
SEYYiD HASAN PASA KÜLLiYESi 

cereleri tuğladan sivri kemerli alınlıklı ve 
dikdörtgen açıklıklı sövelidir. 1894 depre
minde üst katı kısmen hasar gören yapı
nın önce bu katı yıktırılmış, 1956-1957 yıl

larında caddenin genişletilmesi esnasında 
ön cephe ile birlikte yapının yarısına ya
kın kısmı yıktınlarak yok edilmiştir. Yakın 
zamana kadar süpürgeci esnafının kullan
dığı han yangın ve ihmallerle iyice harap 
olmuştur. İnşa edildiği yıllarda içerisinde 
yer alan fırın ürünlerinin lezzetiyle İstan
bul'da ün salmıştır. 1956-1957 yıkımla

rından sonra yakın bir yere taşınmış olan 
bu fırın şehrin en eski ticari müessesesi 
olarak 1980'1i yılların sonuna kadar faaliye
tini sürdürmüştür. 
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SEYYİD el-HİMYERİ 

( IŞ~f ~f) 

Ebu Haşim (Ebu Amir} Seyyid İsmail 
b. Muhammed b. Yezid b. Rebia 

b. Müferriğ ei-Himyeri 
(ö. ı 73/789) 

L 
Arap şairi. 

_j 

1 05 (723) yılında Dımaşk yolu üzerinde 
Furat ve Rahbe yakınındaki Nu'man (Na'
man) köyünde doğdu. ünlü hiciv şairi İbn 
Müferriğ 'in (ö. 69/688) torunudur. Baba 
tarafindar;ı Himyer, anne tarafından Ezd 
kabilesine mensuptur. Her iki kabile de 
mertlik, cömertlik ve iyilik severlik gibi me~ 
ziyetlere sahip olup şairin şiirlerinde bu va
sıflaria 9vüncjüğü görülür. İlk tahsilini Bas
ra'da yaptı, hayatı Basra ve Küfe'de geçti. 
o sırada Basra Hariciler, Sünniler ve Şiiler 
gibi-farklı mezhepteki insanların yaşadığı 
bir merkez durumundaydı, ancak şehrin 
kontrolü Şiiler'in elindeydi. Bu sebeple Him
yer! Şla 'dan çok etkilendi. İbazi olan anne 
ve babası onu bu etkilerden kurtarmak için 
uğraştılarsa da mümkün olmadı. Ailesinin 
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yanından ayrılarak camilerde kalmaya baş
ladı. Medreseler camiierin çevresinde bu
lunduğundan bu durum onun yetişmesi
ne yardımcı oldu. Belli bir kültür seviyesi
ne ulaşınca ailesine dönerek anne ve ba
basının gönlünü almak istediyse de başa
rı sağlayamadı. Dini ve edebi konularda 
farklı hocalardan yararlanma imkanı bul
du. Başta Hz. Ali ve Şiilik'le ilgili olmak üze
re çok sayıda hadis ezberledi. Birçok şiir 
ravisi, hafızı ve şiir tenkitçisiyle görüşerek 
onlardan eski ve yeni şairler hakkında bil
gi aldı , şiirlerini ezberledi. Yakalandığı bir 
hastalık sonunda Bağdat'ın Rumeyle ma
hallesinde vefat etti ve Cüneyne semtin
deki kabristana defnedildi. Kaynaklarda 
ölümü için 173, 178 (794) ve 179 gibi fark
lı tarihler verilirse de genellikle 173 (789) 
yılında vefat ettiği kabul edilir. 

