HADi BEY, Yeniköylü
(mesela bk. Özalp, II, 25; BTMA, 1, 316)
ölüm tarihinin Mayıs 1917 olarak verilmesi, Sadettin Nüzhet Ergun'un tarih tesbitinde yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmaktadır. Zira Ergun, 1336 tarihinin karşılığı olarak 1917 yılını göstermiş (Antoloji, ll, 644) ve bu yanlış daha
sonraki müellifler tarafından da tekrarlanmıştır. Hadi Bey müsikişinas Hacı Faiz
Bey'in küçük kardeşidir.
Zamanın tanınmış müsikişinasları

arayer alan ve iyi bir Qdi olan Hadi Bey,
dini ve din dışı sahada bestelediği eserler yanında mahfuzatı , hanendeliği ve hocalığı ile de tanınmıştır. MOsikideki hocası Yeniköylü Hasan Sırrı Efendi'den binlerce eser öğrenmiştir. Parlak ve güzel sesli
bir hanende olan ve eserleri doğru okuınakla şöhret bulan Hadi Bey'in okuyuş
tavrı, müsikişinasların hafızalarından uzun
süre silinmeyen bir icra tarzı olarak anı
lagelmiştir. Bilhassa durak okumakta şöh
ret kazanmıştı.
sında

Yetiştirdiği

birçok talebe arasında en
kendisinden muhtelif durak.
ilahi, semai ve şarkıyı tavırları ile beraber
meşketmiş olan Mehmet Fehmi Thkay'dır. Bilhassa kuüdl zikirler için çeşitli ilahiler. ayrıca din dışı formda eserler bestelemiş. ancak bunların büyük kısmı unututmuştur. Güftesi Seyyid Nizamoğlu'ya
ait. "Bu aşk bir bahr-i ummandır" mısraı
ile başlayan nihavend ilahisiyle. "Derdmendim ey civan dermana geldim ağla
rım" mısraı ile başlayan muhayyer şarkı
sı en tanınmış bestelerindendir.
meşhuru ,
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HAni'I-ERVAH
( cf.9JYI..s.)l>)
İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin
(ö. 751/1350)
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cenneti ve oradaki
konu edinen eseri.

hayatı

_j

Eserin adı mukaddimesinde ve bazı
kaynaklarda (İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, lll, 402; Keşfü'?·?Unün, 1, 623) lfô.di'1 - ervô.J:ı ilô. bilô.di'1-efrô.J:ı, müellifın
diğer
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kitabında yaptığı atıfta
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Şıfatü '1-cenne

J:ıô.di'1-ervô.J:ı şeklinde

Muhtemelen bu
sım kaynaklarda

kaydedilmektedir.
eser bir kı

atıftan dolayı

Şıfatü'1-cenne, Vaşfü'1-

cenne, bazılarında da lfô.di'1-ervô.J:ı ilô.
bi1ô.di'1-efrô.J:ı şıfatü '1-cenne ( vaşfü '1-cenne) olarak zikredilmektedir (İbn Receb,
ll, 450; Dav0d1, ll, 93) . Bağdatlı İsmail Paşa

