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MUHYÎ-i GÜLÞENÎ

Yaþatma ve öldürme kavramlarýnýn Kur-
’ân-ý Kerîm’de ve hadis metinlerinde sýk-
ça geçmesinin hikmetini tevhid ilkesinde
aramak gerekir. Çünkü tabiatýn iþleyiþin-
de ölüm kalým, diðer bir ifadeyle oluþum
ve deðiþim ilkesinin hâkim olduðu görül-
mektedir. Bu ilke kiþinin ruhî ve mânevî
dünyasýnda da geçerlidir. Hayýr ve þerrin,
yarar ve zararýn nihaî mercii sonsuz kudret
sahibi olan Allah’týr (el-Enbiyâ 21/16-35).

Âlimler, Allah’a izâfe edilen ihyâ ve imâ-
te kavramlarýný hayatla iliþkisi bulunan
varlýklarda hayatiyeti veya ölümü yarat-
ma mânasýnda kabul etmiþlerdir. Gazzâlî
ihyâ ve imâtenin “îcâd” kavramýyla baðlan-
týlý olduðunu söyler. Ýcadýn meydana ge-
tirdiði þey hayat ise ihyâ, ölüm ise imâte
fiili gerçekleþmiþ olur (el-Maš½adü’l-esnâ,
s. 142). Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Allah’ýn ya-
ratma fiilinin on bir tecellisini þöylece sýra-
lamýþtýr: Ýbtidâen Âdem’i yaratmasý, ondan
beþer türünü meydana getirmesi, sperm
ve döl yataðý vasýtasýyla üremeyi saðlama-
sý, sorguya tâbi tutulmalarý için mükellef-
leri kabrinde canlandýrmasý, kýyamette bü-
tün insanlarý yeniden diriltmesi, Kur’an’-
da belirtildiði gibi (Âl-i Ýmrân 3/169-171),
þehidlere kýyamet gününden önce hayat
vermesi, hadislerde haber verildiði üzere
(Müsned, I, 72), hayvanlarýn da kýyamet
gününde canlandýrýlmasý yaðmur indirmek
suretiyle yeryüzünün bitkiyle donatýlma-
sý, kalplerin iman nuruyla ihyâ edilmesi,
üzüntü ve keder yüzünden ölüm derece-
sine gelmiþ gönüllerin neþe ve sevinçle ha-
yata kavuþturulmasý, iyi insanlarýn hâtý-
rasýnýn yaþatýlmasý (el-Emedü’l-aš½â, vr.
114a). Muhyî ve mümît isimleri Allah’ýn fi-
ilî isim ve sýfatlarý grubu içinde yer alýr ve
kabýz -bâsýt, bâri’, hâlik, musavvir, muîd
isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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(ö. 1017/1608’den sonra)

Halvetî -Gülþenî þeyhi,
Bâlibîlen adlý yapma bir dil icat eden

âlim ve þair.
˜ ™

935’te (1529) Edirne’de doðdu. Asýl adý
Muhammed, lakabý Muhyiddin’dir. Gülþe-
niyye tarikatýna mensup olmasýndan do-
layý Muhyî-i Gülþenî diye tanýnýr. Hayatý
hakkýnda bilinenler, Menâkýb-ý Ýbrâhim
Gülþenî baþta olmak üzere çeþitli eserle-
rinde verdiði bilgilerle çaðdaþý Cemâleddin
Hulvî’nin Lemezât’ýna dayanmaktadýr.

Menâkýb’daki bilgilerden (s. 348-349)
dedesi Ebû Tâlib’in Ýbrâhim Gülþenî’nin
müridi olduðu, Þîraz’da ticaretle uðraþan
Ebû Tâlib’in Akkoyunlular’dan Þîraz Valisi
Sûfî Halîl’in halka yaptýðý zulümlerden ka-
çýp ailesiyle birlikte Kazvin’e gittiði, babasý
Fethullah’ýn burada doðduðu, dedesinin
kýzýlbaþlar tarafýndan öldürülmesi üzerine
Edirne’ye gidip yerleþtikleri anlaþýlmakta-
dýr. Hulvî, Muhyî’nin babasýnýn Ekmekçi-
zâde diye tanýndýðýný, kardeþlerinin def-
terdarlýk görevinde bulunduðunu söyler
(Lemezât, s. 557).

