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7.4.1957 tarihinde Bat› Trakya’n›n Gümülcine flehrinde do¤du. ‹lkokuldan sonra
medrese e¤itimi gördü. 1974 y›l›nda e¤itimini sürdürmek maksad›yla Türkiye’ye

geldi.1979 y›l›nda Bal›kesir ‹mam-Hatip Lisesi’nden, 1984 y›l›nda da Marmara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 

1985 y›l›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› vaizi olarak göreve bafllad›. Haseki E¤itim
Merkezi Mast›r-Doktora bölümünü bitirdi. Bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü’ne ba¤l› olarak Hadis dal›nda çal›flmalar yapt›. 1991 y›l›nda “Arap
Olmayan Sahâbîler” isimli çal›flmas›yla manast›r›n›, 1998 y›l›nda da “Sahâbeye

Yöneltilen Tenkitler” isimli teziyle doktoras›n› tamamlad›. 
Evli ve iki çocuk babas› olup Arapça, ‹ngilizce, ve Yunanca bilmekte, ilmî

çal›flmalar›na Diyanet-‹slâm Ansiklopedisi’nde madde yazarak sürdürmektedir.  

ABDULLAH EYYUB‹



A. Hayat› ve Hizmetleri:

XVIII. asr›n ikinci yar›s› ile XIX. asr›n
ilk yar›s›nda yaflayan ve yaflad›¤› dönemde
Eyüp semtinde çok önemli hizmetler gör-
müfl olan Abdullah Eyyûbî, kaleme ald›¤›
eserlerde kendisini Abdullah b. Mehmed
Salih b. ‹smail el-‹mâmü’l-evvel bi-Câmi-i
Ebû Eyyûb el-Ensârî fleklinde tan›tmakta-
d›r.(1) Hayat›ndan bahseden eserlerde be-
lirtildi¤ine göre o henüz hayatta iken "Re-
isülkurrâ" olarak meflhur olmufl, vefat›n-
dan sonra da ismiyle birlikte bu lâkapla
an›l›r olmufltur.(2)

Abdullah Eyyûbî do¤ma-büyüme
Eyüplüdür. "Eyüplü" anlam›na gelen ve
kendisinin de zaman zaman kulland›¤›
"Eyyûbî" fleklindeki nisbesi bunu aç›k bir
flekilde göstermektedir.(3)

Abdullah Eyyûbî’yi daha iyi anlayabil-
mek ve do¤ru bir flekilde de¤erlendirebil-
mek için yaflad›¤› dönem ile yetiflti¤i çevre
hakk›nda k›saca bilgi vermekte yarar var-
d›r. O, XVIII. asr›n ortalar›nda hayata gözü-
nü açt›¤› zaman Osmanl› Devleti dünya ül-
keleri aras›nda henüz birinci devlet konu-
munda idi. Ancak h›zla kalk›nan ve güçle-
nen Rusya ile di¤er Avrupa devletleri karfl›-
s›nda sürekli geriliyordu. Nihayet 1774 y›-
l›nda Ruslarla imzalanan Küçük Kaynarca
anlaflmas› bir dönüm noktas› oldu ve bu ta-
rihten sonra Osmanl› Devleti dünya s›rala-
mas›nda dördüncü devlet konumuna düfl-
tü.(4) Abdullah Eyyûbî o s›ralarda henüz 18
yafl›nda idi ve medrese tahsili görüyordu.

Osmanl› Devletinin karfl› karfl›ya kald›-
¤› bu durum devlet yöneticilerini, orduyu
yani Yeniçeri Oca¤›n› ve halk› büyük bir ka-
ramsarl›¤a sürüklemifl, ümitsizli¤e düflür-
müfltü. Do¤al olarak karamsarl›k ve ümit-
sizlik çare de¤ildi. Bu ortamdan s›yr›l›p
devleti yeniden eski gücüne ulaflt›rmak için
bir aray›fl içine girmek gerekiyordu. Nite-
kim öyle de oldu. Ancak bu aray›fl iki fark-
l› görüfl ortaya ç›kard›. Sultan I. Abdülha-
mîd (saltanat›: 1774-1789), III. Selîm (salta-
nat›: 1789-1807) ve II. Mahmûd (saltanat›:
1808-1839) gibi sultanlar yan›nda bir çok
yönetici ve ilim adam› devleti her yönüyle
yeniden yap›land›rmay› ve Avrupa tekni¤i
ile standartlar›na uygun bir anlay›flla kal-
k›nd›rmay› düflünür ve bu yönde program-

lar tatbike koyarlarken, Yeniçeriler ile ilmi-
ye s›n›f›ndan ve halktan büyük bir kesim
bunlar›n karfl›s›nda yer alarak devleti Os-
manl›’y› eskiden güçlü k›lm›fl olan klasik
anlay›fl› ve dinamikleri harekete geçirmek
suretiyle güçlendirmeyi düflünmüfl ve sa-
vunmufllard›r. (5)

Ortaya ç›kan iki taraf aras›nda yaklafl›k
bir buçuk as›r devam edecek bir mücadele
dönemi bafllam›flt›r. Üzülerek belirtelim ki,
bu mücadele dönemindeki çekiflmeler Os-
manl› Devleti’ne çok pahal›ya mal olmufl,
pahal›ya mal olmak bir yana ayaklanmala-
r›n, çat›flmalar›n, hatta savafllar›n ç›kmas›-
na neden olmufl, bütün bunlarla ciddî yara-
lar al›p zay›flayan devlet sonunda y›k›l›p
gitmifltir.