ve ondan faydalandığı anlaşılan Ebü'IHasan Ali en-Nedvl, bu ismin ilk kelimesini yanlış olarak "hadi" (~.)lll.) şek
linde gösterir (Hediyyetü 'l-'ari{fn, ll, ı 58;
Ricalü 'l-fikr, s. 319). İbn . Keslr ve Süyütl
ise İbn Kayyim'in birçok eserini zikrettikleri halde (el-Bidaye, XIV, 234-235 ; Bugyetü'l-vu'at, ı. 62-63) lfô.di'1-ervô.J:ı'tan
söz etmezler.
lfô.di'1-ervô.J:ı, Ebü Nuaym ei-İsfahanl
ile Ziyaeddin ei-Makdisfnin Şıfatü'1-cen
ne adlı eserlerinden sonra bu alanda yazılmış en kapsamlı kitaptır. Bir mukaddime ve yetmiş bölümden (bab) oluşan
eserin son bölümünün son faslı hatime
şeklinde düzenlenmiştir. Müellif mukaddirnede pek çok insanın yaratılış gayesinden gafıl olduğunu. bunların dünyanın
geçici nimetlerine kapılarak asli görevlerini unuttuklarını , ölümle karşılaştık
Iarında şaşkınlık içine düşeceklerini. ahiret hayatında ise cennet nimetlerinden
mahrum olmanın pişmanlığını duyacaklarını belirtmekte, insanları ahiret hayatına hazırlayıp Allah rızasına sevketmek üzere bu eseri yazdığım söylemektedir. Bu arada lfô.di'1-ervô.J:ı ilô. bilô.di'1efrô.J:ı (ruhları saadet ülkesine özendirerek yönlendiren) şeklindeki adlandırmanın
eserin muhtevasına uygun düşeceği kanaatinde olduğunu ifade etmektedir.
Eserde konular belli bir sistematik gözetilmeden ele alınmış ve bölümlerin bir
kısmı alt bölümlere de (fasıl) ayrılmıştır.
Tamamı incelendiğinde kitapta cennetin
halen mevcudiyeti, mahiyeti, kısımları ve
tasviri gibi ontolojik yönleri yanında görevlileri, sakinleri, orada yaşanacak olan
hayat. cennet nimetleri. Allah'ın mürninler tarafından görülmesi ve cennet hayatının ebediyeti gibi konuların ele alın 
dığı görülür.

Eserin ilk sekiz bölümünde cennetin
halen mevcut olup olmadığı. Hz. Adem'in
bir süre kalıp daha sonra çıkarıldığı cennetin arz cenneti mi yoksa ebediyet cenneti mi olduğu hususu tartışılmakta, bu
konuda öne sürülen delillerle bunlara yöneltilen eleştiriler sıralanmaktadır. Bu
arada müellif cennetin halen mevcut olduğu kanaatini taşıdığını söylemektedir. Eserin 9-12. bölümlerinde cennetin
kapıları ve bunların özellikleri, 13. bölü-

münde cennetin halen nerede bulundu14. bölümünde anahtarları, 1S. bölümünde cennetiikiere verilecek beratlar, 16. bölümünde cennete ulaştıracak
yolun tek olduğu anlatılmaktadır. 17 ve
18. bölümlerde cennetin dereceleri, 19
ve 20. bölümlerde cennet ehline ait nimetler sayılmakta ve onların Cenab-ı
Hak'tan talep edeceği bütün nimetierin
kendilerine verileceği ifade edilmektedir. 21-23. bölümlerde cennetin darü'sselam, darü'l-huld, fırdevs, adn, me'va
ve nalm gibi çeşitli isimleriyle bunların
anlamları üzerinde duran müellif. daha
sonra cennetin bir kısmı diğerinden üstün kılınan bölümlerini anlatmaktadır.
Kitabın 24-33. bölümlerinde cennet ehlinin durumu ile cennetin fiziki özellikleri tasvir edilmektedir. lfô.di'l-ervô.J:ı ' m
34-37. bölümlerinde cennet ehlinin bulunduğu bu mekanları daha önceden görmüş gibi tanıyacağı ifade edilmekte, 3851. bölümlerinde ise cennetiikierin tasviri, bunların cennete nasıl girecekleri.
ehl-i cennetin dereceleri belirtilmekte,
cennette okunacak ezan. orada bulunan bahçe. ağaç , meyve, gölgelik, nehir
ve kaynaktarla cennet ehlinin yiyecek ve
içecekleri. kullanacakları yemek takım
ları, elbiseleri. ziynetleri, döşekleri ve
koltukları tasvir edilmektedir. 52-64. bölümlerde hüri ve gılmanlarla bunların
özellikleri. ayrıca ehl-i cennetin günlük
hayatı anlatılmaktadır. Müellif, rü'yetullah konusunun işlendiği 65. bölümü
eserinin en önemli bölümü olarak takdim etmekte ve bunu otuz sekiz alt bölüme ayırmaktadır. İbn Kayyim, ahirette gerçekleşeceği Ehl-i sünnet tarafın 
dan kabul edilen rü'yetullahı inkar eden
ehl-i bid'atın görüşlerini çeşitli yönlerden eleştirmektedir. 66. bölüm Allah'ın
cennet ehline hitabı ve onları selamlamasına ayrılmıştır. Müellif eserinin 67.
bölümünü cennet ve nimetlerinin ebediyeti konusuna ayırmıştır. Burada cehennemin de ebed'i olup olmadığı tartış
malarına yer verilmekte ve konuyla ilgili
farkli görüşler sıralanmaktadır. Müellifın
bu tartışmalarda cehennemin ebedl olmadığı görüşüne meylettiği sezilmektedir (ayrıca bk. a.mlf., el-Vabi/ü'ş-şay
yib, s. 25). 68. bölümde cennete en son
girecek olan kimseler anlatılmakta, 69.
bölümde cennet ehlinin konuşacağı dil
ve cennetin alt kademelerinden üst kademelerine yükselmenin mümkün olabileceği gibi konulara yer verilmektedir.
Eserin son bölümünde müellif cennet nimetlerine kimlerin hak kazanacağı meğu,

