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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-
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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 

Behriim Mirza Aibümü'nden tezhibi Abdülhay Hace'ye 
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günah olduğu inancıyla hayatının sonla
rına doğru ça lışmalarından pişmanlık 

duyarak bir daha resim yapmamaya 
yemin edip elindeki eserleri yaktığı ve
ya sildiği yolundaki söylentiler sebep 
gösterilmektedir. Abdülhay Hace'nin 
imzasını taşıyan orüinal bir eserin ele 
geçmemiş olmasına rağmen, birtakım 

çalışmalarının Muhammed b. Mahmüd 
Şah Hayyam tarafından yapılmış kopya
ları bazı saray albümlerinde yer almak
tad ı r. Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde bulunan Behram Mirza 
Albümü'ndeki bir minyatürün {Hazine. 
nr. 2 ı 54, vr. 20b). albüm hazırlanırken 

ona atfedilmiş olduğu görülmektedir. 
Washington Freer Gallery'de yer alan 
Sultan Ahmed b. Üveys'in divanındaki 
emsalsiz derecede güzel minyatürlerin 
de Abdülhay Hace'ye ait olması kuwet
le muhtemeldir. 
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ABDÜLHAYel-HASENİ 
( .;-=JI _,;JI~ ) 

. Abdülhayy b. Fahriddin 
b. Abditali el-Haseni 

(1869-1923) 

Hindistanlı alim ve tarihçi. 

22 Aralık 1869'da Leknev yakınların

daki Ray Barilli'ye iki mil mesafede bu
lunan Seyyid Alemullah en-Nakşiben

di'nin tekkesinde doğdu. Moğol istilası 
sırasında Bağdat'tan Hindistan'a göç 
ederek orada İslamiyet'i yaymaya çalı
şan. Hz. Hasan soyundan gelen bir aile
ye mensuptur. Önce Leknev'de devrin 
tanınmış alimlerinden Arapça, akli ilim
ler. fıkı h ve tefsir dersleri aldı. Daha 
sonra~ zamanın önemli ilim merkezle
rinden biri olan Bhopal'da hadisten tıb
ba kadar çeşitli ilimler tahsil etti. Ar
dından, Hindistan'ın en büyük ilmi, dini 
merkezleri olan Delhi, Saharanpür. Di
yübend (Deoband), Panipat ve Serhend'e 
gitti; oralarda da bazı ilim adamlarının 
derslerini takip ederek icazet aldı. 

Müslümanların kalkınmasına ve öğ

retim metotl arının yenileştirilmesine bü
yük önem veren Abdülhay 189S'te Lek
nev'e yerleşti. Zamanının büyük bir kıs
mını. bu gayeleri gerçekleştirmek üzere 
1893'te Nedvetü'l-ulema adıyla kurul
muş olan cemiyete ayırdı. 191 S'te Ned
ve'ye müdür oldu. Ölümüne kadar Ned
vetü'l-ulema ve ona bağlı bir kuruluş 
olan Darü'l-ulüm'da çalıştı. Arap. Fars. 
Urdu dil ve edebiyatlarıyla İslam son
rası Hindistan tarih ve medeniyeti. ilim 
ve telif hareketleri hakkında geniş bil
gi sahibiydi. Son günlerine kadar kitap 
yazmakla meşgul oldu. 2 Şubat 1923'
te vefat etti. Seyyid Alemullah'ın zavi
yesinde onun kabri yanına defnedildi. 
Meşhur fikir adamı Ebü'l-Hasan Ali el
Haseni en-Nedvi ile Nedvetü'l-ulema es
ki başkanı Abdülali el-Haseni {ö ı 96 ı) 
onun oğullarıdır. Fıkıh. tefsir. hadis. si
yer ve tarih alanlarında çeşitli eserler 
yazan Abdülhay el-Haseni'nin başlıca 

eserleri şunlardır : 

1. Nüzhetü1-havfıtır• ve behcetü'l
mesami< ve'n-~evciw. 1-XIV. (VII-XX. ) 
yüzyıllar arasında Hindistan'da yaşamış 
4500 kadar alim. mutasawıf, edip, si
yaset ve devlet adamının biyografilerini 
ihtiva eden sekiz ciltlik Arapça bir eser
dir. 1. cilt hicri 1-VII. ası rlara. diğer cilt
ler de VIII. yüzyıldan başlamak üzere 
her biri bir yüzyıla tahsis edilmiştir. 

