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HAMZA FANSÜRi
L.s)_,...;ıH.;o.>)
(ö. XVI.

L

yüzyılın sonları)

Malay dilinde eser yazan
ilk mutasawıf-şair.

_j

Sumatra'nın kuzeybatı

sahilindeki Fansür kasabasında doğdu . İlk tahsilini Açe'de yaptıktan sonra Pahang, Bentem, Kudüs, Siyam, Hicaz ve Bağdat'a giderek
buralardaki alim ve süfilerden faydalandı . XVI. yüzyılın ikinci yarısında ve Açe
Sultanı Alaeddin Riayet Şah döneminde
(ı 589-1604,) şöhret buldu. Himayesi altında yaşadığı Riayet Şah ' ı kamil bir veli
ve kutub olarak nitelendirir. Hamza Fansürl'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, Açeli zahir ulemasından Nüreddin er-Ranlrl
(ö. 1658) tarafından tenkit edilmiş ve bu
eserler dönemin Açe Sultanı ll. İsken
der'in emriyle yakılmıştır. Fanslırl, kendisinden sonra bölgede yetişen sCıfi müellifler üzerinde derin tesirler bırakmış
ve bazı eserleri öğrencisi Şemseddin Sumatranl tarafından şerhedilmiştir.
Hamza FansCıri, Malay dilinde tasavvufi eser yazan ve rubal formunu kullanan ilk müellif ve şair olarak tanınır. Malay ve Endonezya müslümanları üzerinde etkili olmuş, Malay edebiyatının teşekkülüne önemli katkılarda bulunmuş,
aynı dönemde yaşayan Cava adasındaki
süfilere de tesir etmiştir. Onun bu tesirini. XVII. yüzyılın ikinci yarısında yazılan
USyair Perang Makasar" (nşr. ve tre. C.
Skinner, Verbandelingen van betKoninklijk lnstituut voor Taal-, Land-en Volkendunde, 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 Fansürl'nin şiirleri örnek alınmıştır. Aynı yüzyıl
da yaşayan Sumatralı süfi müellif Kemal
Fahreddin de FansCırl'nin üslübunu taklit 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, tarikat. hakikat ve marifet mertebeleri, beşinci ve altıncı bölümlerde Allah'ın varlığı
ve sıfatları, son bölümde de tasavvufi aşk
konuları ele alınmıştır. z. Esrô.rü '1-'ô.ritin ii beyani 'i1mi's-s ü1Uk ve't - tevJ:ıid
(Leiden University Library, Cod., Or., nr.
729111, 2016, 3372). Muhyiddin İbnü ' I
Arabl'nin Tercümô.nü'1-eşvô.]f, Fahreddln-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 Endenozya dillerine tercüme edilmiştir. Fansürl'nin Malayca şiirlerini. Hallandalı şar
kiyatçı J. Doorenbos De Geschriften van
Hamzah Pansoeri Uitgegeven en Toegelicht 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 incelemesini yapmışlardır. Hamza FansCırl'nin
Arapça ve Farsça şiirleri ise günümüze
ulaşmamıştır.
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Ebu Umare Hamza
b. Hablb b. Umare ez-Zeyyat
et-Teyml el-KGfl
(ö. 156/773)

L

Yedi

kıraat imarnından

biri.

_j

Kendi beyanına göre BO (699) yılında
(ZehebT, Ma'ri{etü'l-~urra>, 1, 265) .
Kaynaklarda Fars asıllı ve İkrime b. Rib'l
ailesinin mevlası olduğu belirtilir. Abdullah b. Ebu Evfa ve En es b. Malik gibi bazı sahabileri görmüş olabileceği ileri sürülmüş, ancak bu nesilden faydalanmamıştır. 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 kazandığı . Küfe'den Hulvan'a yağ götürüp
sattığı ve bu sebeple "Zeyyat" lakabıyla
anıldığı kaynaklarda verilen bilgiler aradoğdu

sındadır.

