
HAMDULLAH EFENDi, Şeyh 

par. Yakut Oslubunda kelimelerin birbiri
ni itip birbirinden kaçmak istemelerine 
karşılık Şeyh Hamdullah üslubunda bir
biriyle kaynaşan harflerle kelimeler satır 
nizarnında tek bir gövde gibi yer alır. 

Yakut mektebinde nesihte olduğu gibi 
sütüste de harflerin gövde yapıları, biçim 
ve oranları ortaya konmuştur. Ancak harf
lerin nisbetlerinde görülen tereddüt ve 
bocalama Şeyh Hamdullah mektebiyle 
ortadan kaldırılmış, harfler klasik nisbet
lerini bulmuştur. Ayrıca harf gövdeleri
nin duruşu değişmiş, satır ve sayfa niza
mında birliğini bulamamış sülüs yazı , Şeyh 

Hamdullah ekolünde dağınık ve gevşek
likten kurtularak bütünleşmiştir. 

Şeyh Hamdullah aralarında sultan, şeh
zade, devlet adamı , alim, meşayih ve şa
irlerin de yer aldığı pek çok talebe yetiş
tirmiştir. Tezkirelerde adı geçen kırk üç ta
lebesi arasında oğlu Mustafa Dede ile da
madı Şükrullah Halife. Şeyh Hamdullah 
mektebinin önemli temsilcileridir. Ham
dullah Efendi'den sonra gelen Osmanlı 
hattatları da onun vadisinde yürüyüp yeni 
üslub ve şiveler yaratmışlardır. Mehmed 
Handan, Ali b. Mustafa, Behram b. Ab
dullah, Hüseyin Şah, Cafer Çelebi, Sultan 
Korkut, Mehmed b. Ramazan, Receb b. 
Mustafa, Mahmud Defteri ve Mustafa b. 
Nasuh onun başarılı talebelerindendir. 
Ayrıca Derviş Mehmed, Hasan Üsküdarl, 
Halid Erzurum!, Derviş Ali , Mustafa Su
yolcuzade, Hafız Osman, Seyyid Abdullah 
Haşim!, Hoca Mehmed Rasim, Kazasker 
Mustafa İzzet, Mehmed Şefık. Mehmed 
Şevki gibi meşhur hattatlar Şeyh Hamdul
lah mektebine canlılık ve yenilik kazandır
mışlardır. 

Şeyh Hamdullah ile çağdaşları Abdul
lah, Celal ve Muhyiddin Amasl, Mustafa 
Dede, Ahmed Karahisari ve Bursalı Şer
betçizade İbrahim Efendi Anadolu'nun 
yedi hat üstadı (esiltfze-i ROm) olarak ka
bul edilmiştir. Osmanlı hat mektebinin 
teşekkülünde önemli hizmetleri olan bu 
sanatkarların her biri verdikleri eserler 
ve yetiştirdikleri talebelerle çevrelerinde 
geniş bir hat muhiti meydana getirmiş
lerdir. Bunlar, Yakut el-Müsta'sıml'nin de 
içinde bulunduğu yedi üstada (esiltfze-i 
seb'a) karşılık Anadolu'nun yedi büyük sa
natkarı sayılmıştı r. 

M üze, kütüphane ve özel koleksiyonlar
da aklam-ı sitte ile yazılmış pek çok eseri 
bulunan Şeyh Hamdullah 'ın kırk yedi 
mushaf, 1000 kadar En'am, Kehf ve Ne
be' sureleri, evrad, ezkar ve dua mecmu
ası, tu mar, kıta ve murakka' yazdığı nak
ledilmektedir. Bu eserler arasında meşk 
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için veya ticari gayelerle Şeyh Hamdullah 
taklit edilerek yazılmış olanlar varsa da 
bunları onun yazılarından ayırmak güç
tür. Bugün çeşitli müze ve kütüphane
lerde Şeyh Hamdullah ketebeli veya baş
ka bir hattat tarafından ona ait olduğu 
belirtilen otuz mushaf, elli En'am ve cüz, 
121 murakka' ve kıta ile bazısı Fatih Sul
tan Mehmed için istinsah edilmiş tıp ve 
hadise dair sekiz kitap, altı adet dua mec
muası bulunmaktadır(geniş bilgi için bk. 
Serin, s. 79-100) . 
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HAMDULlAH HAMDİ 
(ö. 909/1503) 

Mesnevileriyle tanınan 
mutasavvıf şair. 

