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(1660) tah sil için git ti ği Bağ dat ve Bas-

ra’da âlim ler den ders al dı. Özel lik le Bas-

ra’da “Şey hü’ş-şüyûh” ola rak ni te len di ri-

len Mu ham med er-Rifâî el-Hü seynî’den 

fay da lan dı. Su dan Bru no’da Sîdî Ab dul-

lah el-Brunâvî’den ders oku du. 1080’de 

(1669) Fas’a göç edin ce Ab dülkådir el-Fâsî, 

Mu ham med b. Saîd el-Merg¢sî, Hamdûn 

Miz vâr el-Fâsî gi bi bir çok ho ca dan ders ve 

icâzet al dı. İlk za man lar mu ta as sıp Mâ li kî-

ler ül ke sin de bir Şâfiî ola rak Fas ulemâsıy-

la öğ ren ci le ri ta ra fın dan ya dır gan dı ve 

so ğuk bir şe kil de kar şı lan dı. Fa kat da ha 

son ra şi ir le rin de Hz. Pey gam ber’i met het-

me si, ba zı şi ir le ri ni Hz. Ha san nes lin den 

olup Fas’ta ilk ba ğım sız İslâm dev le ti ni 

ku ran Sul tan I ve II. İd rîs’e tah sis et me si, 

kı zı nı İd rîsîler’den olan Şerîf Kettânî ai le-

sin den bi riy le ev len dir me si, ay rı ca ede bi, 

il mi ve takvâsıy la ken di ni sev di rip say dır dı. 

Özel lik le ken di si de onun gi bi mu hi tin ya-

ban cı sı olan, Mâlikî fa ki hi ve edi bi Ha san b. 

Mes‘ûd el-Yûsî’den ya kın il gi gör dü. Yûsî, 

Ha lebî’nin bü tün maddî ih ti yaç la rı nı kar şı-

la dı. Fas Ale viy ye Sul ta nı Mevlây İsmâil’in 

sa ray şa ir le ri ara sı na gi ren Ha lebî’den 

Me ra keş li ha dis âli mi Mu ham med Sag¢r 

el-İf renî ve Selâ’dan ha dis çi Ah med el-Hafî 

tah sil gör dü.

Fas’ta ki uzun ika met yıl la rın da çe şit li 

eser ler ya zan Ha lebî ço ğu Hz. Pey gam-

ber met hi ne da ir şi ir ve ze cel ler naz met ti. 

Bu se bep le ken di si ne “meddâhu’n-nebî” 

la ka bı ve ril di. Ha lebî şi ir ve ze cel le riyle 

Miknâs’ta ki Mevlây İsmâil’in sa ra yına 

gi der, sa ray erkânı ve gö rev li le ri nin de 

katı lı mıy la bu şi ir le ri ni okur, Fas’a zen-

gin hedi ye ler le dö ner di. Fa kat onun 

tasavvu fa ve gay biyyâta dal ma sı, Al lah’ın 

dilinden ka si de yaz ma sı, 1087’de (1676) 
rüyasınd a Al lah’ı gör dü ğü nü, O’nun vah-

ye benzer tarz da ken di si ne hi tap et ti ği ni, 

“Ey kulum ! İz ze tim ve celâlim hak kı için 

se nin gü nah la rı nı ba ğış la ya ca ğım, se ni 

cen ne time ko ya ca ğım ve se nin so yun dan 

şe rif ler ya ra ta ca ğım” de di ği ni (Ab bas b. 
İbrâhim, II, 332) id dia et me si âlim ler tara-

fın dan ya dır gan dı. Ha san el-Yûsî bu id-

di alar dan vaz geç me si ni, Al lah’ın di lin den 

yaz dı ğı ka si de yi or ta dan kal dır ma sı nı ve 

töv bekâr ol ma sı nı is te diy se de Ha lebî ıs rar 

et ti. Bu nun üze ri ne Yûsî ken di siy le il gi si-

ni kes ti, malî yar dı ma de vam et me di ve 

in san la rı onun la gö rüş mek ten sa kın dır dı. 

Bu du ru mu öğ re nen Sul tan Mevlây İsmâil 

de Ha lebî’nin Ehl-i sün net’in dı şı na çık tı ğı-

nı be lir te rek onu hu zu run dan uzak laş tır dı 

(Kå di rî, Neş rü’l-me¦ânî, III, 200; Ab dül veh-
hâb b. Mansûr, VI, 130-131).

