
dW Bey'in takipçisi olduğunu da ifade 
etmektedir. Çağında Hayall'ye rakip sa
yılabilecek tek isim olan Fuzull onun şöh
retini gölgeleyemeyecek kadar istanbul'
dan uzakta idi. Baki şöhrete ulaştığında 
ise Hayall çoktan ölmüş bulunuyordu. Ali 
Ni had Tarlan tasavvufı heyecan itibariyle 
Hayali'yi Baki'den üstün görür. 

Canlı ve kuvvetli bir üslupla yazılmış ka
sideleri de olan Hayali'nin asıl şahsiyetini 
yansıtan şiirleri gazelleridir. Bunlarda Ru
meli şairlerinde görülen samimiyet. ilham 
kudreti. gurur ve istiğna. mahalli renkle
re itina gibi özellikler dikkati çeker. Haya
li. divan edebiyatında yaygın olarak kul
lanılan "müşebbehün bih"lerdeki benzet
me unsurlarını şahsi heyecanı ve lirizmi 
içinde eriterek ifade etmesini bilen bir 
şairdir. Şiirlerinde tasannu zaman zaman 
ruhundan doğan şiddetli ilhamın heyeca
nı içinde kaybolur. Manzumelerinde şekil 
mükemmelliğinin bulunmayışı. kayıt al
tına girmek istemeyen mizacından ileri 
geldiği kadar tahsilinin yetersiz oluşuna 
da bağlanabilir. Nitekim şiirlerindeki ba
zı imla ve söyleyiş kusurlarını Aşık Çele
bi'nin düzelttiği bilinmektedir. 

Hayali çağdaş ı olan Safi. HuşGi. Ali ve 
Yetim Ali Çelebi gibi şairlerce övgüyle 
anıldığı gibi başta Fuzuli olmak üzere 
Rahmi (Pir Muhammed). Ulvi. Vahidi gibi 
şairler üzerinde de etkili olmuştur. Kanu
ni'nin Bağdat' ı fethinde Fuzull ile görü
şen ve ondan bir Leyla ve Mecnun mes
nevisi yazmasını isteyen Anadolu şairleri 
arasında Hayali de bulunmaktaydı. Fu
zuli'nin. meşhur "Su Kasidesi"ndeki "su" 
redifini Hayall'den almış olması kuvvetle 
muhtemeldir (Köprü! ü, Edebiyat Araş
tırmaları fl, s. 558) Devrinden başlayarak 
Hayali'nin gazellerinin Günahi. Ali. Şeyh 
Galib, Keçecizade i zzet Molla. i zzet Ali Pa
şa. Bayburt! u Zihni gibi şairler tarafın
dan tanzir ve tazmin edilmiş olması tesi
rinin ne kadar güçlü ve devamlı olduğu
nu gösterir. 

Hayali Bey'in divanının Ali Nihad Tar
lan tarafından, istanbul kütüphanelerin
deki on üç nüsha karşılaştırılarak bunlar 
arasında yedi nüshası üzerinden tenkitli 
n eş ri yapılmıştır (b k. bi bl.). Bu neşre gö
re divanda çoğu Kanuni Sultan Süleyman 
hakkında olmak üzere yirmi beş kaside, 
sekiz musammat. bir terkibibend. beş 
müteferrik manzume. 688 gazel ve otuz 
üç kıta mevcuttur. Sadece istanbul kü
tüphanelerinde bulunan nüshalara da
yanılarak hazırlanan bu neşrin sonradan 
bulunan sağlam nüshalar dikkate alınıp 
yenilenmesi gerekmektedir. Nitekim bu 

neşirde . kendisinden otuz üç yıl önce öl
müş olan Hayali Abdülvehhab Çelebi 'nin 
(Hayali-i Evvel) bazı gazelleri Hayali Bey'e 
ait gösterilmiştir (Küçük, sy. 249[0cak 
ı 984 ı. s. 64-69) . Hayall'nin şiirleri. divan ın 
bu neşrinden hareketle Cemal Kurnaz 
tarafından sistematik bir tahlil çalışma
sına konu edilmiş. ayrıca aynı araştırma
cı bu şiirleri teşbih ve mecaz unsurları 
yönünden Ahmed Paşa (Bursalı), Necati 
Bey ve Nev'i divanlarıyla karşılaştırarak 
orüinal taraflarını göstermiştir (bk. bi bl.; 
Hayall Bey'in ş iirl e ri üzerinde istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nde yap ılmı ş 

tez ça lı şma l a rı için bk. Kazım Yetiş, "Tür
kiyat Enstitüsü'ndeki Tezlerin Bibliyog
rafyası", TDED, XXIII [ 1981 [,s. 310). 
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HAYALT-i EVVEL 

