
Mü 'eyyed ve el-Ceride gazetelerine 
yazılar yazdı. ll. Meşrutiyet'in ilanına ka
dar Mısır'da kaldı. Daha sonra Suriye'ye 
döndü ve Hama'dan milletvekili seçildi. 

Meclis-i Meb'Osan'da kısa zamanda, 
Arap vilayetlerini (sancaklarını) temsil 
eden ve sayıları altmışla doksan arasın
da değişen mebuslar topluluğunun ön
deri durumuna geldi. Özellikle 1913'ten 
itibaren · sayıları gittikçe artan Arap 
parlamenterlerin hemen hepsi Araplık 
davası güdüyor ve gizli açık kurulan 
Arap cemiyetlerinde çalışıyorlardı. Zeh
ravi de 1909' da İstanbul' da kurulan ei
Münteda'l-edebi adlı cemiyetin kurucu
ları arasında yer a ld ığı gibi gizli progra
mının hazırlanmasında da rol oynadı. 

Arap öğrencilere yardım maksadıyla 

kurulan bu cemiyetin asıl amacı, İstan
bul'da öğrenim gören Arap gençlerini 
bir araya toplamak, bunlara milliyetçilik 
ve bağımsızlık fikirlerini aşılamaktı. 

Hatta İstanbul'a gelen bütün öğrencile
rin bu cemiyete girmeleri ve Zehravi'nin 
çıkardığı el-Haçlare (ı 91 0) gazetesinin 
Arap gençleri tarafından okunması için 
bazı tedbirler bile a lındı. Zehravi ayrıca. 
doğrudan doğruya Arap istiklali için 
çalışmak üzere 1909'da kurulan ilk gizli 
teşkilat olan Kahtaniyye Cemiyeti'nin 
kurucuları arasında da yer . aldı. Arap 
bağ ı msızlığı amacına. halifeliğin Arap
lar·a geçmesi şartını da ekleyen bu giz
li teşkilatei-Fetat (1909), ei-Ahd (1913) 

ve ei-La-merkeziyye (ı 9 ı 2) gibi ihtilal
ci cemiyetlerin kuruluşunda da öncü
lük etti. 

Zehravi ve cemiyet üyesi arkadaşları 
daha çok adem-i merkeziyetçi muhale
fet partilerine yakınlık gösterdiler. Bu 
yüzden Zehravi, 1911 ·de İttihat ve Te
rakki'ye karşı kurulan Hürriyet ve İti
laf Fırkası'nın kurucu üyeleri arasında 
yer aldı ve partinin başkan vekilliğine 
getirildi. Gazetesinde başta İttihatçılar 
ve Ziya Gökalp olmak üzere, Türkçüler 
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aleyhine yazılar yazdı. Zehravi'nin, İtti
hat ve Terakki'ye karşı muhalefetini 
gittikçe arttıran yayınlarının tesiri par
lamentoya da yansıdı. Arap mebuslar 
Türkler'den çok hıristiyan gruplara ya
kınlık göstererek Arap bağımsızlığı için 
kurulan dernekleri destekliyorlardı. Arap 
meselesi 1911'de açıkça tartışılır hale 
gelmişti. Arap milletvekilleri bölgeleri
nin ayrı ayrı ele alınması. Arap davası
nın bütün olarak tanınması lehinde ko
nuşmalar yapıyorlardı. 

Zehravi, 1912' de Mısır' da kurulan ei
La-merkeziyye Cemiyeti başkanlığına 

getirildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'yla bir
likte hareket eden bu cemiyetin gizli 
toplantılarını yönetti. ei-Münteda Cemi
yeti başkanı Abdülkerim ei-Halil'i Hürri
yet ve İtilaf Fırkası genel sekreterliğine 
ve Suriye genel müfettişliğine tayin et
tirdi. Diğer İtilaf Fırkası üyeleriyle bir
likte Suriye'yi dolaşarak konferanslar 
veren Abdülkerim el-Halil buralarda 
partinin şubelerini açtı. Daha sonra İti
laf Fırkası kapatılınca bu şubeler ei-La
merkeziyye'nin şubeleri haline geldi. 
Zehravi, 1913'te Paris'te toplanan Arap 
Kongresi'ne ei-La-merkeziyye'nin dele
gesi sıfatıyla katıldı ve kongreye baş