‹flte Abdullah Eyyûbî bu ayr›flman›n ve
kavgalar›n bafllad›¤› bir dönemde 1756 tari-
hinde(6) bugünkü Eyüp semtimizin o gün
için Eyüp Sultan olarak bilinen mahallesin-
de dünyaya geldi.(7) Babas› Mehmed Salih
Efendi’nin hayat› hakk›nda kaynaklarda
bilgi bulunmamakta ise de ilim ehli bir kifli
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Annesi ile ilgili her
hangi bir kayda rastlanmam›flt›r.

Abdullah Eyyûbî e¤itime devrin gelene-
¤ine uygun olarak Kur’an-› Kerîm, Arapça
yani Sarf ve Nahiv ilimlerini okuyarak bafl-
lad›. Onun bu çocukluk dönemindeki hoca-
lar› hakk›nda kaynaklarda bilgi verilmemifl-
tir. Ancak ilk e¤itimini tamamlamas›ndan
sonra, önceleri Eyüp kad›l›¤› ve Saray hoca-
l›¤› gibi görevlerde bulunan, akabinde de
fieyhulislâml›k makam›na getirilecek olan
Hamîdî-zâde Mustafa Efendi’ye (ö. 1793) ta-
lebe oldu¤unu(8) göz önüne al›rsak onun iyi
hocalar›n yan›nda yetiflti¤ini söyleyebiliriz.

Hamîdî-zâde, klasik-yenilikçi çekiflme-
lerinde yenilikçi çizgiyi savunan ve yenilikçi
padiflah Sultan III. Selîm’e icraatlar›nda yar-
d›mc› olan bir kiflidir.(9) Abdullah Eyyûbî
Tefsir ve Hadis ilimlerini onun yan›nda tah-
sil ederek icazet ald› ve alimlik payesini elde
etti.(10) Bir ara devrin meflhur alimlerinden
biri olarak tan›nan Gelenbevî ‹smail Efen-
di’nin (ö. 1791) derslerine devam etti.(11) Ge-
lenbevî de yenilikçi bir kifli olarak bilinmek-
tedir ve Sultan III. Selîm’i uygulamalar›nda
desteklemifltir. O, dinî ilimler yan›nda man-
t›k, matematik, geometri ve cebir ilimlerinde
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(1) Arapça olan bu cümle "‹s-
mail o¤lu Mehmed Salih’in
o¤lu Ebû Eyyûb el-Ensârî Ca-
mii Baflimam› Abdullah" anla-
m›ndad›r. Geçti¤i yerler için
örnek olmak üzere bkz. Ab-
dullah Eyyûbî, Tuhfetü’l-
imâm fî mesâili’s-s›yâm, vr.
1b; ayn› müellif, Risâle fî K›râ-
ati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-
Takrîb, vr. 153

a
.

(2) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489; Meh-
med Tahir, Osmanl› Müellif-
leri, I, 379.
(3) Abdullah Eyyûbî, eserle-
rinde kendisini tan›t›rken
Eyüplü oldu¤unu özellikle
vurgular. Örnek olmak üzere
bkz. Müteflâbihâtü’l-Kur’ân,
s. 76.
(4) Ahmet Akgündüz, Bilin-
meyen Osmanl›, s. 221-222.
(5) Kemal Beydilli, "Islahat",
D‹A, XIX, 174-185.
(6) Hicrî 1252 y›l›na tekabül
eden 1836 y›l›nda 80 yafl›nda
vefat etti¤i göz önüne al›narak
yap›lm›fl bir tespittir. Vefat ta-
rihi için bkz. Mehmed Sürey-
ya, Sicill-i Osmânî, III, 396;
Ali Turgut, "Abdullah Eyyû-
bî", D‹A, I, 102.
(7) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(8) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739. Ha-
mîdî-zâde hakk›nda ayr›ca
bkz. Ahmed Cevdet Pafla, Ta-
rih-i Cevdet, V, 149.
(9) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, IV/2, 507-
510. Hamîdî-zâde’nin icraatla-
r›ndan bir nümune görmek
için bkz. Enver Z›ya Karal,
Osmanl› Tarihi, V, 18.
(10) Ali Turgut, "Abdullah Ey-
yûbî", D‹A, I, 102.
(11) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739.



de ihtisas sahibi idi.(12) Hamîdî-zâde Abdul-
lah Eyyûbî’yi dinî ilimler alan›nda, Gelenbe-
vî ise müsbet ilimler konusunda yetifltirmifl
ve flekillendirmifllerdir.

