
distan topraklarında yayılması da Sultan 
Mahmud sayesinde olmuştur. BlrGnl Gaz
neli sarayında uzun süre kalmış ve TalJ_
]fi]fu ma li'l-Hind adlı eserini bu dönem
de yazmış. ölümünün ardından Sultan 
Mahmud'u "alemin asianı ve zamanın 
yeganesi" olarak tanıtmıştır. Sultan Mah
mud, Hint yarımadasıyla İslam dünyası 
arasındaki kültür ve ticaret hayatına can
lılık kazandırmış. birçok müslüman alim. 
edip ve şairin Hindistan'a yerleşmesiyle 
İslam kültürünün bu bölgeye ulaşmasını 
sağlamıştır. 
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(bk. MAHMÜD PAŞA ei-FELEKİ). 

MAHMÜD HAMZA 
(op ~~) 

Mahmud Hamza b. Muhammed Nes!b 
b. Hüseyn b. Yahya ei-Hüseyn! 

(1821-1887) 

Osmanlı Devleti'nde 

~ 

Şam müftülüğü yapan Hanefi fakihi. 
L ~ 

Dımaşk'ta doğdu. Aileye adını veren 
dedesine nisbette İbn Hamza olarak da 
bilinir. Aslen Harranlı olup Dımaşk'a yer
leşen ve soyu Hz. Hüseyin'e ulaşan bir 
aileden gelmektedir. Aile. 330'da (942) 
İsmail b. Hüseyin en-Netlf'ten itibaren 
Dımaşk'ta uzun yıllar naklbüleşraflık yap
tığından "beytü'n-nakib" diye meşhur ol
muş . önemli şahsiyetlerinden Hamza 
ei-Harranl'ye nisbette "beytü'l-Hamza" 
olarak da anılmıştır. Muhibbl ailenin Xl. 
(XVII.) yüzyıla kadar tam bir şeceresini 
verir (/julaşatü'L-eşer, ll, 105). 

İlk eğitimini babasından alan Mahmud 
Hamza. Kur'an öğrendikten sonra yazısı
nı geliştirip henüz on iki yaşlarında iken 
güzel yazısıyla tanındı. Sarf. nahiv, fıkıh 
ve usulüyle kelamı Said ei-Halebl'den, ha
dis ve usulünü Abdurrahman el-Küzbe
r'i'den, tefsir ve tasawufu Hamid ei-At
tar'dan, meanl ve beyanı Ömer el-Amidl'
den, feraiz, hesap ve aruzu Hasan eş-Şat
tl'den, hikmet ve adabilmini Molla Ebu 
Bekir b. Ahmed el-Kürd\"den öğrendi ve 
bunların hepsinden icazet aldı. 1260 
(1844) yılından itibaren Şam'da çeşitli 
mahkemelerde kadı naibliği yaptı. 1266'
da ( 1850) mevleviyet derecesine yükseldi 
ve Dımaşk Vilayeti Meclis-i Keblri'ne üye 
seçildi. İki yı l sonra İstanbul'a gitti. 1269'
da ( 1853) evkaf müdürü ve vergi nazırı 
oldu. ardından Meclis-i Ziraat'ın reisliği de 
uhdesine verildi. Bu arada kethüda ola
rak Harput'a gönderildiyse de tekrar Dı
maşk'a döndü ve Meclis-i Keblr üyeliği ya
nında 1273'te (1857) Defter-i Hakani me
muriyetine getirildi. Bu sırada noktasız 
harflerden oluşan kelimelerle Dürerü'l
esrar adlı tefsirini yazdı ve bu tefsirin 
anlaşılması için el-Kümmel ile'l-kela
mi'l-mühmel adlı lugatını telif etti. Tef
sirini sunduğu Sultan Abdülmecid kendi
sini dördüncü rütbeden Meddl nişanı ile 
ödüllendirdi. Fransız Kralı lll. Napolyon 
da 1860'ta Şam'da müslümantarla hıris-
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tiyanlar arasında çıkan olayda halkı yatış
tırıp hıristiyanları koruduğu için ona bazı 
hediyeler gönderdi; böylece Avrupa'da da 
tan ındı. 

