
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. 

_j 

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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Halife. Hacı Beyazıt Camii hatibi Sinan 
Ağa tarafından bulunması ve Dergah-ı 
Mualla çavuşlarından Mustafa'ya teslim 
edilip İstanbul'a gönderilmesi emredil
mektedir. Aynı tarihi taşıyan Bosna ve 
Hersek beyine hitaben kaleme alınmış 
diğer bir fermanda (BA. MD, nr. 22/586) 
Hamza adlı kişinin o bölgede aranması, 
yakalanıp Dergah-ı Mualla çavuşlarından 
Mustafa'ya teslim edilmesi istenmekte
dir. Hersek beyine yazılmış 26 Rebiülahir 
981 (25 Ağustos 1573) tarihli ferman da ise 
(BA. MD, nr. 22/374) önceki iki fermanla 
yakalanması istenen Hamza'dan "sabı
kan ele girip katiolunan Hamza" diye bah
sedilmekte, ona mensup olan mülhid
Ierin kadılar tarafından sorguya çekilip 
mülhidliğ i sabit olanların hapsedilmesi 
emredilmektedir. Adem Hancic ve Mu
hammed Hadzjahic tarafından yayım
lanan bu belgelerde adı geçen kişi Ham
za Bali ise 19 Zilhicce 980 ile (22 Nisan 
1573) 26 Rebiülahir 981 (25 Ağustos 1573) 
tarihleri arasında idam edilmiş olmalı
dır. 

Kadı N urullah diye tanınan müderris ve 
müftü Münlrl Belgradl'nin (ö ıo26/ı6ı 7'
den sonra) Silsiletü'l-mukarrebin adlı 
eserinde yer alan bilgiler bu konuya ı şık 

tutması bakımından önemlidir. Münlrl'
nin naklettiğine göre Hamza Bali İstan
bul'da takibata uğrayacağın ı anlayınca 

memleketi Bosna'ya giderek Yukarı Tuz
la'da ikamet etmeye başlar. Fakat Hal
vet! şeyhi NQreddinzade'nin devlet nez
dindeki ısrarlı teşebbüsleriyle İ stanbul'
dan bölgeye onu yakalamak için bir çavuş 
gönderilir; Hamza Bali istanbul'a getiri
lerek sorguya çekilir ve hapse atılır. daha 
sonra da gizlice' öldürülür. Olayın bütün 
safhalarında NQreddinzade'nin en önemli 
rolü oynadığını söyleyen Münlrl, Hamza 
Bali'nin mensuplarından bir yeniçerinin. 
"Ah şeyhim!" diyerek kendini hançerledi
ğini ve hadisenin 980 ( 1572) yılında ce re
yan ettiğini bildirir. Bu durumda Ata!' nin 
verdiği 969 ( 1561-62) tarihinin yanlış ol
duğu. Hacı Hamza Camii'ndeki kitabenin 
de Atal'ye dayanılarak yazıldığı kabul edi
lebilir. Ancak Hamza Bali'nin tarikatına 

