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MENÂKIB-NÂMELER‹N TÜRK
KÜLTÜRÜ

VE

Prof. Dr. Mehmet fiEKER

1947 y›l›nda Konya’da dünyaya gelen Mehmet fiEKER, ilk, orta ve yüksek ö¤renimini
‹zmir’de yapt›. Atatürk Üniversitesi ‹slâmi ‹limler Fakültesine ba¤l› olarak sürdürdü¤ü

doktora çal›flmalar›n› 23.10.1978 tarihinde tamamlayarak ‹slâm Kurumlar› Tarihi dal›nda
doktora ünvan›n› ald›. 1983 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde

Yard›mc› Doçent, 02.10.1989 tarihinde ‹slam Tarihi, ‹slam Uygarl›¤› ve Kültürü Anabilim
Dal›nda Doçent, 14.02.1995 tarihinde de profesör oldu. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi

‹lahiyat Fakültesi’nde ‹slam Tarihi Anabilim Dal› Baflkan› olarak görev yapmaktad›r. 1973
y›l›nda Irak ve 1984-1986 y›llar› aras›nda da Tunus hükümetlerinin hükümetimiz emrine

tahsis etti¤i burslardan yararlanarak ad› geçen ülkelerde araflt›rmalarda bulundu. Yurt
içinde ve yurt d›fl›nda alan› ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere kat›ld›. Alan›nda

yay›mlanm›fl bir çok kitap ve makalesi bulunmaktad›r. Arapçan›n yan›nda Osmanl›
Paleo¤rafyas› ile de meflgul olmaktad›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r. 



Menâk›b-nâmeler, bir insan›n meziyetleri ile
fazîletlerinden bahseden eserlerdir. Bunlar ekseri-
yetle; din yolunda kahramanl›klar› anlat›lan veya
din u¤runda savaflanlar›n hayatlar›, mâceralar› ile
fevkalâde güçlerinden söz eden destanî menâk›b-
nâmelerdir. Ayr›ca mutasavv›flar›n zühd ve takvâ-
lar›n›n anlat›ld›¤› bir di¤er türden eserlerdir(1).

Menâk›b-nâmelerin bir bölümü, halk muhay-
yilesinde yay›lan keramet türü ola¤anüstü olayla-
r›n de¤iflik tip ve gruplara mâledilerek yer yer ano-
nim birer nitelik kazanm›fllard›r. Bu menâk›b-nâ-
meler aras›nda bütünüyle tarihî hakîkatlerle uyu-
flan ve uygunluk arzeden, ayn› zamanda kronolojik
eser mahiyetinde olanlar vard›r. Konu edindikleri
tarihî flahsiyetler –bunlar velîler ve ya di¤er özellik-
lerle tan›nm›fl kimseler olabilirler- hakk›nda güve-
nilir kaynaklar mahiyetindedir. Ayn› zamanda, s›-
radan yaz›lm›fl menâk›b-nâmelere göre bir bölümü
çok de¤erli kültür eseri hüviyeti arzederler. Zira ele
ald›klar› flahsiyeti anlatt›klar› gibi, ondan sonrakile-
rin o kimse hakk›nda yazd›klar›n› da aktard›klar›
için ayr›ca k›ymeti hâizdirler.

‹flte bu bak›mdan Menâk›b-nâmelerin Türk
kültürü bak›m›ndan önemlerine de¤inece¤imiz bu
çal›flmam›zda, özellikle Türk kültürünün kayna¤›
olarak Menâk›b-nâmelerden yararlan›lmas› gerek-
ti¤i üzerinde duraca¤›z. Baz› örnekler verece¤iz. Bu
örnekler aras›nda Eyüp tarihine menâk›b-nâmele-
rin katk›s›na da burada ayr›ca de¤inece¤iz.

I- MENÂKIB-NÂMELER‹N TÜRK
KÜLTÜR TAR‹H‹ BAKIMINDAN ÖNEM‹

a- Destanlardan Menâk›b-nâmelere

Türkler millî tarihlerini, tarihî an‘anelerini
“Destan” fleklinde koruyup daha sonraki ça¤lara
tafl›m›fllard›r. Bilindi¤i gibi medenî milletler da des-
tanlar›yla yaflam›fllard›r. Eski Yunanl›lar, ‹ranl›lar,
Hindliler, Finliler, Cermenler gibi geçmifl milletle-
rin “Menk›bevî-tarihî” kahramanlar›n›n anlat›ld›¤›
destanlar›, onlar›n millî benliklerini de ortaya ko-
yan milli destanlar›d›r.

Yunanl›lar›n “‹lyada ve Odisa”s›, ‹ranlar›n “fieh-
nâme”si, Hintlilerin “Ramayana”s›, Finlilerin “Kala-
vela”s› tamam›yla millî ve ilgili milletlerin bünye-
sinden do¤mufl mahsullerdir. Millî destanlar›n do-
¤abilmesi için, o milletin tarihinde büyük sars›nt›la-
r›n yaflanm›fl ve pek çok büyük olaylarla karfl›lafl-
m›fl olmas› gerekir.

