
HAMZA el-iSFAHANT 

disinden övgüyle söz etmiştir. Yahudi ve 
Rum asıllı alimlerle, ayrıca ateşkedeler
de inzivaya çekilen insanlarla görüşüp 
onlardan sağlıklı bilgiler almaya çalışan 
Hamza ei-İsfahanl'den bazı tenkitçiterin 
"baiu'l-hezeyan" (asılsız bilgilerin satıcısı) 
diye söz etmeleri haksızlıktır. 

Başta 1. Goldziher olmak üzere bir kı
sım araştırmacılara göre Hamza ei- İsfa
hfıni dilde Şuubiyye'n in önde gelen tem
silcisidir. Ancak eserleri incelendiğinde 
Araplar'a ve Arapça'ya karşı düşmanca 
bir tavır içinde olmadığı görülür. Nitekim 
İran tarihi ve kültürüne daha çok ilgi gös
termekle beraber zaman zaman Arap
lar' ı övüp İranlılar ' ı tenkit etmekten çe
kinmemiştir. Şuubiyye hareketinin lider
lerinden Hasan b. Sehl'i takdir etmemesi 
de onun Arap aleyhtarı mutaassıp bir İran 
milliyetçisi olmadığını göstermektedir. 

Eserleri. 1. Kitabü İşiahan ve a{ıba
rihd . Kitabü İşiahdn, Taril]u İştahdn, 
et-Tari{ıu'l-kebir li-İşiahdn, Kitdb ii 
tdri{ıi İşiahan adlarıyla da bilinen eser
de müellif İsfahan'ın coğrafyası , topog
rafyası, tarihi özellikleri ve burada yeti
şen meşhur kişiler hakkında bilgi vermek
tedir. Günümüze intikal etmeyen bu 
eser Hasan b. Muhammed ei-Kummi, 
Mfıferruhi, YakUt ei-Hamevi, Biruni, Ebu 
Nasr Sehl b. Abdullah ve Mücmelü't-te
vari{ı ve'l-~ışaş' ın adı bilinmeyen müel
lifi tarafından kaynak olarak kullanılmış
tır. z. Tari{ıu sini müWki'l-arz ve'l-en
biya' (Kitabü Tevarfl]i kibfıri'l-ümem, 
Tarif]. u ljamza, Mecmü'atü ljamza, Teva
rl/].u 'l·ümem, Tarif]. u kibfıri '1-beşer, Kita
bü'l-Ümem). Eserde İran, Roma, Yunanis
tan ve Mısır ile yahudiler, Lahmiler, Ye
menliler, Himyeriler, Kindiler ve İslami 
devirde kurulan hanedanlar hakkında bil
gi verilmiş, özellikle İran ve İslam tarihi 
üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş
tur. Müellifin İslam öncesi İ ran tarihi hak
kında verdiği bilgiler Türk tarihi açısın

dan da önemlidir. Hamza ei-İsfahani, on 
bölümden meydana gelen eserin mukad
dimesinde bazı tabirleri açıklamış. eser
de Farsça'dan Arapça'ya geçtiğini kabul 
ettiği kelimelere de yer vermiştir. Kitabı 

ilk defa J. M. E. Gottwaldt Latince ter
cümesiyle birlikte iki cilt olarak yayım
lam ış (Hamzae lspahanensis Annali um 
Libri, X, Leipzig 1844-1848). Arapça me
tin daha sonra Mevlevi Kebirüddin Ah
med (Kalküta 1866) ve Cevad el-lrani et
Tebrizi (Berlin 1340/1921; Beyrut 1961) 
tarafından tekrar neşredilmiştir. Ca'fer 
Şiar eseri Farsça'ya çevirerek Tari{ı-i Pe
yamberan ve Şah an adıyla yayımlamış-
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tır (Tahran 1346). 3. Kitabü'l-Em§al ula 
ei'al el-ia{ıire ( ed-Dürretü [el-Kelima
tü] '1-fa/].ire ve'l-em§alü 's-sa'iretü '1-cariye 
'ala elsineti 'l-fuşaJ:ıa'). "Ef'alü" (ism-i taf
dll) kalıbıyla söylenmiş 2600 Arap atasö
zünü ( darbımesel) alfabetik olarak ele alan 
eserde darbımeseller ortaya çıkış sebep
leri, ayrıca dil ve sözlük bakımından açık
lanırken şiirden bol miktarda örnek ve
rilmiştir. Otuz bölümden meydana gelen 
eserin sonunda atasözlerinde sık geçen, 
bedevıler (a'rab) arasında yaygın hurafe 
ve batı! inançtarla bazı fabller; çiftti (müz
devic) atasözleri ve bunların açıklamaları 
yer almaktadır. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde bir nüshası bulunan eseri (Da
mad İbrahim Paşa , nr. 943) Abdülmecid 
Katamiş ed-Dürretü'l-ia{ıire fi'l-em§a
li's-sa'ire (l-ll, Kahire 1971-1972). Feh
mi Sa'd Seva'irü '1-em§al 'ala et 'al 
(Beyrut 1409/1988) adlarıyla yayımlamış

lardır. 4. Kitdbü't-Tenbih uld J::ıudu§i't
taşJ::ıii (Kitabü't-Tenblh 'ala J:ıurüfı't-taş

