MENAKlB-ı iSLAM
BİBLİYOGRAFYA :

Ahmed Riisim. Menakıb- ı İslam, İstanbul
1325-26, 1-11; a.mlf.. Muharrir Bu Ya, İstanbul
1926, s. 337-347; Şerif Aktaş, Ahmed Rtısim'in
Eserlerinde istanbul, İstanbul 1988, s. 631669.
r.:ı

~ MusTAFA UzuN

MENAKIBNAME
( o~.ol.i._,..§l.;.o)

L

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

112

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
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menkıbeleri Türkler'e nakletmeleri, yeni
müslüman olan Türk çevrelerinde evliya
menkıbelerinin teşekkülünde ve yaygın
laşmasında etkili olmuştur.

Türkler arasında Tezkire-i Satuk Buğ
ra Han'dan sonra ilk olarak Türkistanlı
mutasavvıf Hoca Ahmed Yesevi ile ilgili
menakıbnameler yazılmıştır. Bunlardan
en eskisi Siğnaki'nin (ö 711 ll 3 ı ı [? J) Ahmed Yesevi'nin hayatını, şahsiyetini ve
halk arasında yaşayan rivayetleri anlatan
Menô.kıb-ı Ahmed Yesevi adlı eserdir
(Tosun, lll/i [19881. s. 73-81). Sadreddin
Konevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi. Evhadüddin-i Kirmani, Fahreddin-i lraki,
Necmeddin-i Daye gibi sGfilerin yaşadığı,
önemli tasavvufi eserlerin telif edildiği
Anadolu Selçukluları devrinde birçok menakıbname yazılmıştır. Bunlardan ikisi
dönemin önemli ismi Mevlana ve ailesi
hakkındadıL Birinci eser Feridun-i Sipehsalar'ın Mevlana'dan. babasından. hocaları ve müridierinden bahseden Risô.le-i Sipehsô.lô.r be Menô.]fıb-ı Hazret-i ljüdô.vendigô.r'ıdır. ikincisi VIII. (XIV.) yüzyılda Ahmed Efiakl tarafından kaleme
alınan Menô.]fıbü'l- <ô.ritin'dir. Mevlana'nın torun u Arif Çelebi'nin müridi olan Eflaki şeyhinin isteği üzerine yazdığı eserinde Mevlana'dan. hocalarından ve halifelerinden bahsetmiştiL
VII. (XIII.) yüzyılda Abdülkerim b. Şeyh
Musa'nın Konya ve Akşehir civarında yaşadığı bilinen Seyyid Harun'a dair Mendkıb-ı (Makalat-ı) Seyyid Hô.riln-ı Veli,
Sadreddin Konevi hakkındaki Menô.kıb-ı
Sadreddin-i Konevi, Baba ilyas ve Hacı
Bektaş-ı Veli ile görüştüğü bilinen Mahmud-ı Hayrani'nin menkıbelerinin toplandığı, günümüze ulaşmayan Menokıb -ı
Seyyid Mahmud Hayrani ile Amasya
ve Tokat civarında yaşadığı bilinen Seyyid
Ahmed-i Kuçek Rifal adına yazılan menakıbname ve Gülşehri'nin Kerô.mô.t -ı Ahi
Evran'ı da bu döneme ait eserlerdiL
Anadolu beylikleri zamanında menaklbname türü eserler yazılmaya devam etmiş, Elvan Çelebi. Baba ilyas, Dede Garkın ve Aşık Paşa'nın menkıbelerinden
bahsettiği önemli eseri Menô.kıbü'l-kud
siyye ii menasıbi'-1 ünsiyye'yi, Hatib-i
Farsi de Kalenderiliğin piri Cemaleddin-i
Savi'nin hayatını ve menkıbelerini anlattığı Menô.]fıb-ı Cemaleddin-i Savi'yi bu
devirde yazmışlardır.
Osmanlı

döneminde farklı türde menaörnekleri görülür. Battalname
ve Danişmendname türünün son halkası
kıbname

