MENAKIB-I iSLAM
özelliklerinden ve ilk yazı yazan kişi olduğu rivayet edilen İdrls peygamberden söz
edilmektedir. Birinci fasılda kOfi hatla
vahiy yazan yirmi yedi katibin vasıfları ve
hünerleri anlatılmaktadır. İkinci fasılda
aklam-ı sittede üstat İbn Mukle, İbnü'I
Bewab, hat tarihinin yedi büyük üstadı
Yaküt ei-Müsta'sıml ve onun öğrencileri,
Anadolu hattatlarının yedi büyük üstadı
Şeyh Hamdullah, Mustafa Dede, Muhyiddin Amasl, Cemal Amasl, Ahmed Şern
seddin Karahisarl, Abdullah Amasl. Sursalı Şerbetçizade İbrahim hakkında bilgi
verilmektedir. Eserin en uzun bölümü
olan üçüncü fasılda İran'da Baysungur
Han zamanında yetişen Mlr Ali Tebrlzl,
Mirza Ca'fer-i Tebrlzl, Sultan Ali Meşhedl,
Muhammed Handan, Muhammed Nur,
Mlr Ali Herevi gibi nesta'lik hattatların
dan söz edilmektedir. Dördüncü fasılda
çep, divanl ve siyakat yazanAcem ve Türk
hattatları, beşinci fasılda ünlü Acem ve
Türk katı' (kaWl'). musawir. müzehhip,
tarrah , mücellit, cetvelkeş ve vassalleri
tanıtılmaktadır. Hatimede tanınmış hattat isimlerine tekrar temas edilmiş. Vassal Kalender Çavuş'la ilgili bilgi verilmiştir.
Ağır bir dille kaleme alınan Menakıb-ı
Hünerveran'da metin aralarına edebi
sanatlarla dolu Türkçe, Arapça ve Farsça
şiirler serpiştirilmiştir. Eser edebi özellikleriyle Osmanlı nesrinin güzel bir örneği
kabul edilir.
Menakıb-ı Hünerveran'ın

Beyazıt

Devlet (Bayezid, nr. 4987), İstanbul Üniversitesi {TY, nr. 4098, 620 ı, 9757). 1bpkapı Sarayı Müzesi (Revan Köşkü , nr. 1504;
Hazine. nr. 1291; Emanet Hazinesi, nr.
1232/1). Arkeoloji Müzesi (m 1302, 1305).
Süleymaniye (E sad Efendi, nr. 2211). Millet (Ali Emtrt Efendi, nr. T 80 ı) ve Hacı Selim Ağa (nr. 757, vr. lb-47") kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. İbnüle
min Mahmud Kemal, Viyana Milli Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshanın fotoğraflarıy
la kendisinde ve Mehmet Zeki Pakalın'da
mevcut nüshalar yanında Hac.ı Selim Ağa .
Süleymaniye, Arkeoloji Müzesi. istanbul
Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan
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Meşrutiyet'ten

önce gazetelerde
dini konularda yazdığı
makalelerinden oluşan kitabı.

_j

Müellif. ll. Abdülhamid zamanında ramazan aylarıyla önemli dini gün ve gecelerde başta Sabah olmak üzere devrin
gazetelerinde "Menakıb- ı islam'dan" genel başlığı altında kaleme aldığı yazılarını
Osmanlı hilafetinin 400. yılına armağan
ederek "Külliyyat-ı Sa'y ve Tahrlr" dizisinin ikinci kitabı olarak iki cilt halinde yayımlamıştır (istanbul(kısm-ı ewel] 1325(kı sm- ı sanlj 1326) . Eserin başında "Hilafet-i Muazzama-i Osmaniyye'nin DörtYüzüncü Sene-i Müteyemminesi" başlığını
taşıyan. Sultan Abdülhamid'e dair on bir
beyitlik methiye ile başlayan 1S Ramazan
1321 (4 Aralık 1903) tarihli eski inşa tarzında bir mukaddi me yer almaktadır. Makalelerin neşredildiği yer genellikle kaydedilmediği gibi büyük bir kısmı da tarihsizdir. Tarihi belli olanlar rumi 1320 ile hicrl
1321 -1325 arasında kaleme alındığından
eserin 1903-1907 yıllarındaki yazılardan
meydana geldiğini söylemek mümkündür.
Kırk üç yazıdan oluşan ı.