8S3'te (1449) Göynük'te doğdu (Emir 
Hüseyin Enis!, s. 147) . Akşemseddin'in 
en küçük oğludur. Asıl adı Mehmed Ham
dullah olmakla bir likte daha çok Harndi 

Çelebi adıyla anılmıştır. On iki yaşında 
babasını kaybeden Harndi Çelebi, Yusuf 
u Züleyha mesnevisinin "sebeb-i te'llf" 
bölümünde ağabeylerinden himaye gör
mediğini, çok eziyet çektiğini, bu yüzden 
Hz. Yusuf'un sıkıntılarını daha iyi anladı
ğını ve kendisini birçok yönden ona ben
zettiğin i söyler. Enlsl, onun Bursa'da Çe
lebi Sultan Mehmed Medresesi'nde mü
derrislik yaptığını, devrin tanınmış alim
lerinden Molla Hayall ile ilmi tartışmalar
da bulunduğunu, rüyasında babasının, 
zahiri ilimleri bırakarak halifelerinden İb
rahim Tennuri'den manen faydalanma
sını tavsiye etmesi üzerine Kayseri'ye gi
dip İbrahim Tennuri'ye intisap ettiğini ve 
hilafet aldıktan sonra Göynük'e döndü
ğünü bildirir (Menakıb-ı Akşemseddin, s. 
138-139) . 

M. Fuad Köprülü, Harndi Çelebi'nin 
medreseyi terkederek Göynük'e çekilme
sini böyle bir rüya ile açıklamanın müm
kün olamayacağı, bunda onun devlet bü
yüklerinden ilgi ve yardım görmemiş ol
masının rol oynadığı kanaatindedir. Yu
suf u Züleyha mesnevisini ll. Bayezid'e 
sunan, fakat bir iltifat göremeyince pa
dişahı övdüğü kısmı çıkararak yerine kö
tü talihinden şikayet eden yeni bir bölüm 
koyan Harndi Çelebi, Leyla vü Mecnun 
mesnevisinin baş tarafı ile Kıyafetna
me'sinin sonunda sanatkara ve sanat 
eserlerine pek değer verilmediğini belir
terek yaşadığı devirden şikayette bulun
muş, Nizarnl-i Geneevi {:lamse'sini. Fir
devsl Şahname'sini bu dönemde yazmış 
olsaydı bunlara bile itibar edilmeyeceğini 
söylemekten kendini alamamıştır. Kına
lızade, Harndi Çelebi'nin hiçbir gelirinin 
olmadığını ve zaman zaman Yusuf u 
Züleyha'sını yazıp satmak suretiyle ge
çimini sağladığını nakleder. Bütün bun
lardan hayatının maddi sıkıntılar içinde 
geçtiği anlaşılmaktadır. Yusuf u Züley
ha'yı Ayasofya'nın top kandilleri altında 
yazdığım söyleyen Evliya Çelebi onu aynı 
devirde yaşayan Harndi adlı başka bir şa
ir! e karıştırmıştır. 

909'da ( 1503) Göynük'te vefat eden 
Hamdullah Harndi babasının kabri yanı
na gömüldü. Latlfi, Mecdi ve Riyazl'nin, 
onun Necati Bey'in ölüm yılı olan 914'te 
(1508) vefat ettiğini söylemeleri yanlış
tır. Oğlu Zeynüddin Çelebi (ö. 977/1570) 
devrin önemli hattatlarındandır. 