Küçük yaşta şiir yazmaya başladığı an
laşılan Seyyid el-Himyeri önce Keysanlliği 
benimsemiş , Mekke'de İmam Ca'fer es
Sadık'la görüştükten sonra İmamiyye'yi ka
bul etmiştir. Taha Hüseyin onun hakkın
da şu değerlendirmeyi yapar: "Şii-Aleviler 
siyasi hayatlarında Seyyid el-HimyerT gibi 
bir şaire hiç sahip olmamışlardır. Bütün 
ömrünü onlara adamış, methiyelerinin ta
mamına yakınını onlara tahsis etmiş ve 
bunları çok büyük bir samirniyetle yap
mıştır. " Halifeler ve diğer devlet adamla
rıyla münasebetleri siyasi ve itikadl fark
lılıklarına göre değişmiştir. Gençliği Emevi 
Devleti'nin otoritesinin zayıftadığı son dö
nemlerine rastlar. Bir süre onları destekle
mişse de sonraları himayelerine muhtaç 
olmasına rağmen kendilerinden uzaklaş
mıştır. Bu tavrında gaib imarnın gelece
ğine, idareyi ele alacağına , zulüm ve kö
tülüğün hakim olduğu yeryüzüne ada
leti egemen kılacağına olan inancının et
kisinin bulunduğu kabul edilmektedir. 
Seyyid el-Himyeri tanınmış bir şair oldu
ğundan Abbasiler'in kuruluş dönemi dev
let adamlarıyla iyi ilişkiler içinde bulun
muştur. Ebü'l-Abbas es-Seffah'ın bir hut
besini dinledikten sonra huzurunda okudu
ğu kasideyi halife çok beğenmiş, bir iste
ğinin olup olmadığını sormuş, şairin öner
diği birini Ahvaz'a vali tayin etmiştir. Bu
na rağmen Himyeri kendine has kanaat
leri yüzünden-rahat bir hayat yaşayama
ll}ıştır. Halife MaJ'ısOr;la dostluk kurmuş, 
birÇok kasidesinde onu övmüş, inancını iliş
kilerin~ karıştırmadan kendisiyle olan mü
nasebetlerini diğer şairleri kıskandıracak 
bir derecede sürdürmüştür. MansOr için 
söylediği şiirlerden on kasidesi günümüze 
intikal etmiştir. Ancak Himyeri, gaib imam
la ilgili akldesindeki farklılık sebebiyle Ha-

life Mehdi-Billah ile dostluk kuramamış

tır ; çünkü halife kendisinin ResOluUah'ın 
müjdelediği mehdi olduğunu iddia ediyor, 
Seyyid ei-HitnyerT_ise buna karşı çıkıyordu . 

Ardından ilişkilerini düzeltmek için oğul
ları Musa ile Harun'un veliahtlık biatlarını 
tebrik etmek üzere bir kaside yazmışsa 
da Mehdi, "Onun şiirine ihtiyacımız yok
tur" diyerek yakınlık göstermemiştir. Bun
dan sonra şairin HarOnürreşld ile arasın
da geçen bir olay dışında devlet adamla
rıyla görüşmediği ve inziva hayatını tercih 
ettiği belirtilmektedir. 

Tenasüh, rec'at. müt'a nikahı gibi bazı 
hususları benimsernek ve Ratizi olmakla 
itharn edilen Seyyid ei-Himyerl, Hz. Aişe, 
ilk üç halife ve ashabın ileri gelenleri hak
kında edep dışı sözler sarfetmesi yüzün
den çok eleştirilmiştir. HarOnürreşld özel
likle Rafizi olduğu yolundaki söylentilerle 
ilgilenmiş , onu davet ederek meselenin 
mahiyetini öğrenmek istemiştir. Himyeri 
halifenin huzurunda, Ratiii'nin "Ben! Ha
şim'i seven, onları diğer insanlardan üstün 
tutan kimse" demek olduğunu ve bundan 
dolayı özür dilemeyeceğini ifade etmiş, Ra
fizllik bunun dışında bir muhteva taşıyor
sa o konuda bir şey söyleyemeyeceğini be
lirtmiş ve bu yoldaki düşüncelerini dile ge
tirdiği kasidesini okumuştur (Dlvan, nş r. 

Şakir Hadi Şükr, I 72 numara lı ş iir ; ayrı ca 

bk. neşredenin giri ş i , s. 28-29). HarOnür
reşld'i iki kasideyle övdüğü ve halifenin ken
disine 20.000 dirhem verdiği , ancak bu 
meblağı alıp başkalarına dağıttığı rivayet 
edilmiştir. 

