
gisinin alınışında mütehayyileye bir rol 
verilmişse de bu vahyin akıl gücünü dış
layan bir bilgilenme olduğu anlamına gel
memekte: aksine böyle bir bilgi alma sü
recinde akıl ve mütehayyile güçleri aynı 
anda işe karışmaktadır. 

Mütehayyile ayrıca hafızadaki kavram
ların hatırlanması konusunda da hatırla
ma gücüne yardım eder. Yine mütehay
yile gücü akıl gücünün düşünmesi sıra
sında orta terimleri bulmasına yardımcı 
olur ve bu işlevinden dolayı ona müfekki
re adı da verilir. 

c) Şehabeddin es-Sühreverdl (el-Mak
tO!). Muhyiddin ibnü'I-Arabl ve Molla Sad
ra gibi gnostik düşünürler hayali, psiko
lojik ve epistemolojik bir kavram olması
nın ötesinde kozmalajik bir kavram ola
rak ele almaktadırlar. Hatta ibnü'I-Ara
bl'de hayal terimi antolajik bir anlam da
hi kazanmıştır. 

işrakiliğin kurucusu olan Sühreverdl. 
hayali "ortak duyuya ait suretierin hazi
nesi" olarak değerlendiren Aristocu telak
kiyi reddetmiş. hayall suretierin asıl mev
kiinin dış dünyada gerçekliği olan bir ha
yal aleminde olduğunu ileri sürmüştür. 
Aristocu telakkide duyu verileriyle akli 
veriler nasıl gerçek ve dış dünyaya aitse 
Sühreverdl'ye göre hayall veriler de öyle 
gerçek ve dış dünyaya aittir. Filozofun. 
duyulur alemle akledilir alem arasındaki 
bir mutavassıt varlık mertebesi olarak 
ortaya koyduğu bu hayal alemi, cismanl 
olmakla birlikte dış duyularla değil ancak 
iç duyularla idrak olunabilir. Esasen se
mavi bir nurdan ibaret olan insan nefsi. 
sahip olduğu mütehayyile adlı iç duyu 
melekesi sayesinde hayal alemine ait 
formları idrak eder. Bu anlamda müte
hayyile bir aynadır: hayal ise bir bilgi for
mu olup zan veya fanteziyle karıştırılma
malıdır. Ancak bu idrakin gerçekleşmesi 
için tıpkı gözle görme ve akılla kavrama 
olayında olduğu gibi bir "işrak" (aydınla

tıcı sema vi etki) vuku bulmalıdır. Bu iş
rak sayesinde akli ve külll formların ha
yal alemindeki ci sman! ve cüz'l yansıma

ları mütehayyilede yansır ve böylece akli 
formlar kozmalajik semboller halinde id
rak edilmiş olur. Şu var ki duyu , hayal ve 
akıl seviyelerinden her birinde işrak doğ
rudan doğruya gerçekleşir. işrak olma
dan idrak olmaz. 

ibnü'I-Arabl ise kavramın kozmalajik 
muhtevasına sahip çıkmakla birlikte ha
yale antolajik bir boyut kazandırmıştır. 

Düşünüre göre tek gerçek varlık olan AI
Iah ' ın iki ayrı tecellisi vardır. Biri hakki 
veya zat! tecellidir ki o zaten gerçek var
lıkla aynıdır: diğeri de halki tecelli olup 
esasen hayall bir varlığa sahip olan top
yekün aleme tekabül eder. Ona göre alem 
hayaldir. ancak bu hayalllik gerçek varlı
ğa göredir. içindeki insana veya öteki var
lıklara nisbetle objektif bir varlık biçimi 
olarak görünen alemin gerçek bir varlık 
olarak idraki vehmin bir ürünüdür. 