Sekiz on yaþlarýnda iken bir Nakþibendî
þeyhinin yanýna evlâtlýk olarak verildiðini,
þeyhin oðluyla birlikte Edirne’de Beyazýt
Medresesi’nde okuduklarýný belirten Muh-
yî (Reþehât-ý Muhyî, vr. 2a) 952’de (1545)
Ýstanbul’da bulunduðunu söyler (a.g.e.,
vr. 14b). Menâkýb’da, 953 (1546) yýlýnda
Ebüssuûd Efendi ile Gülþenî þeyhi Muh-
yiddin Karamânî’nin meclislerine devam
ettiðini, Kanûnî Sultan Süleyman’a yazdý-
ðý kasideleri Kapýaðasý Haydar Aða vasýta-
sýyla sultana ulaþtýrdýðýný, Farsça’ya hâki-
miyeti sebebiyle aðanýn kendisine “küçük
Acem”, tarih düþürmedeki maharetinden
dolayý Ebüssuûd’un “sâhib-i târîh” diye hi-
tap ettiðini (s. 382), Haydar Aða’nýn evin-
de yapýlan bir toplantýda þair Zâtî, Sehâ-
bî, Ýbrâhim Gülþenî’nin torunu Þehnâme-i
Âl-i Osman müellifi Ârifî Fethullah Çele-
bi ve o esnada henüz aða olan Þemsi Pa-
þa ile tanýþtýðýný anlatýr (s. 413). Bu sýra-
da henüz on sekiz yaþýnda olan Muhyî Ýs-
tanbul’a ne zaman gittiði ve bu kiþilerle
nasýl tanýþtýðý konusunda bir þey söyleme-
mektedir. Bununla birlikte dedesinin Ýb-
râhim Gülþenî’nin müridi ve Ârifî Fethul-
lah’ýn Ýbrâhim Gülþenî’nin torunu olduðu
dikkate alýnarak onunla ailece tanýþtýkla-
rý, Muhyî’nin Ýstanbul’a Ârifî Fethullah’ýn
yanýna gittiði ve onun vasýtasýyla bu çev-

reyle görüþtüðü söylenebilir. Öte yandan
Muhyî’nin Ýstanbul’a devlet idaresinde ça-
lýþan aðabeyinin yanýna gittiði ileri sürül-
mektedir (Menâkýb, neþredenin giriþi, s.
VIII).

Hulvî, Muhyî’nin bir gün elinde Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’iyle
Edirne Eskicamii’ne gittiðini, namaz kýlar-
ken kitabý yanýna koyduðunu, bu sýrada
birinin gelip kitaba baktýðýný, bu kiþinin
Fu½û½’u bulduðu yerde yakmasýyla taný-
nan Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi
olduðunu, kendisini mülhid diye azarlayýp
aðýr sözler söylediðini ve hapse attýrdýðý-
ný, günlerce hapiste kaldýðýný, bir gece ka-
dýnýn kendisini sorguya çektiðini, Fu½û½’un
bazý yerlerini okutup þeriata uygun olup
olmadýðýný sorduðunu, verdiði cevaplarýn
beðenilmesi üzerine affedildiðini anlatýr
(Lemezât, s. 557-558). Bu hadiseyi Muh-
yî’nin kendisinden dinlediðini söyleyen
Hulvî olayýn cereyan ettiði tarih konusun-
da bilgi vermez. Ancak Þeyhülislâm Çi-
vizâde 954’te (1547) öldüðüne göre olay
bu tarihten önce ve Muhyî henüz çocuk
denilebilecek yaþta iken cereyan etmiþ ol-
malýdýr.