Hamdullah Hamdi, XV. yüzyılın ikinci 
yarısındaki edebi anlayış ve zevkin dışına 
çıkmamış ve bu dönemde Türk şiirine ha
kim olan Cami tesirinden kurtulamamış
tır ( iA, V 1 ı , s. ı 8 5) . Diğer tezkirecileri e 



birlikte bu tesir üzerinde duran Aşık Çe
lebi onun Cami'ye mektuplar gönderdi
ğini söylerse de söz konusu mektuplar
dan hiçbiri bugüne kadar ele geçmemiş
tir. Enis!, bizzat Cami ile görüştüğünü 
bir rivayet olarak nakleder. 

Aşık Çelebi ile Hasan Çelebi, Harndi'
nin özellikle gazellerinin rağbet gördü
ğünü söylerken Latlfı mesnevi alanında
ki gücünü ve şöhretini ön plana çıkarır. 
Harndi Çelebi'nin Yusuf u Züleyha'sının 
o zamana kadar bu konuda yazılanların 
en mükemmeli olduğunda bütün tezki
recHer birleşmektedir. Riyazl. Kemalpa
şazade'nin, "Hamdi'nin mesnevisini ev
velce görmüş olsaydım bu mevzuya el 
sürmezdim" dediğini nakleder. öte yan
dan Aşık Çelebi ile Hasan Çelebi, Kemal
paşazade'nin bu eseri her vesileyle ten
kit ettiğini belirtirler. Hasan Çelebi bu 
hükmü insafsızlık olarak nitelemektedir. 
Harndi'nin mesnevi alanındaki şöhreti 
XVI. yüzyıldan sonra giderek unutulma
ya yüz tutmuştur. 

Eserleri. 1. Hamse. Anadolu sahasın
da hamse sahibi ilk şair olan Hamdullah 
Harndi'nin şöhretini sağlayan mesnevile
ri şunlardır: a) Yusuf u Züleyha. 897 
(1492) yılında aruzun "failatün mefi:ıilün 
fa'lün" kalıbıyla kaleme alınan eser, Fu
zQII'nin Leyla vü Mecnun'u yazılıncaya 
kadar Türk edebiyatının en başarılı mes
nevisi sayılmıştır. Şair mesnevisinin ba
şında eseri yer yer Cami'den tercüme et
tiğini ve ona nazlre olarak ortaya koydu
ğunu söyler. Ancak eser Cami'nin Yusuf 
u Züley{ıa'sından birçok yönden farklı
dır. Cami, mesnevisinde sadece Hz. Yu
suf ile Züleyha arasında geçen olaylara 
ön planda yer verdiği halde Hamdullah 
Hamdi, Hz. İbrahim'den başlayarak Va'
küb'a ve onun oğullarına kadar konuyu da
ha geniş bir çerçevede ele almıştır. Şa
irin olayları adeta şahsi macerası gibi his
sederek ve yaşayarak anlatması. yer yer 
psikolojik tahliller de yapması, eserin 
Hamdullah Harndi'nin mesnevileri ara
sında en başaniısı kabul edilmesini sağ
lamıştır. Zehra Öztürk doktora çalışma
sında eseri tip ve motifleri bakımından 
incelemiştir (bk. bibl.). Yusuf u Züley
ha'nın Türkiye'de resmi ve özel kütüpha
nelerde 104, yurtdışında ise yirmi beş ka
dar nüshasının tesbit edilmesi gördüğü 
rağbetin delilidir. Eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki 936 (1530) tarihli nüs
hasında (Ayasofya, nr. 390 ı) şairin Leyla 
vü Mecnun mesnevisi de bulunmak
tadır. British Museum'daki nüsha ise 
(Or., nr. 711) minyatürlüdür. Yusuf u 