Sühreverdl ile ibnü'I-Arabl arasında bir 
süreklilik gören Henry Corbin. her ikisi
nin de iştirak ettiği gnostik çizginin en 
belirgin temasının hayal olduğunu ileri 
sürmüştür. Corbin'e göre buradaki hayal 
kavramını sanat felsefesindeki gerçek dı
şı hayaller. daha doğrusu fantezilere in
dirgemek hayale dair gnostik iddiayı hiç 
anlamamak olur. Her şeyden önce yarat
mayı bir tecelli olarak kavrayan ibnü 'I
Arabl alemi de ilahi tahayyülün (imagina
tion) bir eseri olarak görmüştür. Arifin 
mütehayyilesinde çizilen nesneler ise bir 
hayal aleminde varlık kazanır. Burada in
san mütehayyilesi mutlak anlamdaki 
ilahi tecelliye mazhar olmakta ve kalp 
adını almakta. dolayısıyla arifin kalbin
deki ilahi tecelli hayal aleminde varlık 
kazanmaktadır (Creative lmagination, s. 
180-182). 

Aynı gnostik geleneğin geç dönemde
ki devamı olan Molla Sadra da Sührever
dl'ye dayanarak duyulur alem, hayal ale
mi ve akledilir alem tasnifini benimse
mektedir. Sadra'ya göre insan nefsi dış 
duyuların idrakiyle duyulur alemin. iç du
yuların idrakiyle hayal aleminin. aklın id
rakiyle de akli alemin gerçekliğini kavra
maktadır. Molla Sadra'nın özellikle Efla
tun ve Sühreverdl'ye nisbet ettiği görü
şe göre hayal alemi mekan ve yön araz
Iarına sahip olmamakla birlikte nicelik ve 
şekle sahip nesnelerden oluşmaktadır. 
Bu sebeple bir yönden akli, öbür yönden 
hissi aleme benzeyen bir ara alemdir. 
Molla Sadra da Sühreverdl'nin eserlerin
de ortaya konan hayal alemi doktrinini 
kabul ettiğini belirtmekte. ancak hayall 
suretler karşısında mütehayyilenin basit 
bir ayna olmadığı ve esasen kendi başla
rına harici varlıkları olmayan bu suretie
rin nefsin tahayyül gücüyle kaim olduğu 
itirazında bulunmaktadır. Öyle anlaşılı
yor ki Molla Sadra. insan nefsinin hayall 
idrak gücüne Sühreverdl'den daha aktif 
bir rol vermektedir ( el-l:fikmetü '1-müte'a

liye, 1, 299-304) . 
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~ ALi DURUSOY 

HAYALi 
(.,dt:>) 

(ö. 875/1470 [?]) 

Fatih Sultan Mehmed devri 
alimlerinden. 

Asıl adı Şemseddin Ahmed. babasının 
adı Hoca Musa Efendi'dir. Hayall mahla
sının titiz araştırmaları ve nazik üslubu 
sebebiyle verildiği kaydedilmektedir. ilk 
tahsilini babasının yanında yaptı: daha 
sonra Alaeddin Ali et-Tusl'ye ve o sırada 
Bursa Sultaniye Medresesi müderrisi bu
lunan Hızır Bey' e talebe oldu. ilmi silsile
si Hızır Bey. Molla Yegan. Molla Fenari va
sıtasıyla Fahreddin er-Razl'ye ulaşmakta
dır. icazet aldıktan sonra bir süre Hızır 
Bey'in yardımcısı olarak çalıştı. Bazı med
reselerde ders okuttu; ardından günlük 
30 akçe ile Filibe'de Şehabeddin Paşa 
Medresesi'ne müderris tayin edildi. ilk 
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HAYALT 

eseri olan ljaşiye 'ala Şer]Ji 'l- 'A~a'i

di'n-Nesefiyye'yi burada yazarak dö
nemin sadrazamı Mahmud Paşa 'ya tak
dim etti ve bundan dolayı büyük iltifa
ta nail oldu. Ancak Bursa'da bulunan 
Muradiye Medresesi'nin müderrisliğinin 
kendisine değil Gelibolu Kadısı Mevlana 
Hacıhasanzade'ye verilmesi üzerine sad
razama kırıldı ve bu duygularını bir mek
tupla ona bildirdi (Mecdl, s. 158) . Daha 
sonra iznik Orhaniye Medresesi müderri
si Hatibzade'nin vefatı üzerine, Fatih Sul
tan Mehmed sadrazam Mahmud Paşa'
dan onun yerini dolduracak alim ve fazı! 
birini bulmasını isteyince Mahmud Paşa 
da Hayall'yi önerdi. Hayali. günlük 130 ak
çe maaşla bu medreseye müderris tayin 
edildi ve görevine hac vazifesini eda et
tikten sonra başlad ı. Şemsedd in Sami, 
onun tahsil için Mısır'a g ittiğini kaydet-

