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HAYÂLÎ-i GÜLÞENÎ

Şâ£irü’l-enâşîd ve’l-me râ ¦î (I-II, Bey rut 
1981); ƒalîl ¥âvî fî su ¹û ri hî fî sîre tihî 

ve şi£rih (Bey rut 1983); ƒalîl ¥âvî fî 

muÅtârât min şi£ ri hî ve ne¦rih (Bey rut 
1983); Ma£a ƒa lîl ¥âvî fî sîre ti ¼ayâtihî 

ve şi£rih: A¼ dâ¦ ve e¼âdî¦ ve dirâsât 

(Bey rut 1987); Na¾ariy ye tü’l-fen ni’½-½âfî 

bey ne’l-meb deß ve’t-ta¹bîš: Æa²âyâ ve 

me ×â hib ve a£lâm (Bey rut 1989).

C) Di ğer Eser le ri. Şi ir Akım la rı: el-

Klâ si kiy ye fi’ş-şi£ri’l-³arbî ve’l-£Arabî 

(Bey rut 1979); er-Rûman siy ye fi’ş-şi£-

ri’l-³ar bî ve’l-£Arabî (Bey rut 1979); el-

Ber nâ siy ye fi’ş-şi£ri’l-³arbî ve’l-£Ara bî 

(Bey rut 1979, 1980); er-Rem ziy ye fi’ş-

şi£ ri’l-³arbî ve’l-£Arabî (Bey rut 1979); 
es-Sür(re)yâ liy ye fi’ş-şi£ ri’l-³arbî ve’l-

£Ara bî (Bey rut 1979). Ti yat ro: Aesch ylus 

ve’t-trâcîdya’l-i³ rî šıy ye (Bey rut 1978); 
So po hoc les ve’t-trâ cîd ya’l-i³ rî šıy ye 

(Bey rut 1980); Eu ri pi des ve’t-trâ cîd ya’l-

i³ rî šıy ye (Bey rut 1978); Şha kes pe are 

ve’l-mes ra ¼u’l-İlî zâb bî tî (Bey rut 1978); 
Eu ge ne O’Ne ill ve’l-mes ra¼u’l-Em rî-

kî (Bey rut 1981); Lu igi Pi ran del lo ve’l-

mes ra¼u’l-İ¹â lî (I-II, Bey rut 1978-1979); 
el-Fen ve’l-¼ayât ve’l-mes ra¼: Na-

¾ariy yât ve na ¾a rât (Bey rut 1985); Pic-

ket (Bey rut, ts. [Dârü’s-se kå fe]). Di van 
Neş ri: Şer ¼u Dî vâ ni’l-AÅ¹al et-Ta³libî 

(Beyrut 1967, 1979, 1986); Şer¼u Dîvâni 

Ebî Tem mâm (Bey rut 1981); Şer¼u Dî-

vâ ni Cerîr (Bey rut 1980, 1982); Şer¼u 

Dî vâ ni’l-Fe rez daš (Bey rut 1982); Şer¼u 

Dî vâ ni Ebî Nüvâs (Bey rut 1982, 1987). 
Ro man la rı: ed-Düvvâme (Bey rut 1982); 
el-Æa½r (Bey rut 1982); Øukûk ve şükûk 

£alâ Ša fâ fi’l-müs tenša£ (Bey rut 1985); 
Neb hân (Bey rut 1986). Hâvî’nin ay rı ca el-

Mü fîd fi’l-ede bi’l-£Arabî (or ta okul ki tabı, 
Bey rut 1964-1965) ve Fen nü’l-Åa ¹â be ve 

te¹av vu ruhû £in de’l-£Arab (Bey rut 1960, 
1969, 1970, 1997) ad lı eserle ri de var dır.
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ÿHü se yin Ya zı cı

– —HAYÂLÎ-i GÜLÞENÎ
(ö. 977/1570)

Halvetî-Gülþenî þeyhi, þair.˜ ™

890 (1485) yı lın da Teb riz’de doğ du. Adı 

Emîr Ah med, la ka bı Şem sed din, kün ye si 

şah si ye ti, en gin kül tü rü ve di le hâki mi-

ye tiy le te ma yüz eden Hâvî eser le rin de ki 

ifa de ka bi li ye ti, dü şün ce zen gin li ği, ana liz 

ye te ne ği, tah kik ve tet kik be ce ri si, öz gün-

lük ve so nuç çı kar ma açı la rın dan da ede-

bi yat se ver ler ara sın da müs tes na bir ye re 

sa hip ol muş tur.