‹yi bir medrese tahsili görerek e¤itimini
tamamlayan Abdullah Eyyûbî, di¤er taraf-
tan seçkin bir haf›z ve kurrâ olarak yetifl-
mifltir. Onun as›l ihtisas sahibi oldu¤u alan
K›râat ilmidir.(13) Bu konudaki üstadlar›
devrin meflhurlar›ndan Yakub A¤a Camii
imam› fieyhulkurrâ Salih Efendi (ö. 1879)
ile Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin tür-
bedar› Na’lî-zâde ‹brahim Efendi (ö.?)
idi.(14) O bu iki zattan icazet ald› ve Reisül-
kurrâ unvan›n› alarak Kur’an k›râati konu-
sunda devrin en üst seviyede mütehass›sla-
r›ndan biri oldu.(15) Kaynaklarda onun ta-
savvufla ilgilendi¤inden ve Murad Buhârî
Dergâh› post-niflîni Mehmed Efendi’ye
(ö.?) intisab etti¤inden de bahsedilmekte-
dir.(16)

Abdullah Eyyûbî e¤itimini tamamla-
d›ktan sonra o gün için önemli bir görev sa-
y›lan Eyüp Sultan Camii baflimaml›¤›na
atand›. Ne zaman bafllad›¤› kesin olarak bi-
linmeyen buradaki görevi hayat›n›n sonu-
na kadar devam etmifltir. Bu esnada cami-
nin hemen yan›nda bulunan meflrutada
ikamet etti¤ini ve Dârulkurrâ ile Eyüp Sul-
tan Medresesi’nde sürekli olarak ders okut-
tu¤unu bizzat kendisi haber vermekte-
dir.(17)

Kabiliyetli bir hatip olmas› ve özellikle
e¤itim alan›nda baflar›l› hizmetler vermesi
sebebiyle flöhreti artan Abdullah Eyyûbî
imaml›k ile birlikte baflka görevler de üst-
lenmifltir. Sultan Ahmed Camii Cuma vaiz-
li¤i ve Valide Camii vaizli¤i bu görevler-
dendir.(18) Yine saraydaki Enderûn’a ve Ka-
p›kulu Sipahi Oca¤›’na ö¤renci yetifltiren
Galatasaray Hümâyunu’nda Kur’ân-› Ke-
rîm ve di¤er dinî ilimleri okutmufltur.(19)

1813 y›l›nda 57-58 yafllar›nda bulundu-
¤u s›rada gerçeklefltirdi¤i bir hac yolculu-
¤u(20) d›fl›nda ‹stanbul’dan ve Eyüp’ten d›-
flar› ç›kt›¤›na dair her hangi bir bilgiye rast-
lanmam›flt›r. Bu husus da onun kusursuz
bir ‹stanbullu ve Eyüplü oldu¤unu göster-
mektedir.

Hayat› boyunca siyasete ve idarecili¤e

meyletmeyen, herkesin pefllerinden koflup
kendilerinde ikbal arad›¤› yönetici ve siya-
setçilere mesafeli duran, yaflad›¤› kar›fl›k ve
çalkant›l› dönemde insanlar›n büyük bir
k›sm›n›n taraf oldu¤u bir zamanda tarafs›z
kalmaya özen gösteren ve bunu baflaran,
kendini tamamen Kur’an hizmetine, e¤itim
çal›flmalar›na ve te’life adayarak ö¤rencile-
rini ve halk kitlelerini bilgilendirmeye ve
fluurland›rmaya çal›flan Abdullah Eyyûbî,
80 yafl›nda bulundu¤u s›rada 1836 y›l›nda
do¤du¤u yer olan Eyüp’te vefat etti.(21) Ce-
naze namaz› Eyüp Sultan Camii’nde k›l›nd›
ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin tür-
besinin ayak taraf›ndaki pençerenin hemen
yan›na defnedildi.(22)

B. Eserleri:

Abdullah Eyyûbî Türkçe yan›nda yük-
sek seviyede Arapça ve Farsça bilen bir ilim
adam›d›r.(23) Bir k›sm› te’lif bir k›sm› da ter-
cüme olmak üzere 30 civar›nda eser kaleme
ald›¤› bilinmektedir.(24) Bunlardan bir k›sm›
Fasça’dan Türkçe’ye tercüme, bir k›sm› da
Arapça’dan Türkçe’ye tercüme veya Türk-
çe ve Arapça te’liftir. Çok yönlü bir yazar-
d›r. Kaleme ald›¤› eserlerini bir tasnife tabi
tutarak hat›rlat›rsak onun ilmî kiflili¤i ve il-
gi alanlar› hakk›nda da fikir edinme flans›n›
elde etmifl oluruz:

