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1204 (1789) yılında Kahire'de doğdu.
Aslen Mağribli olan ailesi bir süre Filistin'in el-Ham bölgesinde oturmuş, daha
sonra babası ticaret yapmak için Mısır'a
gidip yerleşmiştir. Hasan Kuveydir, Ezher
Üniversitesi'ne devam ettiği sıralarda Ezher şeyhi olan şair ve alim Hasan el-Attar ile Hasan ei-Ebtah, İbrahim es-Sekka,
İbrahim ei-Bacfıri ve diğer bazı alimlerden çeşitli ilimiere ait dersler aldı ve edebiyat okudu. Edebiyat ve lugata karşı özel
ilgisi sebebiyle kısa zamanda bu alanlarda üne kavuştu. Ayrıca manzum ve mensur birtakım risaleler kaleme aldı . Hasan
Kuveydir'il1 resmi görevde bulunduğuna
dair herhangi bir bilgi yoktur. Babasın
dan kalan servetle Mısır-Suriye arasında
ticaret yaptığı bilinmektedir (Muhammed Kamil ei-Fıki, XXII ı 19501. s. 435).
Ancak bu ticaret ilimle meşgul olmasını
engellememiştir. 1262 Ramazanında (Eylül 1846) vefat eden Hasan Kuveydir Halvetiyye tarikatına mensup cömert bir
zattı. Bazı şairler onun arkasından mersiyeler yazdılar. Talebelerinden şair Mahmfıd Saffet es-Saati'nin hocasının vefatından önce söylediği rivayet edilen "Rahmetullahi ala Hasan Kuveydir" ifadesinin
ebced hesabıyla karşılığı onun vefat tarihi olan 1262'ye tekabül etmektedir.
Sanatkarane fakat suniliğe kaçan bir
üslfıpla kaleme aldığı nesirlerinde Hasan
Kuveydir'in cinas sanatına fazlaca yer
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vakfiyesinin
ilk Iki sayfası

verdiği

görülür. Nitekim onun zamanın
söz ettiği mesnevi tarzındaki şiirleri olup
da bu tür edebiyat revaçtaydı. İnşô'ü '1Mahmfıd ei-Cezairi tarafından çeşitli şa
~ttar adlı eserinde de görUidüğü gibi
irlere ait mesnevilerle birlikte Mecmu'u
hacası Hasan ei-Attar da yazılarında süsMüzdevicat adıyla yayımianmış (Kahire
lü nesre ve özellikle seeiye çok önem ver1274) ve eser daha sonra birçcık defa
miştir (a.g.e., s. 436) . Nesirdeki tekellübasılmıştır (Kahire 1279, 1283, 1287,
füne rağmen eserlerinde mana bütünlü1299, 1300). 3. Şerf:ıu Man:?ılmeti'l-~t
ğünü gözeten açık ve yalın ifadelere de
tar (Nüzhetü'l-ebşar 'ala Man?:ümeti'l-'Atrastlanır. Şiirleri de nesirleri gibi sanattar). Hacası Hasan ei-Attar'ın nahve dair
karane olup didaktik manzumeleri sa- · manzum eserinin şerhidir (Kahire, ts.).
natkarane söylenmiş şiirlerinden ayırt
4. el-Aglal (Risaletü'I-AglaQ ve's-seldedilemez. Hasan Kuveydir'in şiirleri hesil ii Mecnun ismuhu <A]fıl. Çağdaşı
nüz divan halinde toplanmamıştır.
olan şairlerden Ali Efendi'nin yaptığı intihallerin gösterildiği bir eserdir (BrockelEserleri. 1. Neylü'l-ereb ii (n8-?mQ
mann.
GAL, ll, 629; Suppl., Il, 725).
mü§elle§ati'l- ~ab (Bulak 1298, 1302;
Kahire 1319). 1260'ta (1844) kaleme alı
nan recez bahrinde ve mesnevi (müzdevic) tarzındaki eser 221 beyittir. Eserin
başında müellifin Muhammed Fenni tarafından yazılrnış hal tercümesi yer almaktadır. Hasan Kuveydir, Kutrub'la (ö.
206/821) baŞlamış bir sözlük türüne örnek teşkil eden bu eserinde, sadece bir
harfinin harekesinin değişmesi dışında
lafızları aynı, manaları farklı kelimeleri
(müsellesat) toplamıştır. Alfabetik bir tertiple nazmedilmiş olan Neylü'l-ereb'in
hamişinde, metinde geçen ve açıklanma
sı lüzumlu görülen kelimeler ele alınıp
kökleri ve hangi manaya geldikleri izah
edilmektedir. Eser Enrico Vitto tarafın
dan İtalyanca'ya çevrilerek metniyle birlikte neşredilmiştir ( Beyrut 1898) . z.
Müzdevicat. Şairin kendi hayatından
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Zehrü'n-nebat fi'lve'l-müraseldt ile Dürerü'l-bif:ıar
ve künuzü'l-a.{ıbar da Kuveydir'in eserIeri arasında kaydedilmektedir.
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