Züleyha, üzerinde bir doktora çalışması 
hazırlayan M. Naci Onur tarafından (bk. 
bibl.), şairin hayatı ve edebi şahsiyeti 
üzerine bir incelemeyle birlikte yeni harf
lerle yayımlanmıştır (Ankara 1991). b) 
Leyla vü Mecnun. 905 (1499-1500) yı
lında tamamlanmış olup Cami'nin aynı 

konuda kaleme aldığı eserin etkisi altın
da yazılmıştır. Aruzun "mefailün mefai
lün feGlün" kalıbıyla yazılan eser Yusuf u 
Züleyha kadar ilgi görmemesine rağ
men Türk edebiyatında ilk "Leyla vü 
Mecnün" mesnevilerinden biri olması ba
kımından önemlidir. Zülfü Güler tarafın
dan bir doktora çalışmasına konu edilen 
eserin (bk. bi bl.) az sayıdaki nüshalarının 
en iyileri Süleymaniye (Ayasofya, nr. 3901/ 

2), İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 800) ve 
Millet (Ali Emir! Efendi, Manzum, nr. 

1164, 1165) kütüphanelerinde bulunmak
tadır. c) Tuhfetü'l-uşşak. Hamdullah 
Harndi'nin en orüinal mesnevisi kabul 
edilen eserin konusunu, hıristiyan bir kıza 
aşık olup onunla evlenebilmek için dinini 
terkeden bir tüccarın oğlu ile bu kız ara
sında geçen olaylar oluşturmaktadır. Ese
rin sonunda hikayenin kahramanı eşi ve 
çocuklarıyla birlikte tekrar İslam'a dö
ner. Şair eserini bitirirken buradaki kah
ramanların aşk. iman, akıl, nefis gibi kav
ramları sembolize ettiğini belirtir. Aruzun 
"mefallün mefailün feülün" kalıbıyla ya
zılmış olan eserin adını Enis! Munisü'l
uşşak şeklinde kaydetmiştir. Tuhfetü'l
uşşak'ın British Library (Or. , n r. 71 ı 5) ve 
Medine Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Kü
tüphanesi ( nr. 8/811) nüshaları karşılaştı

rılarak faksim ilesiyle birlikte neşredilmiş
tir (Mes'ad S. Al-Shaman, JTS, XV 11991 ı. 
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s. 169-256). d) Kıyafetname. Aruzun "fa
ilatün mefailün fa'lün" kalıbıyla yazılmış
tır. Katib Çelebi, Hamdullah Harndi'nin 
bu eseri İmam Şafii'den tercüme ettiği
ni söylemektedir. Çeşitli kütüphanelerde 
on beş kadar yazma nüshası tesbit edi
len (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Mu
rad BuhM, nr. 330: Esad Efendi, nr. 3613) 

1 SO teyitlik bu mesnevi Am il Çelebioğ
lu tarafından yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
e) Ahmediyye (Hacı Sel im Ağa Ktp., 
Kemankeş Emir Hoca, nr. 181; iü Ktp., 
TY, nr. 1980) . Hamdullah Harndi'nin 900 
(1494-95) yılında kaleme aldığı ve daha 
çok Mevlid adıyla bilinen bu eserin adı 
Şekaik Tercümesi ile Keşfü':;;;-:;;;unun'

da Muhammediyye olarak geçmekte
dir. Eserden Mevlid-i Cismani ve Mev
lid-i Ruhani adıyla söz eden kaynak
lara da rastlanmaktadır (Aşık Çelebi , vr. 
89b: Kınalızade , s. 309). Hamdullah Ham
di'nin Mevlid-i Nebevi (Nebf) ve Mu
hammediyye adlı iki ayrı eseri olduğun
dan söz edilmesi (Sicili-i Osmanf, II, 243: 