954 (1547) yýlýný da Ýstanbul’da geçiren
Muhyî 957-959 (1550-1552) yýllarý arasýn-
da Edirne’de ikamet etti. 1552 yýlý sonun-
da Kahire’ye gitti. Hulvî’nin ifadelerinden,
aðabeyinin o sýrada Kahire’de defterdar-
lýk yaptýðý ve Ýbrâhim Gülþenî’nin oðlu Þeyh
Ahmed Hayâlî’nin müridi olduðu anlaþýl-
maktadýr (a.g.e., s. 556). Kahire’ye gider
gitmez kadý nâibi olarak tayin edilen Muh-
yî bir süre sonra Ahmed Hayâlî’ye intisap
etti. Bunun ardýndan görevinden ayrýlmak
istediyse de Kadý Bâki Efendi’nin ýsrarý
üzerine vazgeçti. Bu dönemde þeyhinin
kýzýyla evlendi. Cemâleddîn-i Hazrecî adlý
bir âlimden felekiyyât ve vefk ilimlerini öð-
rendi. Bir yandan da Mýsýr’a baþdefterdar
tayin edilen Bayezid Çelebi’nin oðluna
Me¦nevî okuttu. Kýsa zamanda seyrü sü-
lûkünü tamamlayýp hilâfet aldý ve 963
(1556) yýlýnda muhtemelen þeyhiyle bir-
likte Edirne’ye gitti. Ýki yýl kadar Edir-
ne’de ve Ýstanbul’da kaldýktan sonra Ka-
hire’ye döndüðünde Gülþenî Dergâhý’nda
türbedarlýk yapmaya baþladý. 972’de (1564-
65) Tomanbay’ýn emîrlerinden Tarabay’ýn
evine yerleþti. 985 (1577) yýlýnda Ýstanbul’-
da olduðu anlaþýlan Muhyî’nin Mýsýr’dan ne
zaman döndüðü bilinmemektedir. 1008’-
de (1600) Menâkýb-ý Ýbrâhim Gülþenî’-
yi yazmakta olduðu, 1013’te (1604) Ýmam
Þâfiî’nin makamýnda uzlete çekildiði bili-
nen Muhyî’nin vefat tarihini Hulvî 1013
(1604), Bursalý Mehmed Tâhir 1014 (1605)
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olarak verir. Eserlerini içeren mecmuada
(aþ.bk.) yer alan bir tarih mýsraýnýn ebced
deðerinin 1017’yi (1608) göstermesi onun
bu tarihten sonra vefat etmiþ olabileceði-
ni düþündürmektedir.

