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HAMED el-CÂSÝR

bir ara da bu lun ma imkânı nı el de et ti. Ar-

dın dan ba ba sı adı na bey li ğin adlî, idarî, 

hâ ri cî iş le rini ve as kerî kış la la rın ida re si ni 

üst len di. Kış ve yaz ay la rın da bel li sa yı da ki 

bir bir lik le aha li den ver gi top la ma ya ça lı şı-

yor, ver gi top la mak tan dön dü ğün de bey-

li ğin ge nel iş le ri ne ba kı yor du. Ba ba sı Ali 

Bey onun ge le cek te ki du ru mu nu ga ran ti 

al tı na al ma ça ba sı için dey di. Bu tav rıy la, 

bey lik tah tı na or tak olan kar de şi Meh-

med Pa şa’nın (yö ne ti mi: 1756-1759) oğ lu 

Mah mud’un ye ri ne Hammûde’yi ken di si-

ne ha lef gös ter miş olu yor du. Ali Bey, Os-

man lı sul ta nın dan Hammûde için im ti yaz 

fer ma nı ile pa şa un va nı nı al ma ya ça lış tı; 

ara ya Av ru pa lı el çi ler koy du. Os man lı hü-

kü me ti ne gön der di ği bir mek tup ta ar tık 

yaş lan dı ğı nı, Tu nus ile ri ge len le ri nin ken-

di sin den son ra oğ lu Hammûde’nin eya le-

tin ba şı na geç me si ni uy gun bul duk la rı nı 

bil di rip onun bey li ği için fer man is te di. 

Tu nus eya le tin de ken di elin de top la mış 

ol du ğu da yı lık, pa şa lık ve bey ler be yi lik gi-

bi üç idarî gü cün den oğ lu için ön ce va tan 

bey li ği, ar dın dan Tu nus bey ler be yi li ği fer-

ma nı nı el de et me yi ba şar dı (1195/1781). 
Os man lı hü kü me tin den bek le nen fer ma-

nın Tu nus’a ulaş ma sı üze ri ne Hammûde 

Tu nus bey li ği nin ba şı na geç ti. Tu nus’un 

bü tün ile ri ge len le ri Hammûde Bey’e 

bağ lı lık la rı nı bil dir di ler. Ba ba sı Ali Bey de 

ken di rı za sıy la yö ne tim den çe kil di ve 31 

Ma yıs 1782’ de öl dü. Böy le ce bey lik tam 

an la mıy la o sı ra da yir mi üç ya şın da olan 

Ham mû de’ye kal dı.

Hammûde Pa şa hak kın da ya pıl mış 

yer li ve ya ban cı araş tır ma ve in ce le me-

ler de onun Tu nus’un en par lak devrini n 

yöneti ci si ol du ğu ka na ati hâkim dir. 

İktida r dev ri nin iti dal li bir şe kil de geçtiği 

ve Tunus’un güç len me si yö nün de bir si-

yaset ge liş tirdiği gö rül mek te dir. Dö nemin 

baş la rında am ca ço cuk la rı nın bey li ği elde 

et me çaba larıy la uğ raş tı. İk ti da rı nın 

sonla rına doğr u da ye ni çe ri le rin is ya nıyla 

kar şı kar şı ya kald ı (1811). 1784, 1787, 

li-¼a yâtih ma£a bib li yo³râfiy ye şâmi le li-a£mâ-
le ti’l-menşûre, Ri yad 1995; a.mlf., ¥amed 
el-Câ sir: £Allâme tü’l-Cezîre ti’l-£Ara biy ye, Dı-
maşk 1422/2002; Ah med el-Alâvi ne, ¥amed 
el-Câsir: Co³râfiy yü’l-Cezîre ti’l-£Ara biy ye ve 
müßer riÅuhâ ve nessâbe tüh, Dı maşk 2000; M. 