. mekteyse de diğer kaynaklarda böyle bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Hayall'nin kı
sa süren ömrü göz önünde tutulduğun
da onun Mısır'a ilim tahsili için gitmedi
ği, ancak hac seyahati esnasında Mısır'a 

uğradığı söylenebilir. Kaynaklarda Em
rullah b. Akşemseddin, Paşa Çelebi Gıya
seddin ve Kara Kemal ismail ei~Karama
nl talebele ri arasında zikredilmektedir. 
Taşköprizade, Hayall'nin Kitabü't - Telvif:ı 

üzerine düştüğü bir nottaki bilgiye daya
narak onun Edirne'deki Yenicami'de bu
lunduğu sırada Şeyh Zeynüddin ei-Hatl'
nin halifelerinden Merzifonlu Abdürrahim 
Efendi'den tasawuf dersi aldığını (eş

Şelf:a'i}i:, s. 141 ), ibnü'l-imad ise tasawuf
ta ders verecek seviyeye kadar yüksel
diğini (Şe?erat, VII, 344) kaydetmektedir. 
Ancak Hayall'nin ne şiirlerinde ne de eser
lerinde tasawuf temasın ı işlediği görül
mektedir. Hayali, Orhaniye Medresesi'n
de kısa bir dönem müderrislik yaptıktan 
sonra henüz otuz üç yaşında iken vefat 
etti. Kabri Bursa'da Zeyniler semtinde 
Molla Hüsrev'in kabrine yakın bir yerde
dir. Yaşı üzerinde görüş birliği bulunan 
Hayall'nin ölüm tarihi hakkında ihtilat 
edilmiştir. ismail Bellğ ile Bursalı Meh
med Tahir onun ölümü için 875 (1470) 
tarihini verirken ( Gü ldes te, s. 250. 273; 
Osman IL Müellifleri, ı . 291 ) Kati b Çelebi 
vefatının 860 (1456) yılından sonra vuku 
bulduğunu kaydeder (Keşfü';;:-;;:unO.n, ll. 
1 ı 45); başka bir yerde ise 862 ( 114581; 
a.g.e., ıı . ı 144)vebiryerdede870([14661; 
a.g.e., ı. 347) tarihlerini verir. Mehmed 
Süreyya müellifin 885 (1480) yılında öldü
ğünü yazarken ( Sicill-i Osmanl, ı ı. 313) 
Taşköprizade Ahmed Efendi, Hayall'nin 
Orhaniye Medresesi'nde birkaç yıl görev 
yaptıktan sonra vefat ettiğini bildirmek-
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le yetinir ( eş-Şelf:a'i}i:, s. 141 ). Hatibzade'
nin 864'te ( 1460) vefat ettiği ( Sicill-i Os
man i, ı ı. 46 ı. Hayall'nin de aynı yıl Orhani
ye Medresesi müderrisliğine tayin edildi
ği bilindiğ ine göre ölümü bundan sonra
ki bir tarihte vuku bulmuştur. ismail Be
llğ'in Bursa tarihinin kendi alanında gü
venilir bir kaynak oluşu sebebiyle Haya
ll'nin vefat tarihi hakkında onun ve dola
yısıyla Bursalı Mehmed Tahir'in tesbit le
ri daha doğru kabul edilebilir. 