HADi'I-ERVAH
selesine ve cennete girmeye vesile olan
davranışlara temas etmektedir.

cenne'sinden alınanlar arasında rastlandığına dikkat çekmektedir.

ibn Kayyim ele aldığı konuları işlerken
önce ilgili ayet ve hadisleri sıralamakta,
daha sonra sahabe ve tabiinin görüşle
rine yer vermektedir. Müellif Kütüb-i Sitte gibi muteber hadis kitapları yanında
ibn Merduye, Bezzar. Ebu Ya'la ei-Mevsı
rı. imam Şafii ve Ahmed b. Hanbel'in müsnedlerinden; Mücahid b. Cebr. Süddi,
Muhammed b. Cerir et-Taberi, ibnü'IMünzir en-Nisaburi, Esbat b. Nasr ve ibn
Ebu Hatim'in tefsirlerinden; Taberani'nin Şer.l;u's-sünne'si, ibn Ebü'd-Dünya'nın et-Teujib ve't-terhib'i, Beyhaki'nin
el-Ba'ş ve'n-nüşur'u, Ebu Nuaym el-isfahani ve Ziyaeddin ei-Makdisi'nin Şıfa
tü'I-cenne'leri ile ibn Ebu Asım'ın Kitfı
bü's-Sünne'sinden istifade etmiştir. ibn
Kayyim'in özellikle Ebu Nuaym'ın Şıta
tü'l-cenne'sinden geniş ölçüde faydalandığı ve konu başlıklarının büyük bir kıs
mını bu kitaptan iktibas ettiği anlaşıl
maktadır. Nitekim eserinin birçok yerinde Ebu Nuaym'ın adını zikrederekondan
alıntılar yapmaktadır (mesela bk. s. 92, 99,

