra eserinin
değişik yerlerinde çeşitli vesilelerle bu

ADAK
meseleyi tekrar tekrar ele almış, Gazzall de İhya 'ü culı1mi'd-din'de ayn ı yolu tutmuştu r. Tekke ve hankah teşki
latı ile gelişen tarikat nizamına paralel
olarak adabü'l-mürld konusu da geliş
miştir. Özellikle Ebü Said Ebü'l-Hayr'ın
(ö 444/ !052ı tekkelerde uyulması gereken kuralları esaslı bir şekilde tesbit
etmesinden sonra konu daha da önem
kazanmıştır.

Adabü'l-mürld alanında yazılan eserlerin en meşhuru. Ebü'n-Necfb Ziyaeddin
es-Sühreverdf'nin Adabü'l-müridin* adlı
eseridir. Mürid ve salikierin adabı hakkında İbnü'l-Arabf'nin yazdığı şu eserler de önemlidir: Risdletü künhi md ld
büdde li'l-mürid minhü (Kahire !328ı;
Tuhfetü's-sefere ild Jıaireti'l-berere (istanbul ı 3ooı: Risdletü'l-emri'l-mu}ıke
mi'l-merbut (istanbul ı 3 ı 5); Tedbfrdtü'l-ildhiyye (Leiden 19I9ı: Mevdk/u'nnücum (Kah i re !332ı: el - Fütılhdtü '1Mekkiyye (istanbul 1293, IV, 576-7ı8ı.
İbnü'l-Arabf'nin bu eserlerde bahis konusu ettiği adab ve tavsiyeler tekke ve
tarikat adabı mahiyetinde olmayıp ilk
süfilerde olduğu gibi genel mahiyette
tavsiyelerdir.
Tekke ve tarikat nizarnı tam olarak
ortaya çıktıktan sonra müridierin adabı
meselesi de buna göre yeniden şekil
lenmeye başlamıştır. İlk olarak müridIerin hankah ve ribatlarda gözetmeleri
gereken edep ve kaideleri. Ebü'n-Neclb
es-Sühreverdf'nin yeğeni Şehabeddin
es-Sühreverdl (ö 632/ ı234ı cAvdrifü'lma cdrif'te düzenli bir şekilde anlatmış
tır. Bu arada tarikat kurucusu şeyhler
de bu konuya dair eserler yazmışlardır.
Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdül kadir-i Geylani (ö 56ı / ı 165 ). el-Gunye
adlı eserinin sonunda adabü'l-mürld
konusunu geniş olarak ele almıştır. Necmeddln-i Kübra da (ö 628/ 123oı Addbü'l-mürfdin (Süleymaniye Ktp , Ayasofya, nr. 404ı adıyla bir eser yazmıştır.
Ebü'I-Mefahir Yahya Baharzf'nin lö 736/
1335ı Evrddü'l-aJıbdb ve fusuşü'l-dddb
(Tahran ı 358 hş ı adlı eseri de buna dairdir. Nakşibendiyye tarikatına mensup
müridierin uymaları gereken kurallardan bahseden eserlerden bazıları şun
lardır: Muhammed b. Abdullah el-Hani.
Behcetü's-seniyye (Mısır ı 303) Muhammed b. Süleyman el-Bağdadl, elHadfkatü'n-nediyye ii dddbi tarfkati'n-Nakşibendiyye (Mısır 1313). Eş
refoğlu Rüml ile Aziz Mahmud Hüdayf'nin Tarfkatndme'leri Türkçe'dir. Adı
geçen eserlerden başka melamet veya

fütüwet ehline has olan adabdan bahseden eserler de vardır. Sülemf'nin Risdletü'l-Meldmetiyye (nşr Afffl, Mısır
1943ı ve Kitdbü'l-Fü tüvve'si (nşr. S.
Ateş, Ankara 1977ı buna örnek teşkil
eder. Ayrıca bütün fütüvvetname* lerde bu konuya geniş yer ayrılmıştır. Bu
tür eserlerde sadece tasawufa yeni giren veya süluk* halinde bulunan müridlerin uymaları gereken kurallar anlatılmaz; aynı zamanda mürşid ve şeyh
Ierin hal ve hareketlerinin nasıl olması
lazım geldiği de açıklanır.
BİBLİYOGRAFYA: Metin içinde veri lmiştir.
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SüLEYMAN ULUDAG