Eserin önce ikinci cildi, İbn Hacer el-As
kalani'nin hicri sekizinci asır alimlerinin 
biyografilerine dair ed-Dürerü'l-kômi
ne adlı eserinin zeyli olarak neşredil
miş {Haydarabad . ı 350/ ı 93 1). yedinci 
cilde kadar olan diğer ciltler 1366-1378 
( 1947 -1959) yılları arasında. sekizinci 
cilt ise 1390 ( 1970) yılında Haydara
bM'da basılmıştır. 2. Cennetü 'l-maş

ri~ ve mat]a <u·n-nuri'l-müşri~. Hin
distan ' ın fiziki ve beşeri coğrafyası ile 
İslam sonrası tarihinin ele alındığı eser
de Hindistan'da hüküm süren devletler, 
hükümdar ve valiler, bunların yönetim 
şekilleri ve uygulamalarından geniş bir 
şekilde bahsedilmekte, ayrıca Hindis
tan'da İngiliz hakimiyeti ve Hindistan 
bağımsızlık hareketlerine de yer veril
mektedir. Eser, muhtevasına daha uy
gun olarak el-Hind ti'l- c ahdi'l-İslami 
adıyla yayımlanmıştır {Haydarabad ı 972) . 
3. Ma carifü'l- c avarif ii enva <n. cu
lı1m ve'l-ma <arif. İslamiyet'in Hindis
tan'da yayılışından XX. yüzyılın başla

rına kadar Hindistan'da eğitim ve öğ
rE:!tim tarihi. dini ve müsbet ilimler. dil. 
edebiyat. tarih ve coğrafya alanındaki 

gelişmeler ve bu dallarda yazılan eser
lerden bahseden bu kitap da eş-Şe~a-

ABDÜLKADiR. Şeyh 

fetü'l-İslamiyye fi'l-Hind adıyla neşre
dilmiştir { Dımaşk ı 3771 ı 958) 4. Tell]i
sü '1-al]bôr. Hadis alanında değerli bir 
çalışma olan eserde. senedler verilmek
sizin sadece hadisler zikredilmektedir. 
Nevevi'nin Riyaiü 'ş-şQJi}Jin' i gibi sahih 
hadisleri ihtiva eden bu eser de müel
lifin ölümünden sonra Teh?fbü'l-al]
la~ adıyla yayımlanmıştır { Dımaşk ı 394 / 
ı 9 74 , Beyrut ı 398/ ı 978) S. Münteha'l-ef
kôr. Telhisü 'l-ahbôr'ın şerhidir. 6. Gül-i 
Ra< na "(A'zamg~rh ı 343/ ı 924) . Urdu 
şiir tarihi ve şairlerine dair bir eser
dir {müel lifin bunlardan başka Urduca. 
Arapça ve Farsça bazı eser ve risa leleri 
için bk. Kudretu llah el-HüseynT. Abdülhay 
el-Hasen[, s. 280-288) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Alıdülhay ei-Haseni. eş-Şeka{etü '1-islamiyye 
{i'l-Hind (nşr . Ebü'I-Hasan Ali en-Nedvi). Dı· 

m aşk 1983 ; Abdü lalf ei-Hasenf, [Abdülhay ei 
Haseni]. Nüzhetü '1 - f)avafır, Haydarabad 1382 / 
ı 962, L c. , Mvkaddime; · Ebü' I-Hasan Ali en
Nedvi. a.e, ı390 / 1970, VIII. c., Mukaddi me; 
Brockelmann. GAL Suppl. , ll , 74, 863 ; Sezgin. 
GAS, ll , 863; ZirikiL el-A'lam, Kahi re 1373-78 / 
1954-59, IV, 62 ; Kehhale, Mu ' cemü 'l-mü ' elli
{in, Dımaşk 1376-80 / 1957-61 - Beyrut, ts. 
(Da ru ihyai't-türasi 'l-Arabi). V, ı 08-1 09 ; Ahmed 
Atıyyetullah. ei-Kamüsü '1-islamf, Kah i re 1399 / 
1979, V, 115; Yunus ihrahim es-Samerrai. 'u te
ma' ü '/- 'A ra b {i şibhi'l-l!:arreti 'l-Hindiyye, Bağ · 
da d 1986, s. 784-786 ; A. S. Bazmee Ansari. 
"N u zhat al-Khawatir", IS, XYI/ 2 ( 1977), s. 147-
ı50 ; a.mlf. . "Nuzhat al-Khawatir", HI, Vll / 2 
(1 984). s. 111-115 ;·Nesim Ahmed Feridi, "'Ab
dülhay ", U DM i, XII , 855-857 ; Kudretullah ei
Hüseyni, Abdülhay el-Hasenf, Cidde ı 403/ 
1983, s. 280-288. 

liJ ME HMET MAKSU DOGLU 

ABDÜLHA Y el-KETrANI 
( ~t;s;Ji_,;JI~) 

(bk. KETIANI, Muhammed Abdülhay). 
L ~ 

ı 
ABDÜLHA Y el-LEKNEVİ 

ı 

( ... ~ı _rll~ ) 

L 
(bk. LEKNEVİ). 

~ 

ı 
ABDÜLKADiR, Şeyh 

ı 

( .;)W\~ ~~) 

(1874-1950) 

L 
Hindistanlı devlet adamı ve yazar. 

~ 

Babasının , maliye memuru olarak 
bulunduğu Pencap şehrinde doğdu. İ lk 
ve orta tahsilini Lahor'da tamamladı. 

1894'te aynı şehirde bulunan Fareman 
Christian College'den mezun oldu. Bir 
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