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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 görmüﬂ 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›tmaktad›r.(1) Hayat›ndan bahseden eserlerde belirtildi¤ine göre o henüz hayatta iken "Reisülkurrâ" olarak meﬂhur olmuﬂ, vefat›ndan 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 anlayabilmek ve do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirebilmek için yaﬂad›¤› dönem ile yetiﬂti¤i çevre
hakk›nda k›saca bilgi vermekte yarar vard›r. O, XVIII. asr›n ortalar›nda hayata gözünü açt›¤› zaman Osmanl› Devleti dünya ülkeleri aras›nda henüz birinci devlet konumunda idi. Ancak h›zla kalk›nan ve güçlenen 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 tarihten sonra Osmanl› Devleti dünya s›ralamas›nda dördüncü devlet konumuna düﬂtü.(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 karamsarl›¤a sürüklemiﬂ, ümitsizli¤e düﬂürmüﬂtü. Do¤al olarak karamsarl›k ve ümitsizlik çare de¤ildi. Bu ortamdan s›yr›l›p
devleti yeniden eski gücüne ulaﬂt›rmak için
bir aray›ﬂ içine girmek gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Ancak bu aray›ﬂ iki farkl› görüﬂ ortaya ç›kard›. Sultan I. Abdülhamîd (saltanat›: 1774-1789), III. Selîm (saltanat›: 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 kalk›nd›rmay› düﬂünür ve bu yönde program-
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lar tatbike koyarlarken, Yeniçeriler ile ilmiye s›n›f›ndan ve halktan büyük bir kesim
bunlar›n karﬂ›s›nda yer alarak devleti Osmanl›’y› eskiden güçlü k›lm›ﬂ olan klasik
anlay›ﬂ› ve dinamikleri harekete geçirmek
suretiyle güçlendirmeyi düﬂünmüﬂ ve savunmuﬂlard›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 Osmanl› Devleti’ne çok pahal›ya mal olmuﬂ,
pahal›ya mal olmak bir yana ayaklanmalar›n, çat›ﬂmalar›n, hatta savaﬂlar›n ç›kmas›na neden olmuﬂ, bütün bunlarla ciddî yaralar 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 tarihinde(6) bugünkü Eyüp semtimizin o gün
için Eyüp Sultan olarak bilinen mahallesinde 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 baﬂlad›. Onun bu çocukluk dönemindeki hocalar› hakk›nda kaynaklarda bilgi verilmemiﬂtir. Ancak ilk e¤itimini tamamlamas›ndan
sonra, önceleri Eyüp kad›l›¤› ve Saray hocal›¤› gibi görevlerde bulunan, akabinde de
ﬁeyhulislâml›k makam›na getirilecek olan
Hamîdî-zâde Mustafa Efendi’ye (ö. 1793) talebe oldu¤unu(8) göz önüne al›rsak onun iyi
hocalar›n yan›nda yetiﬂti¤ini söyleyebiliriz.
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(1) Arapça olan bu cümle "‹smail o¤lu Mehmed Salih’in
o¤lu Ebû Eyyûb el-Ensârî Camii Baﬂimam› Abdullah" anlam›ndad›r. Geçti¤i yerler için
örnek olmak üzere bkz. Abdullah Eyyûbî, Tuhfetü’limâm fî mesâili’s-s›yâm, vr.
1b; ayn› müellif, Risâle fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aﬂera ve’ta

Takrîb, vr. 153 .
(2) Ba¤dadl› ‹smail Paﬂa, Hediyyetü’l-ârifîn, I, 489; Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, I, 379.
(3) Abdullah Eyyûbî, eserlerinde kendisini tan›t›rken
Eyüplü oldu¤unu özellikle
vurgular. Örnek olmak üzere
bkz. Müteﬂâbihâtü’l-Kur’ân,
s. 76.
(4) Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen 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 tarihi için bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, III, 396;
Ali Turgut, "Abdullah Eyyûbî", D‹A, I, 102.
(7) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(8) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 739. Hamîdî-zâde hakk›nda ayr›ca
bkz. Ahmed Cevdet Paﬂa, Tarih-i Cevdet, V, 149.
(9) ‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›,
Osmanl› Tarihi, IV/2, 507510. Hamîdî-zâde’nin icraatlar›ndan bir nümune görmek
için bkz. Enver Z›ya Karal,
Osmanl› Tarihi, V, 18.
(10) Ali Turgut, "Abdullah Eyyûbî", D‹A, I, 102.
(11) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 739.