Eserleri. 200 kitap yazdýðýný belirten
Muhyî’nin tasavvuf, dil, edebiyat, tarih,
hadis, tefsir ve ahlâka dair kýrk eseri günü-
müze ulaþmýþtýr. Bunlarýn otuz yedisi Mý-
sýr Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki bir mec-
muada toplanmýþtýr (nr. 7128; ÝSAM Ktp.,
fotokopi nüsha, nr. 8906). Bu mecmuada
bulunan baþlýca eserler sýrasýyla þunlardýr:
1. Nefhatü’l-esrâr (vr. 1b-24a). Eserin baþ
tarafýnda, baþkalarý gibi geçmiþteki hikâ-
yeleri deðil gördüklerini yazmak istediði-
ni belirten Muhyî, 997’de (1589) kaleme
aldýðý 2252 beyitlik bu manzum eserinde
hocasý Cemâleddîn-i Hazrecî’den, kadý nâ-
ibliðinden, tarikata intisabýndan, þeyhin-
den, devlet ricâlinden ve seyrü sülûk dö-
neminden bahseder. 2. Kavâid-i Bâlibî-
len (vr. 47b-87a). Muhyî Türkler, Araplar
ve Farslar için Bâlibîlen (�������) adýný ver-
diði yapma bir dil icat etmiþtir. Eser bu
dilin kurallarýný anlatmaktadýr. Muhyî, se-
kiz bölümden oluþan eserin mukaddime
niteliðindeki ilk bölümünde 973 (1565-66)
yýlýnda Allah’tan, kullanýlan diller dýþýnda
ilimlerin yazýlmasýný ve anlatýlmasýný sað-
layacak yeni bir dil talep ettiðini ve bu ar-
zusuna kavuþtuðunu, daha önce hiç kim-
senin böyle bir dil meydana getirmediði-
ni söyler. “Þerhü’l-emsile ve tecdîdü’d-de-
fâtir” adlý ikinci bölümde masdarlar, et-
ken ve edilgen fiiller, fiilden türeme isim
ve sýfatlar, fiil çekimleri ve çatýlar iþlenmiþ-
tir. “Bünyâd-ý Ulûm ve Lâyýk-ý Füûm” baþ-
lýklý üçüncü bölümde ettirgen ve dönüþlü
çatýlar ve yapý bilgisi verilmiþ, fiillerdeki
mâna inceliklerini gösteren ekler ayrýntýlý
biçimde gösterilmiþtir. “Sarfü’l-vücûh” ad-
lý dördüncü bölümde fiiller ünlü sayýlarýna
göre sýnýflandýrýlmýþ ve ses deðiþiklikleri
ele alýnmýþtýr. Beþinci bölüm zamirlere,
altýncý bölüm söz dizimine, yedinci bölüm
lugatlara, sekizinci bölüm kendisine keþ-
folunan terimlere ayrýlmýþtýr (geniþ bilgi
için bk. Koç, IX, 465-467). Fransýz þarki-
yatçýsý Silvestre de Sacy’nin 1813’te yayým-
ladýðý bir makaleyle ilim dünyasýna tanýt-
týðý eseri (bk. bibl.) Bursalý Mehmed Tâ-
hir Türkçe bir lugat olarak kaydetmiþtir
(Osmanlý Müellifleri, I, 163). Eser Midhat
Sertoðlu ve Mustafa Koç tarafýndan ay-
rýntýlý biçimde tanýtýlmýþtýr (bk. bibl.). 3.
Ahlâk-ý Kirâm (vr. 87b-146b). Adý ebced
hesabýyla yazýldýðý tarihi (993/1585) gös-
teren eserin Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki
mecmuanýn dýþýnda iki nüshasý daha bu-

lunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
3496 [Sîret-i Murâd-ý Cihan adýyla, müel-
lif hattý]; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2261).
Eseri Abdullah Tümsek neþretmiþtir (Ýs-
tanbul 2004). 4. Dîvân (vr. 271b-303a).
Eserde sadece gazeller yer almakta olup
klasik bir divaný oluþturan diðer bölümler
mecmuanýn farklý yerlerinde bulunmak-
tadýr. Bunlar bir araya getirildiðinde üç
dilde (Farsça, Arapça, Türkçe) þiir söyleyen
Muhyî’nin þiirlerinin geniþ hacimli bir divan
teþkil edecek kadar çok olduðu görülür. 5.
Mesâdir-i Elsine-i Erbaa (vr. 402b-407a).
Muhyî-i Gülþenî’nin Bâlibîlen dili için tertip
ettiði sözlüktür. Eserde 392 Farsça mas-
darýn ilk harflerinin ünlü deðerine göre
alfabetik olarak Türkçe, Arapça ve Bâlibî-
len dilinde karþýlýklarý yer almaktadýr.