Ku ru lu). Ha ham ba şı nın ta yin et ti ği otuz 

beş ki şi den olu şur. 3. İc ra Ku ru lu. La ik 

Kon sey üye le ri ara sın dan se çi len on dört 

baş kan dan mey da na ge lir. Bü tün si na-

gog lar, ce ma at ku ru luş la rı ve et kin lik le ri 

bu kon sey ler ta ra fın dan de net le nir. 1865 

ta rih li Ni zamnâme de adı ge çen üç ku rul-

dan bu gün mec lis-i umûmî kar şı lı ğın da 

Tem sil ci ler Ku ru lu (İc ra Ku ru lu), mec lis-i 

cismânî kar şı lı ğın da Mü şa vir ler Ku ru lu 

(La ik Kon sey) ve mec lis-i rûhânî kar şı lı ğın da 

dinî mah ke me üye le ri nin bu lun du ğu ha-

ham lar ku ru lu (Bet-Din) ha ham ba şı na yar-

dım et mek te dir. Bir ce ma at ola rak Tür ki-

ye Mûsevîle ri 19 Mart 1865 ta rih li Ha ham-

ha ne Ni zamnâme si’ne gö re haham ba şı 

ta ra fın dan tem sil edil mek te dir. Ha ham-

ba şı lar kay dı ha yat şar tıy la se çi lir. Tür ki-

ye’de ha ham ba şı lık bi na sı Be yoğ lu Ye me-

ni ci so kak ta bu lun mak ta dır. İs tan bul’da 

ya şa yan Ka ray lar’ın da (Karâîler) ken di le-

ri ne öz gü ha ham ve ce ma at ba şı sı var dı. 

XIX. yüz yıl iti ba riy le Ka ray ce ma at ba şı na 

da resmî sta tü ka zan dı rıl mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, G.M.D., nr. 17/99; M. Fran co, Es sai sur 
l’his to ire des is raéli tes de l’Em pi re ot to man de-
pu is les ori gi nes jus qu’à nos jo urs, Pa ris 1897, 
s. 151-152; P. Bau din, Les is raéli tes de Cons-
tan ti nop le, İs tan bul 1989, s. 50-51; Stan ford J. 

Shaw, The Jews of the Ot to man Em pi re and the 
Tur kish Re pub lic, Lon don 1991, s. 60; A. Levy, 
The Sep har dim in the Ot to man Em pi re, Prin ce-
ton 1992, s. 55, 106-107; I. Kar mi, The Je wish 
Com mu nity of Is tan bul in the Ni ne te en Cen tury, 
İs tan bul 1996, s. 34-35; Ha ti ce Do ğan, Os man lı 
Dev le tin de Ha ham ba şı lık Mü es se se si, İs tan bul 
2003, s. 77, 79, 83-90, 112-113; Takvîm-i Ve-
kåyi‘, İs tan bul 23 Şev val 1250 (22 Şu bat 1835); H. 

Re vel, “Rab bi and Rab bi na te”, UJE, s. 48-52; H. 

Z. Hirsc hberg, “Chi ef Rab bi na te”, EJd., IV, 613; 
a.mlf., “Hak ham Bas hi”, a.e., VII, 1146-1148; L. 

Bo rens te in, “Rab bi, Rab bi na te”, a.e., XI II, 1445-
1448; Na im Gü ler yüz, “Ha ham ba şı lık”, DBİst.A, 
III, 494-495.

ÿHa ti ce Do ğan

– —HALEBÎ, Ahmed b. Abdülhay
( أ   ا ا )

Ebü’l-Abbâs Sirâcüddîn Ahmed
b. Abdilhay el-Halebî el-Fâsî

(ö. 1120/1708)

Hz. Peygamber için
yazdýðý methiyeleriyle tanýnan

sûfî, edip ve þair.˜ ™

1038 (1628) yı lın da Ha lep’te doğ du ve 

ora da bü yü dü. Ata la rı Su ri ye’nin kadîm 

şeh ri Ted mür’den dir. Ken di si, so yu nun 

cen net le müj de len miş on sahâbîden bi ri 

olan Ab dur rah man b. Avf’a da yan dı ğı nı 

ed-Dür rü’n-nefîs ad lı ese rin de zik re der. 

İlk öğ re ni mi ne Ha lep’te baş la dı. 1070’te 

idarî tem sil ci si iken bu ta rih ten iti ba ren 

yal nız İs tan bul ce ma ati ta ra fın dan mânevî 

li der ka bul edil miş tir. Ha ham ba şı lar hü kü-

met tem sil ci si ola rak ver gi le rin top lan ma-

sın dan da so rum lu tu tul muş lar dır.