/:ılf. et-Tenblh 'ala J:ıurüfı'l-muşaJ:ıJ:ıaf. et
Taş/:ılf ve't-ta/:ırlf). Dilciler ve ediplerle lu
gat ve şiir ravilerinin gerek şiir gerekse 
nesirde yapmış oldukları nokta, hareke, 
i'rab ve yazım hatalarma (tashlf ve tah rif) 
dair olan esere, Ebu Nasr es-Saffar el-Bu
har! er-Red ula ljamza ii J::ıudu§i 't-taş

J::ıii adıyl a bir reddiye yazmıştı r. Yaküt 
ei-Hamevi, İbn Hallikan, Gıyaseddin Ab
dülkerim b. Tavus, Safedi. İbn Hacer ei
Askalani, Abdülkadir ei-Bağdadi Kita
bü't-Tenbih'i kaynak olarak kullanmış

lardır. Muhammed Es'ad Tates'in tahki
kiyle 1388'de (1968) Dımaşk'ta yayımla

nan eser (tıpkıbasım, Beyrut 1412/1992). 

Muhammed Hasan At-i Yasin'in tahkikiy
le de neşredilmiştir (Bağdat 1387/1967-

68). s. Kitdbü'l-ljaşa'iş ve'l-muvaze
ne beyne'l-'Arabiyye ve'l-Farisiyye 
(el-Muvfızene beyne'l-'Arabf ve'l-'Aceml). 
Arapça ile Farsça'yı karşılaştırmak ama
cıyla, kelimelerin konularına göre grup
lara ayrıldığı sözlük türünde bir çalışma 
olan eser Büveyhiler'den Adudüddevle'
ye ithaf edilmiştir. Kitapta, Farsça'dan 
Arapça'ya geçtiğini kabul ettiği coğrafi 
isimler üzerinde duran müellif Farsça'
nın Arapça'dan üstün olduğunu savun
maktadır. Se'alibi ve Yaküt el-Hamevi gi
bi birçok alim tarafından kaynak olarak 
kullanılan eserin eksik bir nüshası Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlıdır (nr. 90) . 

6. Divanü Ebi Nüvas (Şi'ru Ebl Nüvfıs). 
Hamza ei-İsfahani, meşhur Arap şairi Ebu 
Nüvas'ın 1 SOO şiirin i toplayarak 13.000 
beyitten oluşan bir divan meydana getir
miş, ancak Ebu Nüvas'a aidiyeti şüpheli 

olan şiiriere de yer verdiği için tenkit edil
miştir (b k. EBÜ NÜVAS). 7. Kitabü'l-Em
§ali'ş-şadire 'an büyuti'ş-şi'r (Berlin, 
Tübingen Ktp., nr. 1215; Tahran, Melik 
Ktp., nr. 1150). 

Hamza ei-İsfahanl'nin kaynaklarda zik
redilen diğer eserleri şunlardır: Kitabü 
A'yadi'l-Fürs, Kitdbü Enva'i'd-du'a', 
Kitabü'l-Evşai, Kitabü't-Teşbihdt, Ki
tdbü 't-Tema§il ii tebdşiri's-sürur, Ki
tdbü Rüdudi Lugde ( el-İşfahfınl) 'ald 
'ulema'i'l-luga ve rüvati'ş-şi'r, Kitabü 
Resa'il. Risale ii'l-eş'ari's-sa'ire ii'n
neyruz ve'l-mihrecan, Risdle ii'n-ney
ruz, Şi'ru İbni'l-Mu'tez, Şi'ru Ebi Tem
mam, Kitabü Şuura'i İştahan ve Me
cj.aJ::ıikü'l-eş'ar (Mittwoch. MSOS, XII 

ı 19091. s. 128-136; Hüseyin Ali Mahfüz, 
XIX ı 1963 J. s. 75-92) . 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

HAMZA ei-KİNANI 
(~L;Oföp ) 

Ebü'I-Kasım Hamza 
b. Muhammed b. Ali el-Kinani 

(ö. 357 /968) 

