
manzum Fetihnam e-i Yemen 'i ve Feri
dun Ahmed Bey'in Sigetvar fethine dair 
N üzhetü '1-ahbôr'ı. başkalarınca ihmal 
edilmiş veya gereğince faydalanıimam ış. 
kendisinin ise çok iyi kullanmasını bildiği 
eserler arasındadır. 

Onun. nüshasına az rastlanan kaynak-. 
lardan istifade edişini gösteren örnekler
den biri. Osmanlı şeceresinin Ertuğrul 
Gazi'den öncesine çıkan tarafını gözden 
geçirirken Dürerü '1-esman adıyla zikret
tiği (kitapta d izg i hatas ı olarak Dürerü '1-
esmar şek li n d e geçer). ibn Ebü's-Sürur 
el-Bekrl'nin Dürerü '1-esman i i aşli men
ba'i A li 'O§m an adlı Arapça eserid ir 
(Keşfü '?-?unün, ı . 745 ). Osmanlı haneda
nını yüceltmek için şerefli bir soya bağla
mak gayesini güden bu eser. Mer'l b. Yu
suf b. Ebu Bekir el-Makdisl'nin aynı mak
satla kaleme aldığı ve hekim Şa'ban-ı Şi
fal'nin ilavelerle Türkçe'ye çevirdiği Ka
la 'idü 'l-'i~yan t i t ezô. 'ili m ülUki A li 
'O§man adlı diğer bir Arapça esere de 
kaynaklık eder. 

Osmanlı tarihinin kayıp kaynaklarından 
biri olan Yahşı Fakih'in menakıbnamesi
nin Hayrullah Efendi'nin gördüğü eserler 
arasında yer alması son derece dikkat 
çekicidir. Aşıkpaşazade'nin. "Orhan Ga
zi'nin imamı ishak Fakı'nın oğlu Vahşi Fa
kı ' nın Osmanlı menakıbnamesi" diye var
lığını haber verdiği bu eseri ( Tevarlh-i A L-i 
Osman ( G i ese ı. s. 75; ( Ats ı z ı. s. 90) Hay
rullah Efendi. Katib Çelebi gibi (Keşfü '?

?Unün, I, 283 ) "Molla ilyas ' ın oğlu Şeyh 
Vahşi Fakih'in tarihi" şeklinde zikretme
si, bu kaydın Aşıkpaşazade'den gelme
yip onun gördüğünden daha sonraya ait 
ve daha farklı bir nüsha ile bağlantılı ol
duğunu belli etmektedir. 

Hayrullah Efendi'nin eseri sonraki ta
rih çalışmalarına değişik ölçüde kaynak
Iıkyapmış ve tesirini sürdürmüştür. Mus
tafa Nuri Paşa' nın Netôyicü 'l-vukilôt'ı

na öncülük ettiği gibi Namık Kemal'in 
Osmanlı Tarihi'nin de başlıca kaynakla
rından biri olmuştur. Telif edilişi üzerin
den geçen uzun zaman içinde ortaya çı
kan birçok yeni kaynağa ve Osmanlı tari
hi hakkında büyük çaplı kitaplara ve et
raflı incelemelere rağmen derli toplu ha
li, kuwetli tesbitleri, günümüzde kendi
lerine erişmek imkanı kalmamış eski kay
naklardan gelen bilgi mevcudu ile Hay
rullah Efendi'nin kitabı en yeni çalışma

ların referans ve bibliyografyalarında da
hi yer almaktadır. 

Avrupa şarkiyat alerni ilk ciltlerinin çı
kışından itibaren Hayrullah Efendi Ta
rihi'ne yakın ilgi göstermiş . öbür ciltleri-

nin her biri çıktıkça bunları da ilmi mec
mualarda tanıtmakla kalmayıp yapılan 
yeni baskılarını bile haber vermiş . gerek
tikçe yeni ciltlerden bazılarını ayrıca de
ğerlendirmiştir. ilk üç cildi yayımiadığın
da Hammer. içinde kendi eseri hakkında 
ten ki di ifadeler bulunmasına rağmen . ki
tabı "pek dikkate değer bir eser" diye tak
dirle karşılamış. onun ölümünden sonra 
da eserle ilgili tanıtıcı haberler devam et
miştir. 