Eser le ri. Hâvî ede bi yat ta ri hi ve şi ir le 

il gi li araş tır ma, edebî eleş ti ri ve de ğer-

len dir me ler le şi ir akım la rı ve edebî sa-

nat lar, hikâye ve ro man alan la rın da pek 

çok eser ve ma ka le yaz mış tır (Mv.AU, 
VI, 129-131). A) Kla sik Arap Şi iri ve Şa-
ir le ri: İb nü’r-Rû mî, fen nühû ve nef siy-

ye tühû min Åi lâ li şi£rih (Bey rut 1959, 
1960, 1980, 1988); Fi’n-Našd ve’l-edeb 

(I-V, Bey rut 1960, 1980, 1986); Fen nü’l-

va½f ve te ¹av vu ru hû £in de’l-£Arab (I-II, 
Bey rut 1961, 1980, 1987); Fen nü’l-faÅr 

ve te ¹av vu ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 
1964); Fen nü’ş-şi£ri’l-Åamrî ve te¹av-

vu ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 1969); İm-

rußül šays: Şâ£i rü’l-merßeti ve’¹-¹abî£a 

(Bey rut 1970); en-Nâbi³atü’×-¬übyânî: 

Si yâ se tü hû ve fen nühû ve nef siy ye-

tüh (Bey rut 1950, 1970); el-¥u¹ayße fî sî-

re tihî ve nef siy ye tihî ve şi£rih (Bey rut 
1961, 1970); Fen nü’l-hicâß ve te¹av vu-

ru hû £in de’l-£Arab (Bey rut 1970, 1998); 
el-AÅ ¹al: Fî Sîre tihî ve nef siy ye tihî ve 

şi£ rih (Bey rut 1979, 1981); el-Mü te neb bî: 

Sî re tühû ve nef siy ye tühû ve fen nü hû 

min Åilâli şi£rih (Bey rut 1990); Ne mâ-

×ic fi’n-našdi’l-edebî ve ta¼lîli’n-nu ½û½ 

(I-III, Bey rut 1996).

B) Mo dern Arap Şi iri ve Şa ir le ri: İlyâs 

Ebû Şe be ke: Şâ£irü’l-ca¼îm ve’n-na£îm 

(Bey rut 1970); A¼med Şevš¢ (I-IV, Bey-
rut 1970, 1977, 1983); Ebü’l-Æåsım eş-

Şâb bî: Şâ£irü’l-¼ayât ve’l-mevt (Bey rut 
1972); Emîn NaÅle: eş-Şâ£irü’l-cemâlî 

(Bey rut 1972); el-AÅ¹alü’½-Øa³¢r: Şâ£i-

rü’l-cemâl ve’z-zevâl (Bey rut 1972); 
Îliy yâ Ebû MâŠî: Şâ£irü’t-tesâßül ve’t-

te fâßül (Bey rut 1972); £Ömer Ebû Rîşe: 

Şâ£i rü’l-cemâl ve’l-šıtâl (Bey rut 1972); 
Øa lâ¼ Le bekî: Şâ£irü’r-rav¼ ve’l-bav¼ 

(1972); Ni zâr Æabbânî: Şâ£irü’l-merße, 

şâ£i ru ša Šıy ye ve il tizâm (I-II, Bey rut 
1972, 1981); Fevzî el-Ma£lûf: Şâ£irü’l-

bu£d ve’l-vecd (Bey rut 1973); ƒalîl Mu¹-

rân: Şâ£i rü’l-šu¹reyn (I-IV, Bey rut 1973); 
Bedr Şâkir es-Seyyâb: Şâ£irü’l-enâ şîd 

ve’l-merâ¦î (I-VI, Bey rut 1973, 1980); Şe-

fîk el-Ma£lûf: Şâ£irü’l-bu£d ve’l-vecd 

(Bey rut 1978); Ma£rûf er-Ru ½â fî: en-

Nâ ¦ir ve’ş-şâ£ir (I-IV, Bey rut 1978); eş-
Şâ£irü’l-Æaravî: Reşîd Selîm el-ƒû rî (I-
IV, Bey rut 1978); İbrâhîm Nâ cî: Şâ£irü’l-

vicdân (Bey rut 1979); Be de vî el-Ce bel: 