olan Ebülhayr Rumi'nin Saltukname'si
bu devirde kaleme alınmıştır. Ebülhayr
Rumi, Cem Sultan'ın emriyle 1480'lerde
yazdığı Saltukname'de Sarı Saltuk'un
Rumeli'nin fethinde gösterdiği kahramanlıkları ve olağan üstü güçlerle mücadelelerini anlatmaktadır.
"Vilayetname" adı verilen Bektaşi menakıbnameleri IX. (XV.) yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Uzun Firdevsi tarafından yazıldığı tahmin edilen ve Hacı
Bektaş-ı Veli'nin hayatını, devlet adamları
ve alimlerle ilişkilerini, Sulucakarahöyük'e yerleşmesini ve ölümünü anlatan
Vilô.yetnô.me-i Hacı Bektaş Veli bu türün en tanınmış örneğidir. Vilô.yetnô.me-i
Abdal Milsô., Vilô.yetnô.me-i SeyyidAli
Sultan, Vilayetname-i Sultan Şücô.ed
din, Vilayetname-i Otman Baba ve Vilôyetnô.me-i Koyun Baba Bektaşi geleneği içinde ortaya çıkan diğer menakıb
nameler arasında zikredilebilir.
IX. (XV.) yüzyılda Anadolu'da tarikatların iyice yayılmasına paralel olarak menakıbname yazımında belirgin bir artış
görülmüştür. Şeyh Bedreddin Simavi'nin
torunu Halil b. ismail'in Şeyh Bedreddin'e
yönelik iddialara cevap niteliği taşıyan
Menô.kıb -ı Şeyh Bedreddin İbn Kadi
İsrail'i. Fatih Sultan Mehmed döneminin
Halveti şeyhlerinden Kemal Ümmi'nin hayatının anlatıldığı, AşıkAhmed tarafından
kaleme alınan Menô.kıb-ı Kemal Ümmi,

Emir Sultan Tekkesi postnişinlerinden
Yahya b. Bahşi'nin yazdığı Menô.kıb-ı
Emir Sultan (Menakıb-ı Cevahir) XV. yüzyıla ait önemli eserlerdir.
X. (XVI.) yüzyılda Emir Sultan adına Ni'metullah Efendi, Mehmed Şevki, Senai
Çelebi ve Zeynelabidin b. Hacı Kasım tarafından dört ayrı menakıbname kaleme
alınmıştır. Muhyi-i Gülşeni'nin Menokıb-ı
İbrahim Gülşeni'si, anonim Menô.kıb-ı
Şeyh Safiyyeddin-i Erdebili, Enisi'nin
Menô.kıb-ı Akşemseddin'i, Menokıb-ı

Kaygusuz Baba, Hoca ibrahim'inMenô.kıb-ı Piri Baba'sı. Vahidi'nin Menokıb-ı
Hace-i Cihan'ı, Hazini'nin Cevô.hirü'lebrô.r'ı XVI. yüzyılda yazılan diğer önemli
menakıbnamelerdir.

XI-XII. (XVII-XVIII.)

yüzyıllarda

alınan menakıbname sayısında
artış

kaleme
büyük bir

görülmektedir. Anonim Menokıb-ı

Şeyh üttade, ömer Fuadi'nin Menokıb-ı
Şeyh Şa'bô.n-ı

Veli'si. Şeyh Lutfi'nin Nidair Tuhfetü'l-asri ii menakıbi'l-Mısri'si, Abdürrezzak Efendi'nin Tuhfetü'l-ahbô.b ii Menô.kıbı Şeyh
Vefa'sı ve Menô.kıb-ı Emir Buhari'si,
Hasib Üsküdari'nin Menokıb-ı Şeyh