ljadi'I-ervfı.l;'ı, ibn Kayyim'in öğren
cilerinden Ebü'I-Abbas ömer b. Şeha
beddin Ahmed el-Ensari ed-Da'i ila eş
reti'I-mesfı'i ii şıfati'l-cenne ve ehlih
adıyla özetlemiştir (Süleymaniye Ktp., Şe
h id Ali Paşa, nr. 554) . Kendi eserinde belirttiğine göre (et-Tacü 'l-mükel/el, s. 4 ı 8)
Sıddik Hasan Han'ın da Müşiru sakini'lgaram ila ravzati Dari's-selfım adlı bir
hulasası vardır. Abdülkadir Ahmed Ata
ljfıdi'I-ervfı.l;'ı et-Tari]f ile'l-cenne adıy
la ihtisar etmiştir (Kah i re I 986). ibn Kayyim, eserinin "MiftaJ:ıu'l-cenne" adını verdiği 14. bölümünün sonlarında "hayra ve
şerre götüren yollar" konusunda bazı
hususlara dikkat çekmişti. On satır kadar olan bu kısmın, Sa'd b. Atik en-Necdi
tarafından manzum hale getirildiği ve
Hidayetü't-tari]f min mesa~li fıli 'atils
adlı bir risaleler mecmuası içinde yer aldığı kaydedilmektedir (Bekir b. Abdullah
Ebu Zeyd, s. 149).

104, 121, 129, 133, 200, 360).

Müellifin bu eserinde, muteber hadis
kabul edilebilecek
rivayetleri içeren kaynaklardan da faydakitapları yanında zayıf

landığı anlaşılmaktadır. Kitabın naşirle

rinden Büdeyvi, bu tür rivayetlerin daha
çok Ebu Nuaym el-isfahani'nin Şıtatü'I-

/fiidi 'l-ervii /:ı ' ın ilk

Eser. başta müellifin öğrencileri ibn
Kesir ve ibn Receb olmak üzere bu konuda kitap yazan birçok kişiyi etkilemiş
tir. en-Nihfıye'sinde "Kitabü Şıfati ehli'l-cenne" başlığı ile bir bölüme yer veren ibn Kesir'in burada naklettiği rivayetler, ljadi'I-erva.l;'ta yer alanlarla büyük çapta benzerlik göstermektedir (enNihaye, II. 261-414). ibn Receb'in et-TaJ.:ı-

ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 2605)

vii mine'n-nar ve't-ta'rif bi-.l;ali dfıri'l
bevar (Beyrut 1407/ 1987 ) adlı eserinde
de aynı hususlar göze çarpmakta, M. Reşid Rıza da bu konulara temas ederken
ljadi'I-erva.l;'a atıfta bulunmaktadır (Tefsirü'l-menar, 1, 277).
ljadi'I-erva.l;'ın Türkiye'de (TSMK, ııı
Ahmed. nr. D ı 52 ı; Köprülü Ktp ., Fazı!
Ahmed Paşa , nr. 71 7; Süleymaniye Ktp.,
Fatih, nr. 2605, 2606, Ayasofya, nr. 2 ı 59 ,
Darülmesnevi, nr. ı 54; iü Ktp., AY, nr.
ı 240) ve Türkiye dışında çeşitli kütüphanelerde (Brocke lmann, GAL, ll, ı 29;
Suppl., ll, I 27; ayrıca bk. Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, s. 149) yazma nüshaları
mevcuttur. Eserin İ'lfımü '1-muvaJslsı'in
ile birlikte yap ı lm ı ş bir baskısı yanında (Illl, Kah i re ı 325/1 907) Mektebetü Nehdati Mısr (Kahire ı 97 ı) ve Darü'l-kalem
(Beyrut 1401 / 1983) tarafından yapılmış
iki tahkiksiz baskısı daha bulunmaktadır.
Mahmud H. Rebi' (Kahire 1357/ 1938).
Abdullah es-Seyyid Subh el-Medeni (Kahire 1398/ 1977). Abdüllatif Al-i Muhammed el-Fevair (Amman 1987). Yusuf Ali
Büdeyvi- Muhyiddin MüstQ (Beyrut 14 ı ı ;
ı 99 ı) ve isamüddin Sababati (Kahire
ı 992) eserin tahkikli neşirlerini gerçekleştirmişlerdir. Yusuf Ali Büdeyvi ve Muhyiddin Müstu tarafından yapılan neşir ciddi bir tahkik olarak dikkat çekmektedir.
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