‹flte bu olaylar› yaflayan milletlerin içinden ye-
tiflen halk  flairi ve hikayecileri, yaflad›klar›n› ayr›
ayr› “Parça Episode”lar hâlinde dile getirip, anlat-

m›fllard›r. Daha sonralar› bu
parçalar toplanarak bir bütün
hâline gelip, milletlerin “Millî
Destanlar›”n› oluflturmufllar-
d›r(2).

Destanlar, gerek tarihe,
gerek fikir ve sanat hayat›na
kaynakl›k ederler, bu bak›m-
dan büyük de¤er tafl›rlar. Ba-
z› milletlerin millet hâline
gelmeleri tarihin çok eski ça¤lar›nda olmufltur. On-
lar›n yaflay›fllar› ve tarihleri hakk›nda yeterli bilgi
bulmak mümkün olamamaktad›r. Bu bak›mdan o
milletlerin bünyesinden do¤mufl olan destanlar, ta-
rihî de¤er tafl›yan kaynak mâhiyeti tafl›rlar. 

Tarihleri çok eskilere uzanan milletlerin ilk
ça¤lar›n› bize bir tak›m mitolojik menk›beler hâlin-
de destanlar› anlat›l›r. Bunlar gerçek olmasalar, hat-
ta gerçe¤e uymasalar bile, milletlerin kendi millî
mâzîleri hakk›nda neler bilip neler düflündüklerini
haber vermek bak›m›ndan önem tafl›rlar.

Ancak, bu durum, destanlar›n ilgili milletlerin
tarihini ortaya koyduklar› söylenemez. Bununla
birlikte; destanlar›n “kökü tarihe dayanan, ilhâm›n› ta-
rihten alan bir halk edebiyat› verimi” olduklar› da ka-
bul edilmektedir(3).

fiuras› tarihî bir gerçek olarak söylenebilir ki,
destanlar, milletlerin büyük ifller yapmak için ken-
dilerine güven duymalar›nda; toplumlar›yla ilgili
türlü s›k›nt› ve problemlerinde; yeniden büyük
millet olmak, hürriyet ve istiklâllerini koruyarak
kalk›nmalar›nda rol oynam›fllard›r. Buna Firdev-
sî’nin “fiehnâme”si örnek gösterilebilir. Firdevsî,
milletinin destânî tarihini bafllang›çtan Sâsânîler
devri sonuna kadar, ‹ran tarihinin bütün yaflayan
hât›ralar›n›, efsânelerini, unutulmaz kahramanlar›-
n› ve bütün millî an‘anelerini bir araya toplayarak
yazm›flt›r.

Bu destanda ‹ran tarih ve mitolojisinden baflka
di¤er ilk ça¤ milletlerinden, bu arada Türk, Hint,
Yunan tarih ve mitolojisin-
den de önemli çizgiler alm›fl
bulunmaktad›r(4).

‹flte Türk milleti de des-
tanlar› tarihe kaynakl›k eden
sözlü mahsullere sâhiptir.
Türk destanlar›, Türk tarihini
hikâye eden söyleyifllerle
oluflmufltur. Bu destanlar, ek-
seriyetle tarihin bilinmeyen
taraflar›n›n ayd›nlat›lmas›na
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(1) Bunlar hakk›nda bak›n›z;
Ahmet Yaflar Ocak, Kültür Ta-
rihi olarak Menâk›b-nâmeler,
Ankara 1992, 43 v.d.; Ahmet
Atefl, ‹slâm Ansiklopedisi, VII,
702; Mehmet fieker, El Yazmas›
“Menâk›b-› Ebû Eyyûb el-En-
sârî” Adl› Eser ve Nüshalar›
Üzerine Bir De¤erlendirme, V.
Eyüp Sultan Sempozyumu
Tebli¤ler, May›s 2002, s. 23

(2) Nihat Sami Banarl›, Resimli
Türk Edebiyat› Tarihi, I, ‹stan-
bul 1971, s. 2

(3) Nihat Sami Banarl›, Resimli
Türk Edebiyat› Tarihi, I, ‹stan-
bul 1971, s. 2

(4) Nihat Sami Banarl›, a.g.e., I,
s.9



da katk›da bulunmufllard›r.

Türk destanlar›n›n tarihî olaylar-
la uygunluk arzettikleri kabul edil-
mektedir. Zira bu destanlardaki ha-
yal ve masal unsurlar› ay›kland›¤› za-
man, geriye ana çizgileriyle de olsun,
o dönemlerin tarihi kal›r. 

Gerçi bu destanlarda, tarihin si-
yâsî ve askerî olaylar›ndan çok, top-
lumla ilgili sosyolojik ve psikolojik
olaylar›n› aramak laz›md›r.