yazi-i

Mısri'ye

Mehmed Emin Tokadi'si, ibrahim Has'ın
Şeyh Karabaş-ı Veli'nin halifesi Hasan ün-

si'nin

menkıbelerinden

bahseden Mend-

kıb-ı Ünsi Hasan Efendi'si. Mehmed

Dal'nin Beşiktaş! Yahya Efendi'ye dair menakl bı bu dönemde yazılan eserlerden
bazılarıdır. XVII ve XVIII. yüzyıllarda aynı
tarikata mensup velilere dair tarikat menakıbnameleri de kaleme alınmıştır. Bu
türün başlıca eserleri şunlardır: Müniri
Belgradi, Silsiletü'l-mukarrebin ve menô.kıbi'l-müttekin; Hulvi, Lemezô.t-ı
Hulviyye ez -Lemeô.t-ı Ulviyye; Yusuf
Sinan Efendi, Menô.kıb-ı Şerif ve Tarikatname-i Pirô.n ve Meşô.yih-i Tarikat-ı
Aliyye-i Halvetiyye; Sakıb Dede, Setine-i Netise-i Mevleviyyô.tı; i smail Hakkı
Bursevi, Silsilenô.me-i Celvetiyye; Şeyh
Mehmed Nazmi, Hediyyetü'l-ihvan. Osmanlı döneminde Anadolu dışında özellikle i ran sahasında Nakşibendiyye ve Kadiriyye gibi tarikatlar faaliyet göstermiş,
bu tarikatiara mensup şeyhler hakkın
da Kaşifi'n in Reşe]J.ô.t'ı başta olmak üzere menakıbnameler kaleme alınmıştır
(Storey, s. 98 1-1067).
Türk tarihçilerinin büyük çoğunluğu
menakıbnameleri olağan üstü olaylarla
dolu, gerçekle ilgisi bulunmayan eserler
olarak gördüğünden bunları tarihi kaynak olarak kabul etmemiştir. Avrupa'da
ise hıristiyan azizlerinin hayatına dair
eserler eski dönemlerden itibaren yaygın biçimde kullanılmış. özellikle XIX. yüzyıldan sonra bu tür kitaplar "hagiographie" adı altında toplanmış. dikkatli bir
tenkitten geçirilerek din, tarih, sosyoloji
gibi alanlarda istifadeye sunulmuştur.
Türk tarihçiliğinde evliya menakıbna
melerini bu anlamda ilk defa M. Fuad
Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Ahmed Yesevi ile
ilgili bölümü yazarken kullanmıştır. Köprülü, daha sonra "Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları" adlı makalesinde
(bk. bibl.) menakıbnamelerden tarihikaynak olarak faydalanılmasının gereğinden
bahsetmiş, onun ardından Zeki Vetidi Togan, Abdülbaki Gölpınarlı. Orhan Köprülü, Agah Sırrı Levend ve Ahmed Yaşar
Ocak bu eserlerin tarih bakımından önemini ortaya koymuştur.
Menakıbnamelerden faydalanmak suretiyle bazı tarihi olay ve şahsiyetler hakkında d iğer kaynaklarda rastlanmayan
bilgilere ulaşmak mümkündür. Menakıb
nameler ayrıca dönemin ekonomik, sosyal, kültürel. dini özelliklerine, gelenek ve
göreneklerine dair çok zengin malzeme
ihtiva etmektedir. Zeki Velidi Thgan, Ba-

113

MENAKIBNAME
haeddin Nakşibend'in menkıbelerinden
hareketle o devirde Çağatay emirleri arasındaki mücadele ve entrikalar, kıtlık dolayısıyla yükselen ekmek fiyatları ve .. adli"
adı verilen Harizm dinarının kullanılması
hakkındaki bilgilere ulaştığını belirtmiş
tir (Tarihte Usul, s. 49-50). Menakıbü 'l
'arifin'den, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Selçuklu ve Moğol hükümdarlarıyla
münasebetleri, Baycu ve Geyhatu'nun
Konya'yı tahrip etmeleri, dervişlerin yaşantıları, Selçuklu- Moğal ilişkileri, Mevlevlliğin Bektaşilik ve diğer tarikatlarla,
Mevlana'nın tarunu Arif Çelebi'nin Saruhanoğulları ile münasebetleri gibi pek çok
konuda bilgi sahibi olmak mümkündür.
Vilayetname-i Koyun Baba'dan Osmancık merkezli olmak üzere Orta Anadolu'daki halkın sosyal ve ekonomik durumu,
inançları, şeyhin Fatih Sultan Mehmed
ve ll. Bayezid ile ilişkileri, Vilayetname-i
Otman Baba'dan Balkan fetihleri, Vilayetname-i Abdal Musa'dan Teke yöresindeki Türkmenler'in hayat tarzları ,
inançları, içlerinde yaşattıkları İslam öncesi Türk dönemine ait izler. Bektaşi menakıbnamelerinden eski Türk gelenek ve
görenekleri, diğer dinlerin Bektaşi men akıbnameleri üzerine etkileri hakkında
orüinal bilgiler edinmek mümkündür.
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Mevlana Celaleddin-i Rumi
ve Mevlevi tarikatı hakkında
en geniş bilgileri ihtiva eden
Farsça eseri.