Hayr Ra ma zan Yûsuf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-
mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 (1897-2003), Ri-
yad 1425/2004, I, 198; Ah med b. Mu ham med 

ed-Du beyb, “¥amed el-Câsir £âşıšu’t-türâ¦”, el-
Me cel le tü’l-£Ara biy ye, sy. 222, Ri yad 1995, s. 
56-58; al-Fur qan Is la mic He ri ta ge Fo un da ti on 
News let ter, sy. 5, Lon don 2000, s. 1-4; “Obi tu-
ary: She ikh Ha mad al-Ja sir, one of the Fo re most 
Scho lars of the Mus lim World, Pas sed Away”, IR-
CICA News let ter, sy. 54, İs tan bul 2001, s. 13; Ab-

dur rah man Tay yib el-Ensârî, “Na¼vü teß½îli’t-tü-
râ ¦i’l-¼aŠârî li’l-Cezîre ti’l-£Ara biy ye”, Adû mâ tû, 
sy. 3, Ri yad 1421/2001, s. 29-40; Ab dur rah man 

Tay yib el-Ensârî – Mahmûd el-Ar naût, “el-Câ sir, 
¥a med”, Mv.AU, V, 50-53; “eş-ŞeyÅ ¥a med el-
Câ sir”, http://www.alo wa is net.org/en/win ners bio/
ab hi iigd cefb ce ejjj.aspx (erişim: 02.12.2013); ha ya-
tı ve ça lış ma la rı hak kın da ay rı ca bk. http://www.
ha ma dal jas ser.com (erişim: 02.12.2013).

ÿMah mut Kel pe tin

– —HAMMÛDE PAÞA
(1759-1814)

Tunus beylerbeyi.˜ ™

18 Rebîülâhir 1173’te (9 Ara lık 1759) 
doğ du. Tu nus’ta “va tan be yi, bey ler be yi, 

pa şa, mü şir” un van la rıy la yö ne tim de hü-

küm sü ren Hü seynî hâne da nı na men sup-

tur. İs mi nin Meh med (Mu ham med), mah-

la sı nın da Hammûde ol du ğu, ken di si ne 

ay nı za man da Meh med Pa şa da de nil di ği 

resmî ka yıt lar dan an la şıl mak ta dır. Ta rih çi 

İbn Ebü’d-Dıyâf onu, “el-Bây Ebû Mu ham-

med Hammûde Bâşâ İb nü’l-Bâşâ Ali Bây 

İb nü’l-Bây Hü se yin b. Ali” şek lin de zik re-

der. Hü seynî ai le sin den Tu nus eya le ti nin 

dör dün cü bey ler be yi olan Ali Pa şa’nın iki 

oğ lun dan bü yük ola nı dır. İyi bir eği tim alan 

Hammûde âlim Hammûde Bâkır’dan Ha-

ne fî fık hı, ba ba sı nın ta rih çi si, el-Kitâbü’l-

Bâ şî ya za rı el-Hâc Hammûde’den ta rih 

oku du. Türk çe ya nın da İtal yan ca’yı da öğ-

ren di. Tu nus’tan Os man lı hü kü met mer-

ke zin de ki il gi li ma ka ma ya zıp gön der di ği 

kå ime ler, eya let te ken di ida re si al tın da 

bu lu nan me mur la ra yaz dı ğı bu yu rul du ve 

tez ke re ler de Türk çe’ye olan hâki mi ye ti ni 

gör mek müm kün dür. Onun ay rı ca Fran-

sız ca’ yı ve Mal ta di li ni an la ya bil di ği, Tos-

ka na leh çe sin de oku ma yaz ma öğ ren mek 

is te di ği be lir til mek te dir.

Ba ba sı ta ra fın dan bir ida re ci ola rak ye-

tiş ti ri len Hammûde ön ce Tu nus bey li ği-

ne ait as kerî bir lik le rin ku man dan lı ğı na 

ge ti ril di. Böy le ce Türk as ker le riy le sık sık 

el-Ha lebî, De lîlü’l-müctâz bi-ar ²i’l-¥icâz 

(Ri¼ letü’ş-ŞeyÅ ¥abîb), (Me cel le tü’l-
£Arab, V-VI, Riyad 1977); Ve zîr el-Mağ ribî, 