Hamza b. Habib, kıraat ilmini Humran
b. A'yen ve Muhammed b. Abdurrahman
b. Ebu Leyla'dan öğrenmiş. kendisinin
belirttiğine göre bunlardan İbn Ebu Leyla'ya Kur'an-ı Kerim'in tamamını dört defa okumuştur. Ayrıca A'meş. Ebu İshak
es-Sebü, Talha b. Musarrif ve Ca'fer esSadık 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 hocalarından Ebu İshak es-Sebü'nin ders aldığı
kişile r arasında Asım b. Damre adında
bir zattan bahsedilmektedir (ibnü'I-Ceze rT, en-Neşr, ı. 165). Kur'an ve kıraat alanında Hamza'dan pek çok talebe faydalanm ış 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 üstünlüğü sebebiyle Süleym'den de okumuş
(Zehebl, Ma'rifetü'l-~urra>, ı. 306 ) ve Süleym, İbn Mücahid'in Kitô.bü 's-Seb'a'sın
dan sonra kıraat-i seb'aya dair telif edilen pek çok eserde Hamza ' nın kıraati konusunda tercih edilen Halef b. Hişam ve
Hallad b. Halid adlı ravilerin de hacası olmuştur.

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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sinden de Süfyan es-Sevri, Cerir b. Abdülhamid, Şerik b. Abdullah en-Nehai, Muhammed b. Fudayl ve diğer tanınmış muhaddisler rivayette bulunmuşlardır.
Hamza b. Habib, talebelerinden ücret
ve hediye kabul etmediği gibi
Kur'an dersi verdiği evden su içmeyi dahi hoş görmezdi. 156 (773) yılında Hulvan'da vefat edip burada defnedilen Hamza'nın 154 (771) veya 158'de (775) öldüğü de kaydedilmektedir.
almadığı

Hamza'nın kıraatinin sıhhati

üzerinde

tartışılmıştır. Abdullah b. idris ve Ahmed

b. Hanbel onun kıraatini ihtiyatla karşı
lamışlar, Ebu Bekir b. Ayyaş da bu kıraa
ti "bid'at" olarak nitelendirmiştir. Süfyan
b. Uyeyne, "Hamza'nın kıraatiyle okuyan
imarnın arkasında namaz kılmayınız" demiş. Abdurrahman b. Mehdi ise bu kıra
atle namaz kıldıran bir imama uyduğun
da namazını tekrar kıldığını. elinden gelse Hamza'nın kıraatini okuyanları cezalandıracağını söylemiştir. Hadis hafızı Yezid b. Harun da Vasıt'ta bulunan Ebü'ş
Şa'sa'ya haber göndererek, "Bizim mescidimizde Hamza'nın kıraatini okutmayın" diye talimat vermiştir. Yahya b. Ziyad ei-Ferra. Hamza'nın kıraatİndeki vecihlerin bir kısmını nahiv açısından "şaz"
olarak nitelemiş (Me'ani'l-~ur' an, I, 4 I 44 I 6), Taberi de gerek bazı vecihlerin diğer kurraya muhalefetine, gerekse bu
vecihlerin fasih Arap diline aykırı oluşu
na işaret ederek bu konuda Ferra'ya uymuştur (Cami'u'l-beyan, X, 20). Bütün
bu değerlendirmelere rağmen Süfyan esSevri, Hamza'nın kıraatindeki her vechin
bir mesnedi bulunduğunu söyleyerek onu
savunmuştur. Hamza'nın kıraatine en büyük desteği İbn Mücahid vermiştir. O,
Kitabü's-Seb'a'sında Mekke, Medine,
Basra ve Şam kurrasından birer kişi seçmesine karşılık Küfe kurrasından iki kişi
nin (Asım b. Behdele ve Ali b. Hamza elKisa!) yanı sıra Hamza'nın kıraatini de yedili sisteminin içine almış. eserinin yüzyıllar boyunca gördüğü kabule ve kazandığı şöhrete paralel olarak Hamza'nın kı
raati de yayılmış, en azından ilmi olarak
bütün islam dünyasında yaşamıştır. Ancak Hamza'nın kıraatiyle ilgili değerlen
dirme ve eleştiriler, İbn Mücahid'in onu
eserinde yedili sisteme dahil etmesinden
sonra da devam etmiş, hatta bu eserdeki yedili sistem içinde Hamza 'nın kıraati
yerine başka imamların (mesela Ya'küb
ei-Hadraml) kıraatinin yer almasının daha uygun olacağını söyleyenler olmuştur
(İbn Teymiyye, XIII. 390). Ebu Şame de
genel olarak mütevatir kabul edilen yedi
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söz ederken bunların içinde baileri sürmüştür. Mesela Hamza ' nın, Kehf süresinin 97. ayetinde yer alan "fe me'stetaü"
( f~U:.;..IW) ibaresindeki ~'yi .l-> 'ya idgam ederek iki sakini cemetmesini, Fatır süresinin 43. ayetinde geçen "mekre's-seyyf" ( .:s-JI_f:o ) terkibinin sonundaki hemzeyi vasıl halinde sakin okumasını. Nisa süresinin 1. ayetindeki "el-erham" ( l"b-)tı) kelimesinin sonuna kesre
vermesini bu şaz unsurlardan saymıştır
(el-Mürşidü'l-vecfz, s. 174-176). Zehebi
ise Hamza'nın kıraatiyi e ilgili olarak daha
telifçi bir tutum ortaya koymuştur. Abdullah b. İdris ve Ahmed b. Hanbel'in bu
kıraat konusundaki olumsuz görüşlerinin
med, imale ve hemzeden önce yer alan
sakin harfler üzerinde yaptığı sektelerdeki ifrattan kaynaklandığını, bundan dola-

