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Fürkatname'nin ilk sayfası (Millet Ktp., Ali Emiri Efendi, 
Manzum, nr. 1063) 

men bu tarihi 866 (1461-62) olarak kay
detmiştir (HOP, II, 380) . 

Aruzun "mefallün mefailün feülün" ka
lıbıyla yazılan ve 1 000 kadar beyitten mey
dana gelen Pürkatname Halili'nin kendi 
başından geçmiş gibi anlattığı bir aşk hi
kayesidir. İznik'te gezerken bedestende 
gördüğü bir güzele aşık olması üzerine 
sıkıntılı bir duruma düştüğünü anlatan 
şair bundan kurtulmak için istanbul'a 
gider. Fakat sevgilisinden aşkının sami
rniyetine inandığını belirten bir mektup 
alınca geri döner. önce şairi şefkatle kar
şılayan sevgilisi daha sonra gözden kay
bolur ve rüzgara seslenerek içini döken 
şaire sahrada bir ışık halinde kendini gös
terir. Eserde ayrıca aralara serpiştirilmiş 
aruzun değişik kalıplarında iki kaside, 
bir murabba, bir muhammes, bir terci
ibend ve yirmi altı gazel yer almaktadır. 
Özellikle gazeller. vezin ve şeklin verdiği 
monotaniuğu kırması yanında olay örgü
sünün gelişmesi sırasında gerilimli sah
neleri en iyi şekilde ifade eder. 

Pürkatname'de anlatılan aşkın tasav
vufı veya beşeri aşk olduğu konusunda 
farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Hali
ll'den bahseden kaynakların çoğu hika
yeyi beşeri bir aşkın ifadesi olarakyorum
lamıştır. Ancak üsiObu, kullanılan tasav
vufı semboller ve özellikle bitiriliş şekli 
eserin tasawufı aşkı anlattığını düşün
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sırada altmışın üzerinde bulunması ve 
bundan kısa bir müddet sonra da tekke 
şeyhi olması bu görüşü teyit etmektedir. 
Pürkatname'nin beşeri aşkı anlattığını 
ileri sürenlerin bu kanaati eseri yanlış yo
rumlamalarından ileri gelebileceği gibi 
bu kişilerin Halili'nin hayatını. bu tür ma
ceraları halk arasında yaygın biçimde 
anlatılan XVI. yüzyıl şairlerinden Halil-i 
Zerd'in hayatıyla karıştırmalarından da 
kaynaklanmış olabilir. Ayrıca ll . Murad 
devri şairlerinden iznikli Hümami'nin 
Farsça'dan tercüme ettiği Siname adlı 
eserin (Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 369 ı) Pirilkname veya Pür
katname adıyla anılması (Seh! , s. 58; 
Latlfl, s. 367). Hallll'nin Pürkatname'siy
le bu aşk hikayesinin birbirine karıştırıl
mış olabileceğini akla getirmektedir. Zi
ra tezkirelerin çoğunda Pürkatname'
nin Pirilkname diye kaydedilmiş olması 
(mesela bk. Sehl. s. 64; Latlfl. s. 147). 
tezkire müelliflerinin Halili'nin eserini 
görmedikleri ve bu yüzden onu Hüma
mi'nin eseriyle karıştırdıkları ihtimalini 
kuwetlendirmektedir. Eserin adını sa
dece Kınalızade Hasan Çelebi doğru ola
rak kaydeder (Tezkire, I, 345). Aşık Çele
bi, Pürkatname'nin halk arasında Di
van-ı Halilidiye şöhret kazandığını söy
ler ( Meşairü 'ş-şuara, vr. 269b). Eserin adı, 
Berlin Königlichen Bibliothek'te bulunan 
890 (1485) tarihli nüshasının hem mu
kaddimesinde hem de son kısmında Pür
katname şeklinde yazılmıştır (Pertsch , 
VI, 370) 

Pürkatname'nin istanbul (İÜ Ktp., TY, 
nr. 3770; Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, 
Manzum, nr. 1063). Ankara (TOK Ktp., nr. 
263; DTCF Ktp., nr. N334). Manisa (Mura
diye Ktp., nr. 320 1/2). Berlin (Pertsch, VI, 
370), Londra (Rieu, s. 2 10) ve Paris'te 
(Blochet, ı. I 20) çeşitli nüshaları mev
cuttur. Ayrıca Günay Kut eserin bir nüs
hasının kendisinde bulunduğunu bildirir 
( TDAY Belleten 1 19771. s. 335 ). Pürkat
name üzerinde Orhan Kemal Tavukçu 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır (bk. 
bibl.) . 