cilt, reblülewel

yazmaları karşılaştırarakAll Mustafa'nın

ayının İslam dinindeki yeri hakkında bir

hayatı, eserleri ve şahsiyeti hakkında
önemli bir inceleme ile birlikte (s. 3-133)
eserin tenkitli neşrini hazırlamıştır (istanbull926). Daha sonra Müjgan Cunbur. İb
nülemin Mahmud Kemal'in neşrini esas
alarak eseri günümüz Türkçe'sine çevirmiş ve Hattatların ve Kitap Sanatçıla
nnın Destanlan (Menakıb-ı Hünerveran) adıyla yayımiarnıştır (Ankara 1982).

yazı

ile başlamakta, bunu Hz. Peygamber'in ailesi, doğumu ve çocukluğuyla ilgili
beş yazı takip etmektedir. Cuma ve arefe
gibi önemli gün ve gecelerle teravih namazı. ramazan ve kurban bayramına ait
makalelerden sonra Mescid-i Aksa, Süleymaniye Camii, Eyüp Sultan Camii ve
Türbesi, Nuruosmaniye, Yenicami ve Arap
Camii hakkındaki yazılar gelmektedir. Cil-

din sonlarında Eyüp Sultan ve Nasreddin
Hoca türbeleri, Darüşşafaka Mektebi,
Mekke'deki Aynizübeyde su tesisleri ve
zemzem, İslam'dayazı çeşitleri ve hattatlardan bahseden makalelerle Hindistan,
BeiGcistan, Afganistan, Selebes adasına
dair yazılar yer almaktadır. Otuz iki makaleden oluşan ll. ciltte Osmanlı hilafeti,
Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki mukaddes
emanetler vb. hususlarla ilgili ilk yazıyı
mühür. Hz. Süleyman'ın ve ResGl-i Ekrem'in mühürlerine dair makaleler takip
etmektedir. Ardından Hz. Peygamber'in
müezzinleri, ResGlullah'ın ayak izi ve Kubbetü's-sahre, bayram ve bayramiaşma
törenleri hakkındaki yazılar sıralanmak
tadır. "M usahabe-i Ramazaniyye" başlığı
altında ramazana has i badetierin dini, tarihi ve folklorik yönleri, saraydaki huzur
dersleri, tiryakilik ve tiryakiler, kahve,
ramazan davulu gibi çok farklı konular,
rü'yet-i hilal, hırka-i saadet ziyareti, kaslde-i bürde vb. hususlar ele alınmıştır.
Bunların dışında Regaib, Mi'rac, Berat
geceleriyle karneri aylar ve hacla ilgili iki
yazı. Sultan Abdülhamid'in inşa ettirdiği
Aynizerl<a suyu, islam'da minber, minare
gibi değişik konulara dair yazılar gelmektedir. Hicaz demiryolunun Şam-Maan
hattının açılış törenlerine katılan müellif
bu hususta Sabah gazetesinde yayımla
dığı on dört yazıyı da kitabına eklemiştir.
Ahmed Rasim'in bu eseri, ele aldığı
konularla ilgili çok yönlü bilgiler yanında
mahalli ve folklorik unsurlara da yer vermesi bakımından önemli bir kaynaktır.
Müellif naklettiği bilgileri İbn BattCıta
Seyahatnamesi, Tarih-i Ata, Teşritat-ı
Kadime, Kiimi'ısü'l-a'lam, Hadikatü'lcevami', Devhatü'l-meşayih, Tuhfe-i
Hattdtin, Hat ve Hatta tan, Halikatü'rrüesa ve Kamus Tercümesi gibi Osmanlı kaynaklarından aktardığını, dini
konularda ise Mehmed Zihni Efendi'nin
Ni'met-i İsldm, Gazzall'nin İ]J.ya' ü 'ulumi' d-din, el-Münl}ız mine'c;l-c;laldl, Şir
vanlı Ahmed Ferld'in Temeddün yahut
Maarif-i İslamiyye, Eyüp Sabri Paşa'nın
Mir'atü'l-Haremeyn gibi eserlerinden
faydalandığını belirtmektedir. Verdiği bir
kısım bilgiler ise bizzat şahit olduğu olaylara dayanmaktadır. Ahmed Rasim, bu
eserinden dolayı ll. Abdülhamid tarafın
dan ikinci derece Mecldl nişanı ile mükafatlandırıldığını Cumhuriyet'in kuruluşun
dan sonra yazdığı "İkinci Mecldl Nişanını
Nasıl Almıştım ?" başlıklı bir makalesinde
anlatmıştır (bk. MuharrirBu Ya, s. 337347).
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Veliterin daha çok kerametlerinin
anlatıldığı eserlerin genel adı .