ve Arap ça’sı nı kuv vet len dir di. Bu sı ra da 

Cib rân Halîl Cibrân, İlyâs Ebû Şe be ke, Sa-

lâh Le bekî ve uzun sü re şi iri nin et ki sin de 

kal dı ğı Saîd Akl gi bi çağ daş Arap ede bi ya-

tı nın önem li şah si yet le ri nin eser le ri ni oku-

du. Di ğer ta raf tan sem bo lizm akı mı nın 

ön cü sü Fran sız şa iri Stép ha ne Mal lar mé 

ile XIX. yüz yı lın en önem li sem bo list şa-

ir le rin den Char les Ba ude la ire’i in ce le di ve 

on la rın da et ki sin de kal dı. Kırk yıl dan faz la 

bir sü re ede bi yat araş tır ma la rıy la uğ raş-

tı. Bu sü re için de ede bi yat ta ri hi, edebî 

eleş ti ri, edebî araş tır ma, edebî sa nat lar ve 

hikâye gi bi alan lar da eser ler ver di. Bu yö-

nüy le hem ge nel Arap ede bi ya tın da hem 

de Lüb nan ede bi ya tın da önem li bir yer 

edin di. Lüb nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat-

lar Fa kül te si’nde, Beyrut Kız Fakültesi’nde 

ders ver di. Ho ca lı ğın da öğ ren ci le rin den 

hep say gı ve sev gi gördü. Ger çek leş ti ri-

le bi lir dü şün ce le ri ni ön pla na al dı, ha yalî 

dü şün ce ve duy gu lardan uzak kal ma ya 

ça lış tı. Eği tim ha ya tı boyun ca eleş ti ri sa-

na tı na çok önem ver di. Bu sana tın ede bi-

ya tın her ala nın da cid di bi çim de uy gu lan-

ma sı nın ede bi ya tın da ha ti tiz bir şe kil de 

in ce len me si ni sağ la ya ca ğı na ina nı yor ve 

kar şı laş tır ma lı eleş ti ri ye önem ve ağır-

lık ve ril me si ni sa vu nu yor du. Şi ir, eleş ti ri, 

ede bi yat gi bi alan lar da ka le me al dı ğı eser-

ler de me tin içi de ğer le re önem ver di ve 

ye ni bu luş la rı ön plan da tut tu. 30 Ağus tos 

2000 ta ri hin de öl dü.

Hâvî’nin eser le rin de ya ra tı cı lı ğın ko nu yu 

ikin ci pla na it me siy le da ha can lı, ger çek çi 

ve da ha an la şı la bi lir bir ifa de nin or ta ya 

çık tı ğı dik ka ti çek mek te dir. Ça lış ma la rın-

da en iyi nin pe şin de ol du ğu, kul lan dı ğı her 

ke li me nin özel bir an lam ta şı dı ğı, me tin 

se çi mi ne özen gös ter di ği ve ifa de le ri ne 

de rin lik ka zan dır dı ğı he men gö rül mek-

te dir. Ha ya tı nı edebî ve şi ir sel de ğer le rin 

ge liş ti ril me si ne ada yan Hâvî’nin bi rin ci de-

re ce il gi alan la rı nı Arap ça ya zı üslûbuy la 

mo dern ve kla sik Arap ede bi ya tı, edebî 

ekol ler, edebî tür ler le edebî eleş ti ri oluş-

tur muş tur. Ona gö re sa na tın kar ma şık 

de ğil hal kın an la ya bi le ce ği ya lın ifa de ler le 

su nul ma sı ge re kir; şai rin de ğe ri şii rin de 

or ta ya koy du ğu öz gün lük ler le öl çül me li-

dir. Lüb nan Üni ver si te si’nde ün lü Fran sız 

eleş tir me ni Gae tan Pi con’un ya nın da üç 

yıl ka lan ya zar, onun kar şı laş tır ma lı eleş-

ti ri sa na tı ve me tin tah li li me to dun dan 

ol duk ça et ki len miş, tah lil le rin de yük sek 

ede bi yat zev kiy le en kü çük ay rın tı yı ya ka-

la yıp tes bit et me ye ça lış mış tır. İlmî ve ri ve 

bul gu la rı zev ke, ahlâka, dü şün ce ye, duy-

gu ya ve ru ha hi tap eden ya lın ve an la şı lır 

bir üslûpla or ta ya koy muş tur. Güç lü ilmî 
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Gülşenî’nin

divanından

iki sayfa
(Süleymaniye Ktp.,

Yozgat,
nr. 427, vr. 71b-72a )

HAYÂLÎ-i GÜLÞENÎ

Hayâlî-i Gül şenî’nin tek ese ri olan divanı-

nın iki si İs tan bul’da (Mil let Ktp., nr. 34, Ali 
Emirî Efen di, Man zum, nr. 133; Sü ley ma-
ni ye Ktp., Yoz gat, nr. 427), bi ri müs ten si hi 

oğ lu ve se le fi Ali Saf fetî olan An ka ra’da 

Millî Kü tüp ha ne’de (06 Mil Yz FB, nr. 213) 
ol mak üze re üç nüs ha sı bilinmek te dir. 