Hamîdî-zâde, klasik-yenilikçi çekiﬂmelerinde yenilikçi çizgiyi savunan ve yenilikçi
padiﬂah Sultan III. Selîm’e icraatlar›nda yard›mc› olan bir kiﬂidir.(9) Abdullah Eyyûbî
Tefsir ve Hadis ilimlerini onun yan›nda tahsil ederek icazet ald› ve alimlik payesini elde
etti.(10) Bir ara devrin meﬂhur alimlerinden
biri olarak tan›nan Gelenbevî ‹smail Efendi’nin (ö. 1791) derslerine devam etti.(11) Gelenbevî de yenilikçi bir kiﬂi olarak bilinmektedir ve Sultan III. Selîm’i uygulamalar›nda
desteklemiﬂtir. O, dinî ilimler yan›nda mant›k, matematik, geometri ve cebir ilimlerinde
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(12) Gelenbevî’nin hayat› ve
ilmî kiﬂili¤i için bkz. ﬁerafettin
Gölcük-Metin Yurdagür, "Gelenbevî", D‹A, XIII, 552-555.
(13) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 739.
(14) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aﬂera
b

ve’t-Takrîb, vr. 164 .
(15) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, 738.
(16) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(17) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb
a

b

el-Ensârî, vr. 114 , 145 ; Ömer
R›za Kehhâle, Mu’cemü’lmüellifîn, VI, 123.
(18) Abdullah Eyyûbî, Hediyb

yetü’l-huccâc, vr. 1 ; Mehmed
Süreyya, Sicill-i Osmânî, III,
396.
(19) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aﬂera
a

ve’t-Takrîb, vr. 153 .
(20) Abdullah Eyyûbî, Hediyb

yetü’l-huccâc, vr. 1 .
(21) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396; Ali Turgut,
"Abdullah Eyyûbî", D‹A, I,
102.
(22) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379; Ömer Nasuhi 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 Osmânî, III, 396; Mehmed Tahir,
Osmanl› Müellifleri, I, 379381.
(25) ‹zhar ﬁerhi olan bu eserin
bir çok yazma nüshas› bulunmaktad›r. Örnek olmak üzere
bkz. Süleymaniye ktp., Dâru’l-Mesnevî blm., 494.
(26) ‹stanbul, 1282, 1309.
(27) Bu eser Molla Câmî’nin
(ö. 1492) el-Fevâidü’z-Z›yâiyye isimli Kâfiye ﬂerhine Tokatl›
Muharrem
Efendi
(ö.1591) taraf›ndan yaz›lan eksik bir hâﬂiyenin "Bedel" bahsinden itibaren ayn› usulde
kaleme al›nm›ﬂ bir tekmilesidir. 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-Arabiyye, II, 162.
(28) Ba¤dadl› ‹smail Paﬂa, Hediyyetü’l-ârifîn, I, 489; Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, I, 380.
(29) Ömer R›za Kehhâle,
Mu’cemü’l-müellifîn,
VI,
123.
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de ihtisas sahibi idi.(12) Hamîdî-zâde Abdullah Eyyûbî’yi dinî ilimler alan›nda, Gelenbevî ise müsbet ilimler konusunda yetiﬂtirmiﬂ
ve ﬂekillendirmiﬂlerdir.
‹yi bir medrese tahsili görerek e¤itimini
tamamlayan Abdullah Eyyûbî, di¤er taraftan seçkin bir haf›z ve kurrâ olarak yetiﬂmiﬂtir. 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 türbedar› Na’lî-zâde ‹brahim Efendi (ö.?)
idi.(14) O bu iki zattan icazet ald› ve Reisülkurrâ unvan›n› alarak Kur’an k›râati konusunda devrin en üst seviyede mütehass›slar›ndan biri oldu.(15) Kaynaklarda onun tasavvufla ilgilendi¤inden ve Murad Buhârî
Dergâh› post-niﬂîni Mehmed Efendi’ye
(ö.?) intisab etti¤inden de bahsedilmektedir.(16)
Abdullah Eyyûbî e¤itimini tamamlad›ktan sonra o gün için önemli bir görev say›lan Eyüp Sultan Camii baﬂimaml›¤›na
atand›. Ne zaman baﬂlad›¤› kesin olarak bilinmeyen buradaki görevi hayat›n›n sonuna kadar devam etmiﬂtir. Bu esnada caminin hemen yan›nda bulunan meﬂrutada
ikamet etti¤ini ve Dârulkurrâ ile Eyüp Sultan Medresesi’nde sürekli olarak ders okuttu¤unu bizzat kendisi haber vermektedir.(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 üstlenmiﬂtir. Sultan Ahmed Camii Cuma vaizli¤i ve Valide Camii vaizli¤i bu görevlerdendir.(18) Yine saraydaki Enderûn’a ve Kap›kulu Sipahi Oca¤›’na ö¤renci yetiﬂtiren
Galatasaray Hümâyunu’nda Kur’ân-› Kerîm 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 rastlanmam›ﬂt›r. Bu husus da onun kusursuz
bir ‹stanbullu ve Eyüplü oldu¤unu göstermektedir.
Hayat› boyunca siyasete ve idarecili¤e
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meyletmeyen, herkesin peﬂlerinden koﬂup
kendilerinde ikbal arad›¤› yönetici ve siyasetçilere 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¤rencilerini 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) Cenaze namaz› Eyüp Sultan Camii’nde k›l›nd›
ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin türbesinin ayak taraf›ndaki pençerenin hemen
yan›na defnedildi.(22)