Hayrullah Efendi Tô.r ihi üzerinde cid
di ve etraflı bir araştırma yapılm ış değil

dir. Ona gerektikçe sadece bir müracaat 
eseri olarak bakılıp büt ünüyle ele alınma
sı ve değerlendirilmesi ciheti tamamıyla 
ihmal edildiğinden çeşitli hususiyetleri 
ve içindeki mühim görüşleri hemen he
men meçhul kalmış gibidir. Hayrullah 
Efendi'nin geniş tarih bilgisini. kaynakla
rının çoğunu görmüş olmasını . tenkitçi 
ve tahlilci tarafı ile objektif tarih eseri or
taya koymuş bulunmasını takdir etmesi
ne mukabil mübalağalara inandığını . kıs

men de olsa dini ve mistik kanaatierin 
tesirinden kurtulamamış olduğunu söy
leyen Mükrimin Halil Yinanç'ın değerlen
dirmesi de ( "Tanzimattan Meşrutiyete 

Kadar Bizde Tarihçilik" , Tanzimat, istan
bul 1940, s. 576-577 ). dini taassubu her 
gerektiği yerde açıkça reddeden eserde
ki gerçekle uzlaşması mümkün olmayan 
indi ve isabetsiz bir görüştür. Bazı kötü
lül~leri n cezasını ilahi adaletin tecellisi gi
bi gören kanaate karşı saygılı tutumu. ef
karıumumiyede bazı durumlar karşısın
da doğmuş vicdani kanaatleri pozitivist 1 
materyalist an l ayışa rağbet etmeksizin 
" maneviyyattandır" diye münakaşa ze
mininden uzak tutmaya dikkatini, mis
tik kanaatlerden kurtulmamış olmakla 
izaha çalışmak da o derece yanlış olur. 

Bütün belirtilenlerden başka Hayrul
lah Efendi'nin eserinin diğer bir yeni ta
rafı da eski tarihçilik geleneğinin karşı 

sında dilinin devrinin kaldırabileceği öl
çüde sade olmasına verdiği ehemmiyet 
ve bu bakımdan çekmek istediği dikkat
tir. Hayrullah Efendi için asıl olan. bir ta
rih eserinin içindeki bilgi ve mesajın oku
yucu tarafından rahatça anlaşılabilir ol
masıdır. Nitekim kendisi. gelecek nesil
lerin kolaylıkla aniayıp istifade edebile
ceği bir dille eser ortaya koyma arzusunu 
kitabında gütlüğü dil politikası olarak ilan 
eder (1. 2-3; V. 79). Encümen-i Daniş' in de 
benimsediği ölçülü. fikri ve ilmi nesirde 
esasen baş göstermiş olan dil sadeliğ i is
tikametinde Cevdet Paşa'nın tarihinin ya
nı başında, fakat ondan farklı olarak ken-
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disini eski yolda üsiCıpçuluk ve h üner gös
terme hevesinden uzak tutmayı başar
mış bir dil örgüsüyle eserini işler. 

Hayrullah Efendi eserinde sadece gü
nün okuyucusunu değil sonraki nesilleri 
de muhatap tutmaktadır. Osmanlı tari
hinin mühim hadiseleri üzerinde yaptığı 
tahliller. getirdiği dikkatlerle ileriki nesil
lere de bir hizmet vereceği inancındadır. 
Bu ise yaptığı işi devrini aşan . geleceğe 

de mesajlar taşıyan bir çalışma olarak 
gördüğünü açıkça göstermektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hakkında a raştırm a olmayan ve ilmi bir n eş ri 

bulunma ya n Hayrullah Efendi Tarih i' nin Zu

huri Danışman ta ra fın dan Son Hauadis gaze
tesi yayını olarak yedi küç ük kitap halinde kı

saltılmı ş ve dili günümüz Türkçe'sine aktarılmış 
bir ba s kı s ı ya pılm ı şt ır (i sta nb ul . 1-VII . 1971 -
1 972). Avustur y alı bir Türko log ta rafından müs

takil bir yazıda, eserin umumi tarih yönünü ku
ran fas ıll a rının bir k ısmında (XIII . ı 8-20; XIV. 28-
30; XV. 9) Habsburg hanedamndaki kardeş çe 

k işmesin e dair ye r alan bilg ilerin bir değerl e n
di rilmes i ortaya konulmuştu r (E ri ch Prokosch . 
"Der 'Bruderzwist in Habsburg' im Geschich
tswe rk des Hayrullah Efendi " , Jahrbuc h 
des Österre ich ischen Sa nkt Georgs Ko ll egs 
in Istanbul, i stanbu l 1985. s. 276-28 1 ). Eserin 
çeşitli ciltlerine ait kıs ıml a rdan baz ılarının müs

veddeleri , bir defterde bir araya getirilmiş ola

rak İstanbul Ünivers ites i Ce rrahpaşa Tıp Fakül
tesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kü
tüphanesi 'nde (n r. 582) bulunmaktadır. 
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HAYSABEYSA 