Ahmed Paşa. Şeyhi, Necati gibi önde 
gelen şairler arasında yer almamakla 
birlikte Halili'nin şiir mecmualarında bir
çok manzumesine yer verilmesi ve bir 
kısım şiirlerine nazireler yazılması onun 
epeyce meşhur bir şahı;iyet olduğunu 
göstermektedir. Çeşitli mecmularda şiir
leri bulunan (mesela bk. Camiu'n-nezair, 
vr. 2 ı 5b-no•; Camiu'l-meani, vr. 170•-
1 72b) Hallli'nin, "Rah-ı aşkında habibim 
ne bela çektiğimi 1 Nazar etsen bilesin 

defter ü divanımıza" (Fürkatname, vr. 
4 ı •ı beytinden bir divan tertip etmiş ol
duğu anlaşılmakta, bazı kaynaklarda da 
mürettep bir divanının varlığından söz 
edilmektedir (Osmanlı Müelli{leri, I I, 160). 
Ancak divanı henüz ele geçmemiştir. 
Camiu'l-meani'deki otuz üç gazeli dı

şında (Ergin, lll/3-4, s. 545-559) şiirleri
nin tamamı henüz bir araya getirilip ya
yımlanmamıştır. 
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Iii MusTAFA ÖZKAN- MusTAFA isEN 

HALiLi, Ebu Ya'la 
(~,~~!) 

Ebu Ya'la Haltl b. Abdiilah 
b. Ahmed el-Halflt el-Kazvtnt 

(ö. 446/1055) 

ei-İrşfid adlı eseriyle tamnan 
hadis hafızı. 

_j 

iran'ın Kazvin şehrinde 366 (976) yılı 
civarında doğduğu tahmin edilmektedir 
(Hal1'11. el-İrşad, naşirin mukaddimesi, 1, 
17-18 ). itme düşkün bir aile içinde yeti-



şen Halili ilk tahsilini memleketinde yap
tıktan sonra Bağdat, Nişabfır, Kfıfe, Cür
can ve İsfahan gibi önemli ilim merkez
lerinde öğrenimini sürdürdü, Ebü'I-Ka
sım Abdülaziz b. Ahmed ei-Müzekki, kı
raat alimi Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed ei
Kazvini, Darekutni, kıraat alimi ve mu
haddis Ebfı Hafs ei-Kettani, Ebü'I-Hüse
yin Ali b. Muhammed ei-Mervezi, Ebfı 
Tahir ei-Muhallis ve Hakim en-Nisabfıri'
nin ders halkalarına katıldı; hadis hfıfızı 

İbnü'I-Mukri ei-İsfahfıni, İbn Şahin ve 
Gıtrifi gibi alimlerden icazet aldı . Tahsili
ni tamamladıktan sonra Kazvin'e dönen 
ve ilmi faaliyetini orada devam ettiren 
Halili'den hacası Ebfı Bekir b. Lal, İsmail 
b. Maki ei-Kazvini ve hadis alimi olan oğ
lu Ebfı Zeyd Vakıd b. Halil rivayette bu
lundular. Kazvin kadılığı yapan ve özel
likle hadis ricaliyle ilelü'l-hadis konusun
da geniş bilgiye sahip sika bir hadis hfı
fızı olan Halili 446 (1 055) yılının sonlarına 
doğru vefat etti. 