Destan özelli¤i tafl›yan, hatta yer
yer destânî unsurlar› da ihtiva eden
menâk›b-nâmeler, Müslüman Türk-
ler aras›nda, daha çok, bir velînin ha-
yat› etraf›ndaki kerâmet ve menkabe-
leri ihtiva eden eserlere denilmifltir.

‹slâm dünyas›nda bu mânâda evliya menâk›b-nâ-
meleri ancak, XI. yüzy›ldan sonra, yani, tasavvuf
cereyan›n›n yeterli bir geliflme seviyesine ulaflmas›
sonucu tarîkatler hâlinde teflkilatlanmas›ndan son-
ra görülmeye bafllanm›flt›r. Ancak sâdece bir velîye
ve çevresindekilere tahsis edilen bu eserlerden ön-
ce de evliya menkabelerinin yaz›ya geçirildi¤i ve
baz› eserlerde yer ald›¤› görülmektedir.

Destanlar için söyledi¤imiz gibi, menâk›b-nâ-
meler hakk›nda da sa¤lam sonuçlar ortaya koyabil-
mek için, yaz›lan menâk›b-nâmelerin sistemli ve
mukayeseli incelenmeleri gerekir.Bu menâk›b-nâ-
melerin incelenmeleri sonucunda; bunlar›n de¤iflik
tipler ve gruplar, flekil, muhtevâ, dil ve üslûp ba-
k›mlar›ndan farkl› nitelikler arzettikleri görülecek-

tir.

Baz› menâk›b-nâmeler t›pk› baz›
destanlarda oldu¤u gibi, tamam›yla
tarihî olaylara uygunluk arzederler;
menkabe(efsane) unsurlar› pek azd›r.
Konu edindikleri velînin ve etraf›n-
dakilerin gerçe¤e çok yak›n biyogra-
filerini anlat›rlar(5).

Bu durumda; birinci türdeki me-
nâk›b-nâmelerin tarihî de¤erlerine
karfl›l›k, ikinciler folklor aç›s›ndan il-
gi çekici olabilirler. T›pk› destanlarda
oldu¤u gibi, menâk›b-nâmelerde de,
sözü edilen flahs›n, içinde yaflad›¤›
toplumun hayat›n› yans›t›rlar. Bunlar
gerçek olmasalar, hatta gerçe¤e uy-
masalar bile, o toplumun millî geç-
miflleri hakk›nda neler bilip neler dü-
flündüklerini haber verirler. Böylece

milli haf›zalar› da geliflir.

Bu itibarla her iki gruptaki menâk›b-nâmeler
kültür tarihi aç›s›ndan önem tafl›yan eserler olarak
de¤erlendirilebilirler.

b) Menâk›b-nâmelerin Tarihî ve Kültürel
De¤erleri

Menâk›b-nâmelerin tarihî de¤erleri bak›m›n-
dan örnek olarak verilebilecek bir kaç›n› ele almak
gerekirse, ilk akla gelen kuflkusuz, Ahmed Eflâ-
kî’nin (öl. 1360) “Menâk›bu’l-Ârifîn” adl› eseridir. Bu
eser, Mevlânâ ile onun etraf›ndakilerin menkabele-
rini anlatmaktad›r.

Bilindi¤i gibi Menâk›bu’l-Ârifîn, XIII ve XIV.
yüzy›llar Anadolu kültür tarihi bak›m›ndan önem-
li bir kaynak olarak kabul edilmektedir(6). Bu eser
sâdece Mevlevîlikle ilgili bir kaynak de¤il, ayn› za-
manda, Ahîlik ile Bektâflîlik baflta olmak üzere ça-
¤›n ortaya ç›kan olaylar› ve o dönemde Anadolu’da
faaliyetleri görülen tarîkatlerle, fikrî cereyanlar
hakk›nda da bilgiler ihtiva etmesi bak›m›ndan
önemli bir kaynakt›r.

Sâdece Anadolu Selçuklular› hakk›nda de¤il,
ayn› zamanda Anadolu Beylikleri ile de ilgili bilgi-
ler veren Menâk›bu’l-Ârifîn’in di¤er tarihî vesika-
larla karfl›laflt›r›larak yap›lan incelemelerde onun
“tam bir mevsûkiyete malik oldu¤u” belirtilmekte-
dir(7).

Kuflkusuz bu ça¤a ait bütün evliyâ menâk›b-
nâmelerinin Eflâkî’nin eseri derecesinde önem tafl›-
d›klar› söylenemez. Fakat her ne olursa olsun, bun-
lar tam bir tenkîde tâbi tutularak incelenirse, top-
lum tarihi araflt›rmalar› için bu tür eserlerin çok
önemli bir kaynak olduklar› görülecektir(8).