Mecmuada bulunan diðer eserler þun-
lardýr: Hüde’l-Haremeyn, Tefsîr-i Sû-
retü’l-kadr, Kitâb-ý Meâb, Kitâb-ý Hak-
ku’l-yak¢n, Risâle fi’l-akåid, Füyûzü’l-
velî, Risâle-i mâ beyne’l-iþâeyn, Silse-
letü’l-ýþk, Þerh-i Hadîs-i Cibrîl, Keþf-i
Þehrü’l-îmân ve sýrru usturlâbi’l-ihsân,
Þerh-i Hadîs-i Erbaîn, Ahlâk-ý Kerîm,
Hüsn ü Dil, Elfiye, Kalb-i hak¢katü’l-
hakåik, Risâle-i Þemsiyye, Îcâd-ý Es-
mâ, Nazîre-i Dîvân-ý Hâce Süleymân,
Gazâlenâme (manzum), Gazâlenâme
(mensur), Muhtasar Ýlm-i Mevcûdât,
Mukattaât, Risâle-i Vâkýa, Risâle-i Mu-
ammeyât, Risâle-i Arz-ý Hâl, Þerh-i
Müstezâd-ý Muhyî, Risâle fî esmâ’illâ-
hi’l-hüsnâ, Nefehât-ý Misk-i Anberî,
Tahmîsât, Tercî-i Bend, Lugaz, Murab-
baât.

Muhyî’nin bunlarýn dýþýnda Türkiye kü-
tüphanelerinde dört eseri daha bulun-

maktadýr. Mýsýr Kadýsý Bâki Efendi’nin is-
teði üzerine 988’de (1580) yazmaya baþ-
layýp on altý yýl sonra tamamladýðý Bün-
yâd-ý Þi‘r-i Ârif’te (Risâle-i Kâfiye, ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 1906) Arap, Fars ve Türk edebiyat-
larýnda kafiye konusu ayrýntýlý biçimde in-
celenmiþtir. Þeyhi Ahmed Hayâlî’nin arzu-
suyla 977’de (1569-70) baþlayýp 1013’te
(1604) tamamladýðý Menâkýb-ý Ýbrâhim
Gülþenî menâkýbnâme olmaktan çok bir
tarih kitabý niteliðindedir. Eser, Ýbrâhim
Gülþenî ve etrafýndakilerin hal tercüme-
leriyle birlikte Akkoyunlular yönetiminde-
ki Azerbaycan’dan Osmanlý yönetiminde-
ki Mýsýr’a kadar siyasî, tarihî, dinî, sosyal
ve etnik durum, ünlü kiþiler, âlim ve þair-
ler hakkýnda orijinal bilgiler ihtiva eder.
Ayrýca müellifin Osmanlý ricâliyle yakýn te-
mas içinde bulunmasý dolayýsýyla eser Os-
manlý tarihi açýsýndan da önemlidir. Me-
nâkýb-ý Ýbrâhim Gülþenî, Tahsin Yazýcý
tarafýndan üç yazma nüshasýna dayanýla-
rak geniþ bir incelemeyle birlikte yayým-
lanmýþtýr (Ankara 1982). Reþehât-ý Muh-
yî, Fahreddîn-i Safî’nin Ubeydullah-ý Ah-
râr ve Nakþibendî silsilesine mensup di-
ðer þeyhlerin biyografilerine dair Reþe-
¼ât adlý eserinin özetlenip ayný zamanda
ilâvelerle geniþletilmiþ tercümesidir. Ter-
cümeden ziyade bir telif niteliði taþýyan
Reþehât-ý Muhyî’nin 977 (1569-70) ta-
rihli müellif hattý tek yazma nüshasý Yapý
ve Kredi Bankasý Sermet Çifter Kütüpha-
nesi’ndedir (nr. 302). Muhyî’nin menâkýb-
da zikrettiði (s. 31), günümüze ulaþma-
yan eserleri arasýnda olduðu söylenen Zen-
cîr-i Zeheb (Menâkýb, neþredenin giriþi,
s. XXIV) Reþehât-ý Muhyî’nin diðer adý-
dýr (Tosun, s. 157). Muhyî’nin Gül-i Sad
Berg adlý eseri manzum yüz hadis þerhi 
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Gülþenî’nin

Ahlâk-ý
Kirâm

adlý eserinin

ilk iki sayfasý

(Nuruosmaniye Ktp.,

nr. 2261)