Osmanlı Müellifleri, Il,_ 135) yanlıştır: Aşık 
Çelebi ile Katib Çelebi'nin "mevlid-i cis
mani ve mevlid-i rühanl" dedikleri eser 
de budur. Aruzun "failatün failatün fai
lün" kalıbıyla yazılan mesnevinin sonun
daki, "Ahmediyye oldu bu manzama 
nam 1 Nazmını ettim dokuz yüzde ta
mam" beyti eserin adını ve telif tarihini 
göstermektedir. Eserde Fil Vak'ası, Hz. 
Peygamber'in doğumu, mi'rac ve hicret 
gibi olaylar anlatılmıştır. 2. Divan. Bili
nen iki nüshasından biri Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Esad Efendi, nr. 2626). 

diğeri Millet Kütüphanesi'ndedir (Ali Emi
ri Efendi, Manzum, nr. 120). Süleymaniye 
nüshasında iki münacat, altı na't, bazıla
rı Farsça 182 gazel, on sekiz kıta, bir ta
rih ve üç beyit vardır (bk. TYDK, ı, 76-77) . 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de bulunan iki ciltlik satır arası Kur'an 
tercümesinin (Koğuşlar, nr. 428, 429) ı. 

cildinin başında eserin Hamdullah Ham
di'ye ait ve müellif hattı olduğu kaydedil
miştir. Ayetler harekeli iri nesih, satır ara
sı Türkçe mealler ise kısmen harekeli ne
sihle yazılmıştır. Bu eser Enis!' nin kaydet
tiği Mecalisü 't-tefasir olmalıdır. 

Enlsl, Hamdullah Harndi'nin tasawufa 
dair bir risale ile bir fıkıh kitabı telif etti
ğini söylüyorsa da bunların herhangi bir 
nüshasına rastlanmamıştır. 
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ı 
HAMDULlAH el-MÜSTEVFi 

ı 

( ~~~ .u.Jf ..Mı.> ) 

Hamdullah b. Ebi Bekr b. Ahmed 
b. Nasr el-Müstevfi el-Kazvini 

(ö. 740/1340'tan sonra) 

L 
İranlı tarihçi ve coğrafyacı, şair. 

_j 

Arap asıllı Şii bir ailenin çocuğu olarak 
680'de (1281) Kazvin'de doğdu . Kerbela'
da Hz. Hüseyin'in saflarında savaşarakşe
hid düşen Hür b. Yezld er-Riyahl'nin ah
fadındandır. Ailesi, onun doğumundan 
uzun zaman önce Kazvin'e gidip yerleş

miş ve Abbasl Halifesi Mu'tasım-Billah 
döneminden (833-842) Sultan Mahmud-ı 
Gaznevi'ye kadar (998-1030) bazı aralık

lar hariç şehrin idaresini elinde tutmuş
tur. Büyük dedesi Emlnüddin Nasr, de
desi ve babası Irak'ın müstevfi*si olduk
ları için aile "Müstevfiyan" lakabıyla anı
lır. Hamdullah'ın kardeşi Zeynüddin Mu
hammed de İlhanlılar'ın meşhur veziri 
Reşldüddin Fazlullah-ı Hemedanl tarafın
dan müstevfi tayin edilmişti. Olcaytu za
manında iyi bir katip olarak temayüz eden 
Hamdullah 1311'de Kazvin. Ebher. Zen
can ve Tarimeyn'in mali işlerinin teftişiy
le görevlendirildi. Bu münasebetle Sulta
niye, Tebriz, Bağdat, İsfahan ve diğer 
bazı şehirleri gezmiş ve buralardaki kü
tüphanelerde incelemelerde bulunmuş
tur. 

Hamdullah gençliğinde tarih kitapla
rıyla ilgilenir. alim, edip ve şairlerin mec
lislerine katılmaktan hoşlanırdı; özellikle 
Reşldüddin'in meclislerine devam eder
di. Reşldüddin'in öldürülmesi üzerine dev
rin bütün alim ve düşünürleri gibi o da 
gözden düştü. Ancak EbQ Said Bahadır 
Han devletin giderek çöküşe sürüklendi
ğini görünce kabiliyetli ve dirayetli in
sanları tekrar göreve getirme ihtiyacını 
hissederek Reşldüddin'in oğlu Gıyased
din Muhammed~i vezir tayin etti ( 1328). 

