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feleri reddeden âlimlere karþý çok sert dav-
ranmýþtýr. Ahmed Rýzâ Han’a olan aþýrý
baðlýlýðý sebebiyle onun baþlattýðý “tekfir”
anlayýþýna o da katýlmýþ ve baþta Eþref Ali
et-Tehânevî olmak üzere Diyûbendî ule-
mâsýnýn küfrüne fetva vermiþtir. Birelvî
cemaatini “cemaat-i Ehl-i sünnet” diye ad-
landýrýp Kur’an ve hadislerde geçen “orta
yol” ifadesini kendi cemaatinin yolu ola-
rak takdim etmiþ, bunun dýþýndakileri sa-
pýklýkla suçlamýþtýr. Kur’an âyetlerinin tef-
sirinde peygamberler, velîler ve þeyhlerle
ilgili bâtýnî yorumlar yapmýþtýr. Meselâ Ni-
sâ sûresindeki, “Her bir ümmetten bir þa-
hit getirdiðimiz ve seni onlara þahit ola-
rak gösterdiðimiz zaman halleri ne olacak”
meâlindeki âyetiyle (4/41) Bakara sûresi-
nin 143. âyetini yorumlarken, “Hz. Pey-
gamber ümmetin bütün hal ve hareket-
lerine þahittir, çünkü enbiya, ümmetinin
bütün yaptýklarýný bilir” diyerek peygam-
bere sýnýrsýz ilim nisbet etmiþtir (ƒazâßi-
nü’l-£irfân, s. 39-40, 152; bu türden yorum-
larý için bk. Birýþýk, s. 188-194).

Eserleri. 1. ƒazâßinü’l-£irfân fî tefsî-
ri’l-Æurßân. Ahmed Rýzâ Han’ýn Kenzü’l-
îmân fî tercemeti’l-Æurßân adlý Urduca
Kur’an tercümesine yazdýðý kýsa notlar-
dan meydana gelen bir çalýþma olup Ken-
zü’l-îmân ile birlikte neþredilmiþ (Mura-
dâbâd 1912), daha sonra müstakil olarak
ve Kenzü’l-îmân’ýn yanýnda çeþitli baský-
larý yapýlmýþtýr (Ahmed Han, s. 41-43, 262;
Cemîl Nakvî, s. 59-60; tefsirin özellikleriy-
le ilgili olarak bk. Hâlid Mahmûd, II, 168-
178; Birýþýk, s. 187-194). 2. E¹yabü’l-be-
yân fî reddi Tašviyeti’l-îmân. Muradâ-
bâdî’nin, Þah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin to-
runlarýndan Þah Ýsmâil Þehîd’in Tašviye-
tü’l-îmân’ýna reddiye olarak kaleme aldýðý
bu esere Azîzüddin Muradâbâdî Ekme-
lü’l-beyân fî teßyîdi Tašviyeti’l-îmân
adýyla bir cevap yazmýþtýr (Ýhsan Ýlâhî Za-
hîr, s. 52). 3. el-Kelimetü’l-ulyâ lâ £allâ-
me £ilme’l-Mu½tafâ. Müellifin gençlik yýl-
larýnda yaptýðý bir çalýþma olup eserde Hz.
Peygamber’in gayb bilgisine sahip oldu-
ðu ileri sürülmüþtür (a.g.e., s. 52, 234; Ýþ-
tiyâk Tâlib Karaçi, s. 6, 32). 4. Fetâvâ-yý
Øadrü’l-efâ²ýl (Fetâvâ-yý Na£îmiyye). Mu-
radâbâdî’nin fetvalarýný ihtiva eden eser
Lahor’da basýlmýþtýr (Ýhsan Ýlâhî Zahîr, s.
234). Müellifin, sohbetlerinden derlenen
Mevâ£i¾-i Na£îmiyye adlý bir kitabý daha
vardýr.
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Hayatý hakkýndaki pek az bilgi kendi
eserlerinde verdiði mâlûmata dayanýr. Mu-
râdî, mahlasý olup asýl adý Murad olmalýdýr.
Kaynaklarda Seyyid Murâdî diye anýlýr. Ken-
disi hakkýnda verdiði ilk bilgi Pîrî Reis’in
Kitâb-ý Bahriyye’sinin yazýmýnda görev
almýþ olmasýyla ilgilidir. 930’da (1524) de-
niz yoluyla Mýsýr’a giden Sadrazam Mak-
bul Ýbrâhim Paþa’nýn gemisinde kýlavuz
olarak bulunduðu sýrada sýk sýk yanýnda
müsvedde halindeki Kitâb-ý Bahriyye’ye
baþvurduðunu, bu durumu gören Ýbrâhim
Paþa’nýn eseri inceleyip hükümdara su-
nulmak üzere düzenlenmesini ondan is-
tediðini söyler. Murâdî, Pîrî Reis’in müs-
veddelerini Bahrnâme adýyla kitap haline
getirmiþtir. Daha sonra hayatýnýn önemli
bir kýsmýný Barbaros Hayreddin Paþa’nýn
maiyetinde geçirmiþtir. Onun hemen bü-
tün deniz seferlerine katýldýðý ve 945 (1538)
yýlýnda Preveze Deniz Muharebesi’nde Du-
rak Reis’in baþtardasýnda bulunduðu bi-
linmektedir. Ayrýca Kanûnî Sultan Süley-
man’ýn 948 (1541) Macaristan seferine iþ-
tirak eden Murâdî bu seferin tarihçesini
de kaleme almýþtýr. Ardýndan Sadrazam
Rüstem Paþa’nýn hizmetine girmiþtir.