Mecmuada bulunan diğer eserler şun-
lardır: Hedyü’l-¥aremeyn, Tefsîr-i Sû re-
ti’l-šadr, Kitâb-ı Meßâb, Hakku’l-ya k¢n, 
Ri sâ le fi’l-ašåid, Füyû²ü’l-ve lî, Risâle-i 
bey ne’l-£işâßeyn, Silsiletü’l-£ışš, Şer¼-i 
¥a dî¦-i Cibrîl, İ¼sannâme (Keşf-i şehr-i 
îmân ve ¼urûf-i ½ırr-i usturlâb-i ihsân), 
Şer¼-i ¥a dî¦-i Erba£în, AÅlâš-ı Kerîm, 
¥üsn ü Dil, Dîvân, Elfiyye-i Mu¼yî, Sim-
si miyyetü’l-mu½avver, İtti¼âd-ı esmâß be-
hüviyyet-i müsemmâ, Ri sâ le-i Şemsiy-
ye, Îcâd-ı esmâß, Na ¾î re-i Dîvân-ı ƒâ ce 
Süleymân, Ga zâ le nâ me (manzum), Ga-
zâlenâme (mensur), MuÅta½ar £ilm-i mev-
cû dât, Muša¹¹a£ât, Risâle-i Vâšı£a, Ri sâ le-i 
Mu£ammeyât, Risâle-i £Ar²-ı ¼âl, Şer¼-i 
Müste²âd-ı Mu¼yî, Risâle fî esmâßillâhi’l-
¼üsnâ, NefeÅât-ı misk-i £an be rî, TaÅmîsât, 
Tercî-i Bend, Lu³az, Mu rab ba£ât.
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nesi’ndedir (nr. 302). Muhyî’nin Menâkıb’-

neminden bahseder. 2. Kavâid-i Bâ ley-
be len (vr. 47b-87a). Türkler, Araplar ve 
Farslar için Bâleybelen (بال بيلن) adını ver-
diği yapma bir dil icat eden Muhyî, bu 
dilin gramerini anlatmak için farklı adlar-
da on ayrı kitap ve risâle yazmış, ayrıca 
isimler ve mastarlar için üç ayrı sözlük 
kaleme almıştır. Bâleybelen dilinin keli-
me ve cümle yapısı üzerine yazdığı dokuz 
risâle Hidiviyye Kütüphanesi’ndeki mec-
muada “Lügât ve kavâid-i Bâleybelen” 
başlığı altında peş peşe sıralanır (ge-
niş bilgi için bk. Koç, Bâleybelen, s. 
69-78). Fransız şarkiyatçısı Silvestre 
de Sacy bu risâlelerden Bibliothèque 
Impériale’in (Bibliothèque Nationale) 
Farsça Yazmalar Bölümü’nde bulduğu 
bir tanesini (Kitâbü A½li’l-mašå½ıd ve 
fa½li’l-merâ½ıd) 1813’te yayımladığı bir 
makaleyle ilim dünyasına tanıttı (bk. 
bibl.). Hidiviyye Kütüphanesi Türkçe 
yazmalar katalogunu hazırlayan Ali Hil-
mi Dağıstânî ve Bursalı Mehmed Tâhir 
tarafından (Osmanlı Müellifleri, I, 163) 
Türkçe’nin etimolojisine dair bir eser ola-
rak kaydedilen Kavâid-i Bâleybelen’in 
Muhyî tarafından icat edilen yeni bir 
yapma dile ait olduğu Türkçe litera-
türde ilk defa Midhat Sertoğlu tarafın-
dan dile getirildi (bk. bibl.). Daha sonra 
Bâleybelen üzerine kapsamlı araştırma-
lar yapan Mustafa Koç, Muhyî’nin bu dile 
dair tüm kitap ve risâlelerini neşretti-
ği eserinde Bâleybelen’in gramerini de 
detaylı bir şekilde ele aldı (bk. bibl.). 3.