1. Bilindi¤i üzere medreselerde e¤itim
Arapça olarak yap›lmakta, Abdullah Eyyû-
bî de bu e¤itim müesseselerinde ö¤retim
eleman› olarak ders vermektedir. O, Arap
dili ve gramerini gayet iyi bilir ve medrese-
de yüksek seviyede Arapça okuturdu. Bu-
rada okuttu¤u derslerden tuttu¤u notlar›
sonradan düzenlemifl ve bunlardan hacimli
eserler ortaya ç›km›flt›r. Daha çok flerh nite-
likli olan bu eserlerinden biri Fevâyihu’l-
ezkâr fî halli Netâyici’l-efkâr’d›r(25) ki ve-
fat›ndan sonra birkaç defa yay›nlanm›fl-
t›r.(26) Bir di¤er eseri Tekmile-i Muhar-
rem’dir.(27) Nahiv konusunda kaleme ald›¤›
‹mtihân-› Ezkiyâ fierhi isimli eserini ise ta-
mamlayamam›flt›r.(28)

2. Abdullah Eyyûbî, Eyüp Sultan Külli-
yesi bünyesindeki Darulkurrâ’da da ö¤re-
tim görevlisi idi ve hem de Reisülkurrâ
idi.(29) Darulkurrâ, yüksek seviyede Kur’an
ilimlerinin okutuldu¤u bir yerdir ve bura-
n›n temel dersleri K›râat-› Seb’a, Aflere ve

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  V I

320

(12) Gelenbevî’nin hayat› ve
ilmî kiflili¤i için bkz. fierafettin
Gölcük-Metin Yurdagür, "Ge-
lenbevî", D‹A, XIII, 552-555.

(13) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739.

(14) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera
ve’t-Takrîb, vr. 164

b
.

(15) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 738.

(16) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.

(17) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb
el-Ensârî, vr. 114

a
, 145

b
; Ömer

R›za Kehhâle, Mu’cemü’l-
müellifîn, VI, 123.

(18) Abdullah Eyyûbî, Hediy-
yetü’l-huccâc, vr. 1

b
; Mehmed

Süreyya, Sicill-i Osmânî, III,
396.

(19) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera
ve’t-Takrîb, vr. 153

a
.

(20) Abdullah Eyyûbî, Hediy-
yetü’l-huccâc, vr. 1

b
.

(21) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396; Ali Turgut,
"Abdullah Eyyûbî", D‹A, I,
102.

(22) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379; Ömer Na-
suhi Bilmen, Büyük Tefsir
Tarihi, II, 738.

(23) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396.

(24) Eserlerini topluca görmek
için bkz. Ba¤dadl› ‹smail Pafla,
Hediyyetü’l-ârifîn, I, 489;
Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mânî, III, 396; Mehmed Tahir,
Osmanl› Müellifleri, I, 379-
381.

(25) ‹zhar fierhi olan bu eserin
bir çok yazma nüshas› bulun-
maktad›r. Örnek olmak üzere
bkz. Süleymaniye ktp., Dâ-
ru’l-Mesnevî blm., 494.

(26) ‹stanbul, 1282, 1309.

(27) Bu eser Molla Câmî’nin
(ö. 1492) el-Fevâidü’z-Z›yâiy-
ye isimli Kâfiye flerhine To-
katl› Muharrem Efendi
(ö.1591) taraf›ndan yaz›lan ek-
sik bir hâfliyenin "Bedel" bah-
sinden itibaren ayn› usulde
kaleme al›nm›fl bir tekmilesi-
dir. Bir çok bask›s› yap›lm›flt›r
(‹stanbul, 1259, 1266, 1274,
1283). Eser hakk›nda bilgi için
bkz. Yusuf ‹lyan Serkis,
Mu’cemü’l-matbûâti’l-Ara-
biyye, II, 162.

(28) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489; Meh-
med Tahir, Osmanl› Müellif-
leri, I, 380.

(29) Ömer R›za Kehhâle,
Mu’cemü’l-müellifîn, VI,
123.



Takrîb’dir.(30) O, burada okuttu¤u derslerle
ilgili eserler de yazm›fl, ayr›ca Kur’an etra-
f›nda merak konusu olan baz› hususlara
eser yazarak cevap vermifltir. el-Mîzân bu
eserlerden biridir. Arapça olarak kaleme
al›nan bu eserini müellif, kendi döneminde
Kur’an konusunda yanl›fllar› görülen baz›
okuyucular›n hatalar›n› ortaya koymak
maksad›yla te’lif etmifltir.(31) Îkâzu’l-Kurrâ
da Kur’an ilimleri ve okuyuflu konusunda
gördü¤ü bir tak›m yanl›fllar› tashih ve oku-
yucuyu bu noktalarda uyar› hakk›nda-
d›r.(32)

Türkçe olarak yaz›lm›fl olan Risâle fî
K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-Takrîb Ga-
latasaray Humâyunu’nda ders kitab› olarak
okutulmak üzere haz›rlanm›flt›r.(33)