C .. ,a.;.ı~ l 
Ebü'l-Fevaris Şihabüddin Sa' d 

b. Muhammed b. Sa 'd 
b. es-Sayi! et-Temimi 

(ö. 574/1179) 

Arap şairi . 
_j 

492'de (1099) doğdu . Haysa Beysa la
kabı ile meşhur o lmuştur. Rey şehrinde 

Kadı Muhammed Abdülkerlm el-Vezzan 
eş-Şafii' den fıkıh okudu ve fıkıhta ihtilaflı 
konular üzerinde çalıştı. Daha sonra Ebu 
Talib Hüseyin b. Muhammed ez-Zeynebl 
ve Ebü'I-Mecd Muhammed b. Cehver'
den hadis öğrendi. Fakat Haysa Beysa. 
asıl ilgisini çeken saha olarak şiir ve ede
biyatta üslubundaki zarafeti sayesinde 
büyük şöhret kazandı. Şla'nın imamiyye 
kolunun ileri gelenlerinden olduğu kayde
dilen Haysa Beysa (İ bn Hacer, lll , 19). bir 
ara kald ığı Hille'de Şii Mezyedller'e (Beni 
Mezyed) kasideler yazdı (Ef2 (İng. l. lll , 327) . 
Sonra yerleşti ği Bağdat'ta halife. sultan. 
vezir ve diğer devlet adamları için yazdı-
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ğı kasideleriyle tanındı. irticalen şiir söy
leyebilecek kadar sanat gücü yanında be
devi lehçelerine dair geniş ve sağlam bil
gisi sayesinde çok defa anlaşılması güç 
bir edebi Arapça ile konuşmayı itiyat ha
line getirmişti. Ayrıca Arap emirleri gibi 
kılıç kuşanıp bedevi kıyafetiyle at sırtında 
dalaşmayı da severdi. Fasih konuşmayan

lara kızar ve dil hatası yaptıkları için on
ları eleştirirdi. Bunun yanında asalete 
olan merakı dolayısıyla Arap meşhurların
dan Eksem b. Sayfi'nin soyundan geldi
ğini iddia ederdi (İbnü'l-Eslr, Üsdü'l·ga· 
be, ı, 112). Haysa Beysa lakabının kendi
sine. övünmesi ve düzgün konuşmadaki 
aşırı titizliği sebebiyle hiciv şairi Ebü'l-Ka
sım Hibetullah ibnü'I-Kattan tarafından 
verildiği kaydedilir. Diğer bir rivayete gö
re de bir topluluğun niçin heyecan ve sı
kıntı içinde bulunduğunu öğrenmek için 
sorduğu soruda "haysa beysa" (sıkıntı, 
huzursuzluk, telaş, tedirginlik; Lisanü 'l· 
'Arab, "byş", "l:ıyş" md. leri). tabirini kul
lanmış ve bu tabir onun lakabı haline gel
miştir. Ayrıca aynı tabiri bir beytinde kul
landığı için bu lakabı aldığı da belirtilmek
tedir (İbn Hacer. lll, 19). 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren Arap edebi
yatında bediT sanatları yoğun bir şekilde 
kullanan edip ve şairterin önde gelenle
rinden sayılan Haysa Beysa'nın divanı ile 
Divanü'r-resa'il'ini Abdülkerim b. Mu
hammed es-Sem'ani şairin kendisinden 
okuduğunu söyler (Yaküt, XL 200) . Ge
rek şiirlerini gerekse mektuplarını anla
şılması güç bir üslQpla yazması, Ebü'I 
Kasım Hibetullah ibnü'I-Kattan başta ol
mak üzere birçok kişi tarafından ten ki de 
uğramasına ve hicvedilmesine sebep ol
muştur. Ancak onun tasviri mahiyette 
bazı şiirlerinden başka hamileri arasın
da bulunan Şerefeddin Ali b. Tarrad ez
Zeynebi gibi vezirlere, Müsterşid- Billah, 
M üstazi-Billah ve Muktefl- Liemrillah gi
bi Abbasi halifelerine ve Mahmud b. Mu
hammed Tapar ile oğlu Mes'Qd b. Mu
hammed Tapar gibi Selçuklu sultania
rına hitaben yazdığı pek çok kaside ve 
mersiye arasında çok beğenitenleri de 
vardır. imadüddin el-isfahani ljaride
tü'l-.(wşr'ında onun şiirlerinden alınmış 
birçok parça nakleder. ibnü'I-Esir. Hay
sa Beysa'nın ı. Seyfeddin Gazi'ye ithafen 
yazdığı şiirlerin bilhassa nesib kısmını 
çok beğenir. Bu arada Macar alimi J. F. 
von Hammer Purgstall onun, "Ey şifa ara
yan hasta! Senin daktorun sana suda ilaç 
eriten kişi değil seni bir hastalıkla imti
han edendir" anlamına gelen beyitlerini 
(Demiri, ı. 187). "Hastalığın şifası yine o 
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hastalıkta gizlidir" şeklinde antayarak bu 
hususta S. Fr. Chr. Hahnemann (ö. 1843) 