Muhyî-yi Gülşenî’nin Bâleybelen dili için tertip
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giderek Celâleddin ed-Devvânî’nin öðren-
cisi oldu. Bazý kaynaklarda Devvânî’nin on-
dan ders aldýðý belirtiliyorsa da (Sehâvî,
VII, 133) bunun aksi söz konusu olmalýdýr.
Felsefe bilgisini Ýbnü’l-Fârýz’in et-Tâßiyye-
tü’l-kübrâ adlý kasidesine yaptýðý þerhte
gösterdiði kaydedilir.

Lârî’nin bilinen tek eseri olan Fütû¼u’l-
¥aremeyn, Mekke ve Medine þehirleri-
nin tasviriyle hac menâsikini ihtiva eden
bir mesnevidir. Þair, Farsça manzum hac
seyahatnâmelerinin en önemlilerinden sa-
yýlan bu eserini hac yolculuðu dönüþünde
911 (1506) yýlýnda yazmýþ ve Gucerât Sul-
taný II. Muzaffer Þah’a sunmuþtur. Yakla-
þýk 1100 beyitten meydana gelen mesne-
vi bazý nüshalarýnda yanlýþlýkla Abdurrah-
man-ý Câmî’ye, bazýlarýnda Abdülkadir-i
Geylânî’ye nisbet edilmektedir. Eyüp Sab-
ri Paþa da Mir’âtü’l-Haremeyn’inin kay-
naklarý arasýnda bulunan eseri Câmî’ye
izâfe etmiþtir. Me¦nevî’nin birçok nüs-
hasý mukaddes yerleri gösteren þekillerle
süslenmiþtir. Fütû¼u’l-¥aremeyn önce
Abdülkadir-i Geylânî’nin eseri olarak Hin-
distan’da birkaç defa basýlmýþ (Leknev
1875, 1893; Delhi 1875), daha sonra Lârî’-
ye nisbetle yayýmlanmýþtýr (nþr. Ali Mu-
haddis, Tahran 1366; nþr. Resûl Ca‘feri-
yân, Kum 1373). Resûl Ca‘feriyân, yazdýðý
giriþte eserin edebî ve dinî açýdan önemi-
ni ortaya koymuþtur. Fütû¼u’l-¥are-
meyn Muhyî-i Gülþenî tarafýndan Hüde’l-
Haremeyn adýyla manzum olarak Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir (Hidiviyye Ktp.,
nr. 7128, vr. 24b-47a).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Sehâvî, eŠ-™avßü’l-lâmi£, VII, 133; Sâm Mirza,
Tu¼fe-i Sâmî (nþr. Vahîd Destgirdî), Tahran 1314
hþ., s. 130; Lutf Ali Beg, Âteþkede (nþr. Ca‘fer-i
Þehîdî), Tahran 1336 hþ., s. 305; Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts, II, 655; Tebrîzî, Rey-
¼ânetü’l-edeb, V, 251; FME, s. 475-476; Mün-
zevî, Fihrist, IV, 3016-3018; a.mlf., Fihristvâre-i
Kitâbhâ-yi Fârsî, Tahran 1374 hþ., I, 144-145;
Âga Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî £a ilâ te½ânîfi’þ-
Þî £a, Beyrut 1403/1983, XIX, 119-120; E. Bert-
hels, “Muhyi’l-dýn Larý”, EI 2 (Ýng.), VII, 478.