Hamza'nın

kıraatten

Küfe Mescidi'nde daha çok

zı şaz unsurların bulunduğunu

kıraati okunurdu . İbn Mücahid (ö. 324/
936) KOfeliler arasında onun kıraatinin
yayıldığını söylemiş (Kitabü 's·Seb 'a, s. 7 ı76), Enderabi de (ö. 470/1077) Hamza'nın kıraatinin

ni ve kendi

Küfeliler'ce benimsendiği
kadar itibar gördü-

zamanına

ğünü belirtmiştir (~ıra'atü'l-~urra'i'l-ma'

göre Hamza'nın talebelerinden Süleym
b. İsa'dan okuyan bir kişi Abdullah b. idris'in meclisinde Kur'an okumuş. Abdullah, bu kişinin kıraatinde hemzelerin ve
medterin okunuşu gibi bazı hususlarda
ifratlar tesbit ederek bu durumu kına
mıştır. Halbuki bizzat Hamza'nın bu tür
ifratları hoş görmediğ i ve talebelerini
bundan menettiği dikkate alınırsa. kıra
ati konusunda tenkitlere yol açan kusurların kendisine değil ravilerine ait old uğu
söylenebilir.
Hamza'nın kıraatinin bazı özellikleri şöy
le sıralanabilir : 1. ~~, ~!,~'de
ki zamirierin .~ı> 'ları zamme ile okunur. 2.
1..5""~, i.S)l.a.i , ~~ gibi kelimelerde -bunlardan sonra sakin bir harf bulunmaması durumunda- imale yapılır. 3. Sakin bir
harften sonra hemze geldiğinde burada
vakfedilmemek şartıyla hemzeden önce
sekte uygulanır: 0"1 /0". ?-f 1Jll"~ı, . 4.
.l->f.J"' kelimesi bulunduğu her yerde Halef'in rivayetinde işmam ile okunur (buradaki işmam, ı.J" harfinin isti 'la sıfatı korunmak şartıyla j 'ye karıştırılarak okun-

rüfin, s. I 09). ibnü'I-Faradi'nin verdiği bilgiye göre Hamza'nın kıraati ilk asırlarda
Mağrib'de de yayılmış. ancak İbn Hayrün'un Endülüs'ten bu bölgeye gelip Nafi' b. Abdurrahman'ın kıraatini öğretme
si üzerine halk daha çok Nafi' kıraatine
yönelmiştir (burada İbn HayrOn'dan maksadın, Ebü Ca'fer Muhammed b. Muhammed b . HayrOn mu Jö. 301/9131. yoksa
onun babası EbO Abdullah Muhammed
b. HayrOn mu Jö. 306/9181 olduğu hususundaki inceleme için bk. Hind Şelebl,
s. 283-294) . Pellat, Mağrib'de halen yaygın olmamakla birlikte bazı bölgelerde
Hamza'nın kıraatinin okunduğunu söylemektedir.
ibnü'n-Nedim, Hamza b. Habib'in aynı
zamanda fıkıhla da uğraştığını kaydetmekte. Ebu Hanife'nin Hamza'ya hitaben söylediği, "Kur'an ve feraiz konusunda sen bizi geçtin" sözünde onun bu yönü açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Süfyan es-Sevri'nin de benzer bir takdir ifadesiyle Hamza'ya iltifat ettiği zikredilmektedir.
Yahya b. Main. Ahmed b. Abdullah eiİcll ve Ahmed b. Hanbel hadis alanında
Hamza'yı sika kabul ederken Nesai onu
"zararı yok" diye nitelendirmiş. Zekeriyya b. Yahya es-Sad ise "sadOk" olduğu
nu, ancak hafızasının iyi olmadığını ileri
sürmüştür. Zehebi, Hamza' nın rivayet ettiği seksen kadar hadisin bilindiğini. bunların hasen seviyesinden daha aşağı derecede bulunmadığını belirtir. Kütüb-i
Sitte'den Buhari'nin el-Cami'u'ş-ŞaJ:ıiJ:ı'i
dışındaki beş eserde Hamza'nın rivayetlerine yer verilmiştir.
Hamza b. Habib'in Menôm ti fazileti
J:ııf?:i'l-Kur'an adlı bir risalesi günümüze ulaşmış olup yazma nüshası Köprütü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr.
1631/3, vr. 36b-38•). Kaynaklarda zikredilen diğer eserleri şunlardır: Kitabü Kı
ra'ati lfamza, Kitabü'l-Fera'iz, Kitabü'J-'A.ded, Kitabü'l-Ma]ftu' ve 'l-mevşUJ ti'l-Kur'an, Kitabü Eşbô'i'l-Kur'an,
Müteşabihü'I-Kur'an, Kitabü'l-Va]ft
ve'l-ibtida' (İbnü'n-Nedlm, s. 146, ı 73 ,