HAYALI-i EWEL 
( J.91 ~..s~~) 

(ö. 931/1524) 

Divan şairi . 
.J 

Asıl adı Abdülvehhab olup XV. yüzyılın 
sonlarında Edirne'de doğduğu tahmin 
edilmektedir. Babası . Fatih Sultan Meh
med devri müftülerinden ve ll. Bayezid 
devri şeyhülislamiarından Dimetokalı 
Molla Abdülkerim Efendi'dir: Hayatı hak
kında yeterli bilgi bulunmayan şairden 
tezkire sahibi Beyani Hayali-i Evvel diye 
söz etmekte. çeşitli kaynaklarda Hayali 
Çelebi olarak da geçmektedir. Ancak Ha
yali Bey'den ayırt edilmesi için geleneğe 
uyularak Hayali-i Kadim şeklinde adian
dıniması da mümkündür. Hayali. zama
nın tanınmış müderrislerinden izari, Mol
la Lutfı . Hatibzade Muhyiddin Efendi ve 
Kesteli'den ders aldıktan sonra Eyüp'te 
Kalenderhane Medresesi'ne müderris ol
du. Kınalızade Hasan Çelebi. onun daha 
sonra 41 akçe ile Edirne Camialtı Medre
sesi'ne tayin edildiğini kaydetmektedir. 
Hayali Manisa. Selanik ve Tire'de kadılık 
görevinde bulundu. Yavuz Sultan Selim'in 
şehzadeliği zamanında nedimi, padişah
lığı döneminde de başdefterdan oldu 
(925/1519) Sehi, Heşt Bihişt'te onun 
Amasya'da vuku bulan olaylar sırasında 
yeniçeri taifesiyle kavga ettiği için defter
darlıktan aziedildiğini söylerse de İsmail 
Hami Danişmend, söz konusu olayların 
1515'te cereyan ettiğini belirterek bu az
lin başka bir sebebi olması gerektiğini 
ileri sürer. Daha sonra İzmir kadılığına ta
yin edilen Hayali bu görevde iken vefat 
etti ve cenazesi Edirne'ye götürülerek ba
basının Sitti Sultan Camii yakınlarında 
yaptırdığı mektebin bahçesinde onun ya
nına defnedildi. Hayali'nin görevine bağ
lı, hakkı ve adaleti yerine getirmede ce
sur bir kimse olduğu kaydedilir. Edirneli 
Mecdi onun akli ve nakli ilimiere vakıf ol
duğunu söyler. 

Kaynakların ifadesine göre güzel konu
şan. temiz bir dile ve geniş hayal gücüne 
sahip bir şair olan Hayali zeki , kabiliyetiL 
şakacı bir insandı. Kınalızade'nin Te zki
retü'ş-şuara'sında bu vasıflarla tanıtılan 
şairin muhayyilesinin genişliği sebebiyle 
"Hayali" mahlasını aldığını, diğer şairler
den bu suretle ayrılmak istediğini Mecdi 
H ad aik u ' ş-Ş ekıJik'te yazmaktadır. Şua

ra tezkirelerinde aynı mahlası taşıyan beş 
şairden söz edilmektedir. Bu yüzden Ha
yali-i Ewel'in şiirlerinin bir kısmı kendisin-
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HAYALl-i EVVEL 

den otuz üç yıl sonra ölen Hayali Bey'in 
divanına kaydedilmiştir. Bunda onun mü
rettep bir divanının bulunmayışı da önem
li rol oynamıştır. Nitekim Mecdi, şiirden 
anlamayan birtakım insanların bu iki şa
irin gazellerini birbirine karıştırdıkların
dan şikayet eder. Aşık Çelebi de meşhur 
Hayali'ye nisbet edilen bazı gazelierin 
gerçekte Hayali-i Evvel'e ait olduğunu 
belirtir. 