ADABÜ'l-MÜRİDİN

Başlıca Şerh ve Tercümeleri. 1. Add bü'l-müridfn. Ömer b. Muhammed b.
Ah!Tled Sirkan'ın Farsça tercümesi, orijinalinin adını taşır. XIII. yüzyılda yapılan
bu tercüme Necfb Mayil-i Herevi tarafından neşredilmiştir (Tahran 1984 ı.z.
el-ljdtime. Addbü'l-müridı"n' i birkaç
defa Farsça'ya çeviren Hintli müellif
Gfsüdıraz. eseri el-ljdtime adıyla Arapça olarak şerhetmiştir (nşr Hafız Seyyid
Ata Hüseyin. Haydarabad 1358 hş ı. 3.
Evrddü'l -ahbdb. Yahya Baharzf'nin Evrddü'l-ahbdb ve fususü'l-ddab adlı
eserinin birinci bölümü olan Evrddü '1ahbdb, Addbü'l-müridin'in Farsça serbest bir tercümesidir. Bu eser de İrec
Afşar tarafından neşredilmiştir (Tahran
1358 hş)
BİBLİYOGRAFYA: Metin içind e veri lmiştir.

( .:.r...J.:_,..llyl~l)

Ebü'n-Necib Abdülkahir b. Abdullah
es-Sühreverdi'nin
(ö. 563/1167)
müridierin uyması gereken
kurallardan bahseden eseri.
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ADABÜ's-SÜLÜK
( -!l_,Lll yU)
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(bk. SÜLÜK).

"Müridierin · adabı" konusunda bu
eserden önce de müstakil kitaplar yazılmış (bk. ADABÜ'L-MÜRİD), ayrıca elLumac, er-Risdle, Kutü'l-kulı1b gibi
eserlerde konuya geniş yer ayrılmıştır.
Ancak müridlerle ilgili meseleler ilk defa Ebü'n-Neclb'in bu eserinde ayrıntılı
ve düzenli bir şekilde ele alınmıştır. Şe
habeddin es-Sühreverdf. cAvdrifü'l-macdrif adlı eserini yazarken, amcası ve aynı zamanda şeyhi olan Ebü'n-Neclb'in bu
eserinden geniş ölçüde faydalanmıştır.
Addbü'l-müridfn'in (Kahire, ts ı giriş
kısmında, Kelabazf'nin et- Ta c arruf'unda olduğu gibi, "süfilerin itikatları" hak. kın da bilgi verilmiş, ayrıca fakr, tasavvuf, meh'imet ve keramet terimleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra tasavvuf-şeriat münasebeti incelenmiş, süfilerin ahlak. ahval ve makamları anlatıl
dıktan sonra ilim, bidayet*. nefs. sohbet, sefer, giyim, yeme. uyuma. hastalık gibi konular ve bunlarla ilgili adab
açıklanmıştır. Eser konu ve muhteva
açısından yeni olmamakla birlikte. müridlik adabı hakkında derli toplu bilgi
vermesi ve CAvdrifü'l-ma cdrife kaynak
teşkil etmesi bakımından tasawuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Addbü'lmüridin, müellifin biyografisi , eserin
küçük bir özeti, neşirde takip edilen
metot ve kullanılan nüshalar hakkında
bilgi veren bir giriş yazısıyla birlikte
Menahem Milson tarafından yayımlan
mıştır llerusalem 1978).
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ADABÜ TiLAVETİ'l-KUR'AN
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(bk. TİLAVET).
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ADABÜ'l-VİzARE
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( ö,;lj_,ll y\,1 )
(bk. siYASETNAME).
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ADAK
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Dinen mükellef tututmadığı halde
kişinin kendi vaadiyle
üzerine vacip kıldığı ibadet.
_j

Türkçe adak kelimesin in Arapça karşılığı olan nezr (,;.:Wl ), lugatta "i nsanın

yerine getirmeyi kendisine borç (vacip)
kıldığı. vaad ettiği şey" manasına gelmektedir. Nezr kelimesin in kökünde
"vacip kılmak. gerekli kılmak" manası
bulunduğundan İmam Şafii, kasten yaralama suçunda ödenmesi gereken diyeti (erş*) nezr diye adlandırmıştır. Kelimenin kök anlamlarından biri de "uyarıcı ve sakındırıcı mahiyetteki tebliğ ve
i'lam"dır (bk. iNZARl. Nitekim adak olarak verilen şeye nezire dendiği gibi. ordudaki öncü ve gözcü birliklerine de
-düşmanın durumunu bildirmeleri sebebiyle- aynı ad verilmiştir (bk. Tacü 'l-
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