tarafından kurulan tedavi sistemiyle il
gili bulmuş. bu sistemin Araplar arasın
da bilindiğine ve Haysa Beysa'nın yaşadı
ğı deviriere kadar uzandığına işaret et
miştir (Felix Klein~Franke, sy. 19119721. 

s. 76-77). Haysa Beysa 6 Şaban 574'te 
( 17 Ocak 1179) Bağdat'ta vefat etti. 

Eserleri. 1. Divan. Divanü'l-Emir el
ma'rıli l:fayşa Beyşa adıyla Mekki es
Seyyid Casim ve Şakir Hadi Şükür tara
fından neşredilmiştir (1-111, Bağdat 1394-

1 395/1974-1975 ). z. Divanü 'r-resa'il. 
Zamanın halifelerine yazdığı yedi kısa 
niyaz mektubunu ve halifeterin bunlara 
verdiği cevapları ihtiva etmekte olup bir 
nüshası Berlin'de (Königlichen Bibliothek, 
nr. 862813, vr. ı ı 3b- ı ı 4b) bulunmaktadır 

(Ahlwardt, VII. 571 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Usanü'l-'Arab, "byş", "J:ıyş" md.leri; Tacü'l
'arüs, "byş" , "J:ıyş" md.leri; Kamus Tercüme
si, ll , 1155, 1164; Lane. Lexicon, ll, 686; Yaküt. 
Mu'cemü '1-üdeba' , Xl, 199-208; ibnü'I-Es!r, el
Kamil, Beyrut 1977. Xl, 139, 162, 231, 454; 
a.mlf .. Üsdü '1-gabe, ı, 112 vd.; ibn Hallikan. Ve
feyat, ll, 362-365; Zeheb!. A'lamü'n-nübela', 
XXI, 61-62; Kütüb!, Fevatü'l-Vefeyat, Bulak 
1283, ll, 392 vd.; Sübk!, Tabaf!:at, IV, 77 vd.; De
miri. fjayatü'l-f:ıayevan, 1, 187; ibn Hacer. Lisa
nü '1-Mizan, Beyrut 1971, lll, 19-20; Ahlwardt. 
Verzeichnis, Berlin 1985, VII, 571; Zirikl!. ei
A'Iam, lll, 138; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'elli{in, 
IV, 212; Cezüır. Medal;ilü '1-mü'ellifin, s. 405; 
Salihiyye, el-Mu'cemü'ş-şamil, ll, 250; Felix Klein
Franke, "ŞaJ:ıife bi-]Jatti'l-müsteşri l5 en-Nem
sav! J. von Hammer-Purgstalls", Fikr ve Fen, 
sy. 19, Bonn 1972, s. 76-77; C. van Arendonk. 
"Haysa Beysa", İA, V/1, s. 395; J. W. Fück. 
"l:layşa Bayşa", EJ2 (ing.). lll, 327-328. 
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Ebü'I-Hasen Hayseme b. Süleyman 
b. Haydere el-Kureşi eş-Şami 

et-T rablusi (ei-Etrablusi) 
(ö. 343/955) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

250 (864) yılında Trablusşam'da doğ
du. Aslen Kureyş kabilesinden olup dede
sinin adının Cendere olduğu söylenmek
teyse de Haydere olması daha isabetli
dir. Şam bölgesinin meşhur muhaddisle
ri arasında yer alması sebebiyle Şam i nis
besi ve "muhaddisü'ş-Şam" unvanıyla da 
tanınmaktadır. 