Divan şiirinin inceliklerini iyi bilen Ha
yali, güzel hayallerle süslediği beyitlerin
de çeşitli mazmunları ve edebi sanatları 
kullanmada başarılı olmuştur. Gazellerin
den onun duyguya ağırlık veren. samimi 
ve içti bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Aruz 
veznini kullanmadaki başarısıyla da dik
kat çeken şairin gazellerine devri n birçok 
şairi nazire söylemiştir: Özellikle. "Hayret 
alır aklımı baksam gözüne kaşına 1 Sad 
hezaran aferin ol suretin nakkaşına" mat
la'lı gazeline başta Hayali Bey olmak üze
re Nev'izade Atai. Muhibbi (Kanüni Sultan 
Sü leyman). Refiki (iki adet). Zati (üç adet). 
Nasibi, Remzi Efendi, Sun'i, Fakiri, Bihiş
ti Ramazan Efendi. Zihni ve Üsküdarlı 
Aşki gibi şairterin nazire söyledikleri Per
van e Bey Mecmuası'nda kayıtlıdır (bk. 
bi bl.) . 

Mürettep bir divanı bulunmayan Ha
yali-i Evvel'in çeşitli mecmualarda dağı

nık halde şiirleri mevcuttur. Kaynaklar 
onun Türkçe bir Leyla vü Mecnun'u ol
duğunu belirtirlerse de böyle bir esere 
henüz rastlanmamıştır. 
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ye Ktp., nr. 3724, vr. 6 7 •·•; Gibb. HOP, lll , 63; 
Osman Nüri Peremeci , Edirne Tarihi, istanbul 
ı940, s. 187-188; Cemal Kurnaz. Hayali Bey 
Divanı : Tahlili, Ankara 1987, s . 28-29; Halük 
ipekten. Tezkire/ere Göre Divan Edebiyatı isim
ler Sözlüğü, Ankara ı 988, s. ı 96; Rıdvan Canım. 

Edirne Şairleri, Ankara ı995, s. 87-88; Saba
hattin Küçük, "Hayal-i Kadim" , TK, XXII/249 
( 1984), s. 64-69; "Hayali, Abdülvehhab", TDEA, 
IV, 169. 

r 

L 

8 

lt.l SABAHATTİN KüçüK 

HAYAT 
(ö~f) 

Diri olmak anlamına gelen 
ve Allah' a atfedilen 

sübuti sıfatiardan biri 
(bk. HAY). 

_j 

r 

L 

HAYAT 
(ö~f) 

Organizmaların mahiyetiyle ilgili olarak 
hayat kavramına tarih boyunca çeşitli 
dinler ve felsefelerce açıklamalar getiril
miş; bu açıklamalarda kavram genellik
le canlılığın ilahi, meleki yahut ruhi ilke
si, evrende canlılığın başlangıcı , biyolojik 
gerçekliği ve nihayet anlamı açısından ele 
alınmıştır. 

İptidai düşüncede insan ve tabiat ara
sındaki ilişkiyi anlamiandırmaya yönelik 
tasnifler ve düzenlemeler mevcutsa da 
kozmosu meydana getiren canlı var oluş 
biçimleri arasında antotojik bir ayırıma 
gidilmediği bilinmektedir. Natüralist bir 
inanç çerçevesinde gelişen bilgi anlayışı . 

varlıkların birbirlerine dönüşebildikleri 

bir evre~ şeması üretmiştir. Bu evren an
layışında canlıların hayatı ortak bir yasa
ya tabi canlılık unsuruyla ilişkilendirilmiş. 
böylece herhangi bir hayvanı canlı tutan 
unsurla insanı canlı tutan unsur aynileş
tirilı'rıiştir. Bütün canlılarda diriliği sağla
yan bu unsurun beden ısısında, sperm
de. kanda, solukta veya -bitkiler söz ko
nusu edildiğinde- ağaç öz suyunda bu
lunduğu farzedilen cismani bir öz oldu
ğu düşünülmüştür. Bu inanışa göre söz 
konusu unsurun vücudu terketmesiyle 
ölüm olayı meydana gelir. Bununla birlik
te ölümden sonraki hayatta varlığını sür
düren ruhun bu unsur mu yoksa iptidai 
kültürlerde çok defa "gölge benlik" şek
Jinde anılan "ikinci beden" mi olduğu ko
nusu açık değildir( ER, XIII , 428-430; ERE, 
Xl , 726-731) . Hayat veren bu unsurun 
kaynağı konusunda ise ilkel topluluklar 
arasında genel bir uzlaşma görülmekte
dir. Bütün kadim geleneklerde devri bir 
kozmoloji anlayışı bulunduğu için haya
tın belli bir zaman noktasından başlaya
rak yaratıldığı ve ileriediği inancı yoktur. 
Bundan dolayı iptidai zihniyetin hayatın 
kaynağı konusunda karmaşık olmayan 
sebep- sonuç ilişkilerine (etiologie) dayalı 
izahları vardır. Bu izahiara göre yeryüzün
deki hayatın başlangıcı ve insana hayat 
bahşedilmesi, çoğunlukla ilahların "mi
tik zamanlarda" (ab origina) kendi arala
rında yaptıkları mücadelelerle ilişkilendi
rilmiştir (a.g.e., IX, 20 1-207). 

