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HAMZA FANSÜRi 
L.s)_,...;ıH .;o.>) 

(ö. XVI. yüzyılın sonları) 

Malay dilinde eser yazan 
ilk mutasawıf-şair. 

_j 

Sumatra'nın kuzeybatı sahilindeki Fan
sür kasabasında doğdu . İlk tahsilini Açe'
de yaptıktan sonra Pahang, Bentem, Ku
düs, Siyam, Hicaz ve Bağdat'a giderek 
buralardaki alim ve süfilerden faydalan
dı . XVI. yüzyılın ikinci yarısında ve Açe 
Sultanı Alaeddin Riayet Şah döneminde 
(ı 589-1604,) şöhret buldu. Himayesi al
tında yaşadığı Riayet Şah ' ı kamil bir veli 
ve kutub olarak nitelendirir. Hamza Fan
sürl'nin 1590-1600 yılları arasında vefat 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Vahdet-i vücüd düşüncesinin Uzakdo
ğu İslam dünyasındaki ilk temsilcisi ve ha
raretli savunucusu olan Hamza Fansürl'
nin eserlerinde öne sürdüğü fikirler, Açe
li zahir ulemasından Nüreddin er-Ranlrl 
(ö. 1658) tarafından tenkit edilmiş ve bu 
eserler dönemin Açe Sultanı ll. İsken
der'in emriyle yakılmıştır. Fanslırl, ken
disinden sonra bölgede yetişen sCıfi mü
ellifler üzerinde derin tesirler bırakmış 
ve bazı eserleri öğrencisi Şemseddin Su
matranl tarafından şerhedilmiştir. 

Hamza FansCıri, Malay dilinde tasav
vufi eser yazan ve rubal formunu kulla
nan ilk müellif ve şair olarak tanınır. Ma
lay ve Endonezya müslümanları üzerin
de etkili olmuş, Malay edebiyatının te
şekkülüne önemli katkılarda bulunmuş, 
aynı dönemde yaşayan Cava adasındaki 
süfilere de tesir etmiştir. Onun bu tesiri
ni. XVII. yüzyılın ikinci yarısında yazılan 

USyair Perang Makasar" (nşr. ve tre. C. 

Skinner, Verbandelingen van betKonink
lijk lnstituut voor Taal-, Land-en Volken
dunde, XL 11963 1) adlı tarihi şiirde de 
görmek mümkündür. XVII. yüzyılın baş
larında Malayca yazılan Tô.cü 's-se1ô.tin 
(Mahkota Segala Rajaraja) adlı eserde 
yer alan şiirlerde de muhtemelen Fansü
rl'nin şiirleri örnek alınmıştır. Aynı yüzyıl
da yaşayan Sumatralı süfi müellif Kemal 
Fahreddin de FansCırl'nin üslübunu tak
lit etmiştir. Aynı tesir Endonezyalı çağ
daş şair Emir Hamza'nın eserlerinde de 
görülür. 

Eserleri. 1. Şarô.bü '1- 'ô.şı]fin (Leiden 
University Library, Cod., Or., nr. 7291 /2) . 
Malay dilinde yazılan ilk tasawufi eser 
kabul edilir. Yedi bölümden meydana ge-

!en eserin ilk dört bölümünde şeriat, ta
rikat. hakikat ve marifet mertebeleri, be
şinci ve altıncı bölümlerde Allah'ın varlığı 
ve sıfatları, son bölümde de tasavvufi aşk 
konuları ele alınmıştır. z. Esrô.rü '1- 'ô.ri
tin ii beyani 'i1mi's-sü1Uk ve't- tevJ:ıid 

(Leiden University Library, Cod., Or., nr. 
729111, 2016, 3372). Muhyiddin İbnü ' I
Arabl'nin Tercümô.nü'1-eşvô.]f, Fahred
dln-i Iriıki'nin Lema'ô.t ve Abdurrahman-ı 
Cami'nin Levô.,iJ:ı'i örnek alınarak yazıl
mış olup bazı şiirlerini de ihtiva eder. 3. 
e1-Müntehi (Leiden University Library, 
Cod., Or., nr. 7291 /3 ). 