Âşı ka ne ve hi kemî tarz da 377 ga zel ih ti-

va eden di van da Kay gu suz Ab dal’ın “Do-

labnâme”si ne şe kil ve muh te va ba kı mın-

dan ben ze yen bir man zu me dik ka ti çe ker. 

Hayâlî-i Gül şenî elîm bir şe kil de kat le di len 

Şeh za de Mus ta fa Çe le bi için bir mer si-

ye, gü nah la rı yü zün den azap çek ti ği ni 

ima et ti ği Rüs tem Pa şa’nın ve fa tı na iki 

ta rih, cö mert li ği, ada le tiy le meş hur Ve-

zî riâzam Se miz Ali Pa şa için de ta rih ve 

kı ta lar yaz mış tır. İki ta rih man zu me sin de 

Mı sır’a ta yin edi len ba zı ka dı la rın 958’de 

(1551) de niz de bo ğul ma sın dan bah set-

miş tir. Ahdî’nin Gül şen-i Şu arâ’sın dan 

bu ka dı la rın Mı sır ka dı sı olan Arapzâde 

ile Menûf’a ka dı ta yin edi len Dânişî (Kay-

se ri li Pîrî Çe le bi) ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Gül şenîler’den on la ra zul me de cek ka dar 

nef ret eden Arapzâde’nin Mı sır’a gi der-

ken Ge li bo lu’da Gül şenî şey hi Zaîfî’nin 

zâvi ye si ni yık tır dı ğı, Mı sır’a va rır var maz 

da Gül şenî Âsitâne si’ni yık tır ma yı dü şün-

dü ğü nak le di lir. Arapzâde’nin ni ye ti cu-

ma hut be si es na sın da Hayâlî-i Gül şenî’ye 

mâlûm ol muş, ce ma ate ka dı nın helâki 

için dua et tir miş ve Arapzâde ile Dânişî 

bo ğu lup öl müş tür. Zeyl-i Şekåik’ta ve 

Pe çe vi Ta ri hi’nde bu olay da ha ay rın tılı 

ve men kı bevî bir üslûpla ak ta rıl mış tır. Ba-

zı şi ir le ri bes te le nen Hayâlî-i Gül şenî’nin 

Mev lid ve Mek tû bât’ı ol du ğu söy le nir se 

ge lip bir sü re bu ra da kal dı ve ar dın dan 

Mı sır’a dön dü.

Hayâlî-i Gül şenî, II. To man bay’ın dul ha-

nı mı Hun de Fâtı ma ile ev len di. Muhyî’ye 

gö re bir gö nül me se le si nin so nu cu olan bu 

ev li lik Hulvî’ye gö re Ya vuz Sul tan Se lim’in 

em riy le ger çek leş miş ti. Hayâlî-i Gül şe nî’-

nin bu ev li lik ten Sit tül mülûk ad lı bir kı zı 

ve Sey yid Ali Saf fetî ad lı bir oğ lu ol du. Baş-

ka bir ha nı mın dan olan oğ lu Sey yid Ha san 

ise zâhid li ğiy le meş hur dur. İb râ him Gül-

şenî’nin menâkıbnâme si ni ya zan Muhyî, 

Hayâlî’nin da ma dı ve hali fe si dir. Muhyî 

şey hi nin bir kı zıy la onun sağ lı ğında, bu-

nun ölü mü üze ri ne di ğe riy le Ali Saf fe tî’ nin 

post ni şin li ği dö ne min de ev len di. Ba ba sı-

nın ve fa tı nın ar dın dan Ka hi re’deki Gül şenî 

Âsitâne si’nde otuz ye di yıl ir şad fa ali ye tin de 

bu lu nan Hayâlî 6 Şâban 977 (14 Ocak 1570) 

