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HÜSEYNÎ, Ýshak Mûsâ

eser 1860 ve 1888’ de Ka zan’da, 1907’de 

Taş kent’ te di va nın ke na rın da ya yım lan-

mış, 1994’te Taş kent’ te Saîdbek Ha san 

ta ra fın dan Öz bek al fa be siy le neş re dil miş-

tir. Râ hat-ı Dil’in “Hikâyet-i İbrâhîm b. 

Ed hem” bö lü mü nün müs ta kil ola rak is tin-

sah edil miş çe şit li yaz ma nüs ha la rı var dır. 

Akıl bek b. Sa bal bu bö lü mü 1910’da Ka zak 

Türk çe si’ne ter cü me et miş ve İbrâhîm 

Ed hem Og lı nıng Kıs sa sı dır adıy la ya-

yım la mış tır (Ka zan 1911).
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ÿNec det To sun

Türk ede bi ya tı nı iyi bil di ği an la şı lan Hü-

vey dâ’ nın ta sav vufî ha ya tı ve fa ali yet le ri 

hak kın da ye ter li bil gi yok tur. Ba ba sın dan 

Nak şi bendî icâze ti al dı ğı ve ken di sin den 

son ra oğ lu Hâl Mu ham med’in Oş şeh-

rin de şeyh lik yap tı ğı bi lin mek te dir. Hâl 

Mu ham med’in oğ lu Mu ham med Si râ ced-

din ile to ru nu Selâhad din Sâ kıb da sûfî 

ve şa ir di.

Eser le ri. 1. Dîvân-ı Hü veydâ. Hü vey-

dâ’ nın Ça ğa tay Türk çe si’yle ka le me al dı ğı 

şi ir le ri ni ih ti va eden eser de dinî, ah lâ kî 

ve ta sav vufî ko nu lar ele alın mış tır. Sa-

int Pe ters burg ve Taş kent kü tüp ha ne-

le rin de yaz ma nüs ha la rı bu lu nan eser 

önce Taşkent’te 1903’te, daha sonra, 

Hü veydâ’ nın nes lin den ge len Selâhad din 

Sâ kıb ta ra fın dan 1325’te (1907) yine Taş-

kent’ te Ki tâb-ı Îşân Hü veydâ-yı Çim yâ-

nî adıy la ya yım lan mış tır. Bu neş rin ke na-

rın da Hü veydâ’nın Râhat-ı Dil isim li ese ri 

de var dır. Di van Öz bek (Ki ril) al fa be siy le 

de neş re dil miş (nşr. Is ma tul lah Ab dul lah 
– Kå dir kul Roz matzâde, Taş kent 2005) ve 

üze rin de Bed ri ye Ka ya ta ra fın dan yük sek 

li sans te zi ya pıl mış tır (2012, Ho ca Na zar 
Hü vey da ve Di va nı nın Ana li zi: Me tin, Dil 
ve Ede bi İçe rik Yö nün den İn ce le me si, İs-
tan bul Fa tih Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü). 2. Râhat-ı Dil. Yi ne Ça ğa tay ca 

man zum ola rak ka le me alın mış tır. Mü nâ-

cât, na‘t ve dört ha li fe ye da ir met hi ye ler le 

baş la yan eser kı ya met, ce hen nem, cen-

net, pey gam ber ler, meş hur sa hâ bî ler ve 

ve lî ler hak kın da ib ret li hikâye ler le de vam 

eder. Çe şit li yaz ma nüs ha la rı bu lu nan 
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ÿAh met Us ta

– —HÜVEYDÂ
ا )  )

(ö. 1195/1781)

Orta Asyalý mutasavvýf þair.˜ ™

Asıl adı Ho cam na zar Gåyib na za roğ lı’dır. 

Şi ir le rin de “Hü veydâ” mah la sı nı kul lan-

dı. Ata la rı nın as len Kır gı zis tan’ın Oş (Ûş) 

şeh rin den ol du ğu söy le nir. Ba ba sı Gåyib-

na zar, Kâş gar’a gi dip Nak şi bendî şey hi 

Âfâk Ho ca’ nın ya nın da otuz yıl ta sav vufî 

eği tim al mış, da ha son ra Fer ga na’da Âfâk 

Ho ca’nın mü ri di ve oğ lu Ho ca Muhyî Ah-

med’ den (halk di liy le Pâşşâ Pîrim) fay-

da lan mış ve Çim yân kö yü ne yer leş miş tir. 

Bu ra da dün ya ya gelen Hü veydâ, Ho kand 

med re se le rin de öğ re ni mi ni ta mam la-

dık tan son ra köyüne dö nüp med re se de 

ho ca lık yap tı. Bu sı ra da ge çi mi ni do ku-

ma cı lık la sağ la dı. Ah med Ye se vî, Ali Şîr 

Nevâî, Sûfî Al lahyâr ve Şah Meş reb tar-

zın da ta sav vufî şi ir ler ya zı yor du. Arap ça, 

Fars ça ve dinî ilim le rin ya nı sı ra Or ta As ya 

Dîvân-ı
Hüveydâ ’nın

kapak

sayfası

 (Taşkent 1903)