masıdır).

ı

Muhammed b. Heysem'in (ö. 249/863)
belirttiğine göre onun dönemine kadar

Vefa Abdullah Kazmaz, ümmü'l-kura
Üniversitesi'nde (Külliyyetü'l-Lugati'l-Ara-

yı Hamza'nın kıraatiyle kılınan namazın

ileri sürmenin aşırılık
belirten Zehebi, diğer kıraat
ler daha sahih olmakla birlikte Hamza'nın kıraatinin sıhhati üzerinde de icma
bulunduğunu ileri sürmüştür.
iadesi

gerektiğini

olduğunu

Abdullah b. İdris ve Ahmed b. Hanbel'in
üzerindeki olumsuz görüşleriyle ilgili olarak İbn Mücahid'in Muhammed b. Heysem'den naklen verdiği
bilgiler konuya başka bir boyut kazandır
Hamza'nın kıraati

maktadır. İbnü'I-Heysem'in anlattığına

75,

ı

76,

ı

77,

ı

79).

HAMZA el-iSFAHANT
biyye) lfamza b. ljabib ez-Zeyyat ve

tevcihü ]fıra'atihi lugaviyyen ve nal).viyyen adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır

( 140 ı- ı402/198 ı- ı 982).
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TAYYAR ALTlKULAÇ

HAMZA HAMİD PAŞA
(ö. 1183/1770)
L

Osmanlı sadrazamı.

-,
_j

Muhtemelen 111 O(1698-99) yılında İs
tanbul'da Çatalçeşme semtinde doğdu.
Babası Develihisar kasabasından tüccar
Ahmed Ağa'dır. Küçükyaşta Relsülküttab
Süleyman Efendi'ye intisap ederek Sadaret Mektübl Kalemi'ne_girdi, daha sonra da ona damat oldu. Mektupçu Ragıb
Mehmed Efendi'nin himayesiyle 1731'de
Mektübl Kalemi başhalifeliğine terfi etti.
On yıl kadar süren bu görevi sırasında itibarı arttı ve Ragıb Efendi'nin relsülküttab olması üzerine sadaret mektupçuluğuna getirildi (Ocak ı 74 ı). Ekim 17SS'te
relsülküttab, iki ay sonra sadaret kethüdası olan Hamza Hamid Efendi 17S6'da
defter eminliğine tayin edildi. Ragıb Pa-