Günde bir öğün yemekle yetindiği ve 
son derece zayıf bir bünyeye sahip oldu
ğu kaydedilen HayalL bütün zamanını ilim 
ve ibadetle geçiren bir şahsiyet olarak 
anılır. Ömrünü araştırmaya, ders verme
ye ve eser telifine hasretmesi sayesinde 
büyük alimierin yetiştiği bir dönemde dik
kati çeken şerh ve haşiyeler yazmış. Fa
tih'in ve Sadrazam Mahmud Paşa'nın il
tifatlarına nail olmuştur. Paşa Çelebi Gı
yaseddin iznik'te Hayall'den iki yı l ders al
dığını, bu müddet içinde onun vaktini bo
şa geçirdiğini hiç görmediğini , Hocazade 
Muslihuddin Efendi ile yaptığı münaza
rada galip gelmesi dolayısıyla etrafında
kilerin kendisini tebrik etmesi dışında in
sanlarla fazla münasebette bulunmadı
ğını kaydetmektedir. Mehmed Mecdl söz 
konusu rekabetten Hocazade'nin çok ürk
tüğünü, geceleri sabahlara kadar ders ça
lıştığını, Hayall'nin vefat haberi kendisi 
ne ulaşınca , "Artık rahat bir şekilde uyu
yabilirim" dediğini nakleder (Şekaik Ter
cümesi, s. 160). Eserlerinin incelenme
sinden Hayall'nin münazaracı ve çok id
dialı bir kimse olduğu , veciz, kinayeli ve 
kapalı ifadeler kulland ı ğı. ileri sürdüğü 
fikirlerio uzun tartışmalara sebep teşkil 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Hayall usul-i fıkıh , tefsir ve Arap diline 
dair şerh ve haşiyeler telif etmekle birlik
te daha çok kelam ilminde temayüz et
miştir. Akaid ve kelam kitaplarına yazdı
ğı şerh ve haşiyeler incelendiğinde onun 
geniş bilgisini, parlak zekasını ortaya koy
mayı, dolayısıyla dönemin alimleri arasın
da seçkin bir mevki elde etmeyi hedefle
diği görülür. Nitekim . Şer]Ju '1-'A~a'id'e 
yazdığı haşiyede Teftazanl'ye sık sık iti
razlar yöneltir. 

DavCıd- i Karsi, Şer]Ju'l-Kaşideti'n-nO.
niyye'de (s. 70, 94) Hayall'nin şerhine de 
atıfta bulunarak onun bazı konular hak
kında daha çok bilgi vermek amacıyla fel
sefi hurafeler! ve aslı olmayan görüşleri 
naklettiğini, bu tarz açıklamaların ava
mm kafasını karıştırmaktan ve cahil in
sanların inancını zayıflatıp şüphelerini 

arttırmaktan başka bir işe yaramadığını 
kaydetmektedir. 

Leknevl, Hayall'nin Şerf:ıu'l-'A~a'id ha
şiyesinin veciz bir ibare ile yazıld ığını ve 
ince manalar içerdiğini belirterek ondan 
çok istifade ettiğ i ni, haşiyenin zamanın 

ulemasının elinden düşürmediği bir eser 
olduğunu söylemektedir ( el-Feua'idü '1-
behiyye, s. 43 ). Şevkani de Hayall'nin akli 
ilimlerde akranlarından üstün kabul edil
diğini, keskin bir zekaya sahip bulundu
ğunu , yaşadığı devrin ilmi meselelerini 
en iyi kavrayan alimler arasında yer aldı
ğını belirtmektedir. Hayall aynı zamanda 
birçok eser istinsah etmiş olup Kadi Bey
zavl'nin Envarü't-tenzil ve esrarü't-te'
vil'i ile Teftazanl'ye ait et-Telvif:ı bunlar
dandır. Ayrıca bu kitapiara faydalı notlar 
da eklemiştir (Temlml, ı ı. ll 3-1 14). 

Taşköprizade, Hayall'nin şiir yazabile
cek kadar Türkçe, Arapça ve Farsça'ya ha
kim olduğunu kaydetmekle birlikte onun 
herhangi bir divanına rastlanmamıştı r. 

Kaynaklarda Arapça şiirlerinin daha ba
şarılı olduğu belirtilir. 