Muhaddis. 
_j 

Şaban 27S'te (Aralık888) Mısır'da doğ
du. 295 (908) yılında hadis tahsiline başla

dı ve ilk ilmi seyahatini 30S'te (917) Irak'a 
yaptı. Bu esnada Halep'e uğrayarak Ha
Iep Kadısı Ebu Abdullah b. Abde'den ha
dis yazdı. Ebu Abdullah'ın , hadis tahsili-



ne yardımcı olmak üzere kendisine 200 
dinar verdiği kaydedilmektedir. Hicaz ve 
Dımaşk gibi ilim merkezlerine de seyahat 
eden ve yolculuğu süresince birçok alim
den faydalanan Hamza ei-Kinan'i Nesa'i, 
Muhammed b. Said es-Serrac, Ebu Ya'
küb İshak b. İbrahim ei-Mencen'iki. mu
haddis, edip ve tarihçi Ebu Halife Fadl b. 
Hubab ei-Cumah'i, Abdan ei-Ahvaz'i ve 
Ebu Ya'la ei-Mevsıl'i'den hadis dinledi. 
Kendisinden de Darekutn'i. Ebu Abdullah 
İbn Mende, İbnü'r-Ressan diye bilinen 
Ebü'I-Kasım Ahmed b. Feth ei-Kurtub'i, 
Abdülgan'i ei-Ezd'i ve Temmam er-Razi 
gibi alimler hadis rivayet ettiler. 

Hadislerin farklı rivayet yollarını topla
maya büyük önem veren Hamza ei-Kina
n'i, bir defasında Hz. Peygamber'den ge
len bir hadisin 200 tarikini bir araya ge
tirdiğini söyleyerek sevincini belirtmiş , 

ancak birçok kişi bunun ilme katkı sağla
yacak önemli bir şey olmadığını ifade et
miş, hatta rüyasında gördüğü Yahya b. 
Main kendisine, "Çokluk kuruntusu sizi o 
derece de oyaladı ki ... " (et-Tekasür ı 02/1) 
ayetinin hükmüne dahil olmasından en
dişe ettiğini söylemiştir (Zehebt, A'La· 

mü 'n·nübela', XVI, 180). Kinant'nin Ne
sa'i'nin es-Sünen'ini tam olarak ve iyi 
şekilde rivayet ettiği belirtilir (TüdbT, s. 
114-115) . 

Hamza ei-Kinan'i hatız, sika. sebt gibi 
sıfatlarla anılır. Hadis ilmindeki otoritesi 
yanında zühd ve takvadaki üstünlüğü ile 
bilinen, 300 (912-13) yılından sonra Ka
be'yi sık sık ziyaret ettiği belirtilen. Fa
tım'i ordusunun Mısır'a doğru gelmekte 
olduğunu duyunca onların yüzünü gör
meden ölmeyi temenni ettiği söylenen 
Kinan'i, 357 yılı Zilkade (veya Zilhicce) 
ayında (Ekim veya Kasım 968) Fatımüer'in 

şehre girmesinden üç gün önce Mısır'da 
vefat etti. 

Kinant'nin günümüze ulaşan tek eseri 
Meclisü '1- bita~a ve 'J-l.ıadişi '1-müşe1-

1eş (müselsel) bi'1-evve1iyye'dir. Cüz'ü'1-
bita~a, Meclisü '1-bita~a, Meclisü 's-si
cilldt (bk. Vad'iaşT, s. 244) adlarıyla da anı
lan bu risale Kinant'nin öğrencilerinden 
Ebü'I-Hasan Ali b. Ömer b. Muhammed 
ei-Harran'i tarafından rivayet edilmiştir. 
Harran'i, 357 (968) yılında sema yoluyla 
kaydettiğini söylediği bu cüzü, muhteme
len hocasının vefatından bir müddet ön
ce Amr b. As Camii'nde imla ettiği hadis 
derslerinde yazmıştır (İbn Cemaa, ı. 154). 

Eserin muhtelif nüshaları mevcuttur (me
sela bk. Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Pa
şa, nr. 546/25; Köprülü Ktp., nr. 1584/16; 

ayrıca bk. Sezgin, I, 193). 
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HAMZA PAŞA, Silahdar 
(ö. 1182/1 768) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1727'de Niğde sancağına bağlı Develi
Karahisar kazasında doğdu. Babası bu yö
renin zenginlerinden Mehmed Ağa' dır. On 
altı yaşında iken istanbul'a giderek sara
yın helvahane şakirdliğine girdi. Göster
diği başarı üzerine bir yıl sonra Enderun 
Kiler Koğuşu'na alındı. Burada tahsil gö
rüp Has Oda'ya terfi ettirildi ve derece de
rece yükselerek peşkir ağalığına kadar 
çıktı. Bu görevde iken, lll. Mustafa padi
şah olunca gazaba uğrayarak saraydan 
çıkarılan Ahıskalı İbrahim Paşa'nın yeri
ne silahdar tayin edildi ( 1757). Sırada çu
hadar ile rikabdar bulunduğu halde ge
leneğe aykırı olarak silahdarlığa getiril
mesinin sebebi, şehzadeliği sırasında lll. 
Mustafa'nın hizmetinde bulunmuş olma
sıdır. Hatta padişah onu henüz bir yaşın
daki kızı Hibetullah Sultan'la da nişanla
mış. ancak kızının 1762'de ölümü dolayı
sıyla evlilik gerçekleşmemişti. 

