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202'de (817) Samerra'da doğdu. Daha 
sonra Bağdat'a giderek oraya yerleşti. 
Samerralı olduğu için Samerral nisbesini 
almışsa da daha çok Hayr en-Nessac di
ye tanınmıştır. Bu dönemde geçimlerini 
sağlamak için çeşitli meslekler icra eden 
sufiler gibi Hayr da muhtemelen doku
macılıkyapmaktaydı. Nitekim bazı kay
naklar bu hususa işaret etmişlerdir (Ha
tlb, VIII, 345; Attar, ll, 112). Fakat hakkın
da rivayet edilen menkıbelere göre, Ebu'I
Hasan henüz dokumacı olmadan ve Hayr 
en-Nessac lakabını almadan önce bir hac 
yolculuğu sırasında Kufe'ye vardığında 
bir şahıs. onu kendisini terkedip kaçan 
Hayradındaki siyah! kölesine benzeterek 
yakalamış. dükkanına götürüp dokuma
cılıkta çalıştırmış, o da bu duruma ses çı
karmadığı gibi kendisine Hayr diye hitap 
edilmesine de itiraz etmemişti. Dükkan 
sahibi, bu kişinin kendi kölesi olmadığını 
yıllar sonra farkederek onu serbest bırak
mak istemişse de o güne kadar Hayr en
Nessac diye tanınan Ebü'l-Hasan bu ismi 
değiştirmeyi uygun bulmamıştı (Süleml, 
s. 322: Kuşeyrl, s. 145). Ebu Nuaym el-İs
fahanl bu olayı daha değişik bir şekilde 
kaydeder (ijilye, X, 307) 

Hayr en-Nessac. Bağdat'ta tanınmış 
zahid ve sufilerin sohbetlerinde bulun
muş. birçok zahid ve sufi de kendisinden 
faydalanmıştır. Tasawuftaki üstadı Seri 
es-Sakat! ve Ebu Hamza el-Bağdadl idi. 
Çağdaşı olan ünlü sufi Cüneyd-i Bağdadl 
onu kastederek, "Hayr en hayırlı olanı
mızdır" demişti (Attar, ı ı. ı ı 2). Uzun öm
rü boyunca edindiği manevi tecrübeleri 
ve zengin tasawufi bilgileriyle tanınan 
Hayr en-Nessac'ın çevresine birçok mü
rid toplanmıştı. Kaynaklar onun bir soh
bet halkasına sahip olduğunu bildirir (Ha
tlb, VIII, 345; Zehebl, XV, 270). İbrahim 
el-Hawas ve Ebu Bekir eş-Şibll gibi tanın
mış sQfileri irşad eden Hayr'ın yaşama 
tarzı güzel ve etkili konuşması (Hücvlrl, 
s. ı 82) bu halkanın genişlemesini sağla
mıştır. 

54 

Kaynaklar, hakkında birçok menkıbe 
anlatılan Hayr en-Nessac'ın yaşı ilerlemiş 
ve iki büklüm olmuşken bile sema mec
lislerine katıldığını. vecde gelince kam
burunun düzeldiğini ve kendisini bir deli
kanlı gibi güçlü hissettiğini, bu hal ge
çince de eski şekline döndüğünü belirtir 
(Hatlb, VIII, 346; ibn Hallikan, ll, 252) 

Hayr en-Nessac'a göre Allah korkusu. 
kötü alışkanlıklar edinen kişileri düzelt
meye yarayan bir kırbaçtır. Hayr, nimete 
şükretmeyi nimetin kendisinden daha 
önemli görür, insanların kendi ibadetle
rinden çok Hakk'ın lutfuna bel bağlama
ları gerektiğini söylerdi. Ne kadar mü
kemmel olursa olsun insanın ifade ettiği 
tevhidin eksik olduğunu belirtir ve. "Al
lah senden, kendisinin muhtaç olmadığı 
şeyi kabul ederek karşılığında senin ihti
yacın olan şeyi vermektedir" derdi. 
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konusu maddi aşk macerası olan 
mesnevisi. 
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Ferldüddin Attar'ın İlahiname'sindeki 
bir hikayenin genişletilmesinden meyda
na gelmiş olup sonundaki tarih kıtasına 
göre 1117de (1705) Halep'te kaleme alın
mıştır. Şairin yaşlılık devresi çalışmaların
dan olan eser her biri Farsça başlık taşı
yan yetmiş bölümden oluşmuş ve aruzun 
"mef'Olü mefailün feOlün" kalıbıyla yazıl
mıştır. Tamamı. değişik nüshalara göre 
1996 ile 2007 beyitten ve bir tarih kıta
sından ibarettir. Attar'dan önce de bir 
Şark efsanesi olarak var olan bu hikayeyi 
Na bl, ilave ettiği vak'alarla genişletip zen
ginleştirerek sürükleyici bir hale koymuş
tur. 

Nabl, Hayrabad'a klasik mesnevi ter
tibine uyarak tevhid, na't ve mi'raciye ile 
başlar; dönemin sadrazamı Baltacı Meh-

med Paşa'ya ve Sultan lll. Ahmed'e yaz
dığı methiyelerden sonra aklın fazileti ve 
önemiyle ilgili bir bahis açar; bunların ar
dından da asıl hikayeye geçer: Cürcan ül
kesi hükümdan Hürrem Şah. çok sevdiği 
nedimi Cavid'i bir içki meclisinin hararet
li havası içinde ona ilgisini sezdiği şair 
Fahr-i Cürcanl'ye ihsan eder. Şair Fahr er
tesi günü ayıldığında, Hürrem Şah'ın bu 
hareketine pişman olacağını düşündü
ğünden tedbirli davranarak Cavid'i bera
berinde götürmeyip taht odasının altın
daki "serdab"da saklar. Nitekim şah ken
dine gelip yaptığına pişman olunca Fahr'ın 
tedbirli davrandığını öğrenerek sevinir ve 
Cavid'i görmek ister. Fakat serdaba inil
diği zaman orada sadece bir kül yığını ile 
karşılaşılır. Burayı aydınlatan büyük mu m
lardan birinin devrilmesiyle çıkan yangı 

nın Cavid'i kül ettiğini sanan Hürrem Şah 
derin bir üzüntüye kapılarak serdaba çe
kilir ve ölünceye kadar vaktini orada iba
detle geçirmeye karar verir. Fahr-i Cür
canl de kederinden çöllere düşer. 

Hayrabad'ın buraya kadar olan bölü
mü (619-729. beyitler). İlahiname'deki 
"Fahreddln-i Gürganl ile Padişahın Köle
si" başlığını taşıyan hikayenin genişletil
mesinden meydana gelmiştir (krş. İlahi
name, s. 142-147, ı 826- ı 887. beyitler). Na
bl, Attar'ın hikayesinin burada sona er
diğini. ancak kendisinin hikayeyi tamam
lamayı arzu ettiğini belirterek mesneviyi 
şu şekilde devam ettirir: Cavid. Hürrem 
Şah ve Fahr'ın sandığı gibi yanıp kül olma
mış, Çalak adlı bir hırsız tarafından ser
ctabctan çıkarılmıştır. Şahın sarayını soy
mak için kendi evinden sarayın altındaki 
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