B. Eserleri:
Abdullah Eyyûbî Türkçe yan›nda yüksek seviyede Arapça ve Farsça bilen bir ilim
adam›d›r.(23) Bir k›sm› te’lif bir k›sm› da tercüme 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 Türkçe ve Arapça te’liftir. Çok yönlü bir yazard›r. Kaleme ald›¤› eserlerini bir tasnife tabi
tutarak hat›rlat›rsak onun ilmî kiﬂili¤i ve ilgi alanlar› hakk›nda da fikir edinme ﬂans›n›
elde etmiﬂ oluruz:
1. Bilindi¤i üzere medreselerde e¤itim
Arapça olarak yap›lmakta, Abdullah Eyyûbî de bu e¤itim müesseselerinde ö¤retim
eleman› olarak ders vermektedir. O, Arap
dili ve gramerini gayet iyi bilir ve medresede yüksek seviyede Arapça okuturdu. Burada okuttu¤u derslerden tuttu¤u notlar›
sonradan düzenlemiﬂ ve bunlardan hacimli
eserler ortaya ç›km›ﬂt›r. Daha çok ﬂerh nitelikli olan bu eserlerinden biri Fevâyihu’lezkâr fî halli Netâyici’l-efkâr’d›r(25) ki vefat›ndan sonra birkaç defa yay›nlanm›ﬂt›r.(26) Bir di¤er eseri Tekmile-i Muharrem’dir.(27) Nahiv konusunda kaleme ald›¤›
‹mtihân-› Ezkiyâ ﬁerhi isimli eserini ise tamamlayamam›ﬂt›r.(28)
2. Abdullah Eyyûbî, Eyüp Sultan Külliyesi bünyesindeki Darulkurrâ’da da ö¤retim görevlisi idi ve hem de Reisülkurrâ
idi.(29) Darulkurrâ, yüksek seviyede Kur’an
ilimlerinin okutuldu¤u bir yerdir ve buran›n temel dersleri K›râat-› Seb’a, Aﬂere ve
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Takrîb’dir.(30) O, burada okuttu¤u derslerle
ilgili eserler de yazm›ﬂ, ayr›ca Kur’an etraf›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 okuyucuyu bu noktalarda uyar› hakk›ndad›r.(32)
Türkçe olarak yaz›lm›ﬂ olan Risâle fî
K›râati’s-Seb’a ve’l-Aﬂera ve’t-Takrîb Galatasaray 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›lm›ﬂ olan Müteﬂâbihâtü’l-Kur’an ise Arapça bir eserdir. Müellifin kendi ifadesine göre bu eser el-Kâmûsu’l-muhît sahibi el-Fîrûz-âbâdî’nin (ö. 1414) el-Besâir fî Letâifi’l-Kur’an isimli eserinden derlenmiﬂtir.(34) Levâmiu’l-bedr ﬂerhu Nâz›meti’zzehr isimli eserine gelince o burada Endülüslü alim eﬂ-ﬁât›bî’nin (ö. 1193) Nâz›metü’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 durumla yak›ndan ilgilidir. Yöneticilerde, orduda ve halkta gördü¤ü uyuﬂukluktan da
rahats›zd›r. Bundan dolay› yöneticileri
uyarmak maksad›yla Nesâyihu’l-mülûk
(Yöneticilerin Nasihatleri),(37) orduyu cihada ve savaﬂa teﬂvik etmek için Tezkiratü’rrumât (At›c›l›¤›n ve Savaﬂman›n Önemi),(38) halk› uyarmak ve ﬂuurland›rmak gayesiyle de Tefsîr-i Sûre-i Feth (el-Feth Süresinin Tefsiri)(39) isimli eserler yazm›ﬂt›r.
4. Yine o, günlük hayatla, çözüm bekleyen meselelerle ve toplumun ihtiyac› oldu¤una inand›¤› hususlarla ilgilenmekte ve
bu konularda eser yazarak ihtiyaca cevap
vermeye çal›ﬂmaktad›r. Meselâ, Ramazan’da insanlar›n gelip oruçla ilgili basit basit sorular sorduklar›n› görünce Tuhfetü’limâm 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-
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caklar›na dair bilgileri bulunmad›¤›n› söylemeleri üzerine de Türkçe olarak Hediyyetü’l-huccâc ismiyle özet bir hac risalesi yazm›ﬂt›r.(41) Ayn› maksatla Miftâhu Saâdeti’lMedîne isimli eserini yazm›ﬂ(42) ve Medînei 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 etmiﬂ ve cemaate devama teﬂvik etmiﬂtir.(44)