Sözlükte "övünülecek güzel.iş, hareket"
manasma gelen menkabe (menkıbe) kelimesinin çoğulu olan menakıb bu anlamıyla ilk defa. III. (IX.) yüzyıldan itibaren
yazılan hadis kitaplarında Hz. Peygamber'in ashabının faziletlerine dair hadisIeri ihtiva edenbölümlerinadı olarak(Kitabü'I-Menakıb) kullanılmaya başlanmış
tır. Menakıb

kelimesinin

ayrıca

halifeler

(İbnü'I-Cezerl, Esne'l-metalib [ı menalqbi

Seyyidina 'Alf b. Ebi Talib). bir kabile veya soy (İbn ŞehraşGb, Menals:ıbü ali Ebi Talib), mezhep imamları (Menal!:ıbü'l-İma
mi'L-A'?am) hakkında yazılan eserlerle
kutsal şehirleri tasvir eden metinlerio
(Menakıb-ı Mekke-i Mükerreme, Menal!:ıb-ı Kudüs-i Şerif) adında hadis kitaplarındaki gibi "fazilet" manasında geçtiği
görülmektedir.

Tasawufun III. (IX.) yüzyıldan sonra islam dünyasında yaygınlık kazanmasıyla
birlikte menkıbe kelimesi sCıfilerin hikmetli sözlerini ve örnek alınacak faziletli
davranışlarını ifade etmek için kullanıl
maya başlanmış, bu alanda III. (IX.) yüzyılda kaleme alınan Taba]fö.tü 'ş-şufiyye
(Süleml). Keşfü'l-mal;cub (Hücvlrl), erRisfıle (Kuşeyrl) gibi tasawufi eserlerde
Bayezld-i Bistaml, Cüneyd-i Bağdadl, Ebfı
Hafs ei-Haddad gibi sfıfilerin hikmetli
sözlerine ve faziletli davranışiarına yer verilmiştir. Ayrıca TfıriJ.].u Bagdfıd, TfıriJ.].u
BuJ.].fırfı gibi bölge ve şehir tarihlerinde
buralarda yetişen sfıfiler hakkında bilgi
verilirken onların menkıbelerine temas
edilmiştir. V. (Xl.) yüzyıldan itibaren Kadiriyye ve Rifaiyye gibi ilk büyük tarikatIarın teşekkül etmesiyle birlikte menkıbe
nin muhtevasına "keramet" kavramı da
eklenmiş, Abdülkadir-i Geylani, Ahmed
er-Rifal gibi tarikat pirleri veliler için vefatlarının ardından yazılan eserlerde gösterdikleri kerametierin aniatılmaya baş
lanmasıyla menkıbe kelimesi giderek kerameti e aynı anlamda kullanılır olmuş,
böylece bir tasavvufi tür olarak menakıb
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metinleri (menakıbname) ve menakıb yazma geleneği ortaya çikmıştır. Sfıfi olmayan müelliflerden Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzl'nin Hz. ömer, ömer b. Abdülazlz, Hasan-ı Basri ve Ahmed b. Hanbel'in biyografileriyle ilgili Menfı]fıb adlı eserleri yanında Ma'rfıf-i Kerhl'ye dair onun kerametierini de anlattığı kitabına Menfı]fıb
adını verdiği, Muhammed b. Münewer'in
Ebfı Sald-i Ebü'I-Hayr'a dair menaklbmm
Esrfırü't-tevl)id ii ma]fö.mö.ti'ş- ŞeyJ.]. Ebi
Sa'id, Abdülkerlm b. Muhammed er-Rafil'nin Ahmed er-Rifru'ye dair menaklbı
nın Sevfıdü '1-'ayneyn ii menfı]fıbi'l 
gavş Ebi'l-'Alemeyn, Şattanfıfi'nin Abdülkadir-i Geylani'ye dair menakıbının
Behcetü 'I-esrar adını taşıdığı, böylece
bu dönemde tasawufi çevreler dışında da
menakıb yazıldığı, tasawuf çevrelerinde
kaleme alınan menakıb niteliği taşıyan
eseriere başka adlar da verildiği görülmektedir. Menakıb kelimesi sonraki dönemlerde sadece tasawufi nitelik taşıyan
menakıb kitapları için kullanılmış , VI. (XII.)
yüzyıldan itibaren tasawufun tarikatlar
şeklinde örgütlenip islam dünyasında
yaygınlaşmaya başlamasından sonra hemen her tarikatın plri, tarikatın tanınmış
şeyhleri veya genellikle sfıfiler hakkında
menakıb kitapları yazılmıştır. Menakıb adı
dışında ayrıca

"tezkire" (Attar, Te?kiretü '1(Saf!, Reşeh[ıt-ı 'Aynü'L-J:ıayat), "makamat" (Mal!:amat-ı Yusuf Hemedani), "nefehat" (Abdurrahman-ı Cami, Nefef:ı[ıtü'L-üns) gibi farklı
isimler de verilmekle birlikte menakıb
niteliği taşıyan eserlerin yazılmasına günümüze kadar devam edilmiştir.
evliya').

