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Tam adı ljadf~atü 'l-]J.a~i~a ve şe rf' 
atü'Harf~a olup İran edebiyatında yazı
lan ilk önemli tasawufı mesnevidir. Gazneli Sultan F'ahrüddevle Behram Şah'a
ith af edilen .eser. bu hükümdara övgüleri
de (fahr) ihtiva ettiği için Fal].rinam e veya Kitabü'l-Fal].rf adlarıyla da anılır. Mevlana Celaleddin-i Rumi. çok beğendiği ve
M e şn evi'sinde bazı konularını iktibas
ettiği esere İlahiname adını vermiştir.
S24'te (1130) yazmaya başladığı eserini ölünceye kadar elinden bırakmayan
Senal. son taraflarında ihtiyarlığından
bahsederken imkan bulduğu takdirde
eseri genişleteceğini söyler. ljadi~atü'l
]J.a~i~a tamamlanıp muhtevası duyulmaya başlandığında Horasan alimlerinin
büyük tepkisiyle karşılaşan Senal. eserin
bir nüshasını incelemeleri için Bağdat
ulemasına göndermiş ve onlardan gelen
fetva sayesinde ortalık yatışmıştır. Kısa
bir müddet sonra da vefat ettiğinden
eseri genişletme imkanı bulamamıştır.
Aruzun hafif bahrinde yazılm ı ş 10.000
beyitlik bir mesnevi olan ljadi~atü '1-]J.a~i~a tevhid, na't, aklın sıfatı, ilmin fazileti, gaflet, felek ve burçların tasviri,

hikmet, ata sözleri. aşk, kendinden önceki şair ve yazarların eserleri gibi konularla Behram Şah , vezirleri ve kadınları
nın övgülerini ihtiva eden on bölümden
meydana gelir. Eser tasawufı bir mesnevi olmakla birlikte ele alınan konular
bakımından yerine göre dini, ahlaki', felsefi. hikeml ve öğretici nitelikler de taşır.
Senal öldüğü zaman dağınık halde bulunan ljadi~atü 'l-]J.a~i~a , Behram Şah ' ın
görevlendirdiği Muhammed b. Ali erReffa tarafından düzenlenmiştir. Reffa
esere bir mukaddime yazmış ve bunun
içine eserin bazı nüshalarında bulunan
Senili'nin mukaddimesini de almıştır.
Senal'nin diğer eserlerinde olduğu gibi
bu eserin de yazma nüshaları arasında
büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum. şairin ölümünden sonra eserlerinin
ayrı kimseler tarafından derlenmiş olması ile açıklanabilir. Nitekim ljadi~a
tü'l-J:ıa~i~a·nın bilinen en eski nüshasında
(Süleymaniye Ktp., Bağd a tlı Ve hbi Efendi , nr. 1672 [istin sah ta rihi 55 2/ 11 57 1)
önsöz bulunmadığı gibi bu nüsha bölümlere de ayrılmamıştır. Bölümlere ayrılan nüshalar arasında da farklılıklar olup
bazıları on,. bazıları ise sekiz bölümdür.
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Bombay ( 1275) ve
Leknev'de (1 295/18 18). ayrıca Müderris
Rızavl tarafından Tahran'da yayımlan 
mıştır ( 1329 h ş .. 1368 h.). J. Stephenson
eserin bir bölümünü İngilizce'ye tercü me ederek metniyle birlikte neşretmiş
tir (Kalküta 1911).
M eşn e vi şarihlerinden Hindistanlı
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seçmeler yaeserler meydana getirilmiştir. Bunlardan genellikle Attar ' ın eseri olarak bilinen Münt e l].ab-ı ljadi~a
(İntil].ab-ı lfadl~a) . Dal-i Şlrazl diye tanı
nan Nizameddin Mahmud-i Şlrazl'ye aittir. Bu seçmenin bizzat Sen al tarafından
yapıldığı da söylenir.
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Senai'ni n
Jfadi }f:atü '1-J:ıa f!:i }f:a
ad lı eserinin
unvan sayfas ı ile
ilk s a yfas ı

(Süleymaniye Ktp.,
Bagdal lı

Vehbi Efendi,
nr. 1672)

Mü RSEL ÖZTÜRK

HADIKATÜ's-SUADA
(.,I.M.JI ~~)
FuzUli'nin
(ö. 973/1556)
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ljadi~atü'l-]J.a~i~a·dan

pılarak çeşitli

Eser Nizarnl-i Gencevl. Hakant-i Şirvanl
ve Evhadüddln-i Meragl gibi şairler üzerinde etkili olmuş , bunlardan birincisinin
Mal].zenü'l-esrar, ikindsinin Tu]J.fetü'l'Ira~eyn, üçüncüsünün de Cam-ı Cem
adlı eserlerinin ilham kaynağı olmuştur.
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nüshalarını karşılaştırarak tam bir metnini ortaya koyduğu eseri L etii'ifü'l-]J.ada'i~ min n efa 'isi 'd-de~a '~ adıyla şer
hetmiştir (Lekn ev 1877 . 1886 )
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Kerbela Vak' ası' nı
mensur eseri.

iş lediği
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Hz. Peygamber'in terunu Hüseyin'in,
Emev'i Halifesi Yezld b. Muaviye'nin Basra valisi Ubeydullah b. Ziyad kuwetleri
tarafından 10 Muharrem 61'de (10 Ekim
680) Kerbela'da şehid edilmesi, o tarihten beri müslümanlar arasında derin bir
üzüntü uyandırmıştır. Özellikle Şii müslümanlarca aşırı bir şekilde üzerinde durulan bu olay hakkında Arap, İran ve Türk
edebiyatlarında önceleri tarihl-menkıbe
v'i, sonraları edebi mahiyette "maktel-i
Hüseyin" veya kısaca " maktel" adı verilen birçok eser kaleme alınmıştır. Hadikatü's-suada ise bu türün Türk edebiyatındaki en başarılı örneğidir.
İran edebiyatında çok meşhur bir maktel olan Hüseyin Vaiz-i Kaşifı'nin Farsça
Ra vt.atü 'ş-şüh e da' adlı kitabını kompozisyon bakımından örnek alan F'uzurı eseri ni. Arap edebiyatında bu konuda tanınmış Ebu Mihnefin M a~telü'l-ljüse
yin ile Radıyyüddin İbn Tavüs'un el-Mel-