Eserleri. 1. el-İrşad ii ma<riteti <ule
ma'i'l-J:ıadi§. Çeşitli kaynaklarda el-İr
şad ii ma<rifeti'r-rical (muf:ıaddi§ln, af:ı-
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Ebü Ya'la 
ei-Halili'nin 
el-irşad adlı 

eserinin 
EbüTiihir 
es-Silefi 
tarafından 

aynı adla 
ihtisar edilen 
nüshasının 

zahriyesi 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 2951) 

vali'r-ruvat, 'ulema'i'l-bilad) gibi farklı 
adlarla da zikredilir. Halili'den sonra ya
zılan ricale dair kitaplara kaynaklık eden 
eser şehir adiarına göre düzenlenmiş 
olup Yemen, Bahreyn, Yemame, Kuzey 
Afrika ve Endülüs bölgelerinde bulunan 
şehirler zikredilmemiştir. Eserde, tabiin 
neslinden itibaren 446 (1055) yılına ka
dar olan dönemde önceki rical kitapla
rında bulunmayan bazı alimiere de yer 
verilmiş, durumları cerh ve ta'dil yönün
den incelenmiş. alimler şehirlere göre ve 
kronolojik sıra ile ele alınırken bazan bu 
sıra bozulmuştur. el-İrşfıd'ın bir özelliği 
de aynı aileden birkaç nesil boyunca yeti
şen muhaddisleri tanıtınası ve bunların 
birbirleriyle olan yakınlık derecesini gös
termesidir. Zehebi, müellifinden gelen 
bir senedie dinlediğini söylediği eseri 
beğenmekle beraber hakkında, "Sanki 
ezbere yazılmış, çeşitli kusurtarla do
lu" ifadesini kullanmıştır ( Te?kiretü '1-
f:ıuff~, lll, 1124). Kitaptayer alan 257'si 
merffı pek çok rivayetin ve hadis terim
leri hakkındaki bilgilerin ancak güvenilir 
kaynaklarta teyit edildikten sonra kulla-
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nılabileceği kanaati yaygındır. Bununla 
birlikte özellikle muhaddislerin cerh ve 
ta'diline dair verilen malumatın değerli 
olduğu kabul edilmiştir. Ebfı Tahir es-Si
lefi'nin (ö. 576/1 180) aynı adla ihtisar et
tiği eserde, Endülüs'ten Maveraünne
hir'e kadar otuz bir şehirden mükerrer
leriyle birlikte 933 (veya 914) muhaddis 
tanıtılmaktadır. Kasım b. Kutluboğa ta
rafından alfabetik olarak yeniden düzen
lendiği belirtitmekle birlikte bunun gü
nümüze gelip gelmediği bilinmemekte
dir. el-İrşfıd'ın Mısır ve Suriye muhad
disleriyle ilgili bölümü Asiya Gülibfın Ali '
nin tahkikiyle yayımlanmıştır (Bağdat 

1404/1984). Eser ayrıca, Camiatü'I-İmam 
Muhammed b. Suud'da el-MuJ:ıaddi§ 
el-Ijalili ve Kitabühu ii <uıema'i'l-bi
lfıd adıyla bir doktora tezi hazırlamış 
olan Muhammed Said b. Ömer İdris ta
rafından, Silefi'nin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki (Ayasofya, nr. 295 ı) İnti
{ıabu Kitabi'l-İrşad ii ma'riteti <uıe
ma'i'l-J:ıadi§ adlı müntehabı esas alına
rak el-İrşad ii ma'rifeti 'ulemfı'i'l-J:ıa
di§ adıyla üç cilt halinde neşredilmiştir 
(Riyad 1409/1 989). Z. el-Fevfı'idü'ş-şet
tô.. Bir nüshası Rampfır'da bulunmak
tadır (Brockelmann, GAL Suppl., ı, 618) . 

Halili'nin bunlardan başka Tfıri{ıu Kaz
vin, Fezfı'ilü Kazvin, Meşye{ıa, Meşfı
yi{ıu İbn Selerne el-Kettô.n ve Cüz' (fi 
turuki f:ıadl§i'l-a'ma elle?l sekata fi'l-bi'r) 
adlı eserlerinin bulunduğu kaydedilmek
tedir. 
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