Edir ne Ha ham ba şı sı Ya kir Ge ron’un 

1863’te ha ham ba şı kay ma ka mı sı fa-

tıy la İs tan bul’a ge le rek bir ni zamnâme 

ha zır la ma sı ve Bâbıâli’ye sun ma sı is ten-

miş tir. Ge ron’un ge çi ci bir kon sey oluş-

tu rup ka le me al dı ğı ni zamnâme Sul tan 

Ab dü la ziz ta ra fın dan onay la na rak 5 Ma-

yıs 1865 ta ri hin de yü rür lü ğe gir miş tir. Ni-

zamnâme beş bö lüm den ve top lam kırk 

se kiz mad de den mey da na gel mek te dir. 

Bi rin ci bö lüm de ha ham ba şı nın ni te lik-

le ri ve se çi mi ne iliş kin mad de ler, ikin ci 

bö lüm de ha ham ba şı nın gö rev le ri, üçün-

cü bö lüm de mec lis-i umûmî (Mü şa vir ler 

Ku ru lu [La ik Kon sey]) üye le ri nin se çi mi ve 

gö rev le ri, dör dün cü bö lüm de mec lis-i 

rûhânî (Ha ham lar Ku ru lu) üye le ri ve gö-

rev le ri, be şin ci bö lüm de mec lis-i cismânî 

üye le ri ve gö rev le ri ko nu sun da ki dü zen-

le me ler yer alı yor du. An cak söz ko nu su 

ni zamnâme ce ma at içe ri sin de ki re form 

ve ge le nek ta raf ta rı olan la rın çe kiş me le-

riy le, ce ma atin or ga ni zas yo nu nu sağ la-

ya cak et ki li li der le rin bu lun ma yı şı yü zün-

den uy gulanama yıp uzun sü re bek le miş, 

hü kü met de ha ham ba şı lı ğa ge çi ci ola rak 

gö rev üst le ne cek ha ham başı kay ma ka-

mı (ve kili) ta yin etme yo lu na gitmiş tir. Bu 

se bep le 1909 yı lı na ka dar ha ham ba şı lık 

ma ka mı ve kil hahamba şılar ca dol du rul-

ma ya ça lı şıl mış tır.

İs tan bul’un fet hin den iti ba ren Os man-

lı lar’ın son dö ne mi ne ka dar otu za ya kın 

ha ham ba şı ve ya ha ham ba şı ve ki li (kay ma-

ka mı) gö rev yap mış tır. Os man lı lar’ın son 

ha ham ba şı sı Ha im Na hum (1908-1920), 
bu ma ka mın her ba kım dan et ki li olan, 

yet ki si ge niş tek ve so nun cu ha ham ba-

şı sı ol muş tur. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin 

ilk ha ham ba şı sı, Ba kan lar Ku ru lu’nun 29 

Ma yıs 1952 ta rih li ka ra rı na gö re bu ma ka-

ma 25 Ocak 1953’te se çi len Ra fa el Da vid 

Sa ban’dır. Onun 1960’ta ölü mün den son-

ra Rav Da vid As seo ha ham ba şı se çil miş, 

2002’de As seo’nun ölü mü üze ri ne Rav 

İzak Ha le va ha ham ba şı ol muş tur ve ha-

len gö re vi ne de vam et mek te dir.

Ha ham ba şı lık ta bu lu nan üç kon sey ha-

ham ba şı na yar dım cı ol mak ta dır. 1. Dinî 

Kon sey: Dinî mah ke me iş le vi ni gör mek te 

olup haham ba şı ve en az üç ha ham dan 

mey da na gel mek te dir. Bu kon sey do ğum, 

ölüm, ev li lik, bo şan ma ve din de ğiş tir me 

gi bi olay la rın tes cil ve ta ki biy le il gi len mek-

te dir. 2. La ik Kon sey (Fahrî Da nış man lar 
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A£lâ mü’l-Ma³ri bi’l-£Arabî, Ra bat 1419/1998, 
VI, 130-148; Mu ham med b. Ca‘fer el-Kettânî, 
Sel ve tü’l-enfâs (nşr. Ab dul lah Kâmil el-Kettânî 
v.dğr.), Dârül beyzâ 1425/2004, II, 184-187; Hilmî 

Mu ham med el-Kåûd, “£Avâmi lü nehŠati’ş-şi£r”, 
£Âle mü’l-fikr, XX/2, Kü veyt 1991, s. 198-216; 
Hâ lid es-Sı kıllî, “Min £Ulemâßi’l-£a½ri’l-£Ale viy yi’l-
ev vel A¼med b. £Ab dül¼ay el-¥alebî”, Me cel le tü 
Kül liy ye ti’l-âdâb ve’l-£ulûmi’l-insâniy ye, XI II, 
Ra bat 2004, s. 223-238.

