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dullah" unvaniarı ile anılagelmiştir. Re
sQI-i Ekrem'in çok sevip saydığı , maddi 
ve manevi desteklerine mazhar olduğu 

Hz. Hamza yaşadığı dönemde ilmi ve ida
ri faaliyetlere katılamamış. bu sebeple 
de kaynaklarda hakkında fazla bilgi yer 
almamıştır. Onun mukadderatı, bir ba
kıma Resulullah 'ın anne ve babasının 
mukadderatına benzemiştir. Her ikisi de 
genç yaşta vefat eden ebeveyn-i resQiün 
vazifesi, sanki son peygamberi doğurup 
insanlığa hediye etmekten ibaretti. Ham
za'nın da görevi müslüman varlığı uğrun
da elden geleni yaptıktan sonra aynı yol
da şahadet şerbetini içmek ve tarih bo
yunca gaziterin gönüllerinde yaşamak
tan ibaret olmuştur. 

Vahşi b. Harb Mekke'nin fethinden son
ra Taife kaçıp oraya yerleşti. Taifliler, İ s
lamiyet'i kabul ettiklerini bildirmek üze
re Medine'ye bir heyet gönderdiklerinde 
Vahşi de onlarla birlikte Medine'ye gelip 
Hz. Peygamber'in huzuruna çıktı . Amca
sının şehid edilişini kendisinden dinler
ken büyük bir teessüre kapılan ResQI-i 
Ekrem ona bir daha gözüne görünme
mesini söyledi. ResQiullah 'ın Vahşi'yi ce
zalandırmak şöyle dursun ona kötü bir 
söz bile söylememekle beraber kendisini 
görmeye tahammül edemeyeceğini ifa
de etmesi, Hamza'yı ne kadar çok sevdi
ğini göstermesi bakımından dikkate de
ğer bir olaydır. 

Hamza'nın Havle bint Kays'tan Uma
re, Bintü'I-Mille b. Malik ei-Evsi'den Ya'
la ve Amir adlı üç oğlu ile Selma bint 
Umeys'ten Ümame adlı bir kızı olmuştu . 
ümame'nin teyzesi Esma. Ca'fer b. Ebu 
Talib'in hanımı olduğundan Hz. Peygam
ber onun bakımını Hz. Ca'fer'e tevdi etti. 
Daha sonraki yıllarda Hz. Ali ResQiullah'a 
amcasının güzel kızı ümame ile evlenme
sini teklif etmiş, ancak Hz. Peygamber 
ümame'nin süt kardeşinin kızı olduğunu 
ve Allah ' ın süt kardeş kız ı ile evlenmeyi 
haram kıldığını söylemiştir (İbn Sa'd, lll, 
11-12). ResQI-i Ekrem ümame'yi Mahzu
moğulları'ndan Selerne b. Ebu Selerne 
ile evlendirmiştir. Hz. Hamza ResQiullah'
tan "Şu mealde bir hadis rivayet etmiş

tir : "Allah 'ım! Senden ism-i a'zamın ve 
rızayı ekberin hürmetine istekte bulunu
yorum" şeklindeki duaya devam ediniz" 
(ibnü'I-Esir, ll, 55). 

Hz. Hamza'nın türbesinin Abbas! Hali
f esi Nasır-Lidinillah'ın (1180-1225) an
nesi tarafından yaptınldığı rivayet edilir. 
Türbenin yanına daha sonraki dönemler
de mescid ve kütüphane yapılmış. Os
manlılar zamanında buranın bakırnma 
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itina gösterilmiştir. Bölgenin yönetimi 
Osmanlılar'ın elinden çıktıktan sonra tür
be ve çevresindeki bütün yapılar yıkılmış
tır (DMT, lll, 335-336). 