kanlık etti. Bu arada, İzzet ei-İbaz'ın 
Arap istiklal teşebbüsüne vakfettiği em
lakin mütevelliliğini de aldı. Bu sırada 
Arap bölgelerinde bulunan Türk me
murlarının Arap memurlarla değiştiril

mesi fikri gazetelerde yazılmaya başla
mıştı. Hatta Abdülkerim el-Halil, ei
Münteda Cemiyeti üyelerinden ve kendi 
adamlarından seçtiği kimselerin isimle
rinin yer aldığı listeyi Dahiliye ve Maarif 
nazıriarına verdi. Bu listede Zehravi'nin 
nazırlığa ve ayan üyeliğine tayin edil
mesi de isteniyordu. ei-La-merkeziyye, 
hükümet içinde Arap davasını destekle
mesi için Zehravi'nin ayan üyeliğini oy 
birliği ile onayladı. 

Zehravi gibi Arap milliyetçilerinin çe
şitli görevlere getirilmek suretiyle taltif 
edilmeleri. onları ayrılıkçı faaliyetlerden 
vazgeçirmedi. Osmanlı Devleti, Trablus
garp ve Balkan savaşlarından dolayı en 
buhranlı günlerini yaşadığı bir dönem
de onlar Batılı emperyalist devletlerin 
işine yarayacak davranışlara giriştiler. ı. 

Dünya Savaşı'nın çıkışını sevinçle karşı
layan bazı Arap milliyetçileri. daha sa
vaştan önce Fransa ve İngiltere'den al
dıkları vaadiere kanarak Osmanlı Devle
ti'ne karşı ayaklanmaya karar verdiler. 
Savaş başlayınca İstanbul'dan Kahire'ye 
giderek ei-La-merkeziyye Cemiyeti için-
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de çalışmalarına devam ettiler. Cemi
yet artık adem-i merkeziyetle yetinme
yip bağımsızlık için faaliyetlerine açık

ça devam etti. Sömürgeci Batı devlet
lerinin birtakım vaadleriyle aldatılarak 

çeşitli yerlerde isyanlar çıkardılar. Bu 
yüzden Suriye'de Aliye Divan-ı Harb-i 
Örfisi kurularak bu ihanetleri yapanlar 
yargılandı. Abdülhamid ez-Zehravi de 
bu mahkeme tarafından idama mah
kum edildi. 

Zehravi'nin el-Fı~h ve't-taşavvuf lta
savvuf ve fıkhın mahiyeti hakkında üç ri
sale, Mısır I 3 I 9 / I 90 I) ile Hadice Üm
mü'l-mü'minfn (Kahire ı927) adında 
iki eseri yayımlanmıştır. 
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ABDÜLHA Y CELVETİ 
(ö 1117 /1705 ) 

Tanınmış Celveti şeyhi, 
vaiz ve mutasawıf-şair. 

_j 

_j 

Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden Saçlu 
İbrahim Efendi'nin oğludur. Edirne'de 
doğdu. babasının yanında yetişti. Tari
kat adabını ondan öğrenerek tahsiline 
devam etti. Bir müddet sonra hilafet• 
aldı ve Rumeli Çirmen sancağındaki 

bugün Bulgaristan sınırları içinde bulu
nan Akçakızanlık kazasında Alaeddin 
Efendi Zaviyesi şeyhliğine getirildi. 
Edirne Sultan Selim (Selimiye) Camii 
vaizi olan babasının 1660'ta vefatı üze
rine. bu camiin vaizliğiyle tekke şeyhli-
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ğine tayin edildi. Bu görevlerde uzun 
müddet kaldıktan sonra 1686'da İstan
bul Kadırga'daki Sokullu Mehrtıed Paşa 
Zaviyesi'nin, Kadızade Mahmud Efendi'
den boşalan şeyh liğine tayin edildi. İki 
yıl sonra Eminönü Valide Camii (Yenica
mi) vaizliğine getirildi. 1691 'de Selami 
Ali Efendi'nin vefatı üzerine, Üsküdar'
daki Aziz Mahmud Hüdayi asitanesi
ne şeyh oldu. Bu vazifesi on dört yıldan 
fazla devam etti. 29 Receb 1117 ( 16 
Kasım 1705) Pazartesi günü vefat etti. 
Telsir-i Ba'z-ı Süver-i Kur'dniyye adlı 
eserine müstensih tarafından ilave edi
len bir kayıttan (İÜ Ktp, TY, nr. -2201, vr. 
ı ı 7a) yetmiş altı yaşında öldüğü anlaşıl

maktadır. Adı geçen asitane civarındaki 
Halil . Paşa Türbesi'ne, Halil Paşazade 

Mahmud Bey'in yanına defnedildi. 