ta ri hin de ve fat et ti ve Muh yî ta ra fın dan 

İbrâhim Gül şenî’nin ya nı na def ne dil di. Gül-

şe niy ye, Hayâlî’nin post ni şin li ği dö ne min de 

yay gın laş ma ya baş la mış; Mı sır, Mek ke, Ha-

lep, Şam, Urfa, Di yar be kir, An tal ya, İs tan-

bul, Edir ne ve Ru me li’de Gül şenî tek ke le ri 

açıl mış tır. Hul vî, oğul la rı Ali Saf fetî, Sey yid 

Ha san ile Muhyî ve Muhyî’nin oğ lu Hâletî-i 

Gülşe nî’ yi, Ye ni ce-i Var dar lı Fer hat De de ve 

Ha lep li Ay na cı Kåsım’ı Hayâlî’nin ha li fe le ri 

ara sın da zik re der. Hayâlî-i Gül şenî’nin ay nı 

za man da de ğer li bir âlim ol du ğu, Sul tan 

Ka la vun Med re se si’nde 100 ka dar ta le be 

ye tiş tir di ği, çok gü zel ve et ki li ko nuş tu ğu 

nak le dil mek te dir. Ahdî, Gül şen-i Şu arâ 

ad lı tez ki re sin de “kut bü’l-aktâb-ı zamân” 

de di ği Hayâlî-i Gül şenî’nin belâgat ta ki us-

ta lı ğı nı met he der. Atâî onun şi ir le ri ni “mu-

hak kı ka ne” bu lur.

Ebü’s-Safâ’dır. Şi ir le rin de kul lan dı ğı Hayâlî 

mah la sıy la ta nın dı. Hal ve tiy ye’nin Gül şe-

niy ye ko lu nun pîri İbrâhim Gül şenî’nin 

oğ lu dur. Ba ba sı nın ya nın da baş la dı ğı eği-

ti mi ni da ha son ra ha li fe le rin den Mus li hid-

din gö ze ti min de sür dür dü.

İbrâhim Gül şenî’nin men sup la rı, Ak-

ko yun lu Sul ta nı Yâkub Bey’in ve fa tın dan 

(896/1490) son ra Teb riz’de Uzun Ha san’ın 

evlâtla rı ara sın da ki taht kav ga la rı na şa-

hit ol du lar. Şah İsmâil’in 907’de (1501) 
Ak ko yun lu hâne da nı na son ver me si nin 

ar dın dan İbrâhim Gül şenî hic re te ka rar 

ver di ğin de Hayâlî’nin can gü ven li ği için tek 

ba şı na yol cu luk et me si ni is te di. Muh yî’-

nin Menâkıb-ı Gül şenî’de men kı be ler le 

an lat tı ğı bu zor lu yol cu luk ta Hayâlî ön ce 

ho ca sı Mus li hud din’le bu luş tu, da ha son ra 

Şah İsmâil’e kar şı du ran Ak ko yun lu lar’-

dan El vend Mir za’nın yar dı mıy la Gül şenî 

ka fi le si ne ye tiş ti. İbrâhim Gül şenî ve be-

ra be rin de ki ler 907’de (1502) gel dik le ri Di-

yar be kir’de bir kaç yıl ka lıp Ur fa, Ma raş ve 

Ku düs’ü zi ya ret et ti ler. İbrâhim Gül şenî 

Mem lük Sul ta nı Kan su Gav ri’nin da ve ti-

ni ka bul edin ce Ka hi re’ye git ti ler. Kan su 

Gav ri’nin Ya vuz Sul tan Se lim’le sa va şa gir-

me den ön ce Hayâlî-i Gül şenî ara cı lı ğıy la 

İbrâhim Gül şenî’den za fer du ası ri ca et ti ği 

kay de di lir. An cak Gav ri’nin Şah İsmâil’le 

iş bir li ği yap ma sı üze ri ne İbrâhim Gül şenî 

Os man lı lar’ın ya nın da yer al dı.

Kanûnî Sul tan Sü ley man dev rin de 

1525’ te asa yi şi sağ la mak için Mı sır’a gön-

de ri len Mak bul İbrâhim Pa şa İs tan bul’a 

dö nün ce İbrâhim Gül şenî men sup la rı nın 

Os man lı Dev le ti’ne is yan ede bi le ce ği ko nu-

sun da ki en di şe si ni pa di şa ha ar zet ti ve on-

dan ha ber siz 100 ya şı nı aş kın şey hi, oğ lu 

Ha yâ lî’ yi ve iki ha li fe si ni İs tan bul’a ge tirt-

ti (936/1529); aleyh le rin de de lil top la mak 

üze re ara la rın da Ke mal pa şazâde’nin de 

bu lun du ğu ba zı âlim le ri gö rev len dir di, an-

cak bir ne ti ce ala ma dı. İs tan bul’da ol duk-

ça zor şart lar al tın da sert bir kış ge çi ren 

Hayâlî ile ba ba sı nın di van la rın da bu zo ra-

ki ika me ti an la tan si tem do lu bi rer şi iri 

bu lun mak ta dır. Muhyî, İbrâhim Pa şa’nın 

on la rı pa di şah la gö rüş tür me den Mı sır’a 

gön der mek is te di ği ni, an cak Kanûnî Sul-

tan Sü ley man’ın bir gün yol da kar şı la şıp 

ken di le ri ni sa ra ya da vet et ti ği ni söy ler. 