Müslümanlar arasında kahramanlığın 
sembolü olan Hz. Hamza. Türk falklorun
da güreşçiterin plri sayıldığı gibi menkı
bevi hayatı müslüman milletierin edebi
yatlarında kendi adıyla anılan eseriere 
konu olmuştur (bk. HAMZANAME}. 
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Dürziliğin kurucusu 
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İzmir' in Kemalpaşa ilçesinde 
XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen 

tür be. 
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Batı Anadolu'da Manisa yöresinin fethi 
ve İslamiaşması ile bağlantılı r ivayetlere 
göre, Horasan'dan gelmiş gazi erenler
den olan Hamza Baba'nın Nif'teki (Ke
malpaşa) kabri üzerine ll. Murad tarafın
dan bir türbe yaptırılıp yakınında bir de 

Bektaş! tekkesi kurulmuştur. Fakat Ömer 
Lütfi Barkan tarafından tesbit edilen ar
şiv belgelerinde burasıyla ilgili en eski ka
yıt ll. Bayezid dönemine aittir. Saruhan 
Evkaf Defteri'ndeki 928 (1521-22) ta
r ihli bu kayıtta, "Nahiye-i Nif'te Gererne 
nam karye kurbünde Kapukaya demekle 
maruf mevzii Hamza Baba nam derviş 
kendi dest-i renciyle açıp ihya edip ve su 
getirip bir zaviye bina ve hasbeten Iiiiah 
bağ dikip ihya etmiş; zikrolan bağın ve 
mevziin öşrünü Sultan Bayezid Han ihsan 
edip ref' buyurup ellerine hükm-i hüma
yun inayet olunmuştur" denilmektedir 
(BA, Tapu Defteri, nr. 398, s. 100). 

Bu kayıt. zaviyenin ll. Bayezid dönemin
de kurulduğunu açıkça belirttiğine göre 
Hamza Baba da aynı yıllarda yaşamış ve 
belki de ölmüş olmalıdır. Hilal Ortaç' ın 

yayımladığı Hamza Baba Tekkesi'nin ta
rihçesiyle ilgili altı belgeden sonuncusu 6 
Teşrlniewel 1308 (18 Ekim 1892) tarihli 
olup Şeyh Halil Efendi'nin ölümü ile zavi
yedarlığın oğlu Derviş Ali Efendi'ye tev
cih edildiğine dairdir. Aradan geçen 1 00 
yıl içinde, bu tarihi eser hakkında bjr araş
tırma hazırlayanların ifadelerine göre tek
ke bütünüyle ortadan kalkmış. yalnız tür
be ayakta kalabilmiştir. 

Bir mezarlığın içinde yer alan Hamza 
Baba Türbesi kesme taştan yapılmış se
kizgen planlı bir yapıdır. Giriş kısmında 
mukarnaslı başlıklı iki sütuna oturan siv
ri kemerli bir sundurma vardır. Türbenin 
sekizgen kitlesi profilli bir silme ile bit
mekte, üstünde yine sekizgen ve aynı bi-

Hamza Baba Türbesi'nin planı 



çim de silmeye sahip sağır bir kasnak yer 
almaktadır. Bunun da üstünde kurşunla 

kaplı küçük bir kubbe oturur. 

Türbe mekanı . yedi cephesinde altlı 
üstlü açılmış pencerelerden aydınlanıyor
du. Bunlardan alttakilerin dördü sonra
ları örülerek kapatılmıştıc Alt sıradaki
ler. içi dolgulu sivri tahfif kemerleri altın
da dikdörtgen biçimlidir. üst sırada yer 
alan pencereler ise sivri kemerli olup fil
gözü alçı içtenliklere sahiptir. Alt sırada
ki pencerelerden bir tanesi , içeride bir 
çerçeve ile sınırlanarak sivri kemerli bir 
mihrap görünümüne sokulmuştur. inci 
Kuyulu, bunun etrafındaki süslemelerin 
orüinal olmayıp sonradan yapıldığı görü
şündedir. Türbenin içinde tek sanduka 
vardır. 
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HAMZABALİ 
(ö. 980/ 1572-73) 