Kur’an’›n de¤iflik flekillerde yorumlanmas›-
na müsait ayetlerini izah maksad›yla yaz›l-
m›fl olan Müteflâbihâtü’l-Kur’an ise Arap-
ça bir eserdir. Müellifin kendi ifadesine gö-
re bu eser el-Kâmûsu’l-muhît sahibi el-Fî-
rûz-âbâdî’nin (ö. 1414) el-Besâir fî Letâ-
ifi’l-Kur’an isimli eserinden derlenmifl-
tir.(34) Levâmiu’l-bedr flerhu Nâz›meti’z-
zehr isimli eserine gelince o burada Endü-
lüslü alim efl-fiât›bî’nin (ö. 1193) Nâz›me-
tü’z-zehr isimli kasidesini flerhetmifltir.(35)

Kaside, Kur’an sürelerinin ayet say›lar›yla
alakal›d›r.(36)

3. Abdullah Eyyûbî, yaflad›¤› dönem ve
Osmanl› Devleti’nin içinde bulundu¤u du-
rumla yak›ndan ilgilidir. Yöneticilerde, or-
duda ve halkta gördü¤ü uyuflukluktan da
rahats›zd›r. Bundan dolay› yöneticileri
uyarmak maksad›yla Nesâyihu’l-mülûk
(Yöneticilerin Nasihatleri),(37) orduyu ciha-
da ve savafla teflvik etmek için Tezkiratü’r-
rumât (At›c›l›¤›n ve Savaflman›n Öne-
mi),(38) halk› uyarmak ve fluurland›rmak ga-
yesiyle de Tefsîr-i Sûre-i Feth (el-Feth Sü-
resinin Tefsiri)(39) isimli eserler yazm›flt›r.

4. Yine o, günlük hayatla, çözüm bekle-
yen meselelerle ve toplumun ihtiyac› oldu-
¤una inand›¤› hususlarla ilgilenmekte ve
bu konularda eser yazarak ihtiyaca cevap
vermeye çal›flmaktad›r. Meselâ, Rama-
zan’da insanlar›n gelip oruçla ilgili basit ba-
sit sorular sorduklar›n› görünce Tuhfetü’l-
imâm fî mesâili’s-s›yâm isimli özet bir
oruç risalesi kaleme alm›fl,(40) hac yolculu-
¤una ç›kan kimselerin bu görevi nas›l yapa-

caklar›na dair bilgileri bulunmad›¤›n› söy-
lemeleri üzerine de Türkçe olarak Hediyye-
tü’l-huccâc ismiyle özet bir hac risalesi yaz-
m›flt›r.(41) Ayn› maksatla Miftâhu Saâdeti’l-
Medîne isimli eserini yazm›fl(42) ve Medîne-
i Münevvere’nin önemi ile buradaki ziyaret
âdâb›n› anlatm›flt›r.(43) ‹nsanlar›n cemaate
devam konusunda tenbel davrand›klar›n›
görmesi üzerine de Mestci-zâde Abdullah
Efendi (ö. 1735) taraf›ndan yaz›lan Fezâilü
Cemâat isimli eseri Türkçe’ye tercüme et-
mifl ve cemaate devama teflvik etmifltir.(44)

5. Bilindi¤i üzere tasavvuf Osmanl› dö-
nemi toplum hayat›n›n önemli bir parças›-
d›r. Toplumla yak›ndan ilgili olan Abdullah
Eyyûbî’nin bu konuyu görmezden gelmifl
olaca¤› düflünülemezdi. Gerçekten de o ta-
savvuf konusuna e¤ilmifl, ancak bu hususta
kendisi yazmak yerine birkaç eser tercüme
etmeyi uygun görmüfltür. Tercüme etti¤i
eserlerden anlafl›lan flu ki, o tasavvufun ulu
orta ve yalan yanl›fl olarak tatbik edilen flek-
line itibar etmemekte, Kur’an ve Sünnet’e
uygunluk aramaktad›r. Konyal› meflhur
alim Ebû Saîd el-Hâdimî de (ö. 1762) tasav-
vuf konusunda duyarl›l›¤› ile bilinir.
Kur’an’a uymayan ve Hz. Peygamber’in ha-
yat anlay›fl›na uygun düflmeyen tasavvufî
anlay›fllar› kabul etmez.(45) Ayn› anlay›fla sa-
hip olan Abdullah Eyyûbî, onun bu konuda
yazd›¤› er-Risâletü’n-Nakflibendiyye isim-
li eserini Tercüme-i âdâb-› Tarîk-› Nakfli-
bendî ad›yla Türkçe’ye tercüme etmifltir.(46)

Yine o, Ahmed et-Trabzonî (ö.?) isimli bir
zat›n kaleme ald›¤› Tuhfetü’l-ahbâb fi’s-
sülûki ilâ tarîk›’l-ashâb ad›ndaki eseri(47)

ile önemli mutasavv›flardan Ebu’l-Hasen
efl-fiâzelî’nin (ö. 1258) örnek hayat›n› anla-
tan bir eseri Türkçe’ye tercüme etmifltir.(48)