Edebü’l-Åavâ½ (Ri yad 1400/1980); el-Înâs 

fî (bi-) £il mi’l-ensâb (Ri yad 1400/1980); 
Hâ zimî, Me’ttefeša laf ¾u hû ve’fte reša 

müsem mâ hu min es mâßi’l-emâkin (Me-
cel le tü’l-£Arab, XV, Ri yad 1980); Ab dülkådir 

b. Mu ham med el-Cezîrî, Dü re rü’l-ferâßi-

di’l-mu na¾¾ama fî aÅbâri’l-¼ac ve 

¹a rî šı Mek ke te’l-Mu£a¾¾ama (Ri yad 
1983); Na¾arât fî kitâbi Tâci’l-£arûs 

min cevâhi ri’l-Æåmûs (I-II, Ri yad 1987; 
Mur tazâ ez-Zebîdî’nin Tâcü’l-£arûs ’un daki 
böl ge ve yer isim le riy le il gi li ha ta la rın 
tas hi hi ne da ir bir ça lış ma dır); Hemdânî, 

Ki tâ bü’l-Cev he re tey ni’l-£atîšatey ni’l-

mâßi£ateyn mi ne’½-½afrâß ve’l-bey ²âß 

(Ri yad 1408/1987); Ebû Ali Hârûn b. Ze ke-

riy yâ el-He cerî, et-Ta£lîšåt ve’n-nevâdir 

(I-IV, Ri yad 1992-1993); Tâhir Ali Cevâd, 

Mu£ ce mü’l-ma¹bû£âti’l-£Ara biy ye fi’l-

mem le ke ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye 

(I-IV, 1997); Zü beyr b. Bekkâr, Cemhere-

tü ne se bi Æureyş ve aÅ bâ ru hâ (Ri yad 
1419/1999); Ebü’l-Feth Nasr b. Ab durrah-

man el-İs ken derî, Kitâbü’l-Em ki ne ve’l-

mi yâh ve’l-cibâl ve’l-â¦âr ve na¼ vi hâ 

(Ri yad 1425/2004).
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pâ ye si ne yük sel til di. Da ha son ra Hal ve tiy-

ye şeyh le rin den Nû red dinzâde Mus ta fa 

Mus li hud din Efen di’ ye in ti sap et ti. 978’de 

(1570) Sey dî gå zî (Se yit ga zi) müf tü lü ğü ne 

ta yin edil di ve ay nı yı lın ra ma zan ayı na 

ka dar bu ra da gö rev yap tı. 979’da (1571) 
Çor lu’da ta yin edil di ği 50 ak çe li Ah med 

Pa şa Med re se si’nde ve fa tı na ka dar kal dı. 

Ta le be le riy le il gi li tek bil gi ola rak Ay dın’ın 

Kes tel ka sa ba sın dan Ebû Be kir Efen di’nin 

is mi zik re di lir (Atâî, s. 498). Ay rı ca şey hi 

Nûred dinzâde Mus ta fa Mus li hud din Efen-

di’nin ara cı lı ğıy la Se miz Ali Pa şa’nın oğ lu-

na da ho ca lık yap tı. Kay nak lar da, Ham za 

b. Tur gut’un Çor lu’da 979 yı lı Sa fer ayınd a 

(Tem muz 1571) ve ya 981 yı lı Zil ka de / Zil-

hic ce ayın da (Mart 1574) ve fat et ti ği şek-

lin de iki ri va yet ak ta rı lır sa da ilk ta rih da-

ha yay gın dır. Kab ri Çor lu’ da dır. Ta ba kat 

ki tap la rın da ken di sin den ve eser le rin den 

öv güy le söz edil mek te, gü nü mü ze çok 

sa yı da nüs ha la rı ula şan el-Mesâlik ad lı 

eseri ile bu nun şer hi ilmî ve edebî ki şi li ği ni 

ye ter li öl çü de yan sıt mak ta dır. Atâî’ye gö-

re Ham za b. Tur gut Arap dil bi lim le rin de 

sağ lam, ede bî ilim ler de ise ye ter li bil gi ye 

sa hip, il mi ve fa zi le tiy le bi li nen bir ki şi olup 

eser le ri âlim ler nez din de ka bul gör müş tür 

(Zeyl-i Şekåik, s. 152).

Eser le ri. 1. el-Mesâlik fi’l-me£ânî ve’l-

beyân. Hatîb el-Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-

Mif tâ¼’ının ih ti sa rı dır. Nüs ha la rı yir mi-

yir mi beş va rak ara sın da de ğiş mek te dir. 