Hinduizm'de canlılık veren prensip kav
ramı özellikle Vedanta literatüründe ge
liştirilmiştir. Ancak bu konudaki ilk ör
nekler Vedalar'da ortaya çıkar. Rig Veda'
da hayat veren unsur "asu" (hayat solu
ğu) adını alır; ölüm "asuniti" (hayat solu-

ğunun gitmesi) olarak adlandırılır (ER, 
XIII, 439) . Vedalar'daki boyutuyla hayat 
tipik bir natüralist inanç çerçevesinde iş

lenmiştir. Bununla birlikte Vedalar sonra
sı Vedanta literatüründe as u yerine "pra
na" (soluk) adı tercih edilerek hayatın kay
nağı konusu üzerinde ayrıntılı şekilde du
rulmuştur. Vedanta okullarına göre insa
na hayat veren unsur prana adını alı r ve 
fonksiyanlarına göre hayatın özünü teş
kil eden "prana", bu özün bedendeki do
laşımını kontrol eden "vyana". bedende
ki boşattım sisteminin işleyişini düzenle
yen "apana", bedenin manevi varlık ala
nıyla ilişkisini sağlayan "udana" ve biyolo
jik metabolizmayı düzenleyen "samana" 
olmak üzere beş bölüme ayrılır (a.g.e., 
Xl, 483-484). Öte yandan Hinduizm'e gö
re biyolojik hayatı sürdüren prana ile. ruh 
göçüyle nakledilen jlva arasında belli bir 
ayırım yapılır. Jiva evrensel ruhAtman'ın 
bir parçası ise de insana hayat bahşeden 
unsur değildir. Jiva bir anlamda nirvana
ya ulaşıncaya kadar varlıkların özünde bu
lunan ruhtur. Bu anlamda canlılık pren
sibi ile alakası yoktur. 

Budizm, anatman doktrini gereği koz
mosun yaratıcısı olan soyut bir ilah kav
ramını reddettiği için hayatın menşeine 
yönelik izahları yalnızca dünyevi varlığın 
sınırları içerisinde kalarak yapmaya çalış

mıştır. Böylece insana hayat veren unsur 
"skandha" kavram ı ile ilişkilendirilmiştir. 

Skan d ha varlığı idare eden beş bio-psi
şik unsurun (rüpa, veda na, samjfia, sams
kara ve vijfiana) oluşturduğu cismani bir 
kümenin adıdır. Bu beş unsur varlığa ait 
her şeyi kontrol eder (The Encyclopedia 
o{.Eastern Philosophy and Religion, s. 
335; ER, XIII, 44!-446) . Bununla birlikte 
varlıklara canlılık veren unsur "samskri
ta dharma" adını alan atomik bir yapıdır 
(The Encyclopedia of Eastern Philosophy 
and Religion, s. 299, 307; ER, IV, 334) 
Canlılara hayat veren bu unsur skan d ha
lar ile birlikte çalışır. 

Taocu olsun Konfüçyüsçü olsun bütün 
Çin literatüründe canlılara hayat veren 
unsur "ch'i" adını alır. Bu güç yalnızca in
sanlara ya da hayvaniara canlılık vermez; 
zira Çin düşüncesine göre taş, toprak ve
ya kozmosu oluşturan her şey canlıdır; 
ch'i bütün kozmosu ayakta tutan evren
sel enerjidir (a.g.e. , XIII , 448). İnsan söz 
konusu olduğunda bu gücün bulunduğu 
yer göbek bölgesidir (The Encyclopedia 
of Eastern Phi/osophy and Religion, s. 
69). Bu hayat kaynağının ilk şekli. evren
deki eriilik ve dişiilik özelliklerini temsil 
eden yi n-yang prensiplerinin henüz ay-