Hamza Ağa, Haziran 1759'da vezirlikle 
Mora valiliğine tayin edildi. Bütün vezir
lik levazımı ve masrafları padişah tarafın
dan karşılandı. 1761 'de Rumeli, 1762'de 
Özi valiliğine getirildi. 1177'de (1763-64) 
Niğbolu sancağı ve Vidin muhafızlığına, 
1765'te buradan Hotin muhafızlığına 
nakledildL Bu tayinin "tenz'il-i rütbe" sa
yılmasından dolayı kendisine bir ferman 
gönderilerek şanına uygun münhal bir 
eyalet olduğu zaman oraya tayin edile
ceği , ayrıca Hotin muhafıziarına Boğdan 
voyvodalığı haracından verilegelen 10.000 
kuruşa 5000 kuruş zam yapılacağı vaa
dinde bulunulduysa da Hamza Paşa gö-

HAMZA PAŞA, Silahdar 

revi kabul etmedi. Muhalif tavrı sebebiy
le aziedilerek vezirliği elinden alındı ve Di
metoka'da oturmaya mecbur tutuldu; fa
kat aynı yıl affedilerek vezirliği geri veril
di. önce Selanik sancağına. daha sonra 
da Mısır valiliğine tayin edildi ( 1766). Mı

sır valiliği. Kölemen beylerinin hüküme
tin emirlerini dinlemedikleri ve kendi baş
larına hareket ettikleri bir döneme rast
ladı. Bu beyler, her yıl İstanbul'a ve Ha
remeyn'e göndermeleri gereken irsali
yeleri yollamadıkları gibi mahsUlata da 
el koymaktaydılar. Ayrıca bu sırada Şey
hülbeled Bulutkapan Ali Bey ile Keşkeş 
Hüseyin Bey arasında anlaşmazlık vardı. 
Hamza Paşa. Hüseyin Bey'in tarafını tu
tarak Bulutkapan Ali Bey'in Mısır'dan 
uzaklaşmasında etkili oldu. Ali Bey t araf
tarlarının Hamza Paşa'nın hayatına kas
tederek taeizde bulunmaları onun üzerin
de menfi izler bıraktı , hatta sadrazamlı
ğı sırasındaki dengesiz tavırları da buna 
bağlandı. Hakkındaki şikayetler sebebiy
le Nisan 1767'de Halep'e, bir yıl sonra Ay
dın muhassıllığına, 16 Temmuz 1768'de 
Anadolu beylerbeyiliğine getirilen Ham
za Paşa. 7 Ağustos 1768'de Ruslar'a sa
vaş açmaktan kaçınan Muhsinzade Meh
med Paşa'nın yerine sadrazam oldu. 

Tayininden kırk altı gün sonra 22 Eylül 
1768'de İstanbul'a gelip görevine başla
yan Hamza Paşa ilk olarak Rusya ile sa
vaş kararı alınan meclise katıldı. Padişa
hın başkanlığında Lehistan işlerinin ko
nuşulduğu toplantıda Ruslar'a Lehis
tan'ın iç işlerine müdahaleden vazgeç
meleri ve bu ülkeden çıkmaları konusun
da çağrı yapılmasına. kabul ettiği takdir
de ingiltere, Danimarka, isveç ve Prusya 
hükümetlerini kefil göstermesine, aksi 
halde savaş ilan edilmesine karar verildi. 
Bunun üzerine Hamza Paşa Rus elçisi Ob
reşkov'u davet ederek alınan kararı bil
dirdi. Elçi, konunun yetkilerini aştığını 
söyleyip iki ay mühlet verilmesi talebin
de bulunduysa da vakit kazanmak iste
diği düşünülerek on kişilik maiyetiyle bir
likte Yedikule'ye kapatıldı (6 Ekim 1768) 

ve Rusya'ya resmen savaş ilan edildi. 

Bu yoğun faaliyetler Hamza Paşa'yı ol
dukça etkiledi, mizacındaki dengesizlik 
daha da arttı. Bu işi yürütemeyeceği an
laşılınca İstanbul'a gelişinin 28. günü 20 
Ekim 1768'de aziedilerek Gelibolu'ya gön
derilmesine kararı verildi. üç gün sonra 
da kendisine Hanya sancağı tevcih edil
di. Fakat Hanya'ya gitmek üzere Gelibo
lu'da ikamet ederken aynı ayın sonların
da vefat etti. Bazı kaynaklarda azil sebe
bi olarak Kırım hanının rolünden de bah-
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