Muhyî’nin Hayâlî-i Gül şenî’ nin ağ zın dan 

ay rın tı la rıy la nak let ti ği bu gö rüş me den 

son ra Gül şenîler dev let ri câ li, meşâyih ve 

ulemâ ta ra fın dan Mı sır’a uğur lan dı. 949 

(1543) yı lın da Vezîriâzam Lut fi Pa şa ile 

bir lik te hac ca gi den Hayâlî, 963’ te (1556) 
Du ka kinzâde Meh med Pa şa’ nın def ter-

da rı Ba ye zid Bey’in ma iye tin de İs tan bul’a 



549

HAYDARÎ

ba zı la rı şun lar dır: 1. £Unvânü’l-mecd 

fî be yâ ni a¼vâli Ba³dâd ve’l-Ba½ra 

ve Necd (nşr. Ali el-Basrî, Bağ dat 1962; 
London 1419/1998; Ka hi re 1999). Irak’ın 

gü ney ve or ta ke sim le rin de ki aşi ret le rin 

Şiîleş me ta ri hi ne iliş kin nâdir eser ler den ve 

Ha san Mu ham med el-En kürlî ta ra fın dan 

tel his edil miş tir (Mek te be tü’l-evkåf, Bağ-
dat). 2. el-Mec dü’t-tâlid fî menâšıbi’ş-

ŞeyÅ ƒâ lid (İs tan bul 1292/1875). Ese ri 

Mahmu d Ham di (Mecd-i Tâlid Ter ce me si, 
İs tan bul 1307), Ya kup Çi çek (Mecd-i Tâlid: 
Bü yük Do ğuş, İs tan bul 1987) ve Eser Sa-

zak (Bü yük Do ğuş el-Mec dü’t-Tâlid: Mev-
lâ nâ Hâlid-i Bağdâdî’nin [k.s.] Ha ya tı, 
Ha li fe le ri ve Men kı be le ri, İs tan bul 2011) 
Türk çe’ye çe vir miş tir. 3. Tu¼fe tü’l-£uşşâš 

(İs tan bul 1293, 1990, 2005, Gazzâlî’nin 
el-Mün šı× mi ne’Š-Šalâl ’i ile bir lik te). 4. 

en-Nü ke tü’ş-şenî£a fî beyâni’l-Åilâf 

beyn’Allåhi te£âlâ ve’ş-Şî£a (nşr. Hamdî 
Ab dül me cîd es-Se lefî, Dahûk 1997; nşr. 
Ab dü la zîz Sâlih el-Mahmûd eş-Şâfiî, Ka-
hi re 1428/2007). 5. A¼vâlü’l-Ba½ra (nşr. 
Ali el-Bas rî, Bağ dat 1961). 6. “es-Sil si le tü’l-

¥ay da riy ye” (nşr. Ma‘n Hamdân Ali, e×-¬e-
Åâßir, sy. 6-7 [Ka hi re 1422/2001], s. 137-
198). 7. e½-Øı râ ¹ü’l-müs ta š¢m fi’d-dî ni’l-

Mu ¼am me diy yi’l-ša vîm (İs tan bul 1991, 
1997, 2011). 8. A¼ se nü’l-kelâm fî Dâri’s-

selâm a£nî Ba³ dâd (bas kı ye ri yok, ts.). 9. 

eş-Şe ce re tü’l-¥ay da riy ye (nşr. Ha mîd 
Âdil Yez dîn, Me cel le tü Câ mi£a ti Da hûk, 
VII/1 [Da hûk 1999]). 10. Şer¼u Risâle ti 

Åal ši’l-ef£âl li’l-ƒâlid en-Našşbendî. 11. 