Eserleri. Kelam. 1. ljaşiye 'ala Şer
f:ıi'l-'A~a'idi'n-Nesefiyye. 'A~a'idü'n
Nesefi üzerine Teftazanl tarafından ya
pılan şerhe haşiye olup Filibe müderris
liği sırasında kaleme alınmış ve Mahmud 
Paşa'ya sunulmuştur (Keşfü';;:-;;:unO.n, ll, 
1145). Kitap islam alimlerinin takdirine 
mazhar olmuş ve çok defa bir imtihan 
metni olarak kullanılmıştır. Pek çok yaz
ma nüshası bulunan (mesela bk. Süley
maniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi. nr. 
777. 778. 822; Amcazade Hüseyin Paşa, 
nr. 30 ı ; Fatih, nr. 2959. 2984, 3060; Carul
lah Efendi, nr. 471, 1196; Esad Efendi , 
nr. 1232; Hasan Hüsnü Paşa. nr. 1155, 
1173. 1179) ve çeşitli tarihlerde basılan 
(istanbul 1260, 1279, 1287, 1321; Kah i re 
1297) eser üzerine Kara Kemal. Bihiştl 
Ramazan Efendi, SiyalkCıtl. ismail Gelen
bevl ve Hadimi başta olmak üzere birçok 
alim tarafından çalışmalar yapılmıştır. z. 
Şerf:ıu'l-Kaşideti'n-nO.niyye. Hacası Hı

zır Bey'in yazıp Fatih Sultan Mehmed'e 
sunduğu manzum akaid risalesi üzerine 
kaleme aldığı şerhtir (Taşköprizade, s. 
142; Keşfü ';;:-;;:unO.n, ll, 1 348) . Kütüpha
nelerde çok sayıda yazma nüshası bulu
nan eser (mesela bk. Atıf Efendi Ktp., nr. 
1325. 1326; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 646; 
Millet Ktp., Ali Emir! Efendi. nr. 1291; Sü
leyman iye Ktp .. Mihrişah Sultan, nr. 297) 
ayrıca DavCıd-i Karsi'nin şerhiyle birlikte 
basılmıştır (istanbu l 1318). Kitap üzeri
ne Aylnezade Mehmed Şemseddin Sirazi 
ve Mehmed Emin ei~Üsküdarl haşiye yaz
mışlardır (Keşfü';;:-;;:unO.n , ll, 1348; Os

manil Müellifleri, ı. 213; ı ı. 29) . 3.ljaşiye 



'ald Şerf:ıi Tecridi'l-"akii'id. Naslruddln-i 
TGs!' nin Tecrfdü '1-'aka'id'i üzerine Seyyid 
Şerif ei-Cürcanl tarafından yapılan şer
hin ilk bölümüyle ilgili bir haşiye olup 
Taşköprizade ( eş-Şeka'ik, s. 142). Kati b 
Çelebi (Keş{ü'{.-?.unün, ı. 34 1ı ve Bağdat
lı İsmail Paşa (Hediyyetü'l-'arifin, ı. 132ı 
tarafından Hayall'ye nisbet edilmektedir. 
4. ljô.şiye 'ala Şerf:ıi'l-Makiişıd. Tefta
zanl'nin Şerf:ıu'l-Makiişıd adlı eserinin 
beşinci "maksad"ına haşiyedir. Eserin Sü
leymaniye (Şehid Ali Paşa, nr. 2829, vr. 
9-29; Fatih, nr. 2984/1 ı ve Ragıb Paşa (nr. 
796ı kütüphanelerinde nüshaları bulun
maktadır. Şehid Ali Paşa nüshasının ka
pağında kitabın adı Ta'likQtü Molla Ija
yô:li 'alô: mevô:çlı' min Şerf:ıi'l-Makiişıd 
şeklinde kaydedilmiştir. Hayall'nin bu ha
şiyesine Kul Ahmed b. Muhammed Hızır 
tarafından tekrar bir haşiye yazılmıştır 
(Antalya Elma! ı ilçe Halk Ktp., nr. 91/2; 
Edirne Selimiye Ktp., nr. 975, 976; Diya
net işleri Başkanlığı Ktp., nr. 4263; Şar
klka ra ağaç K tp .. n r. O 12; Ragı b Paşa K tp .. 
nr. 1456ı . S.ljô.şiyetü Şerf:ıi'l-Mevô:kıf. 