Mahmud Hamza 1284 (1867) yılında 
Dımaşk ve Suriye (Şam) bölgesi müftülü
ğüne getirildi ve ölümüne kadar bu gö
revde kaldı . Bundan dolayı "Şam müftü
sü" olarak şöhret kazandı; çeşitli İslam 
ülkelerinden kendisine fetvalar sorulmaya 
başlandı. Suriye'de 1299'da (1882) oluş
turulan Meclis-i Maarif'in ilk reisi oldu. 
1272'de (1856) elde ettiği İzmir payesi, 
1291'de ( 1874) üçüncü derecesinden 
Med di nişanıyla birlikte bilad-ı hamseye. 
1 296' da ( 1879) üçüncü dereceden Os
manlı nişanıyla bir derece daha yükselti
lerek 1299' da ( 1882) Haremeyn payesine 
ulaştı. Bir yıl sonra kendisine ikinci dere
ceden Mecldl nişanıyla İstanbul payesi 
verildi. 

Devrindeki ilmi tartışmalara da katılan 
Mahmud Hamza, Mecelle Heyeti üyelerin
den Kırımlı Abdüssettar Efendi'nin yaz
dığı Tenbihü'r-ru]füd 'ald enne'l-imza'e 
mine'l-]faza ti'l-kışaş ve'l-IJ_udud adlı 
esere Tenbihü'l-l]avfış 'ald enne'l-im
za'e fi'l-lJ-udud la fi'l-kışaş adıyla bir 
reddiye yazdı ( Dımaşk 1303). Resminin 
yapılmasına müsaade ettiğinden dolayı 
bazı alimierin tenk.idine uğradığı bilin
mektedir (M. Ed!bAlü Takıyyüddin el
Hısn!, ll , 773). Mahmüd Hamza, el-Fe
ra'idü '1-behiyye fi'l-kava'idi'l-fı]fhiy
ye adlı eserini 129S'te (1878) tamamla
yıp ll. Abdülhamid'e ithaf etti. Sultan Ab
dülhamid'in ona çok saygı gösterdiği ve 
Dımaşk'a sürülen bazı Medine ayanını 
onun aracılığıyla affettiği kaydedilir. Ab
dülhay ei-Kettanl, hocaları ve isnadlarına 
yer verdiği 'Unvanü'l-esanid adlı küçük 
"sebet"ini zikrederken Ebü'l-Hayr İbn 
Abidln, Yusuf b. İsmail en-Nebhanı ve Ce
maleddin el-Hallak'a rivayet icazeti ver
diğini, kendisinin de bunlardan rivayette 
bulunduğunu belirtir. 

9 Muharrem 1305 (27 Eylül 1887) tari
hinde Dımaşk'ta vefat eden Mahmud 
Hamza bazı el sanatlarıyla da meşgul ol
muştur. İyi bir şair olup Türkçe'yi de ede
biyatma vakıf olacak şekilde öğrenmişti. 
Hattı çok okunaklı ve güzeldi. Fatiha sü
resini bir pirinç tanesinin üzerine işledi
ği, yüzük taşı kadar bir kağıt parçasına 
on dört Bedir şehidinin adını yazdığı kay
dedilmektedir. Ayrıca meşhur bir avcı ol
duğu nakledilir. 

Eserleri. 1. Dürrü'l-esrar (l-ll, Dımaşk 
ı 306; Beyrut ı 326). z. el-Kümmelile'l-
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kelami'l-mühmel(Beyrut 1306). 3. el
Fera'idü'l-behiyye ii'l-]fava'idi'l-fı]fhiy
ye ( Dımaşk 1298. ı 986) . Mecelle'nin ilk 
kitabının neşrinden on yıl sonra Kadi
han'ın Fetdva'sından ihtisar edilerekya
zılan eser Mecelle'den sonra kaleme alı
nan ilk kavaid kitaplarındandır. 4. et-Ta
ri]fatü '1-vazıJ:ıa ile'l-beyyinati'r-raciJ:ıa 