Fa ½î ¼u’l-beyân fî tefsîri’l-Æurßân (Bağ-
dat el-Evkåfu’l-âmme Ktp., nr. 2322, 308 
va rak). Eser üze ri ne iki dok to ra ça lış ma sı 

ya pıl mış tır: Ha san Ab dü lazîz Mu ham med 

el-Ânî (baş tan Ba ka ra sûre si nin 25. âye-
ti ne ka dar); Âmir Sabâh Ah med (Ba ka ra 
sûre si nin 221-348 say fa la rı ara sı; 2011, el-
Câ mi atü’l-Irâ kıy ye kül liy ye tü’l-âdâb, Bağ-
dat). 12. Şer¼u šav li şâri¼i’l-Mül te šå 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Züh dü Bey, nr. 592). 
13. A£le’r-rüt be şer¼u (na¾ mi)’n-NuÅ be 

li’bn ¥a cer el-£As ša lâ nî. 14. İm dâ dü’l-

šå ½ıd fî şer¼i’l-Mašå½ıd (li’n-Ne ve vî). 
Di ğer Ba zı Eser le ri: Ta¹ bî šu’l-heyßeti’l-

cedîde ti’l-â¦âr £alâ ba£²i’l-âyâti’ş-şerîfe 

ve ba£²i’l-aÅbâr (İs tan bul 1292/1875); 
İm£ânü’l-fi ker fi’l-heyßeti’l-cedîde ti’l-

e¦er (İs tan bul 1292); İm£ânü’¹-¹ullâb 

fi’l-us¹urlâb; Şer¼u Teşrî¼i’l-eflâk (li-
Ba hâßed dîn el-£Âmi lî); el-Mu¼âŠarâtü’l-

ede biy ye (İs tan bul 1292/1875); Risâle 

fî lu³z (bas kı ye ri ve ta ri hi yok); Şer¼u 

Man ¾û me ti âdâbi’l-ba¼¦ (Be ya zıt Dev-
let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, nr. 3418, 56 
va rak); Şer¼u Na¾mi’l-¥ane fiy ye (Millet 

Kü çük lü ğün de Mu ham med Saîd, Mu ham-

med er-Rûzbihânî, Ab dul lah ed-Dâğıstânî 

ve Mu ham med el-Erbîlî gi bi âlim ler den 

sarf, na hiv, ede bi yat, fı kıh, ferâiz oku du. 

Ar dın dan Yahyâ el-Mezûrî el-İmâdî, Ab-

dur rah man b. Hü se yin Bek er-Rûzbihânî, 

Ah med b. Ali el-Kelâlî el-Bâlekî, İbrâhim b. 

Hü se yin er-Re mikî, vâiz la ka bıy la meş hur 

Ah med b. Resûl el-Kerâvî, Ebû Be kir Mol la 

Kü çük el-Erbîlî ve Mahmûd el-Ömer Kün-

be dî gi bi âlim le rin ders le ri ne ka tı lıp icâzet 

al dı. Hay darî, ho ca la rı da hil ol mak üze re 

Irak lı âlim le rin icâzet le ri nin doğ ru dan ve-

ya do lay lı bi çim de Hay darî ai le siy le bağ-

lan tı sı ol du ğu nu söy ler (£Unvânü’l-mecd, 
s. 151). Ay rı ca Şey hü lislâm Meh med Re fik 

Efen di, Bağ dat Va li si Dâvud Pa şa ve Ab-

dur rah man Kâmil el-Bur sevî gi bi âlim ler-

den icâzet al dı (a.g.e., s. 137-144).

Da ha son ra bir müd det Bağ dat’ta kala n 

Hay darî bu ra dan İs tan bul, Mı sır ve Hi caz’a 

gi dip Bağ dat’a dön dü. Su ri ye’ye ve ba zı 

Ana do lu şe hir le ri ne se ya ha ti nin ar dın-

dan tek rar Bağ dat’a gel di. Bu rada ka dı 

nâibi ola rak bir kaç yıl ça lış tık tan sonra 

1284’te (1867) Bas ra ka dı lı ğı na tayin edil-

di. 1869’da Mid hat Pa şa Bağda t valiliğin e 

ge lin ceye ka dar bu gö re vi devam et ti. 