6. Abdullah Eyyûbî iyi bir hatip ve vâ-
izdir. O, gençlik y›llar›ndan itibaren Eyüp
Sultan Camii ile Sultan Ahmed Camii ve
Valide Camii’nde uzun zaman va’z etmifl,
buralarda ve baflka yerlerde yapt›¤› konufl-
malardan oluflan metinleri sonradan topla-
y›p Mecâlisü’l-mevâiz ismiyle kitap haline
dönüfltürmüfltür.(49) Talebelerinin iste¤i
üzerine ‹slâm ‹nançlar› ve Felsefesi konu-
sunda Fatih devri alimlerinden Hayâlî (ö.
1470?)(50) taraf›ndan kaleme al›nan Akâ-
idü’n-Nesefî isimli eserin flerhine uzun bir
hâfliye yazm›fl ve anlafl›lmas› zor yerlerini
izah etmifltir.(51) Bu eser Hâfliye alâ Hâfliye-
ti’l-Hayâlî alâ fierhi’l-Akâidi’n-Nesefiyye
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(30) Dârulkurrâlar hakk›nda
bilgi için bkz. Nebi Bozkurt,
"Dârulkurrâ", D‹A, VIII, 543-
545.
(31) Abdullah Eyyûbî, el-Mîzân,
vr. 1

b
.

(32) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(33) Abdullah Eyyûbî, Risâle fî
K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-
Takrîb, vr. 153

a
.

(34) Abdullah Eyyûbî, Müteflâ-
bihâtü’l-Kur’ân, s. 76.
(35) Eserin yazma nüshalar› için
bkz. Süleymaniye ktp., ‹brahim
Efendi blm., 27, 49.
(36) Kâtip Çelebî, Keflfü’z-zu-
nûn, II, 1921.
(37) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396.
(38) Bir K›rk Hadis derlemesi ve
flerhi olan bu eser, Sultan II.
Mahmûd’un (saltanat›: 1808-
1839) kahvecibafl›s› Mustafa Kâ-
nî Bey taraf›ndan Telhîsu Resâ-
ili’r-rumât isimli eserin mukad-
dimesinde yay›nlanm›flt›r (‹stan-
bul, 1263/1846).
(39) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(40) Abdullah Eyyûbî, Tuhfe-
tü’l-imâm fî mesâili’s-s›yâm, vr.
1

b
.

(41) Abdullah Eyyûbî, Hediyye-
tü’l-huccâc, vr. 1

b
.

(42) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(43) Bu eser Ahvâlü Medîne-i
Münevvere ve Fezâilü Medîne-
i Münevvere fleklinde de geç-
mektedir. Bkz. Mehmed Sürey-
yâ, Sicilli Osmânî, III, 396.
(44) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(45) Ebû Saîd el-Hâdimî ve eser-
leri için bkz. Mustafa Yayla, "Hâ-
dimî Ebû Saîd", D‹A, XV, 24-26.
(46) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Topkap› Saray› Müzesi
ktp., Emanet Hazinesi blm.,
1275.
(47) Yazma bir nüshas›na rastla-
yamad›¤›m›z bu eserin mahiyeti
hakk›nda bilgi için bkz. Ba¤dad-
l› ‹smâil Pafla, Îzâhu’l-meknûn,
I, 237.
(48) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(49) Ömer R›za Kehhâle, Mu’ce-
mü’l-müellifîn, VI, 123.
(50) Hayâlî ve eseri hakk›nda bil-
gi için bkz. Adil Bebek, "Hayâlî",
D‹A, XVII, 3-5.
(51) Abdullah Eyyûbî, Hâfliye
alâ Hâfliyeti’l-Hayâlî, s.2.



olarak bilinmektedir.(52) Ferâiz yani Miras
Hukuku konusunda kaleme ald›¤› ve Mah-
mûdiyye fi’l-Ferâiz ismini verdi¤i eseri de
önemli çal›flmalar›ndan biridir.(53)

7. Hadis ilimleri konusunda genifl bir
birikime sahip olan Abdullah Eyyûbî bu
alanda da önemli eserler kaleme alm›flt›r.
Bunlardan Minhatü’l-bârî Aliyyü’l-Kâ-
rî’nin (ö. 1605) iki kelimelik hadislerden se-
çerek meydana getirdi¤i bir K›rk Ha-
dis’inin Türkçe flerhidir.(54) O, Hayâtî Efen-
di (ö. 1814) taraf›ndan derlenmifl olan bir
K›rk Hadis mecmûas›n› da flerh etmifltir.(55)

Bir di¤er eseri olan Tercüme-i Ehâdîs-i
Kudsiyye’ye gelince, bu onun 300 civar›n-
da kudsî hadisi Türkçe’ye tercüme etti¤i bir
çal›flmas›d›r.(56) Tezkiratü’r-rumât ise ken-
disi taraf›ndan derlenmifl bir k›rk hadis
mecmûas›d›r. Burada okçulu¤un, at›c›l›¤›n
ve savaflman›n önemine dair hadisler der-
lenmifl ve Türkçe olarak flerh edilmifltir.(57)

