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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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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.



528

HAMZA b. TURGUT AYDINÎ

Ming hâne dan lı ğı nın (1368-1644) son la-

rıy la Ch’ing / Man çu hâne dan lı ğı nın (1644-
1911) baş la rın da müs lü man ilim adam la-

rı, Çin’de da ha ön ce ben ze ri gö rül me miş 

bir ilmî fa ali ye te gi ri şe rek İslâmi yet’i Çin 

din le ri nin ter mi no lo ji siy le an la tan Han 

Ki tap kül li ya tı nı yaz mış lar dır. Ya zar la rın 

or tak adı olan “hui-ru” ter ki binde ki hui 

“Çinc e ko nu şan, Çin kül tü rü nü benimse-

miş müs lü man”, as lın da Kon füç ya nist 

bi lim adam la rı için kul la nı lan ru ise bu 

bağ lamda “âlim” an la mı nı içe rir. Böylec e 

eser le rin ha zır la yı cı la rı ken di le ri ni Çin 

ulemâsı üzerin den ta nım la dık la rı için 

modern dö nem araş tır ma cı la rı “hui-ru” 

terki bi ni “Kon füç ya nist müs lü man lar” 

şeklind e açık la mış lar dır. Han Ki tap kül-

liyatı Arap ça-Çin ce ve Fars ça-Çin ce söz-

lük ler, grame r ki tap la rı, İslâmî me tin le rin 

Çin ce ter cü me le ri, şerh ler, Kur’an ve ha-

dis ler üze ri ne kav ram ça lış ma la rı, oriji nal 

felsefî eser ler, bi yog ra fi ve bib li yografya 

ki tapla rı gi bi 100’den faz la eser den mey-

dana gel mek te dir. Han Ki tap, İslâm kül-

tür tarihin de müs lü man la rın gay ri müs-

lim bir toplu luk içe ri sin de ve on la rın di liy le 

ka le me al dık la rı ilk ilmî kül li yat ol ma özel-

li ği ni ta şır.

T’ang hâne dan lı ğı dö ne min de (618-
906) Çin’e gi ren İslâmi yet, Sung hâne-

dan lı ğı dev rin de (906-1279) müs lü man 

Arap tüc car la rın böl ge ye yer leş me siy le 

ya yıl ma ya baş la dı. Yü an (Mo ğol) hâne dan-

lı ğı za ma nın da (1279-1368) özel lik le Or ta 

As ya ve İran kö ken li ilim ve dev let adam-

la rı nın ül ke ye ge ti ril me si, müs lü man la ra 

ge niş im ti yaz lar ta nın ma sı, ay rı ca de niz 

ti ca re ti ne önem ve ril me si gi bi et ken ler 

çok sa yı da müs lü ma nın Çin’e yer leş me-

si ne ve si le ol du. Han Ki tap me tin le ri ise 

özel lik le Ming hâne dan lı ğı dö ne min de ki 

ba zı po li tik şart lar se be biy le or ta ya çık tı. 

Yü an hâne dan lı ğı nın ar dın dan ku ru lan ve 

Çin top rak la rı nın ye ni den Çin li ler’e ge çi şi-

ni tem sil eden Ming hâne dan lı ğı kül tü rel 

asi mi las yon po li ti ka sı uy gu la ya rak sa yı la rı 

hay li art mış bu lu nan ya ban cı la rın et ki si-

ni kır mak is te di, bu sü reç müs lü man la rı 

da olum suz et ki le di. Ni te kim Çin ce ad ve 

so ya dı kul lan ma mec bu ri ye ti nin ge ti ril-

me si müs lü man lar da bir kim lik kay gı sı 

do ğur du, ar dın dan sa vaş lar se be biy le ba-

tı da ve ku zey de ki Or ta As ya dev let le riy le 

iliş ki le rin ya sak lan ma sı, Çin li müs lü man-

la rı dinî ve kül tü rel açı dan can lı tu tan en 

önem li ile ti şim ağ la rı nın ke sil me si ne ve 

on la rın İslâm dün ya sın dan kop ma sı na 

yol aç tı. Hac ca git mek is te yen le re en gel-

ler çı ka rıl ma sı, müs lü man ol ma yan Çin li 

ka dın lar la ev len me nin zo run lu kı lın ma sı,
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Ta sav vuf, İs tan bul 2003, s. 50; Üze yir Tu na, Ham-
za b. Tur gut el-Aydînî ve Kitâbü’l-Mesâlik Ad lı 
Ese ri (yük sek li sans te zi, 2003), Do kuz Ey lül Üni-
ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Ca hid Bal ta cı, 