Hayseme islami ilimlerle ilgilenen bir 
aileye mensuptur. Kardeşi Muhammed, 

oğulları Abdullah ve Süleyman, kız kar
deşinin oğlu Abdullah b. EbQ Kamil ha
dis okumuş ve okutmuşlardır. Öğreni
me küçük yaşta başlayan Hayseme. Trab
lus'taki muhaddislerden faydalandıktan 
sonra tahsilini ilerietmek amacıyla Bey
rut, Cebele, Hicaz. Irak, Yemen, Askalan. 
Dımaşk. Humus, Halep, Bağdat, Antak
ya, Vasıt. Küfe. Basra. Medain. Nişabur 
gibi ilim merkezlerini dolaştı. Yusuf b. 
Bahr ei-Cebeli'den hadis almak için Ce
bele'ye giderken esir düştü. Dört ay sü
ren esaretten sonra serbest bırakıldı. 
EbQ Kilabe er-Rekaşi. ibn EbQ Hayseme, 
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel gibi alim
lerden hadis öğrendi. Kendisinden de Mu
tahhar b. Tahir ei-Makdisi. Ebü'I-Hüse
yin el-Malati. EbQ Abdullah ibn Mende. 
ibn Cümey· el-Gassani, Temmam er-Ra
zi. EbQ Nuaym el-isfahani gibi alimler 
hadis rivayet ettiler. 

ilmi seyahatlerini tamamladıktan son
ra Hayseme bir müddet Dımaşk'ta, daha 
sonra Trablus büyük camisinde hadis 
dersi vermeye başladı. EbQ Abdullah ibn 
Mende'nin ondan bin cüzyazdığını söyle
mesi (Zehebl, A'lamü'n-nübela', XV. 415) 

Hayseme'nin rivayetlerinin çokluğu hak
kında fikir vermektedir. Güvenilir bir mu
haddis olarak tanınan Hayseme'yi bazı
ları Şiilik'le itharn etmişlerse de sahabe
nin faziletleriyle ilgili eserleri bunun doğ

ru olmadığını göstermektedir. Hayseme 
Zilkade 343'te (Mart 955) Trablusşam'da 
vefat etti. Bu tarih 333 (944) ve 350 
(961) olarak da zikredilmiştir. 

Eserleri. 1. el-Münte]Jab min Peva'i
di Ebi'l-l:fasan. Feva'id'den seçilmiş 
kırk hadisi ihtiva eden bir kısım olup bir 
nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bu
lunmaktadır (Mecmua, nr. 107/7, vr. 187•-

193b). z. Feza'ilü 'ş-şa]J.Qbe. el-AJ:ıad 
ve'l-meşani adıyla da zikredilen eserin 
(Keşfü'?·?unün, ll, 1385) günümüze ula
şan kısmı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir 
(Mecmua, nr. 92/8, vr. 103b- I JOb; nr. 110, 

vr. 244b-25J•) . 3. Feza'ilü Ebi Bekr eş

Şıddi]f (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua, nr. 62/1 , vr. 2-7). 4. er-Re]fii'i]f ve 'l
J:ıikayat. Eserin sadece on uncu cüzü gü
nümüze gelmiş olup iki ayrı nüshası Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Mecmua , nr. 
82/3, vr. ı 75b- 181 •ı ve Chester Beatty Kü
tüphanesi'nde (Mecmua, nr. 3495/2, vr. 
ı 0-14) bulunmaktadır. s. C üz' min J:ıa 
dişi ljayşeme (Darü' l-kütübi'z-Zahiriy
ye, Mecmua, nr. 4!, vr. 179-189; nr. 82, 

vr. 25•- 34b). 

Hayseme'nin eserlerini Min lfadişi 
ljayşeme el-Kureşi el-Etrablusi adıyla 