Nitekim bu konuda verilebilecek di¤er bir me-
nâk›b-nâme de, Elvan Çelebi’nin “Menâk›bu’l-Kud-
siyye fî Menâs›bi’l-Ünsiyye”sidir. Bu eserde, Baba ‹l-
yas Horasânî ile o¤ullar›n›n menkabelerle kar›fl›k
hayatlar› hikâye edilmektedir. Bu bak›mdan Baba-
îlik hakk›nda önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Elvan Çelebi’nin “Menâk›bu’l-Kudsiyye”sinin
Anadolu Selçuklular›’n› u¤raflt›ran Babaî isyân›
(1240) konusunda kaynak olarak kullan›ld›¤›n› bil-
mekteyiz(9). Elvân Çelebi’nin bu eserinde, atalar›-
n›n, menkabelerle kar›fl›k hayat hikâyelerini ve ay-
n› soydan gelmesi sebebiyle en yetkili biri olarak,
bir menâk›b-nâme tarz›nda ortaya koymay› istedi-
¤i söylenebilir. XIII-XIV. yüzy›llar Anadolu tarihin-
de vukû bulan önemli siyasî dinî olaylar içinde yer
alm›fl bir aileye mensubiyetinden dolay› Elvan Çe-
lebi’nin yazd›klar› onun eserinin di¤er menâk›b-
nâmelerden ayr› bir önemi hâiz oldu¤unu söyle-
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(5) Ahmet Yaflar Ocak, Menâ-
k›b-nâme, Türk Dili ve Edebi-
yat› Ansiklopedisi, VI, ‹stanbul
1986, 254-255

(6) Ayd›n Taneri, Türkiye Sel-
çuklular› Kültür Hayat›-Menâ-
k›bu’l-Ârifî De¤erlendirmesi-,
Konya 1977

(7) Fuad Köprülü, Anadolu
Beylikleri Hakk›nda Notlar,
Türkiyat Mecmuas›, II, (‹stan-
bul) 1928, s. 1-92

(8) Fuad Köprülü, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unun Kuruluflu, ‹s-
tanbul 1981, s. 56-57

(9) Ahmet Yaflar Ocak, Babaîler
‹syan›, ‹stanbul 1980. Ayr›ca
bak›n›z; Elvan Çelebi, Menâk›-
bu’l-Kudsiyye fî Menâs›bi’l-
unsiyye (haz›rlayanlar, ‹smâil
E. Erünsal-Ahmet Yaflar Ocak),
‹stanbul 1984, XXX-XXXVI



memize imkan vermektedir(10).

Bu tür menâk›b-nâme örneklerini art›rarak,
onlar›n tarihî ve kültürel de¤erleri hakk›nda baz›
düflünceler ortaya konulmas› mümkündür. Ancak
biz bu çal›flmam›zda konuyu daha fazla uzatma-
dan, Eyüp tarihi ile ilgili menâk›b-nâmelere bir iki
örnek vererek yetinmek istiyoruz.

II. EYÜP TAR‹H‹ BAKIMINDAN ME-
NÂKIB-NÂMELER‹N YER‹ VE ÖNEM‹

Asl›nda 2001 y›l›nda toplanan V. Eyüp Sem-
pozyumunda sundu¤umuz bir tebli¤de bu konuya
dikkat çekerek iki menâk›b-nâmeden de örnekler
vermifltik(11). Bu konudaki tekliflerimiz ilgililer ta-
raf›ndan dikkate al›narak, baz› menâk›b-nâmelerin
yay›nlanmas› ile ilgili bir proje bafllat›larak, haz›r-
l›klar yap›lm›flt›. Ancak, bu güne kadar haz›rlanan
bu menak›pnamelerin yay›nland›¤›n› görmek
mümkün olamam›flt›r. Yine de henüz bunun ta-
hakkukunu beklemekte oldu¤umuzu belirterek
konuya yeniden e¤ilme ihtiyac› duyduk.

Bilindi¤i gibi Eyüp tarihi, özellikle ‹stanbul’un
fethinden sonra, Müslüman-Türkler için daha fazla
önem arzetmeye bafllam›flt›r. Onun için hem ‹stan-
bul’da yaflayan, hem de Eyüp semtinde hayat sü-
ren bir çok yazar›n çeflitli vesilelerle eserlerinde
Eyüp’ten söz etmifl olmalar› bu eserlerin incelene-
rek ele al›nmalar›n› ve Eyüp hakk›nda yazd›klar›-
n›n ortaya konulmas›n› zarûrî k›lmaktad›r. En az›n-
dan bu eserler sayesinde bunlar›n Eyüp’le ilgilerini
tesbit etmek mümkün olacakt›r.

Nitekim, Latîfî’nin (öl.990/1582) kendisinden
söz eden Tezkirelerde, Ebû Eyyûb-› Ensârî vakf›na
kâtip olarak görevlendirildi¤inden bahsedilmekte-
dir. Bu kay›ttan ‹stanbul’un fethinden sonra Ebû
Eyyûb-› Ensârî’ye ait vak›flar tesis olundu¤unu ve
bu vak›flar›n iflletilmesi için baz› görevliler tayin
edildi¤ini görüyoruz(12).

