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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)

ljadi~atü'l-]J.a~i~a
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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

_j

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-

HADTKATÜ's-SUADA
huf li katle't - tufı1f gibi kitaplarından da
faydalanarak meydana getirmiştir. Hadikatü's-Suadd'nın mukaddimesinin sonuna doğru bu kaynakları zikreden FuzQII özellikle Kaşifi'nin eserine bağlı kaldı
ğını ifade eder (eserin bu kaynaklarla mukaye sesi için bk. Nevvar Ahmet, Fuzülf'nin
Nesri !mezuniyet tezi 19381. iü Ed.Fak.;
Karahan. Eski Türk Edebiyatı İnceleme
leri, s. 272-274; FuzQII, Hadlkatü's-Sü 'eda,
hazırla ya nın önsözü, s. XXXIII -XL) .

FuzQii'nin en hacimli eseri olan Hadikatü's-suada, esas itibariyle mensur olmakla beraber metin arasında toplam
11 52 beyitten oluşan on altısı Arapça.
525'i Türkçe 541 parça manzumeye de
yer verilmiştir. Eser bir mukaddime. on
bölüm (bab) ve bir hatimeden ibarettir.
FuzQil mukaddimede, Kerbela Vak'ası'nı
anlatan Farsça ve Arapça eserler bulunduğu halde Türkler'in bundan mahrum
kaldığını, bu sebeple kendisinin bir maktel yazdığım söylemektedir. Eserin birinci
bölümünde Actem, Nuh. ibrahim. Ya'küb.
Musa, isa. EyyQb. Zekeriyya ve Yahya peygamberlerin uğradıkları belalardan. ikinci bölümde Hz. Muhammed'in Kureyş'
ten çektiği eziyetlerden. üçüncü bölümde vefatından, dördüncü bölümde Hz.
Fatıma'nın hayat hikayesiyle ölümünden, beşinci bölümde Hz. Ali'nin şeha
detinden. altıncı bölümde Hz. Hasan'dan, yedinci bölümde Hz. Hüseyin'in Medine'den Mekke'ye gelişinden. sekizinci
bölümde Müslim b. Akil'in şehadetin
den, dokuzuncu bölümde Hz. Hüseyin'in
Mekke'den Kerbela'ya gelişinden bahse-

dilmektedir. Hz. Hüseyin'in Yezld ordusuyla savaşının anlatıldığı on uncu bölüm
iki kısımdan meydana gelmiştir : Birinci
kısım Hür b. Yezld ile bazı kişilerin öldürülmesine. ikinci kısım Hz. Hüseyin'in ve
Ehl-i beyt'in şehadetine ayrılmıştır. Hatime ise üç kısımdan ibarettir. Ehl-i beyt
kadınlarının Şam'a gitmesini anlatan birinci kısım terkibibend şeklindeki meş
hur Kerbela mersiyesiyle son bulmakta,
ikinci kısımda on iki imam hakkında kısa
bilgi verilmektedir. "Münacat" başlığını
taşıyan üçüncü kısımda FuzQil, Kanuni
Sultan Süleyman'a ve maktelini yazması
için kendisini teşvik eden Mehmed Paşa 'ya dua etmektedir.
Hadikatü's-suadd'nın yazıldığı

tarih
Eldeki en eski
tanınmış hattat Mlr Ali Herevi
hattıyla yazılmış olan ve on yedi minyatür ihtiva eden Kahire yazmasıdır. Bunun üzerinde istinsah tarihi bulunmamakla beraber kütüphane kayıtlarına
953 (1546) tarihli olarak geçmiştir (Darü ' l-kütübi ' I-Mısri yye, Tarih Türki Tal 'at.
nr. 8 1) . Konya nüshası ise 954 ( 1547) yı
lına aittir (Konya Bölge Yazma Eserler
Ktp., nr. ı 18) . Bundan .dolayı eserin bu
tarihlerden de önce kaleme alındığı tahmin edilmektedir.
eserde
nüsha.

belirtilmemiştir.

Eserlerinde Azeri Türkçesi'nin özellikleri görülen FuzQii'nin Hadikatü's-suadd'sı. Beng ü Bade ve Türkçe divanına
oranla Osmanlı Türkçesi'ne daha yakın
dır. Eserin üsiQbu muhtevaya göre yer
yer değişiklik göstermektedir. Girişlerde
edebi sanatlarla süslü, terkipli. uzun ve se-