Cürcanl'nin, lcl'nin el-Mevô.kıf'ına yaz
dığı şerhin ikinci "mevkıf"ının haşiyesidir. 
Müellif hattı ile olan bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Şe h id Al i 
Paşa , nr. 2844/7, vr. 105- ı 1 3ı. 6.ljô:şiye 
'ald Risô:leti i§bô:ti'l-vô.cib. Celaleddin 
ed-Dewanl'nin İ§bô.tü'l-vô:cib risalesine 
haşiyedir (Ragıb Paşa Ktp .. nr. 1456ı . 

Katib Çelebi ile Bağdatlı İsmail Paşa 
Hayall'ye lfô:şiye 'alô: Şerf:ıi'1-'Akii'idi'1-
'Açiudiyye adıyla bir eser nisbet etmek
te ve bunun kl'nin akaid risalesine Cür
canl tarafından yapılan şerh üzerine ha
şiye olduğunu kaydetmektedirler (Keş
fü'?·?unün, ll, 1 144; Hediyyetü'l-'arifin, 
ı. 132ı . Ayrıca Süleymaniye Kütüphane
si'nde bulunan (Tekelioğlu. nr. 859/4 ı bir 
risalenin kenarında aynı mahiyette bir 
bilgi bulunmaktadır. Ancak bir sayfadan 
ibaret olan risalenin. "şeyh" diye zikretti
ği bir müellifin "kelam-ı nefs!" hakkında
ki bir cümlesine açıklık getirmeyi amaç
ladığı görülmüştür. 

Tefsir. 1. Müsveddô.tü Ijayô.li 'a1e'l
Keşşô:i. Zemahşerl'nin tefsiriyle ilgili not
lardan ibaret olup müellif hattı ile 121 
varaklık bir nüshası istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (AY. nr. 1726) . 2. Ri
sô.1e ii teisiri kav1ihi te'ô:ld : "Kiile'l
mele'ü'lle?:ine ... ". Keşşô:f ve Kadi Bey
zavl tefsiri üzerine notlardan oluşmak
tadır. Müellif önsözde bu risalede, adı ge
çen eserlerden A'raf süresini okuduktan 
sonra hatırına gelen hususları kaleme al
dığını kaydetmektedir. Eserin bir nüsha-

sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut
tur (Şehid Ali Paşa. nr. 2720/11. vr. 163b
ı 68•ı. 

Fıkıh. 1. ljô:şiye 'a1ô: Şerf:ıi'l-Vikiiye. 
Tacüşşerla'nın. Merginanl'nin eJ-Hidô.
ye'sine el-Vikiiye adıyla yazdığı şerh 
üzerine Sadrüşşerla Ubeydullah b. Mes
'Gd tarafından yapılan şerhin haşiyesi 
olup Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde 
(nr. ı ı bir nüshası bulunmaktadır. Z.ljô.
şiye 'alô: ŞerJ:ıi Mul].taşari'1-Müntehô.. 

İbnü'I-Hacib'in Mul].taşarü'1-Müntehô. 
adlı eserine Adudüddin ei-Tel tarafından 
yapılan şerhe Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin 
yazdığı haşiyenin haşiyesidir. Eserin Mil
let (Feyzullah Efendi. nr. 597). Murad 
Molla (nr. 656ı ve Süleymaniye (Hamidi
ye, nr. 437; Laleli. nr. 726; Kasldecizade, 
nr. 712 ı kütüphanelerinde nüshaları var
dır. 3. ljô.şiyetü't-Te1vif:ı. Sadrüşşerla'

nın Tenkif:ıu '1-uşCıJ'üne yine kendisi ta
rafından et-Tavzif:ı adıyla yazılan şerhe 

Teftazanl'nin et- Te1vif:ı adıyla yaptığı 
haşiyenin haşiyesidir. Eserin müellif hat
tından istinsah edilmiş bir nüshası Beya
zıt Devlet Kütüphanesi'nde ·bulunmak
tadır (nr. 1740ı . Sursalı Mehmed Tahir'in 
Hayall'ye nisbet ettiği (Osmanlı fVTüelli{
leri, ı. 29 ı ı ljô:şiyetü '1-Ferô:'iz'in herhan
gi bir nüshasına rastlanmamıştır. 