şa'nın

sadrazam olmasından sonra tekrar sadaret kethüdası. ardından büyük
rüznamçeci ve çavuşbaşı oldu; 1761'de
üçüncü defa sadaret kethüdalığına getirildi. Bir yıl kadar sonra görevinden alı
nan Hamza Efendi'ye vezirlik payesiyle
önce nişancılık, sonra da Selanik sancağı
tevcih edildi. Ancak Ragıb Paşa'nın himayesi sayesinde Selanik'e gitmeyip İstan
bul'da kaldı.
Koca Ragıb Paşa'nın Mart 1763'te hastalanarak devlet işlerinden uzak kalması
üzerine ona vekaleten sadaret kaymakamı tayin edilen Hamza Paşa. Ragıb Paşa'
nın ölümü üzerine 8 Nisan 1763'te sadrazam oldu . Yaratılış itibariyle fazla vesveseli ve kararsız olması devlet işlerinin
birikmesine sebep olunca yedi ay sonra
görevinden alındı (ı Kasım ı 763). lll. Mustafa'nın kendisine olan teveccühünden
dolayı malları müsadere edilmediği gibi
borçlarını karşılamak üzere kendisine bir
miktar yardım da yapıldı. Hamza Paşa
daha sonra Kandiye (Girit) valiliği, Mora
muhassıllığı ve Hanya muhafıziiğı görevlerinde bulundu; Haziran 1768'de Hanya
ile birlikte ikinci defa Girit valiliğine getirildi. Temmuz 1769'da Cidde ve Ha beş valiliğine tayin edilen Hamza Paşa, ertesi
yıl hac esnasında Arafat'ta ölünce vasiyeti üzerine Mekke'de defnedildi.
Hamza Hamid Paşa'nın sactareti Avrupa'da siyasi dengelerin bozuk olduğu bir
döneme rastlar. Nitekim o sıralarda siyasi dengeler Prusya aleyhine bozulmuş bulunuyordu. Bu sebeple Kral ll. Friedrich,
Rusya ve Avusturya'ya karşı Osmanlı Devleti ile savunma ittifakı yapmak istiyordu. Koca Ragıb Paşa sadrazamiiğı boyunca böyle bir ittifaktan kaçınmış, ancak
muhalif tavır da takınmamıştı. Hamza
Paşa ise sadrazam olunca kralın teklifini
reddetmiş, fakat çok geçmeden Lehistan ve Karadağ'da nüfuzunu yaymak için
halkı isyana teşvik eden Rusya'ya karşı
bu defa Osmanlı hükümeti Prusya ile ittifak arayışı içine girmiştir. Hamza Paşa,
hem bu amaçla hem de Osmanlı himayesinde olup konfederasyon adıyla teşkilat
lanan Leh vatanperverlerine güvence vermek için Ahmed Resmi Efendi'yi Berlin'e
göndermiştir. Hamza Hamid Paşa'nın sadrazamlığı esnasında içeride pek önemli
hadise olmamış. İstanbul piyasasından
bazı kimselerin tedavüldeki Macar altın
larını törpüleyip değerini düşürmeleri yasaklanmış, bu altınlar halktan toplanıp
Darphane-i Amire'ye gönderilmiştir.
Hattat Yüsuf Efendi'den sülüs ve nesih, SinekAhmed Efendi'den divan! yazı-

yı öğrenen

Hamza Hamid Paşa'nın Beşik
Sormagir Mescidi'ni tamir ettirerek ibadete açtırdığı bilinmektedir. Oğlu
Şerif Mehmed Efendi Mekke kadılığına
kadar yükselmiştir.
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MüCTEBA

İLGÜREL

HAMZA el-İSFAHANi
(~~yı~p l

Ebu Abdiilah
(Ebu Abdirrahman, Ebü'l-Hasen)
Hamza b. ei-Hasen ei-İsfahanl
(ö. 360/971'den önce)
İranlı edip, tarihçi,
lugat ve nahiv alimi.
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İsfahan'da dünyaya geldi. Bizzat şahit
olduğu

bilinen olaylardan hareketle 270280 (883-893) yılları arasında doğduğu
tahmin edilmektedir. Kültürlü bir kişi
olan babası edebiyat. felsefe, tıp, tarih,
tefsir, lugat ve nahiv ilimlerini, özellikle
de hadis ilmini tahsil etmesini sağladı.
Basra, Küfe ve Bağdat'ta Abctan ei-Cevallki, Abdullah b. Kahtabe b. M e rzCık esSalih!, Mahmüd b. Muhammed ei-Vasıtl,
Muhammed b. Cerlr et-Taberl, İbn Ebü
Amir. Ebü Bekir en-Nahvl ei-Bağdadl ve
Ebü Sadaka ei-Amidl'den ders okudu.
Bağdat'ta birçok alimle tanışıp onların fikirlerinden faydalanan Hamza ei-İsfaha
nl, Sem'anl'ye göre 360 (971) yılından önce İsfahan'da vefat etti (el-Ensab, ı. 175).
Değişik alanlarda eser veren Hamza
ei-İsfahanl, eserlerinin büyük bir bölümü
dil ve sözlükle ilgili olmasına rağmen daha çok tarihçiliğiyle tanınmıştır. Birçok
alim onu seçkin edipler arasında saymış.
eserlerini kaynak olarak kullanmış ve ken-
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