Hamza Fansürl'nin eserleri mahalli En
denozya dillerine tercüme edilmiştir. Fan
sürl'nin Malayca şiirlerini. Hallandalı şar
kiyatçı J. Doorenbos De Geschriften van 
Hamzah Pansoeri Uitgegeven en To
egelicht adıyla yayımiarnıştır (Leiden 
1933) . G. W. J. Drevers ve L. F. Brakel, 
The Poems ot Hamzah Fansuri adlı 
eserlerinde ( Dordrecht 1986) Fansürl'ye 
aidiyeti kesin olan şiirlerin filolojik incele
mesini yapmışlardır. Hamza FansCırl'nin 
Arapça ve Farsça şiirleri ise günümüze 
ulaşmamıştır. 
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HAMZA b. HABTB 

HAMZA b. HABİB 
( ~I.)!Ö.)A> ) 

Ebu Umare Hamza 
b. Hablb b. Umare ez-Zeyyat 

et-Teyml el-KGfl 
(ö. 156/773) 

Yedi kıraat imarnından biri. 
_j 

Kendi beyanına göre BO (699) yılında 
doğdu (ZehebT, Ma'ri{etü'l-~urra>, 1, 265) . 

Kaynaklarda Fars asıllı ve İkrime b. Rib'l 
ailesinin mevlası olduğu belirtilir. Abdul
lah b. Ebu Evfa ve En es b. Malik gibi ba
zı sahabileri görmüş olabileceği ileri sü
rülmüş, ancak bu nesilden faydalanma
mıştır. Kıraat tahsilini on beş yaşında iyi 
bir seviyeye getirdiğini söyleyen Hamza 
(a.g.e., a.y.) 100 (718-19) yılında imamlık 
görevi yapmışsa da hayatını ticaretle ka
zandığı . Küfe'den Hulvan'a yağ götürüp 
sattığı ve bu sebeple "Zeyyat" lakabıyla 
anıldığı kaynaklarda verilen bilgiler ara
sındadır. 

Hamza b. Habib, kıraat ilmini Humran 
b. A'yen ve Muhammed b. Abdurrahman 
b. Ebu Leyla'dan öğrenmiş. kendisinin 
belirttiğ ine göre bunlardan İbn Ebu Ley
la'ya Kur'an-ı Kerim'in tamamını dört de
fa okumuştur. Ayrıca A'meş. Ebu İshak 
es-Sebü, Talha b. Musarrif ve Ca'fer es
Sadık gibi alimlerden de istifade etmiş
tir. Charles Pellat, Hamza'nın hocaların
dan söz ederken Asım b. Behdele'yi de 
zikretmekle birlikte kaynaklarda buna dair 
bir işaret bulunmamakta. ancak hocala
rından Ebu İshak es-Sebü'nin ders aldığı 
kişile r arasında Asım b. Damre adında 
bir zattan bahsedilmektedir (ibnü'I-Ce
ze rT, en-Neşr, ı. 165). Kur'an ve kıraat ala
nında Hamza'dan pek çok talebe fayda
lanmış olup Süleym b. Isa ei-Hanefi, Aiz 
b. Ebü Aiz, Şuayb b. Harb, Abdullah b. 
Salih el-İcli ve yedi kıraat imarnından Ali 
b. Hamza el-Kisa! bunlardan bazılarıdır. 
Süleym b. Isa'nın onun talebeleri arasın
da ayrı bir yeri olmalıdır. Zira Hamza'dan 
okuyan bazı arkadaşları kıraatteki üstün
lüğü sebebiyle Süleym'den de okumuş 
(Zehebl, Ma'rifetü'l-~urra>, ı. 306) ve Sü
leym, İbn Mücahid'in Kitô.bü 's-Seb'a'sın
dan sonra kıraat-i seb'aya dair telif edi
len pek çok eserde Hamza'nın kıraati ko
nusunda tercih edilen Halef b. Hişam ve 
Hallad b. Halid adlı ravilerin de hacası ol
muştur. 

Hadis ilmiyle de meşgul olan Hamza b. 
Hablb Adi b. Sabit. Amr b. Mürre. Hakem 
b. Uteybe, Hablb b. Ebu Sabit ve Talha b. 
Musarrif'ten hadis rivayet etmiş , kendi-
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