Abdullah Eyyûbî’nin Rahmâniyyetün
mine’t-tefsîr(58) ve fierhu Mir’âti’n-nâz›-
rîn(59) gibi eserleri de bulunmakta, ayr›ca
kütuphanelerimizde kendisi taraf›ndan is-
tinsah edilmifl baz› yazma eserler ile karfl›-
lafl›lmaktad›r.(60)

C. Eyüp Sultan ve Civar› Konusun-
daki Hassasiyeti:

Abdullah Eyyûbî’nin en önemli yönü,
Ebû Eyyûb el-Ensârî (ö. 49/669) Hazretleri-
ne olan ilgisi ve Eyüp Sultan Camii ile civa-
r› konusundaki duyarl›l›¤›d›r. O, tahsilini
tamamlad›ktan sonra Eyüp Sultan Ca-
mii’ne baflimam tayin edilmifl ve camiin
meflrutas›na yerleflerek cami ve civar›nda
olanlar› yak›ndan gözlemeye bafllam›fl,(61)

ancak karfl›laflt›¤› manzaray› pek iç aç›c›
bulmam›flt›r. ‹nsanlar›n ziyaret maksad›yla
buraya oluk oluk akt›¤›n›, adaklar tuttu¤u-
nu, mermerleri ve çinileri öperek bunlar-
dan bir fleyler bekledi¤ini görünce, 90 yafl-
lar›nda bulundu¤u s›rada Medine’den yola
ç›k›p ‹slâm’a hizmet maksad›yla ‹stanbul’a
gelen Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerini ve
onun tafl›d›¤› ruhu düflünmüfl,(62) ikisi ara-
s›nda bir alâka kuramay›nca da bir fleyler
yapmas› gerekti¤ini fark etmifl ve hemen te-
flebbüse geçmifltir.

‹lk ifl olarak Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-

retlerinin Hazret-i Peygamber’den nakletti-
¤i hadisleri derleyip burada okutmay› dü-
flündü. Bunlar› derlemeye çal›fl›rken daha
önce bu konuda yap›lm›fl bir çal›flma ile
karfl›laflt›. Bu çal›flma M›s›rl› muhaddis Ali
b. Ahmed el-Karâfî’nin (ö. 1533) Nefehâ-
tü’l-abîri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-
Ensârî isimli eseri idi.(63) Abdullah Eyyû-
bî’nin anlatt›¤›na göre, bu zat Kânûnî Sul-
tan Süleyman devrinde (saltanat›: 1520-
1566) ‹stanbul’a gelmifl, Ebû Eyyûb el-Ensâ-
rî Hazretlerini ziyarete gidince gördü¤ü
manzaraya çok üzülmüfl, bunun üzerine bu
eserini kaleme alm›flt›r.(64)

Abdullah Eyyûbî el-Karâfî’nin eserini
önce Türkçe’ye tercüme etti,(65) sonra bir
program dahilinde talebeye okuttu, halka
da anlatt›. Defalarca tekrar edilen bu okut-
ma ve anlatma ifli sonunda ortaya ç›kan
malzeme ile söz konusu hadisleri flerh etti.
Böylece hacimli bir eser ortaya ç›kt›. Güzel
bir Türkçe ile kaleme al›nm›fl olan onun bu
eseri Ebû Eyyûb el-Ensârî’den Rivayet
Edilen Hadislerin Tercüme ve fierhi is-
miyle yazma halinde kütuphanelerimizde
mevcuttur.(66)

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin kab-
rine gelen ziyaretçilerin türbe ve civar›nda
yanl›fl ifller yapmalar›, bid’at ve hurafe türü
fleylerle meflgul olmalar› gibi konular da
Abdullah Eyyûbî’yi rahats›z ediyordu. O,
bu yanl›fllar› ortadan kald›rmay› düflündü
ve bu maksatla Âdâbü’l-müsâfirîn veya
Risâle fî hakk› âdâbi ziyârati Hazret-i Hâ-
lid Ebâ Eyyûb el-Ensârî isminde ziyaret
adab›n› anlatan k›sa bir yaz› yazd›.(67) Türk-
çe olan bu yaz›da ziyaretçilerin dikkat ede-
cekleri hususlarla okuyacaklar› dualar yer
almaktad›r.(68)

Bu arada o, Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-
retlerinin hayat›n› anlatan bir eser kaleme
ald›. Türkçe olarak kaleme al›nan bu eserin
ismi Risâle fî hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb
el-Ensârî fleklindedir. Bir hizmet düflüncesi
ile kaleme ald›¤› bu eserini Abdullah Eyyû-
bî türbeye b›rakt› ve ziyarete gelenlerden
Ebû Eyyûb hakk›nda bilgi edinmek iste-
yenlerin buradan istifade etmelerini sa¤la-
d›.(69)