ÿİs ma il Dur muş

– —HALEP MEVLEVÎHÂNESÝ

Mevlevîliðin1925’ten sonraki
merkez dergâhý.˜ ™

Sâkıb De de ve di ğer kay nak lar Ha lep 

Mev le vî hâ ne si’nin in şa edil me si ni an la tır-

ken Mir za Fû lâd ve Mir za Ulvân is min de iki 

ki şi den bah se der. Sa fevî Hü küm da rı Şah 

İs mâ il’in ile ri ge len iki ada mı olan Mir za 

Fû lâd ve Mir za Ulvân sa vaş es na sın da Şah 

İs mâ il’in ya nın dan kaç mış, Ha lep’e yer le-

şip zen gin ol muş, Şîa inan cın dan vaz geç-

tik le ri ni gös ter mek için bir mev le vî hâ ne 

in şa et tir miş tir. Mev le vî hâ ne nin in şa sı 

ta mam lan dık tan son ra Kon ya’da ma kam 

şey hi bu lu nan Hünkâr Hüs rev Çe le bi’den 

bu ra ya bir şeyh ta yin edil me si ni is te miş-

ler, Di va ne Meh med Çe le bi’nin to ru nu Ki-

lis li Fak rî Ah med De de mev le vî hâ ne nin ilk 

post ni şi ni ola rak 937 (1530) yı lın da va zi-

fe ye baş la mış tır. On üç yı la ya kın me şi hat 

ma ka mın da ka lan Fak rî Ah med De de (ö. 
950/1543), Me¦nevî soh bet le riy le hal kın 

ve Ha lep li sûfîle rin dik ka ti ni çek miş, bir-

çok ki şi nin Mev le vî li ğe in ti sa bı na ve si le 

ol muş tur.

Fak rî Ah med De de’den son ra ki post ni-

şin le re da ir iki ay rı lis te bu lun mak tadır. 

Bun lar dan bi rin ci si mev le vî hâ ne nin son 

şey hi Sâded din De de’nin Kon ya’da ki Mev-

levî Âsitâne si’nden, her post ni şi nin bu lun-

muş ol du ğu mev le vî hâ ney le il gili bil gi le ri 

gön der me si ne da ir emirnâme üze ri ne 

Kon ya’ya yol la dı ğı 18 Ara lık 1911 ta rih li 

lis te (Kon ya Mev la na Mü ze si Ar şi vi, Dosya 
nr. 51/7), ikin ci si ise Kâmil el-Bâlî el-Gaz-

zî’ nin (ö. 1933) nak let ti ği ve biz zat tek ke 

si ci lin den 1922’de Sâded din De de za ma-

nın da yaz dı ğı nı ifa de et ti ği lis te dir (Neh-
rü’×-×eheb, II, 236). Ara la rın da ba zı fark lar 

bu lu nan bu iki lis te ye gö re Ha lep Mev le vî-

hâ ne si’nde Fak rî Ah med De de’den son ra 

va zi fe ya pan şeyh ler sı ra sıy la şöy le dir: Ha-

san De de (ö. 1065/ 1654), Hü se yin De de, 

Şâtır Meh med De de, Şekîb Ömer De de, 

Sâfî Mûsâ De de, Mûsâ De de’nin oğ lu Meh-

med Şem sed din De de, Ha san De de, Mus-

ta fa De de, Meh med Ali De de, Ab dül ganî 

ve ri yâ ²ü’l-ezhâr, £Arâßi sü’l-efkâr fî 

me dâßi ¼i’l-MuÅtâr, Riyâ²ü’l-ezhâr fî 

me dî ¼i’l-fu²alâß ve’l-aÅyâr. 1190 ka si-

de den mey da na ge len bu ha cim li di va nı 

Mu ham med b. Ali el-Kettânî £Arâßisü’l-

ef kâr ve riyâ²ü’l-ezhâr adıy la neş ret-

miş tir (Bey rut, ti carî bas kı). Ay rı ca Fevvâz 

Hac cî (Ra bat V. Mu ham med Üni ver si te si 
Ede bi yat Fa kül te si, 1989) ve Ab dul lah b. 