Hayall'nin Arap dili ve edebiyatı konu
sunda tesbit edilebilen tek eseri et-Ta'-
1ikiit 'a1e'1-Mutavve1 olup eser. Sekka
kl'nin Miftô.J:ıu 'J-1ı1Cım 'unun üçüncü bö
lümü için Hatlb ei-Kazvlnl tarafından ya
zılan et-Tell].iş'e Teftazanl'nin yaptığı el
Mutavve1 adlı geniş şerhin ta' likidir. Bir 
nüshası Atıf Efendi Kütüphanesi 'nde 
mevcuttur (nr. 23 ı 3ı. 
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HAYALT BEY 

HAYALİ BEY 
(ö. 964/1556-57) 

Divan şairi. 
_j 

Vardar Yenicesi'nde doğdu (ı 497- ı 499 
[?Jı Asıl adı Mehmed, lakabı Bekar Me
mi'dir. Yetişme çağında esaslı bir öğrenim 
göremeyen şair. o sıralarda Yenice'ye uğ

rayan Kalender! şeyhi Baba Ali Mest-i 
Acemi ( Sicill-i Osman!, 111 . 493ı ve mürid
lerinin cazibesine kapılarak onlara katıl
dı. Bunlarla birlikte seyahat ederek bir
kaç defa istanbul'a gidip geldi. Bu yolcu
luklarının birinde, böyle güzel bir gencin 
Kalenderller arasında yaşamasını uygun 
bulmayan istanbul Kadısı Sarı Gürz NG
reddin tarafından şehir muhtesibi Uzun 
Ali'ye emanet edildi. Bir şiirinde Şah Ba
yezid'in dergahını mesken tuttuğundan 
bahsettiğine göre. Hayall'nin istanbul'a 
ll. Bayezid'in saltanat yıllarında ve 1 S 12'
den önceki bir tarihte gelmiş olması ge
rekir. Muhtesip Uzun Ali'ye emanet edil
mesi ise Sarı Gürz NGreddin Efendi'nin 
ilk istanbul kadılığı zamanına ( 15 ı ı -1513ı 
rastladığından NGreddin Efendi'nin 1519-
1 522 yılları arasındaki ikinci kadılığı dev
resi için söz konusu olamaz. Çünkü bu yıl
larda Hayall Kanuni Sultan Süleyman'ın 
çevresine girmiş, Aşık Çelebi'nin şair Ga
zall Deli Birader'den söz ederken belirt
tiği gibi (fVTeşairü'ş-şuara, vr. 291 •-298•ı 

1 522 yılında Kanuni ile birlikte Rodos se
fe ri ne katılmıştır. Şairin Rodos'un fethi 
münasebetiyle Kanuni'ye bir de kaside 
sunduğu bilinmektedir. Baba Ali Mest'in 
meşhur bir şair olmasına gayret ettiği 
Hayall'nin bir manzumesinde on dört ya
şında iken şiirde şöhrete ulaŞtığını söy
lediği dikkate alınırsa doğum tarihinin 
1497-1499 olduğu düşünülebilir. 

istanbul'a geldikten sonra Hayall'nin 
hayatında yeni bir dönem başladı. Bir 
yandan kendini yetişti ri rken diğer yan
dan söylediği güzel şiirler onun adını et
rafa yaymaktaydı. Kabiliyetiyle Defterdar 

Hayali Bey· in 
Aşık Çelebi 

tezkiresindeki 
minyatürü 

(Millet Ktp. , 

Ali Emiri 
Efendi, 

Tarih , 

nr. 772, 
vr. 707') 
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