ÿAdnan Karaismailoðlu

– —
MUHYÝDDÝN ÇELEBÝ

(bk. FENÂRÎZÂDE MUHYÝDDÝN ÇELEBÝ).
˜ ™

– —
MUHYÝDDÝN EFENDÝ, Ahmed

(1852-1909)

Kadirî þeyhi, Meclis-i Meþâyih reisi.
˜ ™

Ýstanbul Tophane’de Kadirîhâne Tekke-
si’nde doðdu. Kadiriyye tarikatýnýn Rûmiy-
ye kolunun pîri ve adý geçen tekkenin bâ-
nisi Þeyh Ýsmâil Rûmî’nin soyundan olup
tekkenin þeyhi Þerefeddin Efendi’nin oðlu-
dur. Kabataþ’taki Avnizâde mahalle mek-
tebine girdi. Kýlýç Ali Paþa Camii hatibi Ho-
ca Seyfeddin Efendi’nin yanýnda hâfýzlýðýný
tamamladý. Saray hocasý diye bilinen Meh-
med Efendi’den Arapça öðrendi. Hâfýz
Sâlih Efendi’den sülüs ve nesih meþketti.
1874 yýlýnda Meþihat Mektûbî Kalemi’n-
de göreve baþladý. Beyazýt Camii’nde Ak-
þehirli Hoca Ahmed Efendi’den tefsir ve
hadis okuyup icâzet aldý (1882).

Babasýnýn vefatýnýn (1884) ardýndan Ka-
dirîhâne’de þeyh olan Muhyiddin Efendi
1890 yýlýnda II. Abdülhamid tarafýndan
bir kýta mecidiye ile ödüllendirildi. 3 Ocak
1897’de Meclis-i Meþâyih reisliðine tayin
edildi. Hüseyin Vassâf, onun bir tarikat
mensubuna yakýþmayacak bazý teþebbüs-
lerde bulunduðunu ve Meclis-i Meþâyih
reisliðine bunlarýn sonucunda getirildiði-
ni söyler (Sefîne, I, 88). Muhyiddin Efendi
1902’de Osmanlý devlet niþaný aldý. 1906
yýlýnda Rodos’a sürüldü ve 7 Eylül 1909 ta-
rihinde orada vefat etti; naaþý Ýstanbul’a
getirilerek Kadirîhâne hazîresine defnedil-
di. Yerine oðlu Abdüþþekûr Efendi þeyh oldu.

Meclis-i Meþâyih reisliði sýrasýnda tek-
ke ve tarikatlarýn daha verimli bir þekilde
çalýþmasý için gayret gösteren Muhyiddin
Efendi, önceki yýllarda baþlayan Ýstanbul
tekkelerinin tarihini yazma faaliyetini ya-
kýndan takip etmiþ ve konuyla ilgili risâle-
ler kaleme almýþtýr. Ancak devrin yöneti-

olup Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde iki
nüshasý kayýtlýdýr (nr. 1231/1, 1234). Muh-
yî-i Gülþenî’nin menâkýbda zikrettiði Me-
þâhidü’l-vücûd, Mevâcidü’þ-þühûd ve
Ahlâk-ý Kirâm’da geçen Hakåiku’l-hi-
kem adlý eserleri günümüze ulaþmamýþtýr.
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ÿTahsin Yazýcý

– —
MUHYÎ-i LÂRÎ

( �������� )

(ö. 933/1526-27)

Ýranlý þair,
Fütûhu’l-Haremeyn adlý eserin yazarý.

˜ ™

Hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Nisbe-
sinden Basra körfezindeki Lâr adasýndan
olduðu anlaþýlmaktadýr ve muhtemelen
burada doðmuþtur. Gençliðinde Þîraz’a
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MUHYÝDDÝN EFENDÝ, Ahmed

Muhyî-i

Lârî’nin

Fütû¼u’l-
¥aremeyn
adlý eserinin

ilk iki sayfasý

(Ýstanbul

Arkeoloji

Müzeleri Ktp.,

nr. 173)

MUHYÎ-yi LÂRÎ

Muhyî-yi

yî-yi Gülşenî’nin Menâkıb’da zikrettiği Me-

– —MUHYÎ-yi LÂRÎ
( �ي� ���� )

(ö. 933/1526-27)

Manzum hac seyahatnâmesi  
niteliğindeki Fütû¼u’l-¥aremeyn  
adlı eseriyle tanınan İranlı şair.˜ ™

meyn Muhyî-yi Gülşenî tarafından Hüde'l-