mensup olan XVII. yüzyıl Melaml müellif
lerinden Sarı Abdullah Efendi'nin Seme
ratü'l-fuad'ında olayı tarih vermeden 
birkaç satırla zikretmesi ve tarunu La'll
zade'nin AtiH'nin verdiği tarihi kabul et
mesini açıklamak güçtür. Halveti-Sinanl 
şeyh i şair Seyyid Nizarnoğlu da ( ö . ı O ı 0/ 
ı6o ı) Hamza Bali olayında NQreddinza
de'nin rolü konusunda Münlrl'yi doğru
layan bilgiler vermektedir. NQreddinza-
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de'nin din gayretiyle müftüye ve kazas
kere gidip Hamza Bali'nin aleyhinde bu
lunduğunu ve ortadan kaldırılmasına ça
lıştığını söyleyen Seyyid Nizamoğlu, ayrıca 
onun Hamza Bali'nin 1 OO'den fazla men
subunu da öldürttüğünü yazar. Zeyl-i 
Şekaik'te NQreddinzade'ye geniş yer 
ayıran Atal'nin , onun Hamza Bali olayın
daki rolü hakkında hiçbir şey söylememe
si dikkat çekicidir. Münlrl saray mensup
larından, yeniçerilerden ve devlet ricalin
den önemli kişilerin Hamza Bali'ye bağlı 
olduğunu, Bosna'da çoksayıda müridi bu
lunduğunu, onun yolunu takip eden bir
çok kimse ile karşılaştığını. bunların aşk 
ve muhabbetten başka ilkeleri olmadığı
nı. Hamza Bali'den "sultan" diye söz ettik
Ierini bildirir. Ayrıca, "Şehadet edenler
den ve mecliste hazır bulunanlardan böy
le işittim " diyerek Hamza Bali'nin zındık
lığı ve ilhadı gerektirecek bir şeyle suçlan
madığını, "İstesem İstanbul'dan taunu 
defederdim" dediği ve bu sözde ısrar et
tiği için katledildiğini , bunun da katli ge
rektiren bir suç olmadığını söyler. Ancak 
Hamza Bali'nin öldürülmesinden sonra 
özellikle Bosna ve civarında yoğun olarak 
bulunan mensuplarının sıkı şekilde takip 
edilmesi için bölgeye gönderilen ferman
larda ondan ve mensuplarından "mülhid" 
diye bahsedilir. Bu fermanfardan bazıları 
M. Thyyib Okiç tarafından yayımlanmış
tır (bk. bibl) 

Öyle anlaşılıyor ki. Hamza Bali'nin sa
raydan ve önemli devlet ricalinden. yeni
çerilerden çok sayıda mensubu olması , 

tarikat silsilesinin Safevller'e ulaşması 
ve devletin benimsediği Sünni esaslarla 
uyuşmayan inançları devleti ve bir kısım 
zahir ulemasını ; çile ve riyazeti , esma, 
evrad ve ezkarı kabul etmemesi de bazı 
tarikat şeyhlerini tedirgin etmiş, bu du
rum Hamza Bali'nin idam edilmesine yol 
açmıştır. 

Bayrami Melamlleri'nin şehid olduğu
na inandı kları Hamza Bali'nin tarikat sil
silesi Hüsameddin Ankaravl, Sarban Ah
med. Oğlan Şeyh İsmail Ma'şQki , Pir Ali 
Aksaray!, B ünyamin Ayaşl. Emir Sikklnl 
vasıtasıyla Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaşır. 
Bunlardan Emir Sikklnl ve Sarban Ah
med hariç d i ğerleri çeşitli vesilelerle 
devletin takibatma uğramışlardır. Ken
disinden sonra Hamzaviyye adını alan 
tarikat Sursalı Hasan KabadOz tarafın
dan devam ettiriferek XX. yüzyıla ulaş
mıştır. 

Hamzaviyye mensuplarından Habeşl

zade Rahlml Efendi, "Der Ta'rlf-i Rical-i 

Hamzaviyye" başlıklı manzumesinde ke
mal ehlinin Cenab-ı Hakk'a vuslat için terk 
ve tecridi, çile ve erbalni şart koştukla
rın ı , riyazet ve perhiz yapmadan nefsin 
terbiye edili~meyeceği kanaatinde olduk
Iarını söyledikten sonra "hadi-i sebll-i re
şad Hamza Bey" diye andığı Hamza Ball'
nin, Hakk'a gitmek isteyen kimsenin bu 
gibi zorluklara katianmasına gerek olma
dığını. bu güç yolun artık yasaklandığını. 
çile çekmenin ilm e bir katkısı olmadığını. 
zikirle idrakte bir arınma sağlanamaya
cağını. Hakk'ın sırrını kuluna kendisinin 
bahşedeceğini ifade ettiğini , "Bir nazar
Ia er eyler ademi er 1 Sana Iazımsa var ara 
bul er" dediğini nakleder. David Ungrad, 
Stefan Gerlach ve Philippe du Fresne-Ca
naye gibi Batılı seyyahların Hamza Bali'
nin Hıristiyanlık'tan etkilendiğini söyle
melerinin (bk. Clayer, s. 87) gerçekle ilgi
si yoktur. 