(Tercif:ıu'l-beyyinat) (Dımaşk 1300) . Mu
hammed Bahaeddin tarafından el-Bey
yinatü 'r-raciha ii 't-tarika ti '1-vazıha 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 
1328). s. el-Burhan 'ala be]fa'i mülki 
Beni 'Oşman ila d.tıiri'z-zaman (Beyrut 
1308) . Eseri Bereketzade İsmail Hakkı Be
ka-yı Saltanat-ı Osmaniyye adıyla Türk
çe'ye tercüme etmiş (İstanbul 1332), bu 
tercüme Ahmet Sürün tarafından Latin 
harfleriyle de yayımlanmıştır (Hilafet Ri
saleleri, haz. İsmail Kara, istanbul 2002, 
1, 261-282). 

Mahmud Hamza'nın diğer eserleri de 
şunlardır: izaJ:ıu'l-ma]fal fi'd-dirhem 
ve'l-miş]föl(Dımaşk I 303): Rei'u'l-gışa 

ve 'an a{ı~i'l-ücreti'ale't-tilô.ve ( Dımaşk 
1303); TaJ:ırirü'l-ma]fale ii'l-J:ıaylule ve'l
keiale ( Dımaşk 1301 ); TuJ:ıietü .'l-esmô.' 

Ii-m eviidi aJ:ıseni'l-a{ılô.]f ve 't-tıbô.' (Dı
maşk 1301 ); Tercüme tü ta'allümi'l-J:ıô.
li'l-mu{ıtaşar(Dımaşk ı3ı3) ; Risô.lefi 
]fava'idi'l-ev]föi (Dı m aşk 1288) ; Mesô.'i
lü '1-ev]fai ( Dımaşk 1295); el-Fetô.va'n
na?m ( Dımaşk 1326); Fetva'l-{ıavaş ii 
J:ıilli ma şide bi'r-raşô.ş ( Dımaşk 1303); 

el-Fetô.va '1-MaJ:ımudiyye ( el-f:/amzaviy
ye) (1-11); el-'A]fidetü'l-İsldmiyye (esere 
Ahmed b. Abdü lganl İbn Abidin el-Hiba
tü'L-ilahiyye bi'L-'akideti'L-İslamiyye adıy
la bir şerh yazmıştır); 'Unvanü'l-esanid; 
el-Ecvibetü'l-mümçlat 'ala es'ileti'l-]fu
çlô.t (Zirikll son dört eserin de basıldığın ı 
belirtir); Mecmu'ô.tü resô.'il ( Dımaş k 

ı 303; ş u on risaleyi ihtiva eder : Keşfü 'L
mücane 'ani'l-gusl fi ' l-icane, Mişbat;u'd
diraye fi ıştılaf:ıi'L-Hidaye, Keşfü 's-sütD.r 
'an şıf:ıf:ıati'L-mühayatfi'L-me'cD.r, en-/'fD.
rü'L-Lami' fi uşD.Li 'L-Cami', UrcD.ze fi fenni 'L
firase, Taşf:ıff:ıu'n-nukül f[ sima'i da'va 'L
mer'e bi 'L-külli 'L-mu'accel ba'de'd-dui]D.l, 
Tenbfhü'L-I]avaş 'ala enne'l-im:la'e fi'L-f:ıu
dD.d la fi'L-kışaş, et-Taf:ırlr fl çiamani'L-amir 
ve 'L-me'mD.r ve'L-ecir, et-Te{avuz {i't-tena
kut, Risaleff l]aleli 'L-mef:ıaçiır ve 's-sicillat; 
bunlardan et-Tefavut fi't-tenakut Bereket
zade İsmail Hakkı tarafından Tenakuz-i Fık
hf adıyl a Türkçe'ye tercüme edilmiştir 1 is
tanbul 1308 ]; diğer eserleri için bk. Zey
dan, 11, 166-168; Abdürrezzak ei-Baytar, lll , 
14 73-14 7 4; M. Cem ll eş-Şattl, s. 16- ı 7). 
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MAHMUD HASAN DIYUBENDI 
(IS~~~ ı:r> ~~) 