Yaflad›¤› muhitle çok yak›ndan ilgili
olan Abdullah Eyyûbî bununla da yetinme-
di. ‹lim ehli zevat baflta olmak üzere Eyüp
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(52) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Süleymaniye ktp., Yaz-
ma Ba¤›fllar blm., 666.
(53) Bu eser yazma halinde Kay-
seri-Râflid Efendi ktp., Îd Meh-
med Efendi blm., 26655/2, vr.
176b-180b de bulunmaktad›r.
Bilgi için bkz. Ali R›za Karabu-
lut, Kayseri-Râflid Efendi Eski
Eserler Kütuphanesindeki Yaz-
malar Katalo¤u, I-II, Ankara,
1995.
(54) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(55) Mehmed Tahir, a.g.e., I,
380.
(56) Bu eserin asl› Veliyyüddîn
Efendi taraf›ndan 1687 y›l›nda
kaleme al›nm›fl, Abdullah Ey-
yûbî taraf›ndan da tercümesi
yap›lm›flt›r. Yazma bir nüshas›
için bkz. Millet ktp., Ali Emîrî-
fier’iyye blm., 71.
(57) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Topkap› Saray› Mü-
zesi ktp., Emanet Hazinesi
blm., 1418.
(58) Mehmed Süreyyâ, Sicilli
Osmânî, III, 396.
(59) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489.
Mir’âtü’n-nâz›rîn için ayr›ca
bkz. Ba¤dadl› ‹smâil Pafla,
Îzâhu’l-meknûn, II, 462.
(60) el-Batalyevsî’nin (ö. 1127)
et-Tenbîh isimli eserinin Ab-
dullah Eyyûbî taraf›ndan 1219
(1804) y›l›nda istinsah edilmifl
yazma bir nüshas› için bkz.
Marmara Ün. ‹lahiyat Fak.
ktp., Üsküdarl› blm., 66.
(61) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî hakk› Hazreti Ebû Eyyûb
el-Ensârî, vr. 114

a
, 145

b
.

(62) Ebû Eyyûb el-Ensârî ve
‹stanbul’a gelifli hakk›nda bil-
gi için bkz. Hüseyin Algül,
Hala Sultan ve Eyyûb Sultan,
s. 71-77.
(63) el-Karâfî’nin bu eserinin
kütuphanelerimizde bir çok
yazmas› bulunmaktad›r. Ör-
nek olmak üzere bkz. Beyaz›t
ktp., Umumî blm, 1077; Nuru-
osmaniye ktp., 1284.
(64) Abdullah Eyyûbî, Ebû
Eyyûb el-Ensârî’den Rivayet
Edilen Hadislerin Tercüme
ve fierhi, vr. 2

b
-3

a
.

(65) Abdullah Eyyûbî, a.g.e.,
vr. 3

a
.

(66) Eserin tespit edebildi¤i-
miz 273 varakl›k tek nüshas›
için bkz. Süleymaniye ktp.,
Hasan Hüsnü Pafla blm, 203.
(67) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(68) Bir sahifeden ibaret olan
bu yaz›n›n metni için bkz.
Marmara Ün. ‹lahiyat Fak.
ktp., Hac› Cemal Ö¤üt blm.,
1215, vr. 146a. Abdullah Eyyû-
bî ziyaret adab› ile ilgili bu ya-
z›s›n› daha sonra baz› ilaveler-
le gelifltirmifltir. Bkz. Risâle fî
hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb el-
Ensârî, 123

b
-124

b
.

(69) Abdullah Eyyûbî, a.g.e.,
vr. 113

b
-114

a
.



Sultan Camii ile türbe çevresindeki kabris-
tanda yatan meflhurlar› tespit etmeye çal›fl-
t› ve onlar›n hayatlar›na dair bilgileri Ebû
Eyyûb el-Ensârî ile ilgili eserine bir bölüm
olarak ilave etti. Zeyl-i Risâle-i Hz. Hâlid
Ebâ Eyyûb el-Ensârî, Civar-› Türbe-i Ebû
Eyyûb’da Medfûn Olan Meflhurlar›n
Menk›beleri ve Eyüp Civar›nda Medfûn
Olanlar gibi farkl› isimlerle zikredilen ve
müstakil bir eser olarak alg›lanan bu bö-
lümde o yaklafl›k 25 kiflinin hayat›n› konu
etmifltir. Bunlar aras›nda Musannifek (ö.
1470), Ali Kuflçu (ö. 1474), Hatip-zâde (ö.
1495), Kestellî (ö. 1495), Seyyid Ahmed Pa-
fla (ö. 1496), Efdal-zâde (ö. 1497), Kutbüd-
dîn Acemî (ö. 1497), Müeyyed-zâde (ö.
1516), Sinanüddîn Yusuf (ö. 1534), Çivi-zâ-
de (ö. 1547) ve Saçl› Emîr Efendi (ö. 1555)
gibi önemli isimler de yer almaktad›r.(70)

Bütün bunlar Abdullah Eyyûbî’nin
ilim, devlet, toplum ve çevre gibi insanlar›n
bugün duyarl›l›k gösterdi¤i konularda da-
ha iki as›r önce kendisini yordu¤unu ve
mahallî imkanlarla önemli ifller baflard›¤›n›
ortaya koymakta, ayr›ca bu noktalarda hiz-
met düflüncesi ve fluuruyla hareket etti¤ini
göstermektedir.
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