XV-XVI. Asır lar da Os man lı Med re se le ri, İs tan bul 
2005, I, 332; Ali Bu lut, Ham za b. Tur gut el-Ay-
dınî ve el-Hevâdî fî Şer hi’l-Mesâlik İsim li Ese ri, 
Sam sun 2008, tür.yer.

ÿAli Bu lut

– —HAN KÝTAP
אب ) אن כ  )

Çinli müslüman âlimlerin,
Ýslâm’ý Çince ifade edebilmek için
Konfüçyanist terimler kullanarak

oluþturduklarý külliyata verilen ad.˜ ™

Yak la şık 1600-1740 yıl la rı ara sın da mey-

da na ge ti ri len kül li ya ta bu is mi ve ren ler, 

Çin’de ki en es ki et nik grup olan ve Çin’in 

yer li le ri için kul la nı lan “han” ke li me siy le 

ken di le ri ni Çin li ka bul et tik le ri ni, “ki tap” 

ile de müs lü man ol duk la rı nı gös ter mek 

is te miş ler dir. Bu te ri mi ilk de fa 1852’de 

Lan Zi xi, Ti an fang zheng xue (İslâm’ın 
ha ki ki öğ re ti si) baş lık lı ki ta bın da kul lan-

mış ve te rim ge nel ka bul görmüş tür. 

Han Ki tap kül li ya tı İn gi liz ce’de “Si no-Is-

la mic li te ratu re” şek lin de de ifa de edil-

mek te, Çince’de ise da ha çok “Zhong ven 

Yi silanjiao yizhu ” (İslâmî çe vi ri ler ve yo-
rumlar) diye anılmak ta dır (Lip man, s. 74).

ol mak üze re 100’den faz la nüs ha sı tes bit 

edil miş tir. Ay dınî bu şer hin de asıl me tin de 

ge çen şi ir le ri tah lil et miş, âyet le ri açık la-

mış, be yit le ri de izah edip şa ir le ri ni be-

lir le miş tir. Eser de Ab dülkåhir el-Cürcânî, 

Ze mah şerî, Fah red din er-Râzî, Sekkâkî, 

Kaz vî nî, Teftâzânî gi bi meş hur belâgat 

âlim le ri ne ait ki tap lar te mel kay nak ola-

rak kul la nıl mış tır. el-Hevâdî üze ri ne yi ne 

Ay dın lı bir âlim olan So bi cevî Meh med ta-

ra fın dan Mir½âdü’l-hâdî £ale’l-Hevâdî 

is miy le bir hâşi ye ya zıl mış tır. Bu hâşi ye-

nin de kü tüp ha ne ler de çok sa yı da nüs ha sı 

bu lun mak ta dır. Ali Bu lut, ese ri Sü ley ma-

ni ye Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı (Lâle li, nr. 
2864) mü el lif nüs ha sı nı esas alıp Ham-

za b. Tur gut el-Ay dınî ve el-Hevâdî 

fî Şer hi’l-Mesâlik İsim li Ese ri adıy la 

neş ret miş tir (Sam sun 2008). 3. Ri sâ le fî 

î²â¼i ba£ ²i’l-e¼âdî¦i’ş-şerîfe (Sü ley ma-
ni ye Ktp., Re şid Efen di, nr. 1003, vr. 109-
139). 4. Ri sâ le fi’t-ta½av vuf (Süley ma ni-
ye Ktp., Re şid Efen di, nr. 1003, vr. 92-93). 
Bun la rın dı şın da ba zı kay naklarda, mü el-

li fin Ek me led din el-Bâ ber tî’ nin el-£İnâ ye 

şer¼u’l-Hi dâ ye ad lı ese ri ne yaz dı ğı bir 

ta‘lik ten bah se dil mek te dir (Atâî, s. 152).
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