Mü el lif bu ese ri ni, 962’de (1555) hac dan 

dö nüş yol cu lu ğu sı ra sın da Dı maşk’ta ka-

le me al ma ya baş la dı ğı nı dîbâce de ifa-

de et mek te dir. Eser bir mu kad di me, 

“mesâlik” ad lı üç bö lüm ve bir hâti me den 

oluş mak ta dır. Hac yol cu lu ğu es na sın da 

ka le me alın dı ğın dan ana bö lüm le ri ne 

“mes lek” (yol), alt bö lüm le ri ne de “men-

zil” (ko nak) de nil miş tir. Ese rin, ço ğu Tür-

ki ye kü tüpha ne le rin de mev cut yet miş 

ci va rın da yaz ma nüs ha sı bu lun mak ta dır. 

Üze yir Tu na, Ham za b. Tur gut el-Aydînî 

ve Kitâbü’l-Mesâlik Ad lı Ese ri adıy la 

bir yük sek li sans te zi ha zır la mış tır (2003, 
Do kuz Ey lül Üni ver si te si, Sos yal Bi lim-
ler Ens ti tü sü). 2. el-He vâ dî fî şer¼i’l-

Mesâlik. Bir ön ce ki ese rin şer hi dir. Ba zı 

yaz ma la rın da “Hevâdî ªa vâßi fü’ş-şâri¼ât”, 

“ªavâßifü’ş-şâri¼ât bi’l-He vâ dî” gi bi isim-

ler le zik re dil miş tir (krş. Sü ley ma ni ye Ktp., 
Ha cı Mah mud Efen di, nr. 5857, Kasîde-
cizâde Sü ley man Sır rı, nr. 539; TSMK, Bağ-
dat Köş kü, nr. 119; Ma ni sa İl Halk Ktp., 
nr. 294/3). Mü el li fin bu şer hi ne el-He vâ-

dî (reh ber ler) adı nı ver me si nin se be bi de 

muh te me len el-Mesâlik is mi ne uy ma sı 

için dir. Ese rin ta ma mı na ya kı nı Tür ki ye’de 
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Osmanlý dönemi Arap belâgatý âlimi.˜ ™

Ay dın’da doğ du, Ay dınî ve Rûmî nis-

be le riy le anı lır. Kü çük Nûred din la ka bıy la 

meş hur ol ma sı muh te me len, ho ca sı Hal-

ve tî ta ri ka tı şeyh le rin den Nûred dinzâde 

Mus ta fa Mus li hud din Efen di ile ka rış tı rıl-

ma ma sı için dir. Ba zı kay nak lar da Kü çük 

Ham za la ka bıy la da zik re di lir (Bal ta cı, I, 
332). Şey hü lislâm Ka dızâde Ah med Şem-

sed din Efen di’den icâzet al dı ve mülâze-

met dö ne mi ni onun ya nın da ta mam la dı. 

el-Me sâ lik’in dîbâce sin de hac yol cu lu ğu 

es na sın da Kazvînî’nin TelÅî½ü’l-Miftâ¼’ını 

ez ber le di ği ni söy ler. İlk ola rak 20 ak çe ile 

Bur sa Ham za Bey Med re se si’nde mü der-

ris li ğe ta yin edil di. Bu ra da iken 961’de 

(1554) Şey hü lislâm Ebüs suûd Efen di’nin 

Be dî£iy ye’si ni şer he dip ken di si ne tak dim 

edin ce 25 ak çe ile yi ne Bur sa’da Mol la 

Hüs rev Med re se si mü der ris li ği ne ge ti ril di. 

Ar dın dan 30 ak çe ile İs tan bul’da Şey hü-

lis lâm Ef dal zâ de Med re se si’ne mü der ris 

ol du. 974’ te (1566-67) ho ca sı Ka dızâde 

Ah med Şem sed din’in Ru me li ka zas ke-

ri olu şu sı ra sın da bu med re se de kırk lı 

1791’ de Cezayir, 1792-1793’te Trab lus-

garp ocak la rıy la çıkan me se le ler le uğ raş tı. 