La'llzade'nin, "Kabr-i şerifleri beyne'I
ahbab malumdur" ifadesinden. Hamza 
Bali'nin defnedildiği yerin mensupların
ca gizli tutulduğu anlaşılmaktadır. Müs
takimzade ise kabrin Silivrikapı'dan Sey
yid Nizam'a giden yolun sağ tarafında ol
duğunu , yanına daha sonra Hamzaviyye'
ye mensup şair Tifll'nin ( ö. ı 07011659-60) 
defnedildiğini söyler. Kabir daha sonraki 
bir tarihte Mevlanakapı'dan Silivrikapı'ya 

giden yolun sağında caddeye yakın çok 
yaşlı bir ağacın altına nakledilmiştir. Ak
şam üstleri dergahtan çıkıp Hamza Ba-

Hamza Bali"nin kabri - Silivrikapı/ istanbul 



ll' nin kabrine giderek burada bir süre otu
ran Yenikapı Mevlevlhanesi postnişini Os
man Selahaddin Dede'nin emri üzerine 
kabir Abdülaziz devri ricalinden. Adile 
Sultan'ın eşi Kaptanıderya Mehmed Ali 
Paşa tarafından 1281 (1864-65) yılında 
demir şebekeli açık bir türbe haline dö
nüştürülmüş. zamanla eskiyen demir şe
beke sökülerek tür be 1996 yılında taş iş
çiliğiyle yeniden inşa edilmiştir. 
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HAMZA BEY CAMii 

Bulgaristan' ın 
Eski Zağra şehrinde 

XV. yüzyılda yapılmış cami. 
_j 

Bugün Stara Zagora olarak adlandırı
lan ve eskiden Bulgaristan'daki Türk şe
hirlerinin en büyüklerinden olan Eski Zağ
ra, XIV. yüzyılın ortalarından 1877-1878'e 
kadar Rumeli'deki önemli bir merkez ol
ma durumunu korumuştu. Evliya Çele
bi'nin 1062 Zilhiccesinde (Kasım 1652) bu
rayı ziyaretinde mevcut on yedi cami ve 
mescidden bugün ayakta kalabilen tek 
ibadet yeri şehrin merkezinde bulunan 
Hamza Bey Camii'dir. Eskicami de deni
len bu eser, Evliya Çelebi tarafından ka
labalık cemaate sahip büyük bir ibadet ye
ri olarak tarif edilmiştir. Tam okunama
yan cümle kapısı üstündeki üç satırlık 
Arapça kitabesine göre. Yıldırım Baye
zid'in oğlu Emir Süleyman Çelebi döne-

minde Emir Hamza Bey tarafından 811 
( 1408-1409) yılında yaptırılmıştır . Bura
da adı geçen Hamza Bey'in tarihi kimli
ği tam olarak aydınlanmamıştır. M. Kiel 
bu hususta bir fikir beyan etmemiş. Ek
rem Hakkı Ayverdi ise bunun Firuz Bey'in 
oğlu Antalya muhafızı Hamza Bey ile ay
nı kişi olabileceğini ileri sürmüştür. M. 
Süreyya Bey, buzatın 833'te (1429-30) 
Eski Zağra'dan ayrılarak Sofya'ya gittiği
ni ve burada vefat ettiğini bildirir ( Sicill-i 
Osman!, ı ı . 251 ). Hamza Bey Camii, üs
tündeki bir kitabeden öğrenildiğine göre 
1204'te (1789-90) bir tamir görmüştür. 