Asl›nda bu alanda yap›lacak baflka çal›flmalar-
la bu tür kurumlar›n Eyüp tarihi ile ilgileri tesbit
edilebilecek ve yeni baz› bilgiler elde edilerek bir
çok bilinmeyen hususlar›n ayd›nlat›lmas› mümkün
olabilecektir. Onun için ister do¤rudan Eyüp ve
Eyüp’le ilgili di¤er hususlardan bahseden eserler
olsun, isterse hiç ilgisi olmad›¤› farzedilen eserler
olsun hemen bir ço¤unda dolayl› ya da do¤rudan
Eyüp ve Ebû Eyyûb-› Ensârî’yle ilgili bir ba¤lant›
kurulmas› imkân dâhilinde oldu¤u göz önüne al›n-
mal›d›r. Afla¤›da sözünü edece¤imiz biyografik
eserlerde, Eyüp Câmii ve külliyesi ile di¤er kurum-
lar›nda görev yapt›klar› belirtilen bir çok kifli hak-

k›nda bilgi verilmektedir. Müstakillen bu tür eser-
ler taransa Eyüp kültür hayat›na katk›s› olacak bir
çok yeni bilgiye ulafl›labilece¤i tahmin olunur.

a-Biyografik Eserlerde Eyüp

Eskiden “Terceme-i Hâl” veya ço¤unlukla “Te-
râcim-i Ahvâl” de denilen biyografik eserler, Tarihin
en önemli kaynaklar›ndan biri olarak say›l›rlar. Bu
tür eserlerde, anlat›lan flahs›n veya flah›slar›n özel-
liklerine göre uzun ya da k›sa olarak vas›flar› yaz›-
lan kiflinin hâl tercemesi yazanlara göre farkl›l›k
gösterirler. Bu yüzden hâl tercemesi olarak kabul
edilebilecek eserler aras›nda bir flahs›n hayat›n›n
bir baflkas› taraf›ndan yaz›lm›fl olanlar› daha dikkat
çekerler. Hâl tercemeleri, yazan›n anlatt›¤› flahsa
yaklafl›m›na göre mâhiyet ve flekil farkl›l›klar› gös-
terirler. Bunlardan ayr›, bizzat kendi hal tercemesi-
ni yazanlar da olmufltur.

Osmanl›larda bilindi¤i gibi hal tercemesi ede-
biyat› alt›n ça¤›n› XVI-XVIII. as›rlarda yaflam›flt›r.
Bu dönemde hem ‹slâm medeniyetinin ortak ve te-
mel klasiklerinin tercümelerine devam olunmufl,
hem de; tezkire, menâk›b, vefayât, devhâ, sefîne,
tuhfe, hadîka, fihrist, silsile-nâme, flâir-nâme ve ga-
zavat-nâme ad› alt›nda bir çok eser kaleme al›nm›fl-
t›r. Ayvansarâyî’nin “Vefeyât”›, Taflköprizâde’nin
“efl-fiakâyiku’n-Nu‘mâniye”si, Mustakîmzâde Süley-
man’›n “Devhatü’l-Meflâyih”i, Gelibolulu Mustafa
‘Ali’nin “Menâk›b-› Hünevverân”›, yine Taflköprizâ-
de’nin “Nevâdirü’l-Ahbar fî Menâk›bi’l-Ahyar”› v.b.
daha bir çok biyografik eser bilinmektedir.

Bu biyografik eserlerdeki yüzlerce hal terce-
mesi gözden geçirilince, bunlardan pek ço¤unun
Eyüp’le ilgisi görülecektir. Bunlar-
dan bir bölümü ya Eyüp medresele-
rinde ö¤renim görmüfltür, ya da
müderris olarak görev yapm›flt›r.
Di¤er bir bölümünün imamet, hita-
bet veya müezzinlik gibi hizmetler
ifâ ettikleri görülecektir. Bir baflka
gözle bak›ld›¤›nda, buradaki hiz-
metleri yürütmek üzere kurulan va-
k›flar›n sa¤l›kl› bir biçimde ifllemesi
için farkl› hizmet ve görevleri yükle-
nen kimseler olduklar› bu hal tercü-
melerindeki bilgiler aras›nda bulu-
nacakt›r.

Nitekim yukar›da ad›n› zikretti-
¤imiz Ayvansarâyî’nin
(öl.1201/1787) Hadîkatü’l-Cevâmî
adl› eseri ve zeylinde Eyüp’te defno-
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(10) Elvan Çelebi, a.g.e., XXIV

(11) Mehmet fieker, a.g.m., 22-
29

(12) Agâh S›rr› Levend, Türk
Edebiyat› Tarihi I,Ankara
1973, 261



lunanlardan bahsolunmakta oldu¤u görüldü¤ü gi-
bi, bizzat yazar›n kendisinin de Eyüp’te Zâl Pafla
Camii avlusunda medfun oldu¤u bilinmektedir(13).