On la ra kar şı as kerî ha rekâta gi riş ti. Ay rı ca 

ba ba sı nın dö ne min de ya pıl dı ğı gi bi ye ni 

as ker alım ve ya zım me se le le riy le doğ-

ru dan il gi len di. Tu nus eya let or du su nun 

güç len di ril me si ne ça lış tı. Bu amaç la as ker 

kay na ğı olan Os man lı mem le ket le rin den 

ve özel lik le Ana do lu’ dan ye ni as ker ya zım-

la rı ko nu la rın da Os man lı hü kü me tin den 

izin ve yar dım ta lep et ti. Av ru pa dev let-

le riy le ara da ki an laş maz lık ve so run la ra 

kar şı ted bir ler al dı. Bu bağ lam da ba ba sı 

Ali Bey dev rin den ka lan, sa vaş ha li ne de 

dö nüş müş bu lu nan Tu nus-Ve ne dik ih-

tilâfı nı (1784-1792) ba rış la so nuç lan dır-

ma yı ba şar dı. Ve ne dik ve Por te kiz kor san 

ge mi le ri nin Tu nus sa hil le ri ne yö ne lik tah-

rip ve yağ ma ha re ket le ri ne kar şı Os man lı 

hü kü met mer ke zin den des tek sağ la dı. 

Za ma nın da Tu nus bey li ği, İs pan yol fi lo su-

na kar şı mü ca de le ve re cek ve İs pan ya’ya 

sa vaş ilân ede bi le cek ka dar teh dit edi ci bir 

güç ha li ne gel di.

Ba zı Av ru pa ül ke le ri ve Ame ri ka Birleşik 

Devletleri ile iliş ki ler de ku ran Hammûde 

Pa şa on lar la ant laş ma lar yap tı. Bu çer çe-

ve de Fran sa, Ame ri ka Birleşik Devletleri, 

Na po li ve İs pan ya hü kü met le riy le mu-

ahe de ler im za la dı. Onun dö ne min de Tu-

nus-İn gil te re, Tu nus-Si cil ya iliş ki le ri dik kat 

çek mek tey di. Os man lı Dev le ti ile Av ru pa 

dev let le ri ara sın da ki sa vaş ve ya se fer ler de 

Os man lı güç le ri ne des tek için Ak de niz’de 

Tu nus eya le ti ge mi le ri ni ha re ke te ge çir di. 

1787’de Os man lı lar ile Rus ya ve müt te fi ki 

Avus tur ya ara sın da ki sa vaş ta Tu nus ge-

mi le ri Ak de niz’de ha rekâtta bu lun muş tu. 

Ge rek Tu nus’tan ge rek se di ğer ocak lar dan 

Ak de niz’de fa ali yet gös ter mek için gön de-

ri len ge mi ler Os man lı-Rus ve Avus tur ya 

mu ha re be si sı ra sın da bir kaç yıl hiz met et-

miş ti. Os man lı hü kü me ti ken di si ne bu hiz-

met le ri ni tak dir eden bir fer man yol la dı. 

Ay rı ca 1798’de Mı sır’ı iş gal edip Kâbe yo lu-

nu da teh li ke ye dü şü ren Fran sız lar’a kar şı 

Os man lı hü kü me ti nin çağ rı sı üze ri ne di ğer 

Garp ocak la rı gi bi Fran sa’ya sa vaş ilân et ti 

ve Fran sa ile da ha ön ce 25 Ara lık 1798’de 

yap tı ğı ba rı şı boz du. Fran sa Mı sır’dan çı-

kın ca onunla 4 Mart 1802’de ye ni den ba rış 

yap tı. Ham mûde Pa şa Ey lül 1814’te ve fat 

et ti. Bütü n bu si yasî, as kerî, iç ti maî ha di-

se ler ya nın da, XVI II. yüz yı lın son çey re ği ve 

XIX. yüzyı lın ilk çey re ğin de yak la şık otuz üç 

yıl lık bey lik dev rin de Hammûde Pa şa’nın 

Tu nus Oca ğı’nın kal kın ma sı nı sağ la dı ğı, 

eya le tin ida re si ni ye ni den oluş tur du ğu, 

çift çi li ği ge liş tir di ği, Tu nus hal kı nın re fa-

hı nı te min et ti ği be lir ti lir.