Abdülhay Efendi, tasawufi sahada
ki ilmi seviyesi ve şahsiyetiyle Celvetiy-

Abd ülhay Celveti'nin Şerh-i Gazei-i Hacı Bayram-ı Veli 

ad l ı eserinden bir sayfa (iü Ktp .• TY. ne. 9771 , ve. 23"1 
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ye tarikatının önde gelen şeyhlerinden 
biri olmuştur. Çeşitli el yazması güfte 
mecmualarında görülen manzumeleri 
onun iyi bir şair olduğunu ortaya koy
maktadır. Abdülhay mahlası ile yazdığ ı 

ilahilerinin büyük kısmı birçok müsiki
şinas tarafından bestelenmiştir. Tasav
vuf edebiyatında Yunus Emre, Eşrefoğ
lu Rümi ve Niyazi-i Mısri gibi şiirlerine 
en çok beste yapılmış birkaç şairden bi
ri olmasına rağmen, henüz bir divanı
na rastlanmamıştır. Arap şairi Büsiri'
nin Hz. Peygamber için yazdığı Kaşf

de-i Bürde'sini nazmen tercüme et
miş (N uruosmaniye Ktp., nr_ 32 ı 3), Fet
hu'l-beydn li-hus(lli'n-nasri ve'l-fet
rıi ve'l-emdn adlı Arapça eserinde (Sü
leymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 34) 

Feth süresini, Telsir-i Ba'z-ı Süver-i 
Kur'dniyye adıyla kayıtlı (İÜ Ktp., TY, nr_ 
220 ı ı Türkçe eserinde ise Meryem, Ya
sin, Feth, Rahman, Nebe', Nazi'at, Abe
se, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin. Kevser 
sürelerini tefsir etmiştir. Ayrıca Şerh-i 
Gazel-i Hacı Bayram-ı Veli adlı bir kü
çük risalesi vardır (İÜ Ktp., TY, nr. 9771, 
vr_ 23b·26a) Setine'de Şerh-i Gazel-i 
Hazret-i Hüddyi adlı bir diğer eserin
den bahsediliyorsa da bu eserin nüsha
larına rastlanamamıştır. Müstakimza
de, Mecm(la'sının sonundaki "Beste
ciler Fihristi"nde onun ismini zikret
mekte, ancak Abdülhay Efendi'nin za
manımıza ulaşan bir müsiki eseri bu
lunmamaktadır. 
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( ~\_,>- -.rJI~ ) 
XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla 

XV. yüzyılın başlarında yaşayan 
minyatür ressamı. 

_j 

Celayiri Sultanı üveys b. Hasan'ın 
(ı 356- ı 374) himayesinde yetişmiş, bir 
rivayete göre bu sanatkar hükümdar 
tarafından bizzat yetiştirilmiştir. Aynı 

zamanda edip, şair ve bir araştırmacı 
olan Afgan Şahı Dost Muhammed'in 
belirttiğine göre, ustası Sultan Üveys'in 
nakkaşbaşısı Üstad Şemseddin'dir ve 
Sultan Ahmed b. üveys'in sarayında da 
birlikte çalışmışlardır. 1393'te Timur'un 
Bağdat'ı ele geçirmesi üzerine Semer
kant'a götürülen Abdülhay Hace, haya
tının sonuna kadar orada kalmış ve Ti
mur'un sarayını duvar resimleriyle süs
lemiştir. 

Sanatçının üslübu ve yaptığı tasvir
ler konusunda açıklamalar yapan Dost 
Muhammed, onun Sultan Ahmed b. 
Üveys'in de yardımıyla, mürekkep çi
zimleri ve fırça resimleri ihtiva eden bir 
Ebu Sa cidndme nüshası hazırladığını 
bildirmekte ise de söz konusu eser bu
güne kadar _ gelememiştir. Eserlerinin 
bugüne gelemeyişine, resim yapmanın 
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