·seyyid el-Himyerl, Cahiliye devrinden iti
baren kendi dönemine kadar en çok şiir 
nazmeden üç şairden biri olarak anılır (di
ğerleri Beşşar b. Bürd, Ebü' l-Atil.hiye'dir) . 
Abdullah b. İshak el-Haşiml'nin onun 2000 
kasidesini topladıktan sonra bütün şiirle
rini tesbit ettiğini sandığı , ancak kendisin
de bulunmayan şiirlerini okuyanları görün
ce bir süre onları da yazdığı , nihayet bit
meyeceğini görüp yazmaktan vazgeçtiği 
anlatılır. Ayrıca Himyeri'nin dört kızı oldu
ğu ve her birine kendi şiirlerinden 400 ka
side ezberlettiği rivayet edilir. Onun şiir

deki teknik üstünlük. kabiliyet ve başarı
sını kabul etmeyen yok gibidir. Buna rağ
men ashaptan itibaren müslüman çoğun
luğunu kötülernesi ve onlara hakarete va
ran aşırı eleştiriler yöneltınesi yüzünden 
şiirlerinin çoğu unutulmuştur. Şiirlerini ilk 
defa toplayabildiği kadarıyla Şakir Hadi 
Şükr Divanü's-Seyyid el -1-fimyeri ismiy
le (Beyrut ı 966) ve ardından aynı adla Zi
ya Hüseyin el-A'leml (Beyrut 1999) neşret
miş, Muhammed ei-Hatlb de onun bir ka-



sidesini Şerif el-Murtaza'nın yazdığı şerhle 

birlikte el-I).aşidetü'l-mü~ehhebe ii m ed
N emiri'l-mü'minin 'Ali b. Ebi Tô.lib adıy
la yayımiarnıştır (Kahire 1313; Beyrut 1970) . 

Himyeri hakkında birçok çalışma yapıl
mıştır. Merzübanl, Al]bô.rü's-Seyyid el
}jimyeri adıyla bir eser yazmış (bk. bi bl. ), 
Ebu Bekir es-Sull, Ahmed b. Muhammed 
el-Cevherl, İbnü ' l - Haşir Ahmed b. Abdül
vahid, Ahmed el-Amml. İshak b. Muham
med b. Eban, Salih b. Muhammed es-Sa
ram! ve Abdülazlz b. Yahya el-Celudl de 
aynı isimle eserler kaleme almışlardır. Bar
bier de Meynard le Seid Himyarite (JA, 
7/ IV [1874], s. ı 59-258) ve Muhammed Ta
ki el-Hakim Şô. 'irü'l-'akide (Beyrut 1422) 

adıyla birer çalışma yapmış. Muhammed 
Abdurrahman Hamid es-Seyyid el-}jim
yeri I:ıayô.tühu ve şi'ruh ismiyle bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (Külliyyetü da
ri' l-u! um, Kahire 1972). 
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~ ZüLFİKAR TüCCAR 

SEYYİD İBRAHiM 
( ~'-:!!~ ) 

(1897-1994) 

Mısırlı hattat. _j 

Kahire'nin Kal'a semtinde doğdu. Baba
sının adı İbrahim, annesinin adı Fatıma' 
dır. İlk öğrenimini Mescid el-Gür! es-sagir 
yanındaki Küttab Medresesi'nde yaptıktan 
sonra Ezher'in lise kısmını bitirdi. 1921 'de 
Camiatü Mısır'ın (Camiatü'I-Fuadi'l-ew el) 
Külliyyetü'l-adab bölümünden mezun ol
du. İlkokul çağında iken Şeyh Ferec ve Şeyh 
Abdülhafız'dan hat meşkine başladı. Ya
şadığı semtin m imari eserlerinde gördü
ğü eel! yazılardan etkilenerek onları takli
de çalıştı. Bu hevesi ve yeteneği onun hat 
sanatına yönelmesine sebep teşkil etti. 

Bir süre İstanbul'dan Kahire'ye göç eden 
Muhammed Vehbi Efendi'den sülüs nesih 
meşketti. Ardından Muhammed Münis
zade Efendi'nin hatlarından istifade ede
rek sülüs ve nesih yazılarını ilerletti. Diva
n! ve cell divaniyi Hüsnü Efendi'den yazdı. 
Osmanlı hattattarının sülüs nesih meşk 
mecmualarını ve eel! yazılarını örnek ala
rak sanatını geliştirdi. Melik Fuad'ın dave
tiyle İstanbul'dan Mısır'a gelen Aziz RifEli 
Efendi ile ilişki kurup kendisinden fayda
landı. Meşk mecmualarından yararlanarak 
yazdığı ta 'lik ve cell ta'likte İ ran üstübunu 

benimsedi. 