5. Bilindi¤i üzere tasavvuf Osmanl› dönemi 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 tasavvuf 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 ﬂekline itibar etmemekte, Kur’an ve Sünnet’e
uygunluk aramaktad›r. Konyal› meﬂhur
alim Ebû Saîd el-Hâdimî de (ö. 1762) tasavvuf konusunda duyarl›l›¤› ile bilinir.
Kur’an’a uymayan ve Hz. Peygamber’in hayat anlay›ﬂ›na uygun düﬂmeyen tasavvufî
anlay›ﬂlar› kabul etmez.(45) Ayn› anlay›ﬂa sahip olan Abdullah Eyyûbî, onun bu konuda
yazd›¤› er-Risâletü’n-Nakﬂibendiyye isimli eserini Tercüme-i âdâb-› Tarîk-› Nakﬂibendî ad›yla Türkçe’ye tercüme etmiﬂtir.(46)
Yine o, Ahmed et-Trabzonî (ö.?) isimli bir
zat›n kaleme ald›¤› Tuhfetü’l-ahbâb fi’ssülûki ilâ tarîk›’l-ashâb ad›ndaki eseri(47)
ile önemli mutasavv›flardan Ebu’l-Hasen
eﬂ-ﬁâzelî’nin (ö. 1258) örnek hayat›n› anlatan bir eseri Türkçe’ye tercüme etmiﬂtir.(48)
6. Abdullah Eyyûbî iyi bir hatip ve vâizdir. 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›¤› konuﬂmalardan oluﬂan metinleri sonradan toplay›p Mecâlisü’l-mevâiz ismiyle kitap haline
dönüﬂtürmüﬂtür.(49) Talebelerinin iste¤i
üzerine ‹slâm ‹nançlar› ve Felsefesi konusunda Fatih devri alimlerinden Hayâlî (ö.
1470?)(50) taraf›ndan kaleme al›nan Akâidü’n-Nesefî isimli eserin ﬂerhine uzun bir
hâﬂiye yazm›ﬂ ve anlaﬂ›lmas› zor yerlerini
izah etmiﬂtir.(51) Bu eser Hâﬂiye alâ Hâﬂiyeti’l-Hayâlî alâ ﬁerhi’l-Akâidi’n-Nesefiyye
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olarak bilinmektedir.(52) Ferâiz yani Miras
Hukuku konusunda kaleme ald›¤› ve Mahmûdiyye 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-Kârî’nin (ö. 1605) iki kelimelik hadislerden seçerek meydana getirdi¤i bir K›rk Hadis’inin Türkçe ﬂerhidir.(54) O, Hayâtî Efendi (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›nda kudsî hadisi Türkçe’ye tercüme etti¤i bir
çal›ﬂmas›d›r.(56) Tezkiratü’r-rumât ise kendisi taraf›ndan derlenmiﬂ bir k›rk hadis
mecmûas›d›r. Burada okçulu¤un, at›c›l›¤›n
ve savaﬂman›n önemine dair hadisler derlenmiﬂ 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 istinsah edilmiﬂ baz› yazma eserler ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.(60)