Meflhur Osmanl› tarihçilerinden ‹dris-i-Bitli-
sî’nin de Eyüp’te kendi ad› ile an›lan bir köflkü ile
çeflmesi bulundu¤u ve kar›s› taraf›ndan buraya
yapt›r›lan mescidin mezarl›¤›na defnedildi¤i de yi-
ne bu biyografik eserlerde nakledilmektedir(14).

Asl›nda Osmanl› tarihine dair biyografik eser-
ler aras›nda vefeyât kay›tlar› incelenince yüzlerce
kiflinin Eyüp’te medfun olduklar› kayd›na rastla-
n›r. Bu arada bu zatlar›n yapt›klar› ifllerden ve eser-
lerinden de söz edildi¤i görülür. Mesela Reîsü’l-
Kurra Abdullah Eyyûbî (öl.1252/1836), Nakflîler-
den Raif Efendi (öl.1309/1891) Eyüp’te medfun-
dur.

Bu arada Fâz›l Ahmed Pafla ad›na ithaf edilen
bir Tefsîri de bulunan Müezzinzâde Eyyûbî fiaban
Efendi (öl. 1099/1687) de Eyyub’a defnedilelenler
aras›nda bulunmaktad›r.(15).

“Osmanl› Müellifleri” adl› biyografik eserinde
Bursal› Mehmet Tahir “Eyyûbî” mahlasl› iki ayr›
flâir hakk›nda bilgi vermektedir. Bunlardan biri Kâ-
nûnî devri tarihçi flâirlerindendir. Di¤eri de “Mü-
rettep Divân›” ile “Devhatü’l-Küttâb” adl› eserleri
bulunan Necib Mustafa Efendi dir (öl.1171/1757-
58).

Kânûnî’yi metheden Eyyûbî’nin eserinden
müellif flu m›sralar› eserine alm›flt›r:

“Yine dergâh-› irfân oldu cûflân
“Tabiat gülleri aç›ld› handân
“Safâ sahrâs› oldu tâze vü ter
“Periflan kâküli gibi mu‘teber
“Ele alsun yine sâzendeler saz
“Dügâhîle safadan etsün â¤âz”(16)

Di¤er Eyyûbî mahlasl› flâirin de fliiriyyet bak›-
m›ndan dikkat çekici beyitlerinden biri flöyledir:

“Olsa âyîne-i nümâyende-i rûy-› insân
“Yüzü insân olur amma özü insân olmaz”

Bu flâirin bir baflka m›sra› da ilginçtir:

“Meseldür, dinsizin ey dil gelir hakk›ndan iman-
s›z”(17)

Bu zât›n mezar›n›n Eyüp’te hamam arkas›n-
daki yokuflun bafl›nda babas›n›n yan›nda oldu-
¤u kaydedilmektedir.

XII. yüzy›lda yaflam›fl Eyüp’lü bir tabib olan
Zeynelâbidin Efendi ‹bn-Halil (öl.1506/1646)’in

de Kad›lar zümresinden âlim ve fâz›l bir zât ol-
du¤u belirtilmektedir(18).

Baflka biyografik eserler bu gözle incelenin-
ce, benzeri daha de¤iflik bilgilere rastlanaca¤›
muhakkakt›r. Ancak do¤rudan Eyüp’le ilgili bi-
yografik eserlere de bir iki örnek vererek konu-
yu tamamlamak istiyoruz.

b- Eyüp’le ‹lgili Biyografik Eserler ve-
ya Menâk›b-nâmeler 

fieyhu’l-Kurra ve Eyüp Camii birinci ‹mam-
lar›ndan Haf›z Mehmed Emin Efendi’nin kale-
me ald›¤› “el-Âsâru’l-Mecîdiyye fi’l-Menâk›b›’l-Hâ-
lidiyye” adl› eserden bir baflka makalemizde söz
etmifl ve eserin muhtevas› hakk›nda yeterli bilgi
vermifltik(19). fiimdi ise bu eserden Eyüp tarihi ve
kültürüne dair baz› örnekler verece¤iz. 

Bu eserin beflinci bölümünde Eyüp Ca-
mii’nin minaresinin Sultan III. Ahmed ve cami
ile türbenin de Sultan III. Selim taraf›ndan yeni-
lendi¤i anlat›lmaktad›r(20). Türbeye bir Kur’ân-›
Kerim nüshas› kondu¤u ve Ebû Eyyüb el- Ensâ-
rî’ye hürmeten III. Selim’in yapt›¤› vak›flar ve
hayrattan da söz edilen eserde, fiifâ-i fierif okun-
mas› ile ilgili güzel bir tedbirin de al›nd›¤› belir-
tilmektedir(21). Ayr›ca ayn› bölümde, III. Selim
devrinde câmi ile türbede ilk kez tamirat yap›l-
d›¤› ve tamirin tamamlanmas› sonucunda da
“resm-i küflâd” yap›ld›¤›n›n anlat›lm›fl olmas›(22)

sanat tarihimiz aç›s›ndan önemli bir bofllu¤u
doldurdu¤u söylenebilir.