cili cümleler kuran. mukaddimeleri ayet,
hadis ve islam büyüklerinin sözleriyle zenginleştiren FuzQII rivayetleri naklederken ve olayları anlatırken daha sade ve
kısa cümlelere yer vermiştir.
Hadikatü 's-suada, FuzQil'nin inancı
na ve milliyetine dair bilgiler de ihtiva
etmektedir. Şair. Farsça divanının mukaddimesinde Kerbela toprağının mazlumların kanı ile karıştığını. kendisinin de
bu mihnet beşiğinde meşakkat sütü ile
beslenip buranın suyu ve havası ile büyüdüğünü söylemektedir. FuzQII eserini bu
duygu ve düşünceler içinde samirniyetle ve coşkun bir lirizmle kaleme almıştır.
Maktelde ifade o kadar akıcı ve etkileyicidir ki eser yazıldığı tarihten itibaren
Bağdat. Necef ve Kerbela'ya uğrayan ticaret kervanları ve muharrem aylarında
Hz. Hüseyin'in kabrini ziyarete gelenlerin
aracılığı ile kısa zamanda Türkler'iı:ı yaşadığı bütün bölgelerde tanınmış. ilgiyle
karşılanmış, hem Şii hem Sünni Türkler
tarafından sevilmiş. özellikle Hz. Hüseyin'in ölüm yıl dönümlerinde okunmuş
ve dinlenmiştir.

Kendi döneminden itibaren hemen bütün tezkirecilerle yakın dönem tenkitçileri eserin benzerleri arasında üstünlüğünden takdirle bahsetmişlerdir. Bağ
ctatlı Ahdl, 971'de (1564) kaleme aldığı
tezkiresinde Hadikatü 's-suadd ' nın havas ve avam arasında meşhur olduğunu
ifade etmekte. Evliya Çelebi de Dergezln
şehrinde yapılan bir taziye toplantısında
eserin mukaddes bir kitap gibi okunduğunu anlatmaktadır. Mehmed Enver, XX.
yüzyılda Safranbolu ve çevresinde yaşa
yan göçebelerin en beğendikleri eserin
bu kitap olduğunu yazmaktadır. M. Fuad
Köprülü, Hadikatü's-suadd'nın Anadolu Bektaşileri ve yörükleri arasında muteber bir eser olduğunu söyler.
FuzQII'nin eserinin bir özelliği de Al-i
aba sevgisine Şiiler kadar önem veren
Sünni tarikatlarda bilhassa muharrem
ayında tekke ve evlerde okunması. ayrı
ca içinde yer alan manzum kısımların yapılan törenlerde "muharremiyye", "mersiye-i Kerbela" veya "mersiye-i Al-i aba"
adıyla bestelenerek on gece sıra ile terennüm edilmesidir.

Hadikatü'ss u a da ' nın

ilk sayfasıvl a
minyatürlü
bir sa yfa s ı
(Süleymaniye Ktp. ,
Fatih, nr. 4321 ,
vr. 1', 18')

Hadikatü 's-suada Türk edebiyatında
en çok istinsah edilen eserlerden biridir.
Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde tesbit edilebilen. bazıları çok değerli minyatürlerle tezyin edilmiş 230
yazma bile herhalde Hadikatü's-suada
nüshalarının gerçek sayısını vermekten
uzaktır.

21

HADTKATÜ's-SUADA
Eser, 1ZS3'ten (1837) 1304'e (1887) kadar ilk ikisi Bulak'ta, diğerleri İstanbul'da
olmak üzere sekiz defa basılmış, tenkitli
neşri doktora çalışması olarak Şeyma
Güngör tarafından hazırlanmış ve bir inceleme ile birlikte yayımlanmıştır (Ankara 1987). Eserin günümüz Türkçesi ile yapılan neşirleri ise şunlardır: Selahaddin
Güngör. Saadete Ermişlerin Bahçesi (İs
tanbul'da 1955'ten 1990'a kadar sekiz defa basılm1şt1r); Mehmed Faruk Gürtunca, Saadete Erenlerin veya Kerbeld Şe 
hitlerinin Bahçesi (İstanbul 1970, 1979,
1980); Servet Bayoğlu. Erenler Bahçesi
(HI , 1986-1990).
Hadikatü's-suada'nın tesiri şöhreti
nisbetinde geniş ve devamlı olmuştur. Ayrıca başta Kerbela mersiyesi olmak üzere maktelin bütününü örnek alan eserler
de yazılmıştır. Bunların içinde en tanın
mışı. Darendeli Bekayi'nin (ö. 1200/ 1785)
manzum Kitab-ı KerbeJQ'sıdır. Hadikatü's-suada Mehmed Mehdi tarafından
187Tde Farsça'ya çevrilmiştir.
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Servet Bayoğlu). İstanbul 1986-90, sadeleştire
nin önsözü, 1, 13-15; Ahdi, Gülşen-i Şuara, İÜ
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ı 707) doksan üç sadrazarnın biyografisini ihtiva eder. Ancak bu dönemde veziriazamlık makamında bulunanlardan bazıları kitapta yer almamaktadır. Nitekim
Orhan Gazi'nin vezirlerinden Mahmud
oğ l u Nizameddin Ahmed Paşa ve Hacı
Paşa; Orhan Gazi ve 1. Murad devri vezirlerinden Sinaneddin Yusuf Paşa (Uzunçarşı lı , ı , 58 1-582); Çelebi Mehmed zamanında Çandarlı Ali Paşa ' nın kısa bir
süre halefi olan Osmancıklı İmamzade
Halil Paşa; Çelebi Mehmed'in son, ll.
Murad'ın ilk veziriazamı Bayezid Paşa; ll.
Murad devri veziriazamlarından Amasyalı Hızır Danişmend oğlu Koca (Hoca)
Mehmed Nizameddin Paşa (Danişmend,
ı, 427); Fatih Sultan Mehmed devri veziriazamlarından üç yıl bu makam da kalan
Rum Mehmed Paşa ile Tazarru'name
sahibi Sinan Paşa; Yavuz Sultan Selim'in
veziriazamlarından Dukakinzade Ahmed
Paşa ; ı. Ahmed ve IV. Murad devri veziriazamlarından olan Kayserili Halil Paşa
ile Koca Musa Paşa (a.g.e., lll, 504-505,
508); IV. Mehmed tarafından veziriazamlığa tayin edilen. fakat daha İstanbul'a
gelmeden aziedilen Girit serdan Deli Hüseyin Paşa'dan bahsedilmemektedir.