Osmanlı saray yazısı olan divaniyi çok 
beğenen Seyyid İbrahim bu hattı kitap ka
paklarında , kartvizitlerde, davetiye metin
lerinde yaygın biçimde kullandı. Bu yazı
nın Mısır'daki önemli isimler inden Guzlan 
Bey, divan! yazıda Osmanlı tavrına uyma
yan ve Mısır divanisi denilen bir tarz geliş
tirerek bu yolda hazırladığı meşk kitabı

nı neşredilmek üzere Eğitim Bakanlığı'na 
teslim ettiğinde Seyyid İbrahim bu çalış
mayı divaninin asıl esprisinden bir sapma 
olarak gördü ve buna şiddetle karşı çıktı , 

bu konuda makaleler yazdı. Hazırladığı ra
por etkili oldu ve ilgili kurul eserin bakan
Iıkça yayımlanması kararını iptal etti. Çok 
beğendiği Osmanlı tuğra formunda yirmi
den fazla kompozisyon tasarladı. Çeşitli 
vesilelerle yaptığı radyo ve televizyon ko
nuşmalarında, gazete ve dergi yazıların
da çağın getirdiği kolaycı , günübirlik yeni
lik arayışları çerçevesinde yazının estetik 
asaletinden uzaklaştırıtmasına ve gelene
ğinden koparılmasına karşı durdu. 

İlk resmi görevine 1918'de Kahire'de bir 
ilkokulda hat hacası olarak başladı. 1935-
1979 yılları arasında Medresetü tahslni'l
hutut el-melekiyye'de, 1937-1959 yılların
da Kahire Üniversitesi'ne bağlı Darülulum'
da, 1970-1977 yılları arasında Kahire Ame-

Seyyid 
lbrahim'in 
celi sülüs 

levha s ı 

(Hüsrev 

Su başı 

arşivi) 

SEYYiD iBRAHiM 

rikan Üniversitesi'nde hat hocalığı görevini 
sürdürdü. Ayrıca Atebe Meydanı'nda aç
tığı atölyesinde istek üzerine yazılar yaz
dı. 1947'de Kahire'deki Mecmau'l-lugati'l
Arabiyye'ye bağlı Teyslrü'l-kitabeti'l-Arabiy
ye Komisyonu üyesi iken Arap harflerinin 
değiştirilmesine ilişkin tartışmalara katıl

dı ve bu fikre karşı çıktı. 1964'te el-fv1ec
lisü'l-a'la li-riayeti 'l-fünun ve'l-adab Üyesi 
oldu. Yaptığı çalıŞmalar dolayısıyla Cemal 
Abdünnasır tarafından onur madalyası ile 
ödüllendirildi. Daha sonra Kültür Yüksek 
Konseyi üyeliğine getirildi ve 1969 yılına 
kadar bu görevini sürdürdü. 

Seyyid İbrahim 1937'de ve daha sonraki 
yıllarda Suudi Arabistan'a, 1947 ve 1952'
de Küveyt, 1979'da İspanya, 1970'te Bey
rut'a ve Ankara yoluyla İstanbul'a seyahat 
etti. İstanbul'da başta Harnit Aytaç olmak 
üzere hattattarla tanışarak şehrin tarihi 
yerlerini gezdi. Her fırsatta yazıyı Türkler'
den öğrendiğini ifade eden Seyyid İbrahim 
ünlü Osmanlı hattattarının levha ve kıta
larından oluşan zengin bir koleksiyon oluş

turdu. Hat sanatı yanında şiir ve edebiyat
la da ilgilendi. el-Hilô.l ve el-' U ş ur başta 
olmak üzere birçok dergide edebi yazılar 
yazdı. Yakın dostları arasında Abbas Mah
mud Akkad ve Taha Hüseyin gibi çağdaş 
Mısır Arap edebiyatının ünlü isimleri var
dır. Seyyid İbrahim 9 Ocak 1994 tarihinde 
vefat etti. 1 Kasım 1996'da Kahire opera 
binasında eserlerinden oluşan bir sergi 
düzenlendi. 2000 yılında İslam Konferan
sı Teşkilatı'na bağlı İslam Tar ih, Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi'nce uluslarara
sı hat yarışmasının beşincisine "Seyyid İb
rahim" adı verildi. Seyyid İbrahim hat sa
natı sahasında pek çok talebe yetiştirmiş

tir. Bunlar arasında Haşim Muhammed el
Bağdadl, Cezayirli Muhammed Şerlfi, Mu
sunu Cennet Ferah Adnan, Filistinli Mu
hammed Siyam, Sudanlı Osman Veklul-
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