Eski Zağra 1877-1878 Osmanlı- Rus Sa
vaşı'nda korkunç bir facia ile karşılaşmış 
ve buradaki müslüman halk bir katliama 
uğramıştır. Bu felakette hemen hemen 
bütün Türk eserleri tahrip edilmiş ve 
müslüman halktan sağ kalanlar göçe zor
lanmıştır. Minaresi yıkılmış ve tahrip edil
miş olan Hamza Bey Camii. müslüman 
ahalinin yeniden şehre döndüğü sırada Os
manlı hükümetinin baskısı ile halka tes
lim edilince tamir edilerek ibadete açıl
mıştır. Daha sonra tekrar ibadete kapa
nan cami yıllarca kapalı olarak ayakta ka
labilmiştir. 1966 Ağustosunda Bulgaris
tan'da yapılan bir inceleme gezisinde bu 
tarihi eserin bakımsız fakat ayakta oldu
ğu görülmüştü. Ekrem Hakkı Ayverdi 
1969 ve 1982 yıllarındaki ziyaretlerin
de camiyi ancak dışından görebilmiş. öl-

Eski Zağra ' dak i Hamza Bey Camii'nin 1966 yılında çekilmis 
bir fotoğrafı ISemavi EyiCe fotograf arşivi) 

HAMZA BEY CAMii 

çüsünü dahi tam alamadığı yapıyı çok 
kötü durumda bulmuştu . 

Hamza Bey Camii. üç bölümlü son 
cemaat yerini takip eden kareye yakın 
( 19,32 x 20,50 m.) bir harime sahiptir. Bu 
mekanın üstünü örten 17.50 m. kadar 
çapında yüksek kasnakli kubbesiyle ma
bed. Osmanlı dönemi camileri arasında 
ku b be büyüklüğü bakımından özel bir ye
re sahiptir. Binanın dış yüzü pek intizam
lı olmayan taş ve tuğladan diziler halinde 
örülmüştür. Kubbe kasnağında taş ve 
tuğla tekniğinin esas duvarlara göre da
ha düzenli oluşu ve buradaki oval pence
reler kasnakla kubbenin çok geç dönem
de yenilendiğine işaret sayılabilir. Hatta 
kubbenin tam yuvarlak olmayışı da belki 
bu yüzdendir. Son cemaat yeri tuğla pa
yelere binen kemerlerle ayrılmış olup yan
larda da ortasında bir paye bulunan çifte 
kemer vardır. Buradaki üç bölümden iki 
yanda olanlar birer büyük, ortadaki ise 
daha küçük bir kubbe ile örtülmüştür. Son 
cemaat yeri kubbelerinin üçü de sekiz
gen kasnaklıdır. Geç bir dönemde bura
daki kemerierin içieri dotdurularak örül
müş, sadece bazı pencere açıklıkları bı
rakılmıştır. 

Rumeli'deki minarelerin çoğu gibi ince 
ve uzun gövdeli olan minaresi esas beden 
duvarı ile son cemaat yeri köşesi üstün
de yükselir. Merdiveni buradaki duvar ka
lınlığı içinde bulunduğuna göre M. Kiel'in 
sandığı gibi sonradan ilave edilmiş ola
maz. Büyük kubbenin kareden kasnağa 
geçişi geniş çaplı tromplarla sağlanmış
tır. Harim. her cephesindeki ikişer alt ve 
birer üst (kıble cephesinde iki) pencere
den aydınlanmış. ayrıca kubbe kasnağı 

na bir dizi ova! biçimli pencere açılmıştır. 
Türk yapı sanatının klasik dönemine ya
bancı olan bu pencerelerin XVIII. yüzyıl 
sonlarındaki tamirde bu şekle sokuldu
ğu düşünülebilir. Esasen mihrap ve ke
merlerin araları ile kubbe pencereleri et
rafındaki kalem işi n akışlar çok açık şe 

kilde barak üsiGbuna işaret eder. Ahşap 
mahfi! ile mermer minberi de üsiGpsuz 
basit eklemelerdir. Böylece Hamza Bey 
Camii'nin. geç bir dönemde belki bir yan
gın arkasından büyük ölçüde değişiklik ve 
tamir görmüş olduğunu söylemek müm
kündür. 

Bulgaristan'da 1980'1i yıllarda hüküm 
süren Türklüğün ve Müslümanlığın kökü
nü kazıma politikası esnasında büyük bir 
zarar görmeyen bu mabed, yumuşama 
politikasının ön planda tutulduğu günü
müzde ( 1977) tamir edilerek ibadete açıl
mayı beklemektedir. 
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