Eserjni kaleme alırken faydalandığı kayzikretmeyen Osmanzade
Ahmed Taib, veziriazamların biyografilerine önemlerine göre değişik hacimlerde
yer vermiştir. Hadikatü'l-vüzera 1271
(1855) yılında İstanbul'da yayımlanmış,
bunun tıpkıbasımı 1969'da Freiburg'da
nakların adını

yapılmıştır.

Hadikatü '1-vüzera büyük ilgi görmüş
ve esere müteselsil zeyiller yazılmıştır: 1.
Dilaver Ağazade ömer Vahid Efendi'nin
(ö. 1172/1758) zeyli. Defterhane'de yeti-

ŞEYMA GüNGÖR

HADIKATÜ'I-vÜZERA
(S' f.Jj,.ıf~...\>)
Osmanzade Ahmed Taib'in
(ö. 1136/1724)
Osmanlı

L

sadrazamianna dair
biyografik eseri.

_j

Türünün Türkçe'de ilk örneği olup Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın emriyle
yazılmış ve ona ithaf edilmiştir. Dibacesinde adı Hadika-i Vüzera şeklinde geçerse de eser Hadikatü'l-vüzera adıyla
tanınmış ve bu adla yayımlanmıştır.

Hadikatü'l-vüzera, Osman Gazi'nin
oğlu olduğu ileri sürülen Alaeddin Paşa'dan Rami Mehmed Paşa'ya kadar (ö.
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Hadikatü'luüzera'nı n

ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Hüsrev Paşa ,

nr. 384/2)

şen , teşrifatçıbaşılık,

maliye tezkirecilisipah katipliği,
başmuhasebecilik yapan ve Ragıb Paşa'
nın sadrazamlığı zamanında reisülküttablığa kadar yükselen Ömer Vahid Efendi, Osmanzade Ahmed Taib'in bıraktığı
yerden başlattığı zeyline özel bir ad vermemiştir. Eser, lll. Ahmed'in ilk sadrazarnı olan Kavanoz Ahmed Paşa ile baş
lamakta ve Nevşehirli Damad İbrahim
Paşa ile sona ermektedir. On üç sadrazamın biyografisini ihtiva eden bu zeyil
Hadikatü'l-vüzera ile birlikte basılmış
ve yine onunla birlikte tıpkıbasımı yapıl
mıştır. z. Gül-i Zibfı . Şehrizade Mehmed
Said (ö. 1178/ 1764-65) tarafından kaleme
alınmıştır. Osmanzade'nin kaldığı yerden
başlayan eser Said Mehmed Paşa'ya kadar gelmektedir. Gül-i Ziba, Ahmed
Cavid tarafından Dilaver Ağazade'nin zeyliyle karıştırılmış ve ona mal edilmiştir
(Verd-i Mutarra, s. 3) . Henüz yayımlan
mamış olan eserin Türkiye'de (Beyazıt
Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr.
2415/2 [vr. 7 vd .], Cevdet Paşa, nr. 143/3
[vr. 81 vd. j; TTK Ktp., nr. 39; TSMK,
Hazine, nr. 1306, Emanet Hazinesi. nr.
1236 [vr. lb·27bl; Süleymaniye Ktp .,
Hüsrev Paşa, nr. 384/5 [vr. 114 vd.],
HiHet Efendi ilavesi, nr. 195/3 [vr. · ı 36
vd .], Esad Efendi , nr. 2246/2 [vr. 61 vd.],
Lala İsmail, nr. 338/4 [vr. 146 vd.l) ve
Türkiye dışında çeşitli kütüphanelerde
(Berlin. Münih ve Viyana Devlet kütüphaneleri) yazma nüshaları vardır. 3 . Verd-i
Mutarra. Ahmed Cavid (ö. 1803) tarafın
dan yazılmıştır. Ragıb Paşa'dan başlaya
rak lll. Selim devri sadrazamlarından Yusuf Ziyaeddin Paşa'nın 1798 yılındaki ilk
sactaretine kadar yirmi dört sadrazarnın
ği,

piyade

mukabeleciliği,