"re şehat"

Temel unsuru keramet ve onu gösteren velllerin yüceltilmesi olan menakıb
kitapları başlangıçta sadece tarikat pirleri için yazılmış, zamanla muhtevası tarikat içinde önemli yere sahip şeyhleri,
tarikatın silsilesinde yer alan diğer sfıfile
ri ve şeyhin halifeleriyle şeyh ailelerini de
içine alacak şekilde genişletilmiştiL Ayrıca
bir bölge veya şehirde yaşayan velllerin
menkıbelerinin anlatıldığı Menfı]fıb-ı Evliyfı' -i Mışır, Tez;kire-i Evliyfı' -i Bagdad, Menalfıb-ı Evliya'-i Bagdad gibi
eserler kaleme alınmışbr.
Osmanlı devrinde padişah, sadrazam,
vezirlerin hayatiarına ve kahramanlıkia
rına dair yazılan eseriere de (Menakıb-ı
Mahmud Paşa-i Velf, Menakıb-ı Sultan SüLeyman, Mecmiia-ı Menakıb-ı Vüzera) menakl b adı verilmiştir. Vahşi Fakih'in ilk
Osmanlı tarihi olarak kabul edilen kitabı
Menakıbname adını taşımaktadır. An-

cak bu eserlerin yukarıda
ifade etmediği açıkbr.

anlatılan

türü

Evliya menkıbeleri masal, efsane ve
destan gibi olağan üstü olayların anlatıl
dığı edebi türler içinde değerlendirilmek
le birlikte konularının gerçek ve kutsal
kişiler (velfler) olması, bunların yaşadıkları
zaman ve mekanın bilinmesi, anlatılan
olayın gerçek olduğuna inanılması, sade
bir üslupla yazılmış olmaları itibariyle diğer türlerden ayrılır (Ocak, Kültür Tarihi
Kaynağı Olarak Menakıbnameler, s. 34).
Menakıb kitapları, kerametleri nakledilen velinin yüceliğini müridiere anlatarak
onun tarikata daha sıkı şekilde bağlan
masını sağlamak, tarikata yaygınlık kazan dırmak amacıyla genellikle o tarikatın mensuplarından biri tarafından sözlü
gelenek ve yazılı kaynakların derlenmesiyle meydana getirilir. Bir tek vellyi ( Kutbüddin ei-YGnlnl, Menal!:ıbü'ş-Şeyi]. 'Abdill!:adir el-Gilani) veya bir tarikata mensup velileri (Ahmed Efi akl, Menal!:ıbü 'L'ari{fn) anlatan menakıblar yanında farklı dönemlerde yaşamış çeşitli tarikatiara
mensup velileri (Nebhanl, Cami'u keramati'L-evliya') anlatan menakıbname niteliğinde kitaplar da vardır.
Bu tür kitaplara Türk kültüründe genellikle menakıbname adı verilmiştir. Ayrıca
"tezkire" (Tezk ire-i Satuk Buğra Han),
"keramat" (Keramat-ı Ahi Ev ran) ve "vilayetname" (Vilayetname-i Hacı Bektaş)
kelimeleri de menakıbname yerine kullanılmıştır. Kahraman ların hayat ve maceraların dan, olağan üstü kuwetlerinden
bahseden Battalnfıme, Dfınişmendna
me, Saltukname gibi dini-destani eserleri de menakıbname türü içinde değer
lendirenler vardır. Bu bağlamda V. (Xl.)
yüzyılda telif edilen ve Karahanlı Hükümdan Satuk Buğra Han'ın hayatını anlatan,
ancak asıl nüshası günümüze ulaşmayan
Tezkire-i Satuk Buğra Han'ın, kahramanı olan hükümdarın kerametler gösteren bir veli hüviyetinde olması ve eserdeki menkıbelerin tam anlamıyla birer
evliya menkıbesi özelliği taşıması sebebiyle ilk Türk menakıbnamesi sayılabile
ceği belirtilmektedir. Tasavvufun yanı sıra
şamanların ruh ve cinlerle mücadelelerini, öbür dünyaya gidip gizli güçlerle temas kurmalarını anlatan hikayeleri ihtiva eden eski Türk efsane ve destanlarıyla
Orta Asya'da Türkler ve bilhassa Uygurlar arasında kabul gören Budizm'deki olağan üstü güçlere sahip "aziz" telakkisi,
ayrıca islamiyet'i yaymaya çalışan iranlı
mutasawıfların tasavvuf kaynaklarındaki