Ad› verilen eserin alt›nc› bölümünde türbe-
nin ziyaret âdâb› anlat›lmaktad›r (s.97-105). Bu
bölümde kabir ziyaretinin gereklili¤inden ve bu-
nun nas›l olaca¤›ndan söz edilmektedir. Bâz›
mutasavv›flar›n kabir ziyaretini nas›l yapt›klar›-
na dair örnekler verilmekte, özellikle Ebû Eyyûb
el-Ensârî’nin kabrinin ziyaretinin nas›l yap›lma-
s› gerekti¤i anlat›lmaktad›r.

Eserin yedinci bölümünde, Eyüp Câmii ile
Türbesinde görevli olanlardan meflây›h, müder-
ris, imam ve müezzinlerin terceme-i hâllerine
yer verilmektedir. Bunlar aras›nda Tire’li Ömer
Efendi, Miftâhî-zâde, Abdürrezzak Efendi, Ey-
yüb fieyhi Yahya Efendi, Nasuhî el-Halvetî, efl-
fia‘bânî, Abdullah Efendi, Yahya-zâde Efendi,
el-Hâc Feyzullah Efendi, el-Hâc Melek Efendi,
Kas›mpaflal› Ahmet Efendi ile Küçük Emir Efen-
di, camiin meflâyihi ve müderrisleri oldu¤u be-
lirtilerek onlar›n biyografilerine yer verilmekte-
dir(s.105-115).

Ayr›ca ayn› câminin imam-hatipleri say›l-
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(13) Bursal› Mehmed Tahir, Os-
manl› Müellifleri, III, ‹stanbul
1975, 64-65

(14) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,III, 68 

(15) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,I, 448

(16) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,III, 48

(17) Bursal› Mehmed Ta-
hir,.a.g.e., II, 276

(18) Ayn› eser, III, 239

(19) Mehmet fieker, a.g.m., 24-
25

(20) Mehmed Emin Efendi, el-
Âsâru’l-Mecdiye fî Menâki’l-
Hâlidiyye, ‹stanbul 1314, s. 82,
84-87

(21) Ayn› eser, 87-88,95

(22) Ayn› eser, 89-94



maktad›r: Hatib Ebu’l-Mevâhib, Ahmet el-Mesî-
ri, Hatib Mustafa Efendi ve Baltac› Efendi (s.
115-123). Bu arada yazar, Ebû Eyyûb el-Ensârî
türbesinin türbedârlar›ndan baz›lar›n› da tan›t-
maktad›r: Baba Yusuf Bayramî, Abdülhâl›k
Efendi, efl-fieyh Mehmed Efendi (Tokatl›), Na‘li-
zâde Efendi, Melek Haf›z Efendi(s.131-134) gibi.

Bölümün sonunda da; Câmide müezzin ola-
rak görev yapanlar hakk›nda bilgi verilmekte-
dir. Abdulgâni Efendi, R›za Efendi bu müezzin-
lerden baz›lar›d›r(s.134-136).

Eserin sonunda da, ziyaret s›ras›nda okuna-
cak dualardan ve ziyarette nelere dikkat edilece-
¤inden bahsedilmektedir(s.134-136).

Görüldü¤ü gibi hem câmi ve türbe, hem de
etraf›ndakiler hakk›nda bilgi verilen bu menâ-
k›b-nâme, gerek yazar›n kendisinden önceki, ge-
rekse kendi zaman›ndaki bir çok bilgileri ihtiva
etmesi yönüyle Eyüp tarihi ve kültürü bak›m›n-
dan önemli bir kaynak hüviyetindedir.

Eyüp tarihi ve kültürü bak›m›ndan biyogra-
fik eser yazanlardan, burada örnek olarak vere-
ce¤imiz biri de Abdürrezzak’›n kaleme ald›¤›
“fierhu’s-Sudur” ile “Tuhfetü’z-Züvvâr” adl› iki
eseridir. Yukar›da muhtevâs›ndan söz etti¤imiz
eserin Câmiin meflay›h ve müderrisleri aras›nda
ad› geçen Abdürrezzak (öl.1170-1756) Eyüp’te
do¤mufl Eyüp’te büyümüfl, burada yaflam›fl ve
Eyüp’te vefat ederek Eyüp yak›nlar›nda gömülü
olan gerçek bir Eyüplü say›labilir.

Abdürrezzak’›n “fierhu’s-Sudûr” adl› ese-
rinde , Eyüp Türbesinin yak›nlar›nda defnedil-
mifl olan bilginlerle fleyhlerden otuz ikisinin bi-
yografisi yer almaktad›r. Bu eserin bir nüshas›
Süleymâniye Kütüphânesinin Esad Efendi  bölü-
münde 3622/12 numarada kay›tl› bulunmakta-
d›r(23).