C. Eyüp Sultan ve Civar› Konusundaki Hassasiyeti:
Abdullah Eyyûbî’nin en önemli yönü,
Ebû Eyyûb el-Ensârî (ö. 49/669) Hazretlerine olan ilgisi ve Eyüp Sultan Camii ile civar› konusundaki duyarl›l›¤›d›r. O, tahsilini
tamamlad›ktan sonra Eyüp Sultan Camii’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¤unu, mermerleri ve çinileri öperek bunlardan bir ﬂeyler bekledi¤ini görünce, 90 yaﬂlar›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 aras›nda bir alâka kuramay›nca da bir ﬂeyler
yapmas› gerekti¤ini fark etmiﬂ ve hemen teﬂebbüse geçmiﬂtir.
‹lk iﬂ olarak Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-
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retlerinin Hazret-i Peygamber’den nakletti¤i hadisleri derleyip burada okutmay› düﬂündü. 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) Nefehâtü’l-abîri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb elEnsârî isimli eseri idi.(63) Abdullah Eyyûbî’nin anlatt›¤›na göre, bu zat Kânûnî Sultan Süleyman devrinde (saltanat›: 15201566) ‹stanbul’a gelmiﬂ, Ebû Eyyûb el-Ensârî 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 okutma 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 ismiyle yazma halinde kütuphanelerimizde
mevcuttur.(66)
Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin kabrine 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 Hâlid Ebâ Eyyûb el-Ensârî isminde ziyaret
adab›n› anlatan k›sa bir yaz› yazd›.(67) Türkçe olan bu yaz›da ziyaretçilerin dikkat edecekleri hususlarla okuyacaklar› dualar yer
almaktad›r.(68)
Bu arada o, Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin 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 Eyyûbî türbeye b›rakt› ve ziyarete gelenlerden
Ebû Eyyûb hakk›nda bilgi edinmek isteyenlerin buradan istifade etmelerini sa¤lad›.(69)
Yaﬂad›¤› muhitle çok yak›ndan ilgili
olan Abdullah Eyyûbî bununla da yetinmedi. ‹lim ehli zevat baﬂta olmak üzere Eyüp
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Sultan Camii ile türbe çevresindeki kabristanda yatan meﬂhurlar› tespit etmeye çal›ﬂt› 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 bölümde 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 Paﬂa (ö. 1496), Efdal-zâde (ö. 1497), Kutbüddîn Acemî (ö. 1497), Müeyyed-zâde (ö.
1516), Sinanüddîn Yusuf (ö. 1534), Çivi-zâde (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 daha iki as›r önce kendisini yordu¤unu ve
mahallî imkanlarla önemli iﬂler baﬂard›¤›n›
ortaya koymakta, ayr›ca bu noktalarda hizmet düﬂüncesi ve ﬂuuruyla hareket etti¤ini
göstermektedir.
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