At tû (ay nı fa kül te, 1989) ta ra fın dan tez 

ça lış ma sı ola rak ha zır lan mış tır. Ese ri Ali b. 

Mün ta sır el-Kettânî ve Mu ham med Ham-

za el-Kettânî de ya yım la mış tır (Bey rut 
2007). Bun la rın dı şın da Ha lebî’nin Ra bat 

el-Hi zâ ne tü’l-âmme’de çe şit li mec mu alar 

için de ço ğu Hz. Pey gam ber’in met hi ne 

da ir çok sa yı da ka si de si bu lun mak ta dır. 

13. Mi£râcü’l-vu½ûl bi’½-½alât £alâ ek-

re mi’n-ne biyyîn ve’r-ru sül (nşr. Hâlid 
b. Ah med es-Sı kıllî, Ra bat 1417/1997). 14. 

Ken zü’×-×eÅâßir. Yi ne Hz. Pey gam ber’e 

sa lât ü selâm hak kın da dır (Ra bat el-Hi zâ-
ne tü’l-âmme, nr. 873/17). 15. Ne fe¼âtü’¹-

¹îb fi’¦-¦enâßi £ale’l-¼abîb. İki cilt lik bir 

eser dir (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 
282, nr. 140/K). 16. el-Menâhi lü’l-£â¹ıre 

fî me ¾â hi ri cemâli sey yi di’d-dünyâ 

ve’l-âÅire. Ay rı ca Ha lebî’nin baş ta mü-

veş şah ve ze cel ler ol mak üze re bir çok şi iri 

çe şit li eser le rin de ve kay nak lar da yer al-

mak ta dır (Ab dül vehhâb b. Mansûr, A£lâ-
mü’l-Ma³rib, VI, 136-148; Ab bas b. İb râ-
him, el-İ £lâm, II, 334-350).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med b. Ab dül hay el-Ha lebî, ed-Dür rü’n-ne fîs 
ve’n-nûrü’l-enîs fî menâšıbi’l-İmâm İd rîs b. İd rîs, 
Fas 1882, s. 396; Ebû Ab dul lah Mu ham med b. 

Tay yib el-Alemî, el-Enîsü’l-mu¹rib fî men lešıyehû 
müßel li füh min üdebâßi’l-Ma³rib, Fas 1315/ 
1887, s. 6; el-¥ule lü’s-sün dü siy ye, II, 688-694; 
Kådirî, Neş rü’l-me¦ânî, III, 197, 200, 201; a.mlf., 
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(nşr. Ab dül hak el-Him yer), Şefşâven 1996; Ah-
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bi’l-Ca£ferî, Fas 1309, I, 265; M. Râgıb et-Tabbâh, 
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1344/1926, VI, 429-432; Serkîs, Mu£cem, I, 373; 
Broc kel mann, GAL Suppl., II, 533, 683, 684; 
Î²â ¼u’l-meknûn, I, 604; II, 36, 168, 365, 389, 
462, 564; İbn Zeydân, el-Men ze£u’l-la¹îf fi’t-telmî¼ 
li-mefâÅiri Mevlây İsmâ£îl b. eş-Şerîf, Ra bat el-
Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 595, s. 308, 331; He diy-
ye tü’l-£ârifîn, I, 168-169; Kehhâle, Mu£ce mü’l-
müßel lifîn, I, 263; Mu ham med Dâvûd, TârîÅu 
Tı¹ vân, Tıtvân 1379/1959, I, 258, 404-405; 
Ab bas b. İbrâhim, el-İ£lâm, II, 332-350; Ab bas 

el-Ci râ rî, el-Ede bü’l-Ma³ribî min Åilâli ¾evâhi-
rih ve ša²âyâh, Ra bat 1979, II, 162-163; Zi riklî, 
el-A£lâm (Fet hul lah), I, 144-145; İd rîs b. Mâhî 

el-Kay tû nî, Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, 
Se lâ 1988, s. 88-89; Ab dül vehhâb b. Mansûr, 