Ayn› yazar›n “Tuhfetü’z-Züvvâr” ad›n› ver-
di¤i bir di¤er eserinde de¸câmi yak›nlar›nda gö-
mülü olan yedi fleyhin terceme-i hâlinden bahse-
dilmektedir. Bu eserin bir nüshas› da, bir önceki
nüshan›n hemen arkas›nda yer almaktad›r(24).

Bu eserler bize Eyüp ve civar›n›n de¤erinin
anlat›lmas› bak›m›ndan ne kadar önemli oldu-
¤unu ortaya koymaktad›rlar. Ayr›ca bu vesile ile
Eyüp Câmii ile türbesinin bir çok görev ve hiz-
mete yönelik müesseselere de sâhip oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Sâdece müderrislik, hatiplik,
imaml›k ve müezzinlik ile türbedârl›k görevleri
de¤il, ayn› zamanda, bafl imaml›k ve bafl müez-
zinlik gibi ayr› müesseselerin var oldu¤u da gö-

rülmektedir. Bunu  sâdece Eyüp tarihi bak›m›n-
dan de¤il, ayn› zamanda hem kültür, hem de ku-
rumlar tarihimiz aç›s›ndan de¤erlendirmemiz
mümkün olabilir.

SONUÇ

Menâk›b-nâmelerin destanlarla ilgisi birkaç
yönden kurulabilir. Her ikisi de tarihin kaynak-
lar›d›r. Ayn› zamanda destanlar da menk›beler
de, tarihî flahsiyetler etraf›nda geliflen olaylar›
konu edinirler. Bu olaylar bazen tarihî hakîkatle-
re uygun olmayabilir. Onun için hem destanlar›,
hem de menk›beleri ciddi ve esasl› bir tenkit süz-
gecinden geçirerek kullanmak, tarihî kaynak
olarak de¤erlendirmek gerekir.

Biyografik eserlerde de¤iflik flahsiyetlerin
özel hayatlar› anlat›l›rken menk›belere de yer
verilmektedir. Yine ciddî ve esasl› bir tarihî ten-
kide tâbi tutulmak flart› ile tarihin oldu¤u kadar,
özellikle toplum ve kültür tarihinin de kayna¤›
olarak menâk›b-nâmelerden yaralan›labilece¤i
kabul edilmektedir.

Bu aç›dan her nerede yer al›rlarsa als›nlar ve
hangi adla an›l›rsa an›ls›nlar, menk›belerin Türk
kültür tarihi için önemli ve vazgeçilmez birer
kaynak olduklar› düflünüldü¤ü gibi, ayn› za-
manda bunlar Türk-‹slâm kurumlar›n›n çeflitlili-
¤i ve iflleyifli hakk›nda da yararl› bilgileri ihtiva
eden hikayeler olarak de¤erlendirilebilirler.

Bu arada içinde menk›belerin yer ald›¤› me-
nâk›b-nâme türündeki eserler bölge, flehir ile câ-
mi, medrese, türbe gibi türlü mekânlar›n tarihle-
rine dair bilgileri de ihtiva ederler. ‹flte Eyüp ta-
rihi için de bu tür eserlerden yaralan›labilece¤i
gözden uzak tutulmamal›d›r.

Hatta Eyüp’le ilgili, baflka tarihlerde rastlan›-
lamayacak, k›y›da köflede kalm›fl, sat›r aralar›nda
bulunan tarihî anekdotlar da bu tür menâk›b-nâ-
meler arac›l›¤› ile gün yüzüne ç›kar›labilir. An-
cak, bu tür eserlerin öncelikle bulunmalar›, sonra
da yay›na haz›rlanarak, tarihî tenkide* sunulma-
lar› için zaman geçirilmeden gereken ilginin gös-
terilmesi, ilme yap›lacak yararl› bir hizmet olarak
de¤erlendirilebilir. 

Bunlardan Abdurrezzak’›n Eyüp’e dair
kaleme ald›¤› yukar›da ad› geçen iki eserin
Menak›p-name türünde yay›nlanmalar›
düflünülen eserler aras›nda yer almalar› hem
Eyüp tarihine, hem de Türk kültür tarihine
katk›da bulunulabilecek bir hizmet oldu¤undan
kuflku yoktur. 
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* M. fieker hocam›z ve Haflim
fiahin’in katk›lar› ile buluna-
bilen (mevcud) menk›be nüs-
halar›n› karfl›laflt›rmak "Me-
nak›p-› Eyüpsultan" isimli ki-
tap olarak ciltler halinde ya-
y›n çal›flmalar›m›z sürmekte.
(yay. notu)

(23) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e., III, 25

(24) Agâh S›rr› Levend,a.g.e., I,
418-419
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