1292’de (1875) İs tan bul’da Maa rif Mec li-

si üye li ği ne ta yin edil di. Ba zı kaynaklar da 

Hay darî’nin, Sul tan Ab dü la ziz’in taht tan 

in di ril me si ola yı na ka rı şan la rın sor gu lan-

dı ğı da va da hal‘ fet va sı nı ya zıp Şey hü-

lislâm Ha san Hay rul lah Efen di’ye ver di ği 

gerekçe siy le 1876’da II. Ab dül ha mid’in 

tah ta çık ma sın dan son ra rüt be le ri alı na-

rak gö re vin den uzak laş tı rıl dı ğı ve Bağ dat’a 

gön de ril di ği kay de di lir (M. Saîd er-Râvî el-
Bağ dâdî, s. 123-124). Bağ dat’a dö nünce 

Hâli diy ye Dergâhı’na ka pan dı ve ken di ni 

eser te li fi ne ver di. Bu nun ya nında Bağ dat 

ka dı lı ğı ve Bağ dat vilâyet mec lis üye li ği gö-

rev le ri ni ise han gi ta rih ler de yap tı ğı be lir-

til me mek te dir. el-Cevâßib ga ze te si sa hi bi 

Ah med Fâ ris eş-Şidyâk ve Rû¼u’l-me£ânî 

tef si ri mü el li fi Âlûsî gi bi âlim ler le dost luk 

ku ran Hay darî, 15 Sa fer 1300’de (26 Ara-
lık 1882) Bağ dat’ta ve fat et ti ve Cü neyd-i 

Bağdâdî Me zar lı ğı’na defne dil di.

Eser le ri. Hay darî, Arap di li ve ede bi ya-

tı baş ta ol mak üze re fı kıh, ha dis, tef sir, 

ta sav vuf, aka id, ta rih, man tık, as tro no mi 

gi bi alan lar da te lif, şerh ve hâşi ye tü rün-

de yet miş ten faz la eser ka le me al mış tır. 

Bun la rın mat bu ve yaz ma nüs ha la rı New 

York Pub lic Lib rary ile İs tan bul ve Bağ dat 

(Mek te be tü’l-evkåfi’l-mer ke ziy ye ve Dârü’l-Irâk 

li’l-mahtûtât) kü tüp ha ne le rin de bu lun mak-

ta dır. Pek azı ba sıl mış olan eser le rin den 

de bun la ra he nüz rast lan ma mış tır. Millî 

Kü tüp ha ne’de (06 Mil Yz FB, nr. 206/1) Ah-

med Hayâlî-i Gül şenî adı na ka yıt lı Mev-

lid, Gül şenî-i Sa ruhânî’ye ait di va nın 

bir nüs ha sı dır. Türkân Al van, Ha yâ lî-i 

Gül şenî Dîvânı adıy la bir yük sek li sans 

te zi ha zır la mış tır (1998, İÜ Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü).
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ÿTürkân Al van

– —HAYDARÎ
ري ) ( ا

Fasîhuddîn (Fasîh) Ýbrâhîm
b. Sýbgatillâh b. Es‘ad el-Haydarî

el-Baðdâdî eþ-Þâfiî
(ö. 1300/1882)

Iraklý edip, fakih ve tarihçi.˜ ™

1235’te (1820) Bağ dat’ta doğ du. Kürt 

asıl lı olup bir çok âlim ye tiş ti ren Hay darî 

aile si ne men sup tur. Ne se bi nin Sa fevîler’e 

ve Hz. Hü se yin’e ka dar var dı ğı söy le nir 

(Mah mûd Şükrî el-Âlûsî, II, 534). Haydarî-

zâ de di ye de anı lır. Fasîhuddîn (Fasîh) laka-

bı nı ken di si ne de de si Es‘ad el-Hay darî 

ver miş tir. Bağ dat müf tü le rin den olan 

ba ba sı Sıb ga tul lah tah sil ama cıy la baş ka 

bel de le re git ti ğin den do kuz yıl bo yun ca 

eği ti miy le de de si il gi len di. Kü çük yaş lar da 

am ca sı Ubey dul lah el-Hay darî’nin ya nın da 

Hâ lid el-Bağdâdî’nin soh bet mec lis le ri ne 

ka tıl dı. De de sin den te mel dinî bil gi le ri öğ-

ren dik ten son ra Hâlid el-Bağdâdî’nin ha-

li fe le rin den Mu ham med Cedîd Efen di’nin 

eği ti mi ne ve ril di. Yi ne Hâlid el-Bağdâdî’nin 

ha li fe le rin den Ab dül gafûr el-Müşâhidî 

za ma nın da Hâlidî Dergâhı’na ka bul edil-

di ve kırk ya şı na ka dar bu ra da kal dı. İlim 

tah si li için yap tı ğı kı sa yol cu luk lar dı şın-

da dergâhta hep ilim le meş gul ol du. 