Bayrami-Melami tarikatına mensup 
sfıfi. 
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Bosna'nın izvornik kasabası yakınların
daki Orloviç'te doğdu. Hayatıyla ilgili en 
geniş bilgi, Melaml müelliflerinden La'll 
zade Abdülbaki 'nin (ö 1159/ 1746 ) Ser
güzeşt'inde bulunmakta ve burada Bali 
Ağa diye anılmaktadır. La'llzade'nin, ba
bası La'll Mehmed Efendi'den naklen an
lattığına göre. Hamza Bali'nin mürşidi 
Hüsameddin Ankaravl istanbul'daki mü
ridlerine mektup yazarak inşa ettirdiği 
camide kılınacak ilk cuma namazında ha
zır bulunmalarını ister. Ancak açılışa ge
lenler arasında Bali Ağa'yı göremeyince 
istanbul'dan gelen dervişlere onu sorar. 
dervişler de Ball Ağa'nın kendileriyle gel
mediğini . fakat mutlaka geleceğini söy
lediğini bildirirler. Bu arada dervişlerden 
biri . onun eskisi gibi riyazete devam et-

mediği yolunda bazı şikayetlerde bulu
nurken Hüsameddin Ankaravl ayağa kal
kıp camiden dışarı çıkar. Tam bu sırada 
Ball Ağa atından inip mürşidine yönelir. 
mürşidi de onu kucaklayarak birlikt e ca
miye girerler. Daha sonra Hüsameddin 
Ankaravl. Bali Ağa'ya riyazeti terkettiği

ne dair haberler aldığını söyleyerek sitem
de bulunur; fakat Bali Ağa işin iç yüzünü 
anlatınca bu haberlerin, bazı melamlce 
davranışları hakkındaki sözlerinin yanlış 
anlaşılmasından kaynaklandığı ortaya çı
kar. Yine La'llzade'nin verdiği bilgiye gö
re, Bali Ağa'nın açıklamalarından sonra 
mürşidi ona halini gizlemek için böyle 
yaptığını kendisinin de bildiğini . insanla
rın zahirine bakarak kendisini tenkit et
tiklerini. bundan sonra adını Hamza koy
duğunu söyler ve. "Bu meşrep senin şe
hadetine sebep olur. sultanü'ş-şüheda 
Hazret-i Hamza'nın sancağı altında haş

rolursun" der. La'llzade ve La'llzade'nin 
anlattığı bu olayı aynen tekrarlayan Müs
takimzade Süleyman Sadeddin Efendi, 
Bali Ağa'nın bundan sonra Hamza Bali 
diye tanındığını kaydederler. Hamza Ba
ll'nin Bosna'dan istanbul'a ne zaman git
tiği ve mürşidi Hüsameddin Ankaravl'ye 
ne zaman intisap ettiği bilinmemektedir. 

Hammer. kaynak göstermeden Ham
zaBali'nin Kanuni Sultan Süleyman devri 
vezirlerinden Pertev Mehmed Paşa'nın 
maiyetinde çalıştığını söyler. La'llzade'
nin " bazı vüzera hizmetinde bulunduğu" 
şeklindeki ifadesi de Hammer'in görüşü
nü teyit etmektedir. Hüsameddin Anka
ravl'nin ölümünden sonra (964/ 1557) La'
llzade'nin ifadesiyle "ta'yln-i ilahi" ile hi
lafet ve kutbiyet makamına geçen Ham
za Bali istanbul'dan Bosna'ya gidip irşad 
faaliyetini orada sürdürdü ve kısa zaman
da birkaç bin mürid edindi. Meyhanelere 
gidip tasawufa istidadı olanları hakka da
vet ettiği , sözlerini işitenlerin cezbeye ge
lip tövbe ederek münt esipleri arasına ka
tıldıkları rivayet edilir. Fakat Bosna me
şayihi onun ümml olduğunu ve irşada 
muktedir bulunmadığını ileri sürdüler; bir 
kısım zahir uleması da bazı hallerini istid
rac olarakyorumlayıp kadıya başvurdular. 