(1851-1920) 

Hint alimi ve fikir adamı. 
_j 

Uttar Pradeş eyaJetine bağlı Bireli (Ba
reilly) kasabasında doğdu. Şeyhülhind un
vanıyla meşhurdur. İlk eğitimini Arap dili 
ve Cahiliye şiiri üzerindeki eserleriyle 
tanınan babası Zülfikar Ali' den. amcası 
Mehtab Ali'den ve bölgedeki diğer hoca
lardan aldı. 1866'da kurulan Diyubend 
Medresesi'nin (Darülu!Om-i DiyObend) ilk 
öğrencisi oldu. 187S'te aynı medreseye 
müderris olarak alındı ve burada çeşitli 
aralıklarla uzun yıllar ders verdi. 

1877 yılında çıktığı hac seyahati esna
sında, Hindistan'dan Hicaz'a hicret etmiş 
bulunan alimlerden muhaddis Abdülga
nl Müceddidl'den hadis, Çiştiyye tarikatı 
şeyhi İmdadullah Tehanevl'den tasawuf 
dersleri ve hilafet aldı. Hac dönüşünde 
medresedeki vazifesine devam eden 
Mahmud Hasan 1888'de başmüderris, 
hocası Reşid Ahmed Genguhi'nin vefatı 
üzerine 190S'te rektör oldu. Onun faali
yetleri sonunda medrese oldukça geniş
ledi ve ünü Hindistan dışına taştı. Buraya 
Afganistan, Türkistan, Buhara, Yemen ve 
Endonezya gibi bölgelerden öğrenciler 
gelmeye başladı. Mahmud Hasan, özel 

olarak yetiştirdiği talebelerine önce ule
ma arasında birlik oluşturulması amacıy
la Cem'iyyetü'l-ensar'ı (ı 909), ardından 

İngiliz eğitim sisteminin din yönünden 
bıraktığı olumsuz etkilerden gençleri ko
rumak üzere Nezaretü'l-maarifi'l-Kur'a
niyye'yi ( 19 13) kurdurdu. Ayrıca Batı tar
zında okullarla klasik tarzda eğitim veren 
medreseler arasındaki metot ve zihniyet 
farkını azaltmak maksadıyla modern bir 
eğitim kurumu olan Mohammadan Ang
lo- Oriental High School (Aiigarh Koleji) ile 
DiyGbend Darülulum'u arasında hoca ve 
öğrenci değişimi anlaşmasını imzalattı. 

Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve 
Balkan savaşları sırasında ( 19 I 1-1913) 

Mahmud Hasan Darülu!Gm-i Diyubend'i 
geçici olarak tatil etti; başta arkadaşları 
ve talebeleri olmak üzere müslümanları 
Osmanlılar'a yardıma çağırdı. Bu durum 
Hindistan'daki İngiliz idaresini yıpratmak 
için de iyi bir fırsattı. Mahmud Hasan iş
lerini daha kolay yürütebiirnek amacıyla 
Delhi'ye yerleşti. Güvendiği talebelerine 
Afganistan sınırındaki Yağıstan'da as
keri bir kamp kurdurdu. Öğrencisi Ubey
dullah Sindi'yi siyasi destek aramak ve 
gerekli organizasyonu yapmak için Afga
nistan'a gönderdi ( 1915) . Sindl, Afganis
tan'da diplomatik faaliyetlerde bulundu 
ve sürgünde kurulan Hint hükümetinin 
Hindistan'dan sorumlu bakanı oldu. 

191 S'te ikinci defa hacca giden Mah
mud Hasan Mekke'de Hicaz Valisi Galib, 
Medine'de Harbiye Nazırı Enver ve Bah
riye Nazırı Cemal paşalarla görüştü. Hi-

Mahmüd Hasan ' ın el yazısıyla Mevlana Fethuddin'e yazd ı 

ğ ı mektubun son kı smı (Abdürreşid Erşad , Bis Barey Mü
se/man, s. 303) 