Ha lebî’nin kı zı Fâtı ma’nın Sîdî Mu ham-

med b. Arabî ile ev li li ğin den Arabî, Fu dayl, 

Zem zemî ve Ah med adın da dört to ru nu 

ol du. Bu du ru mu Ha lebî’nin rü ya sı nın ger-

çek leş me si ola rak ka bul eden Ab dülvâhid 

el-Fâsî, Ab dülkådir b. Şakrûn, İb nü’l-Hâc 

es-Sü lemî gi bi âlim ve edip ler söz ko nu su 

ai le yi öv müş tür. Ha lebî Fas’ta ve fat et ti ve 

Bâ bül fütûh dı şın da ki Mat ra hul cen ne’de 

def ne dil di. Fas ulemâsı ile Ali b. Ab dur rah-

man et-Tâdilî, İbn Nâsır ed-Der‘î ve Dilâî 

zâ vi ye le riy le de ya kın il gi si bu lu nan Ha le-

bî’nin ta sav vu fa da ir eser le ri onun Kådirî 

ta ri ka tı na men sup ol du ğu nu gös ter mek-

te dir. Or ta dü zey de bir şa ir olan Ha lebî 

sa de bir dil le Al lah’a, Resûl-i Ek rem’e, ev-

li ya ya ve özel lik le İd rîsîler’e da ir çok sa yı da 

ka si de ve ze cel naz met miş, bun la rın bir 

kıs mı zâvi ye ve tek ke ler de ka si de ve na‘t 

ola rak okun muş tur.

Eser le ri. 1. el-¥ule lü’s-sün dü siy ye 

fi’l-mašåmâti’l-A¼me diy ye ti’l-Æådi riy-

ye ev fî med¼i’ş-şemâßili’l-Mu¼am me-

diy ye (Fas 1322). Harîrî’nin el-Mašåmât’ı 

tar zın da ya zı lan ve 1094 (1683) yı lın da ta-

mam la nan yir mi beş makåme den oluş-

mak ta dır. 2. ed-Dür rü’n-nefîs ve’n-nû-

rü’l-enîs fî menâšıbi Mevlâ İd rîs b. 

İd rîs (I-II, Fas 1300, 1314). 3. er-Rav ²ü’l-

bes sâm fî rüßyâ ³ay rihî £aley hi’s-se lâm. 

Hz. Pey gam ber’in dı şın da ki sâlih le rin gör-

dü ğü rü ya la ra da ir dir (Alemî, s. 6). 4. Rey-

¼â nü’l-šulûb fîmâ li’ş-ŞeyÅ £Ab dil lâh 

el-Brunâvî mi ne’l-³uyûb (a.g.e., a.y.). 
5. el-Künûzü’l-maÅtûme fi’ş-şe fâ£a ti’l-

maš sû me li-hâ×ihi’l-üm me ti’l-mer ¼û-

me I-IV (Ra bat el-Hizâne tü’l-âm me, nr. 
500, 2724). İslâm’ın beş şar tı nın fa zi letine 

da ir dir. 6. Keş fü’l-li ¦âm £an £arâßi si ni£a-

mi’llâhi te£âlâ ve ni£a mi Re sû lihî £aley-

hi’s-selâm (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âm me, 
nr. 561). 7. Me râ ti£u’l-er vâ¼ fî kemâ lâ-

ti’l-fettâ¼. 187 be yit lik bir ka si de olup ilâ-

hiy yâ ta (Al lah sev gi si ve öv gü sü) da ir en 

iyi şi iri dir. Ha lebî’nin Fet ¼u’l-fettâ¼ £alâ 

Me râti£i’l-ervâ¼ adıy la şer het ti ği bu şi-

iri (Ra bat el-Hizâne tü’l-âmme, nr. 5425) 
£Arâßisü’l-efkâr ad lı di va nı nın ilâ hiy yât 

bö lü mün de de ya yım lan mış tır. 8. Me-

nâ hi lü’½-½afâß fî cemâli ×â ti’l-Mu½ ¹a fâ 

(Dârü’l-kü tü bi’n-Nâsı riy ye [Mekrûte], nr. 
2172). 9. Menâhi lü’ş-şifâß fî rüßye ti’l-

Mu½ ¹a fâ. 10. es-Sey fü’l-meslûl fî šat£i 

ev dâ ci’l-fel lû si’l-maÅ×ûl. Pey gam ber 

met hi ye le rin de “yâ sey yi denâ” de ğil “yâ 

Mu ham med” şek lin de hi tap et me si se be-

biy le ken di si ni eleş ti ren bir ki şi ye yaz dı ğı 

red di ye dir. 11. es-Sey fü’½-½aš¢l fi’l-in ti-

½âr li-med¼i’r-rab bi’l-celîl. 12. Dî vân. 

Üç cüz den oluş mak ta dır: £Arâßi sü’l-ef kâr 