Efiakl bu

kitabını

_j

iki defa kaleme al-

mıştır. Şeyhi Arif Çelebi'nin emri üzerine

718'de ( 1318) başladığı eserinin ilk redaksiyonunu bir yıl içinde bitirmiş ve onu
Menalpbü '1-'arifin ve meratibü'l-kaşi
fin diye adlandırmıştır. Bir taslak niteliğinde olan bu çalışmasını derlediği yeni
malzeme ile genişleterek 754'te (ı 353)
tamamlamış ve bu defa kitaba Menah:ı
bü '1-'arifin adını vermiştir. Eflakl, ismini
belirtıneden Risale-i Feridun Sipehsalar'dan başka Sultan Veled'in Veledname, Rebabname, İntihaname ve Ma'arit'i, Bahaeddin Veled'in Ma'arif'i, Şems-i
Tebrizi'nin Mah:alat'ı ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Fihi ma fih ve Mektı:lbdt'ını kaynak olarak kullanmıştır. Bir
girişle on bölümden (fasıl) ibaret olan bu
ikinci redaksiyanda ilk dokuz bölüm sıra
sıyla Mevlana'nın babası Sultanülulema
Bahaeddin Veled'in, Seyyid Burhaneddiı:ı
Muhakkık-ı Tirmizl'nin, Mevlana Celaleddin-i ROmi'nin, Şems-i Tebrizi'nin, Selahaddin-i Zerküb'un, Hüsameddin Çelebi'nin , Sultan Veled'in, Arif Çelebi'nin
ve Şemseddin Emir Abid'in hal tercümelerine ayrılmış, onuncu bölüm Mevlana

etrafındakilerin çocukları

ve

şecerelerine

tahsis

ile tarikat

edilmiştir.

Büyük bir kısmı derleme

niteliğinde

ol-

masına rağmen Menah:ıbü'l-'arifin'de

Mevlana ve etrafındakiler hakkında oldukadar Anadolu'nun o dönemdeki tarihi,
dini, içtimal ve iktisadi durumuna dair
çok önemli bilgilerin verildiği görülmektedir. Ayrıca eserde bölgenin mimarlık
tarihi, halıcılık, mOsiki sanatları hakkın
da oldukça ilgi çekici kayıtlara rastlanmaktadır. Kitapta derleme bilgilerin yanında müellifin bizzat görerek veya duyarak elde ettiği bilgiler de bulunmaktadır. Eser, dönemin tasawufi adab ve merasimlerini yansıtması açısından da özel
bir öneme sahiptir.
Menah:ıbü '1-'arifin ilk defa bir yazma
nüshasına dayanılarak Sevani]].-i 'Örnri-i ljazret-i Mevlana Rumi Müsemma be-Menah:ıbü '1- 'ar itin adıyla Hindistan'da basılmış (Agra 1897). ikinci ve
ilmi neşri ise Türkiye'deki en eski yazmalardan faydalanılarak iki cilt halinde Tahsin Yazıcı tarafından gerçekleştirilmiştir
(Ankara 1959, ı 961 ). Abdülvehhab es-SabQnl, ekleme ve çıkarmalarla eseri Sevah:ıbü'l-Menah:ıb adıyla Farsça olarakyeniden kaleme almıştır. Kitabın Türkçe tercümeleri şunlardır: 1. Zahid b. Arif tarafından Mahzenü'l-esrar adıyla 803 'te
( 1400-140 ı) yapılan tercüme. Oldukça sade bir dille gerçekleştirilen bu çeviride anlaşılması güç bazı parçalar atlanmış, bazı
manzum parçalar ise nesre çevrilmiştir.
2. Gevrekzade Hasan, Tercüme-i Menakıbü'l-arifin. Manzum kısımlar dışında
eserin tam tercümesi olup 179S'te tamamlanmıştır. 3. Abdülbaki Nasır Dede,
Tercüme-i Menakıbü'l-arifin (Tercüme-i E(lakf). Çeviriye 1793'te başlanmış.
1797'de bitirilmiştir. 4. Tahsin Yazıcı,
Arillerin Menkıbeleri (HI, Ankara 19531954; İstanbul 1964-1966, 1972-1973,
1986). Eser bütünüyle ele alınıp değerlen
dirilmiş, metni tahlil ve tenkit edilmiştir.
Eserin eksik tercümelerinin önemlileri
arasında Kemal Ahmed Dede'nin Tercüme-i Menfıkıb-ı Sultanü'l-ulema ve
MevlQna Celaleddin Muhammed ve
Hulefa-yı !şan adıyla yapılan manzum
çevirisi, Naci Fikret Baştak'ın, Clement
Huart'ın Fransızca çevirisinden İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki bir yazması ile karşılaştırarak yaptığı baştan üç
bölümün tercümesi (Konya Dergisi'nde
1939'dan 1942'ye kadar tefrika halinde yayımlanmıştır) sayılabilir. Abdülvehhab esSabüni'nin Sevah:ıbü '1-Menah:ıb'ını Senai mahlaslı Derviş Halil Tercüme-i Seğu