Hamdullah 
ei-Müstevfi'nin 
türbesi
Kazvin 1 
i ran 

Hamdullah da onun hizmetine girdi ve 
Nüzhetü'l-]fu](lb'u tamamladığı 740 
(1340) yılından sonra Kazvin'de vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Tiirf!J-i Güzfde* . Müellifin 
730'da (1330) Vezir Gıyaseddin Muham
med'e takdim ettiği Farsça umumi bir 
tarihtir. Ta beri, İbnü'l-Eslr, Ata M elik Cü
veynl ve Reşldüddin Fazlullah-ı Hemeda
nl gibi birçok tarihçinin eserinden istifa
de edilerekyazılan Tari]].-i Güzide Ham
dullah'ın yaşadığı dönemle ilgili değer
li bilgileri ihtiva etmekte olup özellikle 
İlhanlı tarihi için başvurulması gereken 
önemli bir kaynaktır. Eserin Edward G. 
Browne (E. J. W. Gibb Memorial Series, 
nr. XIV/i, Leyden-London 191 O) ve Ab
dülhüseyin Neval (Tahran 1364) tarafın

dan gerçekleştirilen iki neşri bulunmak
tadır. z. 2afername. Firdevsl'nin Şah

name'sine nazlre olarak yazılmış, Hz. 
Peygamber'den başlayarak 734 (1334) 
yılına kadar gelen 75.000 beyitlik man
zum bir tarihtir. Müellif kırk yaşında yaz
maya başladığı bu eserini 735'te (1335) 
tamamlamıştır. Her biri müstakil bir eser 
şeklinde üç ciltten oluşan kitabın "~ıs
mü'l-İslamiyye min Kitabi Zafername" 
başlıklı 25.000 beyitlik ı. cildinde Asr-ı sa
adet, Hulefa-yi Raşidln, Emevller ve Ab
basller dönemleri anlatılmaktadır. "~ıs
mü'l-ai:ıkamiyye min Zafername fi ?;ik
ri 'VAcem" başlığını taşıyan 20.000 beyit 
hacmindeki ll. ciltte Saffarller. Samani
ler, Gazneliler. Gurlular. Deylemliler, Bü
yük Selçuklular. Anadolu Selçukluları , 

Harizmşahlar, Fars Atabegleri (Salgurlu
lar) ve Kirman'da hüküm süren Karahı
tay asıllı Kutluğhanlılar hakkında bilgi 
verilmektedir. 30.000 beyitten meyda
na gelen lll. ciltte ise '"~ısmü's-sultaniy

ye min Kitabi Zafernamefi ?;ikri'l-Mogol" 
başlığı altında Türkler'in ve Moğollar'ın 
menşeinden, Oğuz Han'dan, Cengiz Han'
dan, onun atalarıyla ahfadından ve 731 
(1331) yılına kadar gelen İlhanlı tarihin
den bahsedilmektedir. Türk ve Moğol ta
rihinin en önemli kaynaklarından olan 2a
femame 'nin yazma nüshaları British Mu
seum ile (Or., nr. 2833) İstanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'nde (nr. 2041-2042) 

bulunmaktadır. 3. Nüzhetü'l-]fuWb. Mü
ellifin, dostlarının ricası üzerine telifine 
başlayıp 740'ta (1340) tamamladığı eser 
coğrafya ve kozmografyaya dairdir. Müs
tevfi bu kitabı yazarken Ahmed b. EbQ 
Abdullah'ın et-Tibyan, İbn Hurdazbih'in 
el-Mesalik ve'l-memalik, EbQ Zeyd el
Belhrnin Şuverü '1-e]fiilim, Ebü'l-Fida'
nın Ta]fvimü'l-büldan, Zekeriyya el-Kaz-