Kadı durumu istanbul'a bildirdi. istan
bul'dan Bosna'ya teftiş için gönderilen 
mübaşire. Hamza Bali hakkında anlatı
lanların doğru olması halinde onun istan
bul'a getirilmesi emredildi. Tahkikattan 
sonra Hamza Bali'yi istanbul'a götüren 
mübaşir. Bosna'da onun hakkında söyle
nenleri devlet ricaline anlatınca Şeyhü
lislam Ebüssuüd Efendi'den fetva isten
di. La'llzade'nin naklettiğine göre Ebüs-
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suud Hamza Bali'yi tarikat şeyhlerine sor
du ve onlardan. "Cahil ve nakıstır. dördün
cü esmada kalmıştır, Oğlan Şeyh İsmail 
Ma'şüki tarikatındandır" cevabını alınca, 

"Üstadım fazıl-ı ROm İbn Kemal merhu
mun fetvası ile katiolunan İsmail'in katli 
zendeka ve ilhada bina olunmuş idi; Şeyh 
Hamza dahi ol tarikte zındık ise katli 
meşrüdur" sözleriyle öldürülmesine fet
va verdi. Hamza Bali bu fetva üzerine 
Süleymaniye'de Deveoğlu Çeşmesi 'nin 

önünde idam edildi ( Sergüzeşt, s. 39-40) . 
Zeyl-i Şekdik müellifi Ata! ise (ö. 1045/ 
1635) Hamza Bali'nin 964 (1557) yılında 
vefat eden mürşidi Hüsameddin Anka
ravl'nin yerine geçtiğini , beş yıl i rşad f a
aliyetinde bulunduğu sırada şeriata ay
kırı halleri görüldüğünden 969'da (1561 -
62) istanbul Tahtakale'de boynunun vu
rulduğunu . 1. Ahmed devrinde Edirne ka
dısı olan Sarı Mehmed Efendi'nin olayın 
şahitlerinden biri olduğunu söyler. Yine 
Atal'nin verdiği bilgiye göre mürşidinin 
başının yere düştüğünü gören baltacılar 
zümresine mensup bir müridi hançeriyle 
boynunu vurarak intihar eder. Ata! gibi 
La'llzade ve M üstakimzade de olayın 969 
( 1561 -62) yılında cereyan ettiğini kaydet
mişler, olayla ilgili bilgi veren Mehmet Ali 
Ayni , Sadık Vicdani. Abdülbaki Gölpınarlı 
da bu tarihi doğru kabul etmişlerdir. 

Hamza Bali'nin idam edildiği Süleyma
niye'de Deveoğlu Yokuşu'nun başındaki 
Hacı Hamza Mescidi'nin haziresinde Ham
za Bali'ye ait bir mezar taşı . mescid avlu
sunun batı cephesinin duvarında da ta'
lik hattıyla yazılmış bir kitabe bulunmak
tadır. 969 tarihli bu kitabede, "Bosnevl 
eş-Şeyh Hace Hamza hazretlerinin mer
kad-i münewereleridir" denildikten son
ra kendisinin ilahi cezbeye müstağrak ol
duğu. sohbetine katılanların da cezbeye 
girdikleri, bazı halleri istidrac olarak gö
rüldüğünden burada şehid edildiği belir
tilmektedir ki bu ifadeden burasının Ham
za Bali'nin mezarı değ il meşhedi oldı.;ğu 

anlaşılmaktadır. La'llzade'nin. bazı men
suplarının eellada bahşiş vererek mürşid
lerinin naaşını alıp Silivrikapı dışında bir 
yere naklettiklerini kaydetmesi de bu gö
rüşü doğrulamaktadır. 

Başbakanlık Arşivi'nde bulunan izvor
nik beyine ve kadısına yazılmış 19 Zilhic
ce 980 (22 Nisan 1573) tarihli fermanda 
(MD, nr. 22/585 ). Tuzla'da Eski Cuma ma
hallesinde Hasan Subaşı oğlu Sefer'in evin
de i karnet eden Hamza adlı kişinin yaka
lanması. bulunarnazsa kefilleri olan Hacı 
Hasan Camii imam vr:, hatibi Hacı İbrahim 
ile Cafer Halife. Eski Cami hatibi Osman 
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