Eserleri. 1. Gazavât-ý Hayreddin Pa-
þa*. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn isteði üze-
rine Barbaros’un aðzýndan kaleme aldýðý
bir eserdir. Sade bir dille nazým ve nesir
olarak yazýlan kitabýn baþlýca kaynaðý biz-
zat Barbaros Hayreddin Paþa’dýr. Ancak
Murâdî bazý kýsýmlarý kaleme alýrken onun
gazâ arkadaþlarýndan nakillerde bulunmuþ,
bu arada gözlemlerini de ortaya koymuþ-
tur. Gazavât-ý Hayreddin Paþa’nýn Sinan
Çavuþ’a izâfe edilmesinin Hammer’den
(V, 6)  kaynaklanmýþ olduðu söylenebilir. Do-
layýsýyla “Murâdî” Sinan Çavuþ’un mahlasý

mezun oldu. Baþta gelen hocasý Seyyid
Þah Gûl Muhammed olup ondan felsefe,
mantýk, matematik ve dinî ilimler okudu.
Þah Fazl Ahmed Amruhavî’den geleneksel
týp öðrendi. Babasý gibi o da genç yaþta
Dârülulûm-i Diyûbend’in kurucularýndan
Muhammed Kasým Nânevtevî’nin müridi
oldu. Daha sonra bu ekolden ayrýlýp Birelvî
(Ehl-i sünnet) cemaatinin kurucusu Ahmed
Rýzâ Han Birelvî’nin hareketine katýldý ve
ona büyük destek verdi. Birelvî cemaati
içinde aktif rol alan Muradâbâdî, kurum-
larda hep üst düzey görevlerde bulundu.
Cemaatin düþüncelerini yaymak için çeþit-
li þehirlerde konuþmalar yaptý. Ebü’l-Ke-
lâm Âzâd’ýn 1912 yýlýnda çýkarmaya baþ-
ladýðý el-Hilâl gazetesinde yazýlar yayým-
ladý.

Hz. Peygamber’e baðlýlýktaki aþýrýlýðýyla
bilinen Birelvî hareketine katýldýktan son-
ra þahsî yazýlarýnda genellikle Gulâm-ý Mus-
tafa lakabýný kullanan Muradâbâdî 1920’-
de Medrese-i Encümen-i Ehl-i Sünnet adýy-
la bir medrese kurdu; medresenin ismi
1932’de Câmia Naîmiyye olarak deðiþtiril-
di. Daha sonra burasý, Birelvî medresele-
ri içerisinde en çok raðbet gören bir ku-
rum haline geldi. Birelvî ekolünün önde
gelen âlimlerinin büyük kýsmý bu medre-
sede Muradâbâdî’nin eðitiminden geçmiþ-
tir. Bu sebeple Muradâbâdî “þeyhü’l-efâ-
zýl” lakabýyla da anýlýr (Ýhsan Ýlâhî Zahîr, s.
52). Cemaatin liderlerinden Ahmed Yâr
Han Naîmî, Muhammed Ahmed Kadirî ve
Pîr Kerem Þah Ezherî de onun talebelerin-
dendir. Muradâbâdî, Ahmed Rýzâ Han’ýn
1921’de vefatýndan sonra Birelvî ekolüne
baðlý kurumlarýn baþýna geçti ve Ahmed
Rýzâ Han’ýn büyük oðlu Hâmid Rýzâ Han
ile birlikte hareket etti.

1925 ve 1928 yýllarýnda Muradâbâd’da
yapýlan All India Sunni Conference adlý
toplantýlarda aktif rol aldý. Bu toplantýlar-
da hem cemaatin geleceði hem de Hin-
distan’ýn siyasî durumuyla ilgili kararlar
alýnmasýný saðladý. 26 Nisan 1946’da Be-
nâres’teki toplantýda Hindistan’ýn ikiye bö-
lünerek istan adýyla yeni bir devletin ku-
rulmasýný isteyenlerin arasýnda yer aldý.
Kendisi Pakistan’a hicret etmediyse de
ölümünden bir süre önce cemaatin faali-
yetlerini organize etmek için Pakistan’ýn
birçok þehrini ziyaret etti. Muradâbâdî 8
(10) Ekim 1948 tarihinde vefat etti ve Mu-
radâbâd’da Câmia Naîmiyye’ye defnedildi
(Allah Bukhsh, s. 45, 323).

Birelvî ekolü âlimlerinin genel tavrý olan
aþýrýlýklar Muradâbâdî’de de görülür. Özel-
likle Diyûbendîler’e, ayrýca bid‘at ve hura-
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deðildir. Sinan Çavuþ’un, Hayreddin Paþa’-
yý Ýstanbul’a çaðýrmak üzere Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn hatt-ý hümâyununu gö-
türen kiþi olduðu belirlenmiþtir (Yurday-
dýn, TTK Belleten, XXVII/107 [1963], s. 453-
466). 2. Kitâb-ý Feth-i Þikloþ ve Ester-
gon ve Ýstolni-Belgrad. 949-950 (1542-
1543) yýllarýnda cereyan eden Macaristan
olaylarýna dair bir eserdir. Viyana (Natio-
nalbibliothek, H.O., nr. 47) ve Paris’te (Bib-
liothèque Nationale, nr. 75) nüshalarý olup
Süleymaniye Kütüphanesi’nde de (Heki-
moðlu Ali Paþa, Tarih, nr. 700) bir yazma-
sý bulunmaktadýr. Kitâb-ý Feth-i Þikloþ
da Hammer tarafýndan Sinan Çavuþ’un
eseri olarak gösterilmiþtir (V, 4). Yurday-
dýn’a göre Süleymaniye Kütüphanesi’nde-
ki nüsha muhtemelen müellif hattýdýr.
Murâdî, giriþ kýsmýnda eserin telif sebe-
bini anlattýktan sonra Þikloþ-Estergon ve
Ýstolni Belgrad seferine neden çýkýldýðýný
anlatýr. Târîh-i Feth-i Þikloþ, 15 Cemâzi-
yelevvel 949 (27 Aðustos 1542) tarihinde
Erdel kralýnýn Budin ve Peþte’ye asker
sevkiyle baþlar. Budin, Estergon ve Ýstol-
ni Belgrad’ýn geri alýnmasý için Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn Edirne’den hareketi,
sefer güzergâhý ve yol boyunca alýnan ka-
leler hakkýnda ayrýntýlý bilgi ihtiva eder.
1543’te Ýstolni Belgrad’ýn zaptý ve Ýstan-
bul’a dönüþle sona erer. Müellif eserin te-
lif tarihini Receb 952 (Eylül 1545) olarak
verir. Üslûbu akýcý ve anlatýmý güzel olan
eser yer yer Farsça ve Arapça þiirlerle
süslenmiþ, özellikle savaþ sahneleri güzel
tasvir edilmiþtir. Eser Kültür Bakanlýðý’nca
Süleymannâme, Târîh-i Feth-i Þikloþ,
Estergon ve Ýstol-Belgrad adýyla ve Sinan
Çavuþ’a nisbet edilerek 1987 yýlýnda Ka-

nûnî sergileri çerçevesi dahilinde týpký ba-
sým olarak Ýngilizce özetiyle, 1998’de
transkripsiyonlu metin, sadeleþtirilmiþ
þekli ve Ýngilizce tercümesiyle birlikte Ýs-
tanbul’da neþredilmiþtir (ed. Tülay Duran).
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
(Hazine, nr. 1608) kayýtlý eser Murâdî’ye
deðil Matrakçý Nasuh’a aittir (DÝA, XXVIII,
145). Ýstanbul Üniversitesi Kütüphane-
si’nde (TY, nr. 2475) yine Murâdî’ye atfedi-
len Kitâb-ý Feth-i Kal‘a-i Nova’nýn muh-
tevasý Gazavât-ý Hayreddin Paþa’da
mevcut olup muhtemelen ayrý bir eser
zannedilerek müstakil ciltlenmiþtir.
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XVII. yüzyýlda Tunus’ta 
beylerbeyilik ve emîrü’l-evtânlýk 

görevlerinde bulunan aile.
˜ ™

Tunus’un Koca Sinan Paþa tarafýndan
982’de (1574) fethinden sonra burada bir
eyalet kurulmuþ ve yönetim beylerbeyilere
býrakýlmýþtý. Ancak çok geçmeden çýkan
isyanlar üzerine Tunus’ta dayýlar söz sa-
hibi olmaya baþlamýþ ve üçlü bir yönetim
meydana gelmiþtir. Dayýlar Anadolu’dan
gelen askerlerin eðitildiði, ocak adý verilen
kýþlalarýn kumandaný idi. Eyalet merkezin-
de ve iç bölgelerde güvenliði saðlamak,
vergi toplamakla görevli olanlara ise bey
deniliyordu. Bunlardan eyalet merkezi Tu-
nus’ta vazife yapanlara Tunus mirlivâsý ve-
ya emîrü’l-evtân adý veriliyordu.

Tunus mirlivâsý Ramazan Bey’in 1022’-
de (1613) vefatýyla yerine önce kardeþi Re-
ceb, ardýndan küçükken müslüman olan
kölesi Korsikalý Murad Bey tayin edildi. Mu-
rad Bey, Tunus Dayýsý Yûsuf ile iþ birliði ya-
parak eyaletin kalkýnmasý için çalýþtý. 1038’-
de (1629) Cezayir-Tunus sýnýrýnda kabile-
ler arasýnda çýkan çatýþmalarý önledi ve is-
yanlarý bastýrdý. Bu dönemde Tunus’a göç
eden Endülüs müslümanlarýnýn iskânýyla
ilgilendi.

Murad Bey, emrindeki askerlerle birlikte
her yýl ilkbaharda Cezayir sýnýrýna, sonba-
harda ise güneydoðudaki Kayrevan’dan
Bilâdülcerîd’e kadar uzanan bölgeye gide-
rek vergi topluyordu. Askerî sýnýf yanýnda
yerlilerden meydana gelen birlikleri saye-
sinde gücünü arttýrdý ve mahallî idareci-
lerle iyi iliþkiler kurdu. Eyaletin yönetildiði
Tunus þehrinin dýþýnda Bardo’da yeni bir
saray yaptýrarak oraya yerleþti, askerî ve
sivil memurlarý, taþrada kendisini destek-
leyenleri etrafýna topladý. Murad Bey, Tu-
nus’taki Osmanlý askerlerinin kumandaný
durumundaki dayý üzerinde kesin bir üs-
tünlük saðladý. Ayrýca Kayrevan’ý elinde tu-
tan ve çevresine zarar veren Þuâbiye Arap-
larý’ný yurtlarýndan çýkardý. Bu baþarýlarý
sebebiyle Ýstanbul’a hediyeler gönderen
Murad Bey paþa rütbesiyle Tunus beyler-
beyi oldu (1041/1631); yerine oðlu Ham-
mûde Bey Tunus mirlivâlýðýna getirildi.
Böylece Tunus yönetiminde Murâdîler dö-
nemi baþlamýþ oldu. Ýkisinin ortak hareke-

Murâdî’nin

Kitâb-ý Feth-i
Þikloþ
ve Estergon
ve Ýstolni-Belgrad
adlý eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Hekimoðlu
